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As  recentes  transformações  que  afetaram  os  Estados  Nacionais  acabaram  por 

configurar  a  cultura  como  lócus fundamental  do  processo  de  constituição  das  sociedades 

contemporâneas.  Nas últimas décadas do século passado, a cultura, que ganhou autonomia 

relativa na modernidade,  tornou-se central  para pensar  e  agir  na  contemporaneidade.  Sua 

afirmação como direito social de todos os cidadãos, associada ao seu reconhecimento como 

componente estratégico para o desenvolvimento integral das sociedades e a centralidade que 

adquiriu na atualidade, despertaram inquietações e incentivaram discussões sobre as políticas 

culturais,  permitido  ao  Estado  pensar  em políticas  culturais  públicas  de  forma  integrada, 

pactuadas entre os poderes públicos, e com protagonismo da sociedade civil. 

Para a condução das políticas públicas na contemporaneidade, fazem-se necessárias 

mediações  e  interlocuções  entre  as  escalas  locais,  regionais  e  nacionais  para  o 

desenvolvimento integrado da nação,  conduzindo-nos a uma reinterpretação do ideário da 

identidade nacional que incorpora aspectos singulares das experiências locais e regionais.

 O que se pode perceber é que a afirmação da singularidade e da diferença, como 

forças centrais para a redefinição das narrativas culturais no Brasil, acabou por se constituir na 

grande narrativa que dá substância à formulação das políticas públicas pós-abertura política, 

pondo em evidência um campo de ação que se constitui a partir da promoção da diversidade, 

como  elemento  central  das  políticas  culturais  desencadeadas  em consonância  com o  que 

estabelece o texto constitucional brasileiro no artigo 216. 

O texto constitucional reflete um momento do imaginário social brasileiro que, livre 

das pressões estritamente nacionalistas em função do fim da ditadura, incorporou a narrativa 

da diversidade como elemento central  das políticas públicas.  A promoção da diversidade, 

entendida  como  matriz  de  todo  processo  criador,  articulando-se  em  torno  das  políticas 

culturais, promove um reordenamento administrativo da esfera da cultura, culminando por dar 

protagonismo a grupos sociais antes excluídos do discurso cultural. Esses grupos, por sua vez, 

encontraram, nesse campo,  o  lócus ideal para empreender esforços para conduzir processos 

identitários que vêm redefinido suas posições e interesses diante da sociedade.

Desde  então,  tornou-se  vital  que  as  políticas  culturais  públicas  e  democráticas 

procurassem integrar agentes dos distintos segmentos sociais em todos os níveis de decisão, 

com o objetivo de garantir  a universalização do acesso aos bens culturais,  estimulando a 

formação de gestores culturais aptos a desenvolverem projetos e planos de ação que atendam 

às  variadas  manifestações;  assim  como  criar  múltiplos  meios  de  financiamento  e  de 

mecanismos de avaliação da política, que propiciem a ampliação do consumo cultural a todas 

as classes, de maneira a contemplar a multiplicidade de formas de expressão.



No Brasil, no entanto, a participação da sociedade civil nos assuntos públicos ainda se 

constitui um desafio, não somente pelas relações políticas díspares, mas pelo fato de grande 

parte da população desconhecer a cultura política da participação. Para fazer frente a essa 

realidade, os poderes públicos, de forma integrada, têm unido esforços para a viabilização e 

legitimação da participação da sociedade nas etapas de elaboração, condução e avaliação das 

políticas públicas de modo a torná-las mais democráticas. 

À medida  em que  a  cultura  vem assumindo  papel  preponderante  nas  políticas  de 

desenvolvimento dos governos nacionais, regionais e locais foi possível pensar em políticas 

culturais públicas que exigem ações implicadas na co-responsabilidade dos entes federados 

(união, estados e municípios) e um conjunto de ações articuladas entre os poderes públicos e a 

sociedade civil.  O resultado desse entendimento redundou na possibilidade de criação dos 

Sistemas Nacional, Estaduais e Municipais e na eleição das Conferências como instância de 

consulta à sociedade das demandas e reivindicações no campo da cultura. 

O Sistema de Cultura se apresenta como o conjunto articulado e integrado de normas, 

instituições,  mecanismos  e  instrumentos  de  planejamento,  fomento,  financiamento, 

informação, formação, participação e controle social que tem como finalidade a garantia da 

gestão democrática e  permanente da Política de Cultura.  Sua constituição é uma ação de 

natureza  política  e  técnica  para  o  planejamento  e  gestão  da  cultura  de  forma  integrada, 

potencializando a atuação de organismos municipais, estaduais e nacionais e suas interações 

com os movimentos culturais. O Sistema de Cultura elegeu as Conferências como uma de 

suas  instâncias  de  consulta  e  participação  e  os  Planos  de  Cultura  como  um  dos  seus 

instrumentos de gestão cultural.

Na  Bahia,  a  Secretaria  de  Cultura  do  Estado  –  SECULT,  cumprindo  o  papel  de 

contribuir para o fortalecimento de políticas públicas pautadas pela promoção da diversidade, 

assumiu a divisão do Estado em 26 Territórios e aprimorou uma política cultural que toma 

esses territórios como marco dessa política. 

Território e territorialidade dizem respeito à espacialidade humana. Assim,  quando o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário incorporou a noção de território como instrumento de 

sua política de desenvolvimento, e a Bahia adotou esse modelo, vimos nascer uma concepção 

de política pública que tenta  articular  uma noção de “territorialidade [...]  entendida como 

esforço  coletivo  de  um grupo  social  que  ocupa,  usa,  controla  e  se  identifica  com parte 

específica de seu espaço biofísico,  convertendo-o, dessa forma, em seu território” (Rafael 

Echeverri Perico).



