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RESUMO 

 

LIMA, Deborah Rebello. Programa Cultura Viva: novos contornos de políticas culturais na 
contemporaneidade. Orientador: Renzo Taddei. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO. Monografia em 

Jornalismo. 
 
 
O presente trabalho tem como propósito analisar o Programa Cultura Viva, uma ação do 

Ministério da Cultura do Brasil que iniciou suas atividades no ano de 2004. Tendo esta ação 

governamental como parâmetro, busca-se refletir sobre o campo das políticas culturais 

contemporâneas e seus novos modos de fazer. Propõe-se refletir sobre os novos usos da 

cultura em conjunturas contemporâneas, por meio da análise dos aspectos estruturantes do 

Programa Cultura Viva: Autonomia, Protagonismo, Empoderamento e Gestão em Rede. 

Dialoga-se, portanto, com as inovações e limites desta ação governamental utilizando como 

fonte ilustrativa de dados a pesquisa nacional desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA. O propósito foi investigar e compreender como estruturas de 

pensamento postas na esfera macro da constituição de uma política pública são percebidas 

pelos partícipes da mesma. 

 
Palavras-chave: política cultural contemporânea; diversidade cultural; comunicação e cultura. 

 

 



ABSTRACT 

 

LIMA, Deborah Rebello. Programa Cultura Viva: novos contornos de políticas culturais na 
contemporaneidade. Orientador: Renzo Taddei. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO. Monografia em 

Jornalismo. 
 
 

The current work aims to analyze the Brazilian Department of Cultural Affairs' Program 

Cultura Viva, started in 2004. Having this as the main research parameter, I intend to reflect 

about the current Cultural Policies and their new modes of action. A reflection on new uses 

for culture in our contemporary scenario is suggested through the analysis of the four 

milestones of Programa Cultura Viva: Autonomy, Protagonism, Entrepreneurship and 

Network Tenure. We are establishing therefore a dialogue between the innovations and 

limitations of this governmental initiative having as our data source the National research 

performed by the Applied Economics Research Institute. The objective was to investigate and 

understand how the developmental thinking applied in a macro level during the development 

of a public policy are noticed by its affected population. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mundo contemporâneo, inúmeros conceitos vêm sendo rediscutidos e 

reproblematizados e o campo da cultura não está deslocado desta conjuntura. O cenário das 

políticas culturais, por exemplo, foi lugar de profundas redefinições que vão desde o próprio 

conceito de cultura até o papel do Estado enquanto agente inserido em uma sociedade. Estas 

mudanças possibilitaram a construção de uma nova agenda pública, por conta disto 

concepções distintas sobre velhos problemas passaram a vigorar no espaço público mundial. 

Desta forma, é interessante debruçar-se sobre o campo das políticas culturais 

contemporâneas e seus novos modos de fazer. Interessante também é olhar como estes 

conceitos podem ser percebidos no caso brasileiro. Afinal, a atuação do Ministério da Cultura 

no Brasil (nos últimos oito anos) mostrou-se diferente de tudo que a população tinha visto 

recentemente. Inúmeros podem ser os fatores que apontam para esta direção, e, 

definitivamente, é relevante refletir sobre uma área que busca se redescobrir e constituir novas 

interações.  

Por conta disto, objetiva-se com este trabalho de conclusão de curso olhar de maneira 

mais atenta para esta nova forma de atuação do Ministério da Cultura e seu papel na discussão 

sobre as políticas culturais contemporâneas. De forma mais incisiva, utilizar-se-á o Programa 

Cultura Viva como um objeto específico que trata de questões que são transversais e dialogam 

com a forma de atuação do próprio governo. Observa-se, com isso, a tentativa de  construção 

de novos canais de comunicação entre governo e sociedade. Valorizando e fortalecendo uma 

visão de que, nas democracias contemporâneas, os cidadãos buscam uma forma diversa de 

participação na esfera política que seja maior do que a representatividade e a escolha por meio 

do voto. 

O Programa Cultura Viva nasceu em 2004 em uma secretaria dentro da alçada do 

Ministério da Cultura que possuía o frio nome de Secretaria de Programas e Projetos 

Culturais. Além da frieza do nome, seu propósito inicial era o de implementar um Programa 

(a Construção das Bases de Apoio à Cultura – BACs) que pudesse ser a reunião de alguns 

pontos definidos no Programa de Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já 

esboçados desde sua plataforma de campanha. (A Imaginação a Serviço do Brasil, 2002). 

Pontos estes que também estavam presentes nas alegorias proferidas pelo Ministro Gilberto 

Gil no momento de sua posse. Dentre as mais famosas, a percepção do papel do Estado 

apenas como fomentador de um processo, por ele definido como um DO-IN antropológico: 
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onde as riquezas sociais e culturais deste enorme país seriam liberadas com a pequena ajuda 

do Estado e a enorme vontade de seu povo.  

No entanto, já neste momento de implementação ocorreu um distanciamento entre o 

conceito de um governo e seu propósito de atuação real. Afinal, as Bases de Apoio à Cultura 

(proposta anterior ao Programa Cultura Viva) nasciam como um modelo em que o Estado 

fornecia aos indivíduos elementos prontos. Instituía um espaço específico que seria o “lugar” 

da cultura, um centro cultural estruturado pelo Estado com o propósito de fornecer “atrações” 

para fruição da população. Um modelo que já refletia o estranhamento entre o real potencial 

das ações da cultura e o papel do Estado. Pois, mais do que um centro cultural onde os 

brasileiros pudessem ter contato com bens e produtos culturais, era preciso proporcionar um 

cenário realmente fértil em que as energias sociais represadas pudessem ser liberadas.  

Desta forma, a contribuição do secretário que assumiu a pasta em 2004 foi importante 

para esta transformação no plano estruturado pelo governo. Contrariando a premissa de 

implementação de um Programa já desenhado pelo Ministério, o então Secretário Célio 

Turino propôs a implementação (em escala nacional) de uma ação que já tivera experiências 

anteriores em escala municipal (não com o mesmo nome ou o mesmo leque de ações). A 

intenção era trazer uma política pública que dialogava de forma muito próxima com os ideais 

propostos pelo programa de governo e pela própria forma de pensar a cultura proposta pelo 

Ministro Gilberto Gil. 

Conheceu-se, por conta disto, o Programa Cultura Viva – Arte, Educação e Cidadania 

oriundo de uma secretaria com menos de dez funcionários em seu corpo efetivo. Um órgão 

que tinha o desafio de realizar convênios com várias organizações sociais, das mais diversas 

matrizes e conjunturas. Era uma pequena parte do Ministério tentando dar conta da imensa 

diversidade cultural nacional. 

Entende-se, portanto, que o objeto a ser analisado, O Programa Cultura Viva, pode ser 

entendido como uma ação governamental centrada no tensionamento entre realidades 

distintas, mas a busca por uma forma de atuação única. Afinal, existem as mais diversas 

organizações sociais conveniadas ao Programa para receber recursos financeiros e realizar 

determinadas atividades, tais como: oficinas de artes, produção de instrumentos, iniciação ao 

uso de tecnologias digitais etc.  

Com isso, é interessante tentar perceber como o partilhamento de seu 

conceito/ideologia enquanto ação governamental/política pode ser visto como um fator central 

de manutenção desta “coesão de atuação”. Da mesma forma, é conveniente refletir sobre os 

mecanismos de atuação, sobre a operacionalização de um Programa em escala nacional com 
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inúmeros atores e interesses envolvidos. É preciso problematizar como, em um campo de 

múltiplas identidades e interesses, o Programa Cultura Viva busca uma voz de consenso em 

defesa exatamente desta diversidade.  