O território encarna, assim: uma dimensão política, porque constitui espaço controlado 

que expressa legal e moralmente o poder do Estado; uma dimensão cultural, porque constitui 

produto da apropriação simbólica do espaço com o qual a coletividade se identifica;  uma 

dimensão econômica,  porque constitui  fonte de recursos; e uma dimensão natural,  porque 

revela o comportamento dos homens em relação ao seu ambiente físico. 

Executar uma política pública que dê fulcro a essas dimensões, num estado tão vasto 

como a  Bahia,  implica  em adotar  diversas  estratégias.  A política  cultural  formulada  pela 

SECULT pretende oferecer  aos  baianos  oportunidades  de  fruição  e  produção de  serviços 

culturais e, para enfrentar esse desafio, é necessário uma série de ações e medidas de natureza 

estruturante, de modo a viabilizar técnica e politicamente ações integradas. 

Essa  modalidade  de  atuação  encontrou  nas  Conferências  a  instância  de  estímulo, 

indução e mobilização dos governos municipais, estadual e da sociedade civil, bem como o 

espaço profícuo para o debate público sobre cultura e temas relacionados para a elaboração de 

proposições para o aperfeiçoamento da Política de Cultura.

A Conferência Estadual divide-se em quatro etapas: inicia-se pela Etapa Municipal 

realizada pelos Executivos Municipais; seguida das Etapas Territoriais e Setoriais e finaliza-se 

com a Etapa Estadual realizadas essas últimas pela SECULT . Neste ano, a IV Conferência 

Estadual  de  Cultura  avança,  e  essa  instância  de  consulta  que  já  se  notabilizara  por  ser 

instrumento de escuta e deliberação, agora conclama a sociedade civil e os poderes públicos a 

planejarem conjuntamente.

Assim, as Conferências realizadas neste ano, constituem a instância de planejamento 

conjunto que o poder público e a sociedade civil elegeram para pensar e organizar ações, com 

vistas à construção de um futuro. Com o tema Planejar é preciso: consolidação dos planos de 

cultura,  a  IV Conferência  Estadual  de  Cultura  da  Bahia  chega,  portanto,  a  um momento 

especial, em que o executivo conclama a sociedade civil com o objetivo de criar as condições 

para  a  formulação  dos  Planos  Municipais,  Territoriais  e  Estadual  de  Cultura, 

compreendendo  esse  instrumento  como componente  obrigatório  para  a  gestão  da  política 

pública. 

Os Planos de Cultura são resultado de amplo pacto político que envolve autoridades 

públicas,  agentes  políticos,  econômicos,  técnicos,  indivíduos  e  grupos  culturais,  com  o 

objetivo  de  promover  e  potencializar  o  desenvolvimento  cultural  da  sociedade  em  seu 

conjunto. Devem expressar motivações, desejos, intenções, políticas, diretrizes, programas, 

objetivos e projetos para o desenvolvimento da cultura em uma determinada municipalidade, 

territorialidade e no estado,  tendo por finalidade o planejamento e implantação de políticas 



públicas de longo prazo, voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural. Assim, são 

mecanismos  essenciais  de  suporte  ao  Sistema  Estadual  de  Cultura,  como  instrumentos 

metodológicos de análise e orientação para viabilizar ações em todas as esferas, tornando 

concreta a relação entre cultura e desenvolvimento.

O Plano é o resultado corporificado e materializado de um processo, é um documento 

formal  que  deve  expressar  motivações,  desejos,  intenções,  políticas,  metas,  programas, 

objetivos  e  projetos  para o desenvolvimento da cultura.  Além dessa estratégia  de ação,  o 

Plano deverá incorporar informações obtidas em outras conferências, devendo também estar 

em sintonia  com o  Sistema Nacional  de  Cultura.  Com os  Planos  elaborados  a  partir  de 

propostas advindas das Conferências, espera-se estimular a promoção de ações estruturantes 

alinhadas à perspectiva estratégica de desenvolvimento cultural. 

Elaborado sob a liderança dos poderes executivos municipais e estadual, através de 

seus órgãos de cultura, e com ampla participação das comunidades culturais, o Plano deve 

servir à sociedade, exigindo, para a sua construção, o envolvimento e atuação de segmentos 

representativos da cultura local.  A IV Conferência Estadual de Cultura apresenta-se, deste 

modo, como o lócus ideal para sua realização, pois se reconhece que o método adotado nesta 

instância de deliberação assegura  legitimidade ao processo e permite um amplo pacto político 

entre inúmeros atores, gerando perspectiva de continuidade das políticas públicas voltadas 

para a área de cultura, independente de mudanças periódicas de governo.

A estrutura de um Plano de Cultura é livre, não existe nenhum dispositivo legal que 

imponha modelos. Todavia, propõe-se orientar a sua elaboração, oferecendo aos participantes 

um  roteiro  mínimo  para  definição  do  conteúdo,  capaz  de  dar  corpo  e  substância  ao 

documento. 

Vejamos a seguir uma proposição da descrição de cada segmento que integra o Plano: 

I – Caracterização 

Consiste em um conjunto de dados e informações referentes à contextualização do 

município,  território ou estado,  incluindo aspectos  históricos  e geográficos,  demográficos, 

econômicos,  sociais  e  culturais.  A caracterização  espelha  a  realidade  na  qual  vive  uma 

comunidade,  com  todas  suas  dificuldades,  potencialidades,  oportunidades,  vocações  e 

limitações.