Por conta disto, com o propósito de possibilitar este entendimento ampliado acerca do 

Programa Cultura Viva, este trabalho é constituído da reflexão sobre três esferas distintas. A 

primeira visa dar conta de alguns vetores que são importantes para o entendimento desta nova 

concepção acerca das políticas culturais atuais e o diálogo das mesmas com o Programa 

Cultura Viva. Investiga-se, portanto, a percepção da cultura como vetor de exercício da 

cidadania e novo relacionamento com a política, a valorização do conceito de diversidade 

cultural e o entendimento do aspecto comunicacional dentro do fazer político.   Em uma 

espécie de análise do estado das artes, busca-se refletir sobre a importância destes elementos  

para entender o contexto e a forma de atuação das políticas públicas existentes.  

A segunda parte do trabalho objetiva analisar de forma mais atenta os aspectos 

conceituais que orientaram a constituição do Programa Cultura Viva. Especificamente, 

refletir-se-á sobre o objetivo do Estado em estabelecer uma política pública que tem como 

interesses: preservar a autonomia decisória dos grupos culturais que fazem parte da ação, 

fomentar o protagonismo dos agentes sociais envolvidos no processo e possibilitar a 

estruturação de uma rede de interação entre todos os partícipes da política pública, tanto os 

militantes existentes na sociedade civil quanto os gestores públicos do Estado. Desta forma, 

nesta seção será feita uma análise com viés mais conceitual sobre cada um destes vetores 

fundadores do Programa. Em um esforço exploratório, o interesse é entender de forma mais 

complexa estes conceitos formuladores e a influência destes na política pública. 

A terceira e última parte do trabalho será uma tentativa de análise sobre os dados 

levantados sobre a gestão do Programa Cultura Viva. Tal fonte é oriunda da maior pesquisa 

de avaliação já realizada sobre esta política pública e foi efetuada pelo Instituto de Pesquisa 

Economia Aplicada – o IPEA. Tal pesquisa foi realizada entre os anos de 2007 e 2008 e 

buscou ouvir todos os gestores de entidades que participavam da política pública na época. 

Os dados utilizados são oriundos da base gerada pela pesquisa e é conveniente lembrar 

que os mesmos são inéditos até o momento. A pesquisadora teve acesso a estes números em 

função da disponibilização da base de dados pelo IPEA. É também relevante ressaltar que o 

caminho metodológico a ser trilhado é uma aventura conceitual e busca possibilitar 

entendimentos sobre a estrutura de gestão do Programa Cultura Viva.  

Para além do estabelecimento de conclusões acerca do processo de gestão da política 

pública. O trabalho pretende vislumbrar em que medida os conceitos norteadores do Programa 
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(autonomia, protagonismo, empoderamento e gestão em rede) estão presentes no dia-a-dia da 

gestão. Uma tentativa de vislumbrar se os conceitos trilhados e replicados pelos gestores da 

política pública foram absorvidos pelos partícipes, pela sociedade civil. 

Em suma, busca-se, por meio das especificidades de um dos principais programas 

realizados pela gestão do MINC desde 2002, alinhar conceitos transversais discutidos no 

campo das políticas públicas. Portanto, o desafio que se propõe neste trabalho é avaliar em 

que medida os conceitos formuladores do Programa: autonomia, protagonismo, 

empoderamento e gestão em rede, são percebidos na atividade processual da gestão. A 

complexidade é utilizar o rico banco de dados produzido pelo Instituo de Pesquisa Economia 

Aplicada como base principal de reflexão sobre temas pouco palpáveis.  
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2. DEFININDO O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

CIDADANIA – PROGRAMA CULTURA VIVA 

 

O interesse principal deste capítulo é analisar em que medida o Programa Cultura Viva 

absorve novos conceitos existentes no campo das políticas culturais contemporâneas. Além 

disto, é também importante observar em que medida as matrizes teóricas que orientaram a 

formulação do Programa podem ser percebidas na ponta pelos partícipes da ação. Desta 

maneira, busca-se vislumbrar em que medida o discurso construído pelos gestores do 

Programa é percebido na gestão da política pelos Pontos de Cultura.  