II – Diagnóstico cultural 

Identifica  o  perfil  das  ações  de  cultura  desenvolvidas  no  município,  território  ou 

estado, abrangendo: 

1. a diversidade cultural local e suas áreas culturais predominantes e identitárias;



2. grupos culturais atuantes e referências individuais para a cultura local; 

3. espaços e equipamentos culturais; 

4. a relação entre a oferta e a demanda na área cultural; 

5. a rede de comunicação local e regional; 

6. a vitalidade cultural; 

7. estágio e condições de promoção dos direitos culturais; 

8. papel do poder público na gestão da cultura e a participação da sociedade civil;

9.  estratégias, instrumentos e práticas de gestão pública da cultura;

10.  institucionalidade da cultura, comprometimento e estágio de implantação do 

Sistema de Cultura; 

11. situação local dos mecanismos de gestão, fomento e financiamento da cultura; 

12. situação da capacitação e competência de agentes culturais, artistas, produtores 

e gestores culturais;

13. principais problemas por área da cultura.

III – Visão de Futuro 

        Define o que se pretende ser no futuro com relação à área de cultura. Incorpora as 

ambições e descreve o quadro futuro que se quer atingir. Identifica as aspirações e cria um 

clima de envolvimento e comprometimento com o futuro. A definição de onde se pretende 

chegar permite entender com clareza o que é preciso mudar ou como  mudar para que a visão 

seja concretizada. Uma visão compartilhada une e impulsiona as pessoas para buscarem seus 

objetivos, apesar de todas as dificuldades.

    IV – Objetivos Estratégicos 

            Consiste na definição do que deve ser realizado e como realizar para alcançar a 

geração de um novo ambiente cultural, comprometido com a identidade e os valores locais, 

vocações e potencialidades, cidadania e desenvolvimento sustentável.

     V – Desafios

         Com base  nas  dificuldades  e  potencialidades  diagnosticadas,  os  desafios 

constituem  propósitos declarados para a superação da realidade atual, em direção a uma nova 

realidade  desejada  pela  comunidade.   Os  desafios  constituem  a  força  motriz  capaz  de 

impulsionar  e  dinamizar  a  implementação  do  Plano,  de  modo  a  transformar  aspirações 

coletivas em realidade. 

     VI – Metas

         Caracterizam-se por ser elementos propulsores e orientadores de gestão do 

Plano. Normalmente são quantificáveis e com prazo para alcançar os desafios.



   VII – Programas Estratégicos

          Compreendem os eixos temáticos centrais e prioritários que agrupam projetos e 

ações  de curto,  médio  e  longo prazos  para implementação da política  cultural,  mantendo 

sintonia e coerência com os desafios fixados.

   VIII - Projetos Prioritários

         Identifica os projetos considerados mais importantes para o município, território 

ou estado quanto à possibilidade de produzir mudanças consistentes e significativas a médio e 

longo prazos nos processos e atividades culturais. Os projetos têm a seguinte composição:

1. Programa;

2. Eixo;

3. Projeto;

4. Diagnóstico setorial;

5. Local para realização; 

6. Público alvo;

7. Justificativa;

8. Objetivo;

9. Metas; 

10. Estratégias de ação;

11. Parcerias locais;

12. Resultados esperados;

13. Critérios para avaliação de resultados;

14. Duração do Projeto;

15. Orçamento.

    IX – Análise de envolvimento dos atores institucionais

Identifica os principais atores do município, território ou estado, que podem 

colaborar em todas as etapas do Plano. 

          Considerando  a  necessidade  de  implementação  dos  Planos  (Municipal,  

Territorial  e Estadual)  sugere-se a criação de um Grupo de Trabalho -  GT que possa dar 

continuidade  aos  trabalhos  pós-conferência,  visando à  elaboração e  consolidação  de  cada 

Plano,  tendo  como  subsídios  os  produtos  advindos  das  Conferências.  Esse  GT  terá  a 

atribuição de consolidar estas informações, e em especial, detalhar os projetos eleitos como 

prioritários nas plenárias das conferências. 



IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA BAHIA

EIXOS

Eixo I – Expressões Artísticas

Sub-eixos: circo, teatro, dança, música, literatura, artes visuais e audiovisual.

O ser humano, desde o processo de seu despertar enquanto elemento diferente e até 

mesmo superior aos que o cercavam, até os dias atuais, vem percebendo e construindo a sua 

própria função no globo terrestre. À medida que os séculos transcorrem, essa percepção tende 

a  evoluir  sob  múltiplas  formas:  às  vezes  traduzindo-se  de  maneira  cruel,  fustigando  a  si 

mesmo ou aos seus semelhantes; outras vezes, movido pela instintiva necessidade de procriar, 

ou talvez, alimentado pela centelha divina. 

A descoberta de pinturas rupestres e as explorações arqueológicas revelaram que a arte 

é reconhecidamente um reflexo do potencial de criatividade humana. Os seres humanos das 

mais longínquas épocas já esculpiam ou desenhavam com extraordinário senso de proporção e 

colorido – o que é testemunhado por desenhos encontrados em cavernas. O homem era um ser 

criador, pois quando se encarregava de fazer o relato de uma caçada ou combate fazia surgir 

desenhos  representativos  de  gestos  de  medo,  cautela,  astúcia  ou  vitória.  Uns  narravam 

imitando acontecimentos; outros observavam o que a imaginação dos mais criativos oferecia. 

Além disso, também gesticulavam para se fazer entender e, se a mímica é reconhecidamente 

uma arte, entende-se que a arte é inerente ao ser humano.

Essa vontade de expressar-se através da arte, percebida no nascedouro da civilização, 

vem se modificando na busca por comunicar os anseios de um ser social que evolui biológica, 

social e politicamente, organizando-se em formas específicas correspondentes aos estágios do 

seu desenvolvimento. Por outro lado, a complexidade das relações entre os seres diversificou 

as formas de expressões artísticas. Não seria equívoco aventar que a complexidade dessas 

formas de expressão tenha influenciado a evolução de valores sociais.

Hoje, sabe-se que a arte pode ser compreendida como um dos subsistemas simbólicos 

da cultura – no qual estão refletidos os significados subjacentes à vida social,  constituindo 

uma das  formas de conhecer  e  interpretar  o  mundo –  e  que ampla gama de expressões 

artísticas existentes no planeta resulta da diversidade de concepções que os seres humanos 

têm sobre como são e funcionam as coisas. 



As instituições culturais, reconhecendo essa diversidade, lançam um novo olhar sobre 

o debate referente à valoração simbólica da produção artística. Ao longo dos anos, na história 

do  mundo  ocidental,  o  campo  das  expressões  artísticas  vem adquirindo  autonomia  e  se 

fragmentando.  Na atualidade,  a cada dia  que passa,  as fronteiras  que separam as artes se 

tornam mais flexíveis, mas ainda cabe às instituições culturais compreender as especificidades 

de cada uma,  identificar  suas carências  e  potencialidades e  instituir  políticas  de fomento, 

investimento  e  financiamento  que garantam,  em parceria  com a  iniciativa  privada  e  não-

governamental,  a  sustentação  dos  processos  de  criação,  produção,  distribuição,  difusão, 

consumo e preservação dos bens simbólicos. 

Público: o perfil do público que participará dos Grupos de Trabalho, majoritariamente, 

será composto por artistas (profissionais e amadores) das diferentes linguagens, bem como 

por produtores e gestores da área cultural, além de estudiosos e pesquisadores do tema.

Eixo II - Patrimônio e Memória 

Sub-eixos:  arquivo,  museus  e  memoriais,  arquitetura  e  urbanismo,  patrimônios 

material e imaterial e culturas populares.

É  nos  primórdios  do  cristianismo  que  se  encontram  as  matizes  do  que  hoje  se 

denomina patrimônio cultural. Na Idade Média, o culto e a devoção a objetos sagrados, ou 

seja, a devoção às relíquias cristãs introduziu a concepção de que tais tesouros simbolizavam 

a presença de memória associada à prática social da religião, justificando a necessidade de 

preservá-las em espaços definidos, fossem templos, tumbas ou locais sagrados. A veneração a 

esses objetos fundou a noção de patrimônio.

 Gradativamente, essa noção de patrimônio que estava atrelada à sua matriz religiosa, 

evoluiu para considerações de ordem cultural: bibliotecas, arquivos, castelos, incluindo obras 

de  arte.  Foi  só  a  partir  da  Revolução  Francesa,  porém,  que  surgiram  concepções  que 

defendiam a necessidade de políticas para preservar e valorizar os bens representativos da 

nação,  permitindo  que  fragmentos  culturais  salvaguardados  da  perda  e  da  degradação 

materiais fossem eleitos como pontos de contato com o passado.  

A partir da segunda metade do século XX, o processo de consolidação da noção de 

patrimônio  cultural  se  converteu  em  instrumentos  legais  de  proteção  a  bens  públicos  e 

privados merecedores de amparo,  visando a sua transmissão para as  gerações futuras.  Os 

Estados, por meio desses instrumentos e, em nome da nação, criaram estatutos jurídicos que 



definiram processos de seleção e proteção do patrimônio cultural nacional através de rituais 

específicos, conduzidos por agentes com um perfil intelectual definido. 

Desde então, as políticas de preservação passaram a ser propostas com o intuito de 

atuar, basicamente, na esfera simbólica, tendo como objetivo reforçar a identidade coletiva.  O 

conceito de patrimônio cultural, nas instâncias especializadas, passou a ser aplicado aos bens 

culturais que sofrem intermediação do Estado, por meio de agentes autorizados, de práticas 

socialmente definidas e juridicamente regulamentadas. 

Se,  no  passado,  a  noção  de  patrimônio  estava  atrelada  à  veneração  e, 

conseqüentemente,  à  Igreja,  na  contemporaneidade,  para  se  compreender  o  estágio  da 

aplicação do conceito e o processo de conformação das políticas públicas de cultura, faz-se 

necessário  entender  as  ações  da  UNESCO  –  Organização  das  Nações  Unidas  para  a 

Educação, Ciência e Cultura –  à medida em que elas exemplificam os resultados da intensa 

evolução do conceito e das políticas daí decorrentes. 

A revisão dos documentos produzidos pela UNESCO ao longo do século XX leva à 

percepção de três dimensões distintas para a promoção e proteção do patrimônio cultural dos 

povos e das nações,  uma vez que tomava corpo a  idéia  de encontrar justificativas para a 

adoção de medidas financeiras que viabilizassem ações nos mais diversos âmbitos da cultura. 

Tais  justificativas  foram embasadas  nas  noções  de  desenvolvimento  econômico  e  social, 

produzidas  a  partir  dos  anos  60,  viabilizando,  primeiramente,  políticas  de  proteção  e 

promoção  ao  patrimônio  vinculadas  às  políticas  de  turismo;  passando  pelas  políticas  de 

habitação.  Somente nos anos 90  foram formuladas stificativas culturais para a promoção e 

proteção de patrimônios, levando o Estado a ampliar suas ações para âmbitos, até então, não 

atendidos. 