Para tanto, em primeiro lugar, é preciso analisar aspectos específicos do Programa 

Cultura Viva. Em uma tentativa de destilar seus conceitos principais, esta seção busca, por 

meio da definição proposta pelos criadores do Programa, refletir de que forma elas dialogam 

com conceitos discutidos com outros atores sociais, com outras temáticas discutidas em esfera 

internacional podem ser percebidas no arcabouço conceitual construído pelo Programa. 

Entende-se, portanto, que é com base no olhar sobre o perfil de atuação, objetivos e 

metas definidos pelo Programa no momento de sua implementação que será possível definir 

aspectos que orientaram esta ação de governo. Afinal, o que se pretende aqui é analisar uma 

política pública1, um processo que é carregado de escolhas, visões e bases específicas.  

Para tanto, mostra-se necessário a ampliação do olhar para além do escopo de 

variáveis oriundas da esfera governamental. Olhar de forma complexa o objeto aqui escolhido 

pode transformar a reflexão em algo mais frutífero e com mais possibilidade de sucesso. 

Entendendo por complexidade o conceito definido por Edgar Morin: 

 
O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um 
tecido (complexus: o que tecido junto) de constituintes homogêneas 
inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 
múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o 
tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações,  acasos que constituem nosso mundo fenomênico. Mas 
então a complexidade se apresenta como os traços inquietantes do 
emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, da 
incerteza... Por isso o conhecimento necessita ordenar os fenômenos 
rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é selecionar os 
elementos da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir, 
hierarquizar... Mas tais operações, necessárias à inteligibilidade 
correm o risco de provocar a cegueira, se elas eliminam os outros 
aspectos do complexus: e efetivamente, como eu o indiquei, ela nos 
deixaram cegos.  

                                                 
�
�Entende-se política pública como uma ação do Estado com o propósito de atingir determinado objetivo, suprir 

determinada eficiência ou sanar uma demanda. �
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A dificuldade do pensamento complexo é que ele deve enfrentar o 
emaranhado (jogo infinito de inter-retroações, a solidariedade dos 
fenômenos entre eles, a bruma, a incerteza, a contradição). Mas 
podemos elaborar algumas das ferramentas conceituais, alguns dos 
princípios para esta aventura e podemos entrever o semblante do novo 
paradigma de complexidade que deveria emergir. (MORIN: 2007. p. 
13) 

�

Sob a inspiração do olhar de Edgar Morin, entende-se que é necessário ampliar o 

escopo de análise de uma política pública para além das especificidades do Estado. 

Especialmente, quando se reflete sobre um programa que busca incentivar a participação 

popular no jogo político e defende o compartilhamento de anseios e decisões com todos os 

atores envolvidos. 

 Pois, por mais que uma política pública, conforme descrito anteriormente, seja 

definida como uma atuação do Estado frente a determinado problema, sua atuação é feita em 

um meio social específico que responde e interage com a ação proposta provocando (ou não) 

mudanças importantes. É o que Thomas Dye (1995) chama a atenção e aponta para a 

necessidade do analista de política refletir e avaliar os processos de interação e os 

comportamentos dos agentes envolvidos na política em questão. É preciso vislumbrar toda a 

rede que se forma em torno daquela atuação.  

Ou seja, dada a complexidade da realidade e as diversas variáveis norteadoras de uma 

ação governamental, cabe ao analista de políticas públicas ter em mente as várias esferas 

existentes e observar de forma complexa o objeto tratado. Não basta investigar o que é objeto 

de atuação por parte do governo, a maneira pela qual determinado problema é 

tratado/resolvido também denota a visão política do grupo que possui o poder decisório.  

Desta forma, considerar o ambiente que proporcionou a criação e o estabelecimento do 

objeto aqui discutido é importante. Assim como é relevante analisar em que medida uma ação 

governamental dialoga com temas e conceitos presentes em outras esferas (movimentos 

sociais, acadêmicos, sociedade civil etc). Afinal, busca-se mostrar o processo de 

“contaminação” existente entre as diversas variáveis aqui discutidas. Pois, nenhuma ação esta 

deslocada de seu contexto e interação com o meio social. 
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2.1 Raio X sobre o objeto: O Programa Cultura Viva = (Partido dos Trabalhadores * 

Lula) + (Partido Verde * Gilberto Gil) + (Partido Comunista do Brasil * Célio 

Turino) 

 

Para estabelecer a análise do objeto aqui retratado, é conveniente vislumbrar, 

primeiramente, as especificidades e as características que constituem o Programa Nacional de 

Educação, Cultura e Cidadania – Programa Cultura Viva. Desta forma, será possível entender 

em que bases técnicas e conceituais esta política pública foi concebida e tentar delinear em 

que medida estes conceitos são percebidos no dia-a-dia da gestão. 

Fazendo um panorama histórico, pode-se se considerar que a data de nascimento do 

Programa Cultura Viva foi o dia 06 de julho de 2004. Pois, por meio de uma portaria, o 

Ministério da Cultura criou o Programa Nacional de Educação, Cultura e Cidadania.  Já no 

preâmbulo de sua “certidão de nascimento” (esta portaria ministerial citada), o objetivo do 

Programa foi definido como uma ação para: “promover o acesso aos meios de fruição, 

produção e difusão cultural, assim como potencializar energias sociais e culturais, visando à 

construção de novos valores de cooperação e solidariedade.” (MINC: 2004, p.1)2  

Segundo a definição proposta pelo criador do Programa, Célio Turino, “O Cultura 

Viva é concebido como uma rede orgânica de gestão, agitação e criação cultural e terá por 

base de articulação o Ponto de Cultura.” (TURINO: 2009, p.85) Esta rede orgânica que 

integra o Programa é composta por cinco ações interdependentes: os Pontos de Cultura, a 

Escola Viva, o Cultura Digital, o Agente Cultura Viva e a Ação Griô. Todos estes braços que 

compõem o Programa buscam interagir e interligar fazeres culturais distintos, além de 

fomentar a diversidade cultural brasileira.3 

  Se a data de nascimento oficial foi o dia de publicação da portaria, entende-se que 

existem indícios que o ideário do Programa estava sendo gestado há bastante tempo no 

cenário político brasileiro. Já em seu título a ação demonstrou alinhamento com percepções 

presentes no Programa de governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, assim como 

questões levantadas no discurso de posse do Ministro da pasta na época, Gilberto Gil, e em 

grande parte do arcabouço conceitual presente na agenda pública nas últimas décadas. 

Tendo como foco principal segmentos excluídos do circuito de produção cultural 

brasileiro (populações de baixa renda, estudantes da rede pública de ensino, comunidades 

                                                 
2 Portaria publicada em 06 de julho de 2004 pelo Ministério da Cultura com o Propósito de criar o Programa 
Cultura Viva. Texto original disponível em: www.cultura.gov.br/site/wp-content/.../portaria-156-de-2004.pdf. 
Acesso em: 15/09/2010. 
3 Cada uma destas ações será melhor definida ao longo desta seção. 
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indígenas, quilombolas, entre outros), a ação buscou, por meio do estabelecimento de um 

convênio direto entre o Ministério da Cultura e organizações não governamentais, fomentar 

ações/grupos já existentes e arregimentar a capacidade de circulação da produção cultural 

brasileira de pequenos e restritos círculos para outros por todo o Brasil. Um mecanismo de 

valorização de conceitos como diversidade cultural, cidadania, outra forma de gestão política, 

articulação entre vários atores sociais e fomento a difusão de mecanismos digitais. 