A  história  das  políticas  culturais  brasileiras  remete  às  ações  de  preservação 

desencadeadas  pelo  ministro  Gustavo  Capanema,  ao  qual  estava  subordinado  o  Setor 

Nacional da Cultura durante o governo Getúlio Vargas e teve nas políticas para o patrimônio o 

seu nascimento. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN – órgão 

criado em pleno Estado Novo pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, para levar 

a cabo uma política de patrimônio que visava à constituição da memória nacional, por meio 

da preservação e da conservação do patrimônio material – instituiu a prática do tombamento 

como instrumento central  da política de preservação. Para esse fim, foram criados quatro 

livros  de  tombo  para  a  inscrição  dos  bens  materiais.  São  eles:  Tombo  Arqueológico, 

Etnográfico  e  Paisagístico;  Tombo Histórico;  Tombo das  Belas-Artes  e  Tombo das  Artes 

Aplicadas. 



Embora a Constituição Brasileira de 1988 abra espaço para ações que ampliam o leque 

dos bens culturais aos quais se outorgaram o título de patrimônio nacional, definindo no seu 

artigo 216 como “patrimônio cultural brasileiro o conjunto de bens de natureza material e 

imaterial  que  se  referem  à  ação,  à  memória  e  à  identidade  dos  grupos  formadores  da 

sociedade brasileira”, ainda são recentes as ações que visam a incluir os bens culturais de 

natureza  imaterial  no  rol  dos  bens  considerados  como  patrimônio  nacional.  O  único 

instrumento legal, na esfera nacional, nesse âmbito é o Decreto 3551, assinado em agosto de 

2000,  instituindo o registro de bens  culturais  de natureza imaterial  e criando o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial. 

O  artigo  1º  desse  instrumento  legal,  ao  instituir  o  registro de  bens  culturais  de 

natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro, semelhante aos livros de 

tombo, estabeleceu a criação de quatro livros de registro: Livro de Registro dos Saberes, para 

os  conhecimentos  e  modos  de  fazer  enraizados  no  cotidiano  das  comunidades;  Livro  de 

Registro de Celebrações, para os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, 

da religiosidade, do entretenimento e outras práticas da vida social; Livro de Registros das 

Formas de Expressão, para as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas e 

Livro de Registro dos Lugares, para mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços 

onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. 

Se, no início, a noção de patrimônio nacional estava intimamente ligada à necessidade 

de referências para a construção de uma identidade comum a um povo que compartilha o 

mesmo território,  ao longo dessa trajetória  vêem-se duas novas concepções  afirmarem-se. 

Primeiramente, a noção de que, no contexto nacional, existem culturas diversas e plurais, ou 

seja, a idéia de que a nação brasileira comporta infinidade de culturas e a noção de que a 

cultura congrega bens materiais e imateriais.  

Gradativamente,  processos  e  práticas  culturais  começaram  a  ser  vistos  como 

patrimônio. A noção de patrimônio que entra em vigor a partir dos anos 80 do Séc.XX, passou 

a incorporar bens culturais que não têm necessidade de mediação de objetos. A Constituição 

de 1988 dá um passo fundamental ao inserir narrativas existentes fora do padrão moderno 

europeu como referência à Identidade Nacional. 

Agir para a proteção do patrimônio cultural pressupõe pensar novos modos de vida 

que propiciem crescimento econômico, aliado ao respeito e proteção da diversidade cultural e, 

ao mesmo tempo, potencializem as memórias e expressões culturais locais.

Público:  o  perfil  do  público  que  participará  desse  Grupo  de  Trabalho, 

majoritariamente,  será  composto  por  arquitetos  e  urbanistas,  gestores  de  grupos  e 



organizações  vinculadas  às  tradições  populares,  pesquisadores  e  estudiosos  do  tema,  bem 

como  pessoas  interessadas  nas  políticas  para  o  patrimônio  material  e  imaterial  e  para  a 

memória. 

Eixo III - Pensamento e Leitura 

Sub-eixos: Livro e leitura, bibliotecas, pesquisadores e estudiosos da cultura.

O ser  humano é dotado da capacidade  de conhecer  e  pensar  e  é  por  meio  dessas 

competências que dá sentido, finalidade e razão ao universo que o rodeia. Conhecer e pensar é 

uma necessidade para os humanos de todas as épocas e pode-se mesmo afirmar que a história 

humana é resultante das lutas travadas para produzir conhecimento sobre o meio natural e 

social no qual um grupo, comunidade ou sociedade se insere. 

Para produzir conhecimento sobre o meio em que vivem, os humanos utilizam-se dos 

órgãos dos sentidos que transmitem ao cérebro a existência dos objetos por algumas de suas 

qualidades (táteis, gustativas, sonoras, visuais e auditivas). Percepção imediata, cuja origem 

está  na  experimentação  e  no  sentir  mediante  as  sensações  transmitidas  pelos  órgãos  dos 

sentidos.

Além dessa  experiência  externa,  existe  uma outra  experiência  interna  denominada 

reflexão.  Enquanto  a  primeira  utiliza-se  dos  órgãos  dos  sentidos  para  a  produção  de 

conhecimento,  a  experiência  interna  une  e  compara  os  diferentes  dados  da  experiência 

externa. Essa última capacidade permitiu aos humanos desenvolverem idéias (conhecimentos, 

valores  e  crenças)  e  instrumentos para  a  elaboração  dessas  idéias  (desenvolvimento  do 

raciocínio, planejamento e signos).

Assim, cada geração recebeu um mundo interpretado pelas gerações passadas, cabendo à 

educação e à cultura criarem os meios pelos quais se dão a incorporação das experiências e 

conhecimentos produzidos e transmitidos de geração a geração. Nas sociedades ocidentais, 

letradas,  o livro tem sido um dos principais suportes utilizados para a transmissão desses 

conhecimentos.

Por isso mesmo, pensar uma política pública para o pensamento e a leitura implica em 

reconhecer – como fizera o então Ministro da Cultura Gilberto Gil no texto inicial do Plano 

Nacional do Livro e da Leitura – que o livro “é uma máquina preguiçosa, esperando que o 

leitor faça a sua parte”. Tal compreensão exige que a política para esse setor seja pautada 

pelas qualidades inerentes à perspectiva cultural desse ser que pensa e lê seu mundo. 



Com  esse  intuito  o  presente  eixo  pretende  promover  reflexões  e  elaborar 

propostas/projetos  sobre  o  pensamento  e  a  leitura,  relacionando  os  papéis  dos  Governos 

(municipal  e  estadual)  e  da  sociedade  civil,  identificando  os  agentes,  iniciativas  e 

equipamentos culturais do segmento, considerando sua representação matricial do conjunto de 

símbolos. Pretende também a busca de compreensão de mecanismos políticos que envolvem a 

construção de agenda das políticas públicas, bem como a realidade das mesmas no contexto 

dos territórios de identidade a que pertencem.

 Público: o  perfil  do  público  que  participará  dos  Grupos  de  Trabalho, 

majoritariamente, será composto por profissionais que trabalham em unidades e instituições 

biblioteconômicas  públicas  (Executivo,  Judiciário  e  Legislativo,  no  âmbito  do  Governo 

Estadual  e  dos  Governos  Municipais)  privadas  e  comunitárias;  Conselho  Regional  de 

Biblioteconomia  (5ª  região  –  Ba/Se),  agentes  da  cadeia  produtiva  do  livro  (escritores, 

livreiros, gráficos, editores etc.), pesquisadores e estudiosos.

Eixo IV - Transversalidade da Cultura 

Sub-eixos: cultura e educação,  cultura e direitos humanos,  cultura digital  e 

comunicação, cultura e meio ambiente, cultura e turismo.

Para concretizar o conceito antropológico de cultura, que se expressa na Constituição 

Federal de 1988, segundo o qual Cultura é “todos os modos de viver, fazer e criar” (art. 216), 

as políticas culturais têm de se articular com todas as outras políticas públicas. No mundo 

atual, são as culturas e as identidades culturais que estão moldando os padrões de coesão, 

desintegração e conflito entre pessoas, povos e nações. As diferenças agora não se definem 

apenas  pelas  ideologias,  mas,  principalmente,  pela  religião,  idioma,  história,  valores, 

costumes, instituições e até mesmo pela auto-identificação subjetiva das pessoas. Além disso, 

os  conflitos  políticos  (internos  e  entre  as  nações),  cada  vez  mais,  são  justificados  por 

argumentos de natureza cultural.

Paralelamente,  ocorre  uma  incessante  fragmentação  das  identidades  coletivas, 

impulsionada  pela  chamada  globalização,  na  qual  o  livre  fluxo  de  capitais,  mensagens  e 

mercadorias  (incluindo  as  ilegais)  ultrapassa  as  fronteiras  e  regulamentações  dos  Estados 

Nacionais que,  assim,  vêem-se limitados em sua influência.  Entre as consequências dessa 

situação  observa-se  o  enfraquecimento  do  poder  mobilizador  das  identidades  nacionais, 



sustentadas pelos Estados, e a retomada, por diferentes grupos e comunidades humanas, de 

identidades fundadas em antigas e novas tradições.

A proliferação de identidades coletivas está relacionada, também, às transformações da 

economia  capitalista,  antes  focada  na  produção  e,  recentemente,  no  consumo.  Atributos 

considerados como trunfos  dos  produtores  – lealdade  aos  costumes,  tolerância  à  rotina  e 

predisposição  para  adiar  desejos  –  são  abominados  pelos  consumidores.  Nesse  ambiente, 

novas identidades são constituídas e dissolvidas, impulsionadas por eventos ou motivos, às 

vezes, fúteis.

O acesso às identidades é, contudo, um campo de luta e exclusão social. No topo da 

pirâmide global estão os que constituem e desarticulam suas identidades mais ou menos à 

vontade. Na base, abarrotam-se os que tiveram negado o acesso à escolha da identidade, que 

não  têm direito  de  manifestar  suas  preferências  e  que,  no  final,  vêem-se  oprimidos  por 

identidades impostas por outros, que humilham, desumanizam, estigmatizam.

Para enfrentar esses novos desafios, as políticas culturais precisam sair do isolamento 

e  da  posição  periférica  em  que  se  encontram  para  colocarem-se  no  cerne  das  políticas 

governamentais. Além de uma base conceitual e institucional mais sólida, têm de relacionar-

se estrategicamente com outras políticas, pois na contemporaneidade, a cultura configura um 

campo  social  singular  e,  de  modo  simultâneo,  perpassa  transversalmente  todas  as  outras 

esferas societárias, como figura quase onipresente.

As  interfaces  com a  educação  e  a  comunicação  são  hoje  prioritárias,  mas  outras 

conexões também são necessárias. A cultura deve relacionar-se com as políticas de ciências e 

tecnologias e reforçar a premissa de que o desenvolvimento científico tem de incorporar a 

diversidade cultural do país, com seus múltiplos conhecimentos e técnicas.