Neste sentido, a visão política acerca da temática demonstrada pelos três gestores 

envolvidos no processo (Lula, Gil e Turino) pode ser interessante para o entendimento da 

forma de tratamento construída. Em um primeiro olhar, entende-se que o foco de atuação do 

Programa estabelecido em seus documentos oficiais se alinha com o colocado pela plataforma 

de governo para a área da cultura proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no momento 

da disputa eleitoral feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 
A valorização da cultura nacional é um elemento fundamental no 
resgate da identidade do país. É preciso, pois, abrir espaço para a 
expressão de nossas peculiaridades culturais (inclusive de corte 
regional), sem que isso se confunda com um nacionalismo estreito, 
mas sim articulado e aberto às culturas de todo o mundo. Trata-se, na 
linha de nossa melhor tradição cultural, de resgatar os traços 
peculiares de nossa identidade em formas de expressão de cunho 
universal, isto é, em diálogo aberto com todo mundo. É essencial, 
nessas condições, realizar um amplo processo de inclusão cultural, 
garantindo, de forma progressiva, o acesso de toda a cidadania à 
produção e fruição cultural, bem como a livre circulação de idéias e de 
formas de expressão artística.(...). (PT; COLIGAÇÃO LULA 
PRESIDENTE: 2002, p. 07)4 

 
Entende-se, portanto, que o Programa Cultura Viva pode ser entendido como uma 

tentativa de dar materialidade a abstrações existentes no campo político e no discurso de 

gestores. O cerne da questão foi o de efetivar uma virada de gestão dentro do Ministério da 

Cultura, uma transformação tão profunda que denotasse o distanciamento entre esta e a gestão 

anterior, em uma tentativa de demonstrar a capilaridade e benefícios que o investimento em 

cultura traria para o povo brasileiro.  

Esta nova visão política foi vista no Programa de Governo citado anteriormente (A 

Imaginação a Serviço do Brasil) e também no discurso de posse do ministro Gilberto Gil, 

conforme ilustra o trecho abaixo: 

 

                                                 
4 Item 35 das Concepções e Diretrizes do Programa de Governo do PT durante a candidatura de Luiz Inácio Lula 
da Silva. Texto original disponível em: 
<www.pt.org.br/Cultura/programacultura2002.pdf>. Acesso em: 15/09/2010. 
�
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Não cabe ao Estado fazer cultura, mas, sim, criar condições de acesso 
universal aos bens simbólicos. Não cabe ao Estado fazer cultura, mas, 
sim, proporcionar condições necessárias para a criação e a produção 
de bens culturais, sejam eles artefatos ou mentefatos. Não cabe ao 
Estado fazer cultura, mas, sim, promover o desenvolvimento cultural 
geral da sociedade. Porque o acesso à cultura é um direito básico de 
cidadania, assim como o direito à educação, à saúde, à vida num meio 
ambiente saudável. Porque, ao investir nas condições de criação e 
produção, estaremos tomando uma iniciativa de conseqüências 
imprevisíveis, mas certamente brilhantes e profundas - já que a 
criatividade popular brasileira, dos primeiros tempos coloniais aos 
dias de hoje, foi sempre muito além do que permitiam as condições 
educacionais, sociais e econômicas de nossa existência. Na verdade, o 
Estado nunca esteve à altura do fazer de nosso povo, nos mais 
variados ramos da grande árvore da criação simbólica brasileira.(...) 
O Ministério não pode, portanto, ser apenas uma caixa de repasse de 
verbas para uma clientela preferencial. Tenho, então, de fazer a 
ressalva: não cabe ao Estado fazer cultura, a não ser num sentido 
muito específico e inevitável. No sentido de que formular políticas 
públicas para a cultura é, também, produzir cultura. No sentido de que 
toda política cultural faz parte da cultura política de uma sociedade e 
de um povo, num determinado momento de sua existência. No sentido 
de que toda política cultural não pode deixar nunca de expressar 
aspectos essenciais da cultura desse mesmo povo. Mas, também, no 
sentido de que é preciso intervir. Não segundo a cartilha do velho 
modelo estatizante, mas para clarear caminhos, abrir clareiras, 
estimular, abrigar. Para fazer uma espécie de “do-in” antropológico, 
massageando pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou 
adormecidos, do corpo cultural do país. Enfim, para avivar o velho e 
atiçar o novo. Porque a cultura brasileira não pode ser pensada fora 
desse jogo, dessa dialética permanente entre a tradição e a invenção, 
numa encruzilhada de matrizes milenares e informações e tecnologias 
de ponta. (GIL: 2003, p. 05)5 

 
Vislumbra-se que contrariando a lógica lassez faire proposta anteriormente, a gestão 

que se iniciou em 2003 buscou ressaltar a importância do Estado como um ator político 

relevante e atuante no cenário nacional. Mais do que um regulador de questões, este Estado 

apontou para um maior nível de intervenção em todos os campos e a cultura não foi diferente. 