Também é  vital  articular-se  com os  programas  de  inclusão  digital,  pois  os  novos 

aparatos  tecnológicos  de  transferência  e  armazenamento  de  informações  influenciam  as 

dinâmicas  de  expressão,  fruição  e  consumo  cultural.  A convergência  digital  pode  ser  o 

ambiente futuro de circulação da cultura, mas para isso é necessário que o acesso às socio-

tecnologias da informação e comunicação seja descentralizado e democratizado.

De forma semelhante,  a cultura pode contribuir  com as políticas de saúde,  seja na 

criação  de  ambientes  lúdicos  para  o  tratamento  e  socialização  de  doentes,  seja  no 

desenvolvimento  de  terapias  baseadas  nas  artes  (música,  dança,  artes  visuais  e  outras), 

adequadas à cura de sofrimentos mentais e de outros distúrbios orgânicos, como também na 

adequação de tratamentos aos valores dos pacientes.



A cultura  também  pode  integrar-se  com  a  segurança  pública  e  contribuir  para  a 

redução da violência,  pois maneja símbolos capazes de encantar,  humanizar e reconstituir 

possibilidades de vida e de valores da cultura de paz.

Público: o perfil do público que participará dos Grupos de Trabalho, majoritariamente, 

será composto por profissionais das áreas de educação (secretários municipais, professores, 

pedagogos,  diretores  de  escola),  comunicação  (jornalistas,  publicitários,  radialistas),  meio 

ambiente (dirigentes  municipais da área,  ambientalistas),  direitos humanos (operadores  do 

direito,  assistentes  sociais,  sociólogos)  e  turismo (turismólogos,  promotores  de viagens)  e 

demais pessoas interessadas em aprofundar questões relativas à implementação, manutenção e 

acompanhamento de políticas culturais que dialoguem com essas áreas.

Eixo V - Gestão da Cultura 

Sub-eixos:  gestão  de  equipamentos  culturais,  formação  e  qualificação  em cultura, 

Sistemas Municipais e Estadual  de Cultura, desenvolvimento territorial da cultura

A institucionalização da cultura está em sua fase inicial.  Cabe ainda a formação de 

gestores, legislação complementar e a existência de indicadores culturais que possam auxiliar 

no planejamento e avaliação das políticas culturais. Essa situação pode ser atribuída, em parte, 

a uma indefinição a respeito do papel do Estado na gestão da cultura.  Qual a função e o 

espaço de atuação do poder público? Como ele pode agir garantindo, ao mesmo tempo, a 

liberdade de criação e o pleno exercício dos direitos culturais?

A resposta a essas questões deve ter como ponto de partida a compreensão de que a 

cultura é um direito básico dos cidadãos e um importante vetor de desenvolvimento, por isso 

deve ser tratada como área estratégica. Cabe ao Estado, sem dirigismo e interferência nos 

processos  criativos,  e  com  ampla  participação  da  sociedade,  assumir  seu  papel  no 

planejamento e fomento das atividades culturais, na preservação e valorização do patrimônio 

cultural e no estabelecimento de marcos regulatórios para a economia da cultura.

A atuação do Estado não substitui o papel da sociedade civil, com a qual deve, sempre 

que possível, atuar em parceria e buscar a complementaridade das ações. No entanto, cabem 

ao Estado responsabilidades  intransferíveis,  como:  garantir  o  acesso universal  aos  bens  e 

serviços culturais;  proteger  e promover  a diversidade cultural,  com ênfase nas referências 

culturais minoritárias e naquelas que estão sob ameaça de extinção, bem como cumprir o 

papel de produzir cultura.



Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Estado brasileiro, a fim de tornar 

efetivo  o  princípio  da  cooperação  entre  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 

Municípios  (art.  23  da  CF/88),  vem desenvolvendo  esforços  no  sentido  de  fortalecer  as 

políticas públicas, por meio da organização de sistemas que vinculam as ações dos distintos 

entes federados. A concretização do federalismo cooperativo constitui uma aposta estratégica 

frente à escassez de recursos públicos, à diferenciada capacidade gerencial e fiscal dos entes 

federados e às profundas desigualdades sócio-econômicas regionais.

A  experiência  da  organização  sistêmica  demonstrou  que  o  estabelecimento  de 

princípios e diretrizes comuns, a divisão de atribuições e responsabilidades, a montagem de 

um esquema de repasse de recursos e a criação de instâncias de controle social asseguram 

maior efetividade e continuidade das políticas públicas. Esses são os objetivos pretendidos 

pelo Sistema Nacional de Cultura (SNC).

Um sistema é um conjunto de partes interligadas que interagem entre si, mas ele não é 

a simples soma das partes, pois tem certas qualidades que não se encontram nos elementos 

concebidos de forma isolada.  Sendo assim, para definir  o Sistema Nacional de Cultura,  é 

necessário dizer quais partes o compõe, como elas interagem e quais são as propriedades 

específicas  que  lhes  dão  unidade.  Considerando  o  debate  ocorrido  nos  últimos  anos,  as 

experiências acumuladas na área da cultura e em outras políticas públicas, conclui-se que o 

SNC reúne a sociedade civil e os entes federativos da República – União, Estados, Municípios 

e Distrito Federal –, com suas respectivas políticas e instituições culturais. As leis, normas e 

procedimentos  definem como interagem as  suas  partes,  e  a  Política  Nacional  de  Cultura 

juntamente com o Modelo de Gestão Compartilhada são as qualidades específicas que lhe dão 

unidade.

É importante ressaltar que já está em tramitação no Congresso Nacional a Proposta de 

Emenda Constitucional que institui o Sistema Nacional de Cultura (PEC nº 416/2005), bem 

como outras propostas de emendas e projetos de leis diretamente relacionados, tais como a 

PEC nº  150/2003, que destina recursos à cultura com vinculação orçamentária,  a PEC nº 

236/2008, que propõe a inserção da cultura no rol dos direitos sociais (art. 6º da CF/88).

Essa pauta fortalece a necessidade de se institucionalizar, com urgência, os Sistemas 

Estadual e Municiapais de Cultura, a fim de organizar as políticas culturais, combinando o 

respeito à autonomia dos entes com a necessária interdependência e cooperação. A realização 

das  Conferências  Municipais,  Territoriais  e  Estadual  de  cultura  constitui  um  momento 

propício  ao  debate  e  à  mobilização  da  sociedade  para  impulsionar  a  aprovação  desses 

instrumentos legais.



Público: o perfil do público que participará dos Grupos de Trabalho, majoritariamente, 

será composto por  gestores culturais, dirigentes e técnicos de espaços culturais, produtores 

culturais, dirigentes municipais, conselheiros, parlamentares, profissionais que atuam na área 

de formação em cultura e técnicos do poder público municipal. 

Eixo VI – Redes Produtivas e Serviços Criativos

Sub-eixos:  Elos  das  Redes  Produtivas,  geração  de  emprego  e  renda  e  serviços 

criativos: (moda, design, desenho industrial, publicidade, artesanato, gastronomia).

Pesquisas recentes indicam que a economia da cultura é uma das economias que mais 

cresce no mundo. Ela engloba as indústrias culturais (editorial, fonográfica e audiovisual); a 

mídia (jornais, rádio e TV); as expressões da cultura (artes cênicas, artes visuais, literatura, 

música,  cultura popular);  as  instituições  culturais  (museus,  arquivos,  bibliotecas  e  centros 

culturais), os eventos, festas e exposições; outras atividades criativas como a publicidade, a 

arquitetura e o design (gráfico, de produtos, de moda e de interiores), artesanato, gastronomia, 

além do turismo cultural. Essa economia é baseada num recurso praticamente inesgotável – a 

criatividade – e tem forte impacto sobre o desenvolvimento de novas tecnologias.

O  desenvolvimento  da  economia  da  cultura  está  relacionado  ao  processo  de 

globalização,  que provoca intensa estandardização de bens  e  serviços em escala  mundial. 

Nessa conjuntura, os produtos culturais que têm entre suas características a singularidade, a 

unicidade e a raridade, tendem a valorizar-se,  pois quanto mais raro um produto, maior o seu 

preço. Isso vale também para os sítios de valor histórico, artístico e paisagístico e para o 

patrimônio  cultural  em geral,  que  são fortes  atrativos  para  as  indústrias  do  turismo e  do 

entretenimento.

Também influenciam no desenvolvimento econômico da cultura as características da 

chamada “nova economia” ou “economia do conhecimento”,  na qual a ciência, a tecnologia e 

a capacidade de simbolizar exercem papel saliente. A produtividade dessa economia – cujos 

setores  mais  dinâmicos  são  o  financeiro,  as  indústrias  de  computadores,  softwares  e  das 

comunicações, além da biotecnologia e da nanotecnologia – depende tanto da incorporação de 

capital, como do investimento em pessoas e, nesse caso, cultura e educação cumprem função 

estratégica. A adoção do conceito dessa nova economia e o investimento em ações baseadas 

nas  potencialidades  dessa  área  podem  fazer  da  criatividade  um  importante  vetor  do 

desenvolvimento econômico, social e cultural dos municípios, dos territórios e do Estado. 



 Diante  do exposto,  deve  ser  assumida a  realidade  da  produção cultural,  que  tem 

particularidades que a distinguem dos processos rotineiros e mecânicos que caracterizam a 

confecção da maioria dos produtos. Por ser criativo e inovador, o bem cultural nem sempre se 

coaduna  com  os  tempos  e  meios  de  produção,  distribuição  e  consumo  das  mercadorias 

produzidas em escala.  O empreendimento cultural,  como todos os outros,  sempre envolve 

riscos e muitas vezes não gera retorno financeiro imediato para o seu mentor ou produtor 

pioneiro.  Mesmo  perseguindo  fórmulas  consagradas,  a  produção  cultural  nunca  será 

totalmente  previsível,  podendo resultar  em inúmeras  possibilidades.  Por  isso,  o  incentivo 

estatal  e  as  parcerias  entre  o  poder  público  e  a  iniciativa  privada,  nas  diversas  fases  de 

realização  do  bem  cultural  (criação,  produção  distribuição  e  consumo),  sempre  serão 

necessários à sustentação das cadeias produtivas da cultura. Essa necessidade fica ainda mais 

evidente quando se constata que a economia da cultura gera efeitos para além dela mesma, 

pois seus produtos fortalecem os vínculos de sociabilidade e identidade, criam lazer e bem-

estar, contribuem com a educação e com o desenvolvimento econômico em geral.

Público: o perfil do público que participará dos Grupos de Trabalho, majoritariamente, 

será composto por  gestores culturais, dirigentes e técnicos de espaços culturais, produtores 

culturais,  desenvolvedores  de  softwares,  economistas,  gestores  de  ONGs  e  OSCIPs, 

captadores de recursos, designers, artesãos e demais empreendedores culturais.