Diferentemente da lógica neoliberal vista anteriormente, conforme ressaltou Rubim: 

 
No Brasil, a crise das políticas culturais – já fragilizadas por três 
tristes tradições nacionais: ausência, autoritarismo e instabilidade 
(RUBIM, 2008) – é aprofundada pela tentativa neoliberal do governo 
Collor, que reduziu drasticamente a atuação do estado na cultura, 
inclusive extinguindo o Ministério, e pela consolidação de um projeto 
neoliberal no governo Fernando Henrique Cardoso e seu ministro da 
Cultura Francisco Weffort. Merece destaque a subsunção do tema da 
identidade nacional, sempre relevante nas políticas culturais no país. 
José Castello chega a anotar: “A política de «laissez-faire» do governo 
Fernando Henrique Cardoso permitiu que ficasse em segundo plano, 
por fim, a antiga (e talvez desgastada) questão da identidade nacional” 
(2002: 655-656). 

                                                 
5 Discurso de posse do Ministro de Estado de Cultura Gilberto Gil, proferido em 02/01/2003. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.br/site/2003/01/02/discurso-do-ministro-gilberto-gil-na-solenidade-de-transmissao-do-
cargo/>. Acesso em: 15/09/2010. 
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A gestão Fernando Henrique Cardoso / Francisco Weffort entronizou 
o mercado, em detrimento da identidade nacional, no núcleo de sua 
atuação cultural, através das chamadas leis de incentivo à cultura. Tais 
leis, de imediato, ocuparam quase integralmente o lugar das políticas 
de financiamento e – ato contínuo – tomaram o espaço das políticas 
culturais. Assim, o estado retraiu seu poder de deliberação político-
cultural e passou a uma atitude quase passiva, através da qual apenas 
tinha a função de isentar, muitas vezes em 100%, as empresas que 
«investiam» no campo cultural. Em resumo, ainda que o recurso fosse, 
em sua quase totalidade, público, o poder de decisão sobre quais 
atividades deveriam ser apoiadas passou a ser de responsabilidade 
apenas das empresas. (RUBIM: 2009. P. 101) 

 
Conforme ressaltou Rubim, o período anterior foi marcado pelo incentivo ao mercado 

como ator principal na política cultural brasileira. Sob o lema: “Cultura é um bom negócio”. 

O Estado brasileiro assumiu um papel de reduzida intervenção no meio com o argumento de 

que não cabe ao Estado fazer cultura. 

Talvez, nesta afirmação ambas as gestões (tanto a de Fernando Henrique quanto a de 

Lula) concordem. No entanto, qual a posição assumida pelo Estado é que faria toda a 

diferença para todo um grupo de agentes que vivem e fazem da cultura seu modo de 

subsistência.  

Neste sentido, as ideias colocadas em prática pelo Ministério da Cultura a partir de 

2003 buscaram salientar de que Estado estava-se falando. Um Estado não produtor de cultura, 

mas garantidor do acesso a ela como um direito fundamental. Era o abandono da política de 

balcão, um jargão habitualmente utilizado para caracterizar as políticas estabelecidas pelas 

gestões do Ministério da Cultura desde sua criação no ano de 1985. Uma iniciativa para frear 

a diminuição do Estado e deixar de lado a lógica de concessão de recursos ao número muito 

restrito de agentes culturais por meio do mecanismo de leis de incentivo a cultura. 

No entanto, o que se procurou reforçar em todos os momentos foi a diferença entre 

Estado investidor/interventor de um Estado dirigista e demagogo. Entende-se que esta 

diferenciação foi exposta no fragmento de discurso citado acima. Afinal, a noção era a de que 

o governo não é responsável por produzir cultura, mas deve garantir meios para que todos os 

cidadãos tenham possibilidade de acesso aos bens, serviços e ao circuito cultural de produção.  

O Estado proposto por este modelo é interventor, mas também maestro de questões e 

realidades distintas. Com o propósito de possibilitar equidade e justiça no acesso a bens e 

produtos culturais, formula políticas públicas que se decompõem em programas e  ações de 

governo com o objetivo de mudar determinado cenário. Conforme demonstra fragmento do 
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projeto apresentado pelo então Secretário de Programas e Projetos Culturais6, o interesse foi o 

de reconhecer agentes e mecanismos já existentes e fomentar a construção de novos modelos 

e usos: 

 
O programa CULTURA VIVA prevê um processo contínuo e 
dinâmico de implementação. Seu processo de desenvolvimento é 
semelhante ao de um organismo vivo, devendo desenvolver, 
sobretudo, uma articulação com um  conjunto de atores pré-existentes. 
No lugar de determinar (ou impor) ações e condutas locais, caberá ao 
programa estimular a criatividade, potencializando desejos e criando 
situações de encantamento social. (TURINO: 2009, p.76) 

 
Na prática, o Cultura Viva pode ser entendido como um reflexo da mudança de 

percepção sobre o papel das políticas culturais nas sociedade atuais. Uma alternativa que 

busca pautar uma nova relação do Estado com a cultura. Afinal, segundo a visão de Marilena 

Chauí, o histórico de atuação na área pode ser resumido por quatro principais modalidades: 

 
• A liberal, que identifica cultura e belas-artes, estas últimas 
consideradas a partir da diferença clássica entre artes liberais e servis. 
Na qualidade de artes liberáis, as belas-artes são vistas como 
privilégio de uma elite escolarizada e consumidora de produtos 
culturais. 
• A do Estado autoritário, na qual o Estado se apresenta como 
produtor oficial de cultura e censor da produção cultural da sociedade 
civil. 
• A populista, que manipula uma abstração genericamente 
denominada cultura popular, entendida como produção cultural do 
povo e identificada com o pequeno artesanato e o folclore, isto é, com 
a versão popular das belas-artes e da indústria cultural. 
• A neoliberal, que identifica cultura e evento de massa, consagra 
todas as manifestações do narcisismo desenvolvidas pela mass midia, 

e tende a privatizar as instituições públicas de cultura deixando-as sob 
a responsabilidade de empresários culturais. (CHAUÍ: 1995, p. 81) 

 

A relação que teóricos como Eduardo Nivón e Nestor Garciua Canclini afirmam é a de 

uma relação entre Estado e área cultura centrada em uma maior participação social no 

processo decisório. Seja em projetos específicos, como é o caso do Programa Cultura Viva; 

ou no processo de discussão sobre questões polêmicas como, como os debates feitos pelo 

Ministério da Cultura em torno da Lei dos Direitos Autorais (feito por meio de consulta 

pública nos últimos cinco anos).  Tal postura pode ser entendida como algo importante, pois 

está centrada em uma maior tentativa de fomentar a participação social, mas também reflete a 

complexidade do jogo democrático e o quanto a resolução de questões pode se tornar um 

processo demorado. 

                                                 
6 Setor responsável pela formulação, implementações e gestão do Programa, atualmente, este setor possui o 
nome de Secretaria de Cidadania Cultural. 
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Portanto, este percurso de visualização de cenário, de formas de pensamento que 

orientaram a formulação do Programa Cultura Viva visam potencializar o entendimento de 

sua estruturação formal e dificuldades. Da mesma forma, acredita que esta política pública 

tem indícios de influência também da visão dos partidos envolvidos (Partido dos 

Trabalhadores, Partido Verde e Partido Comunista do Brasil). Pois, na prática, a análise dos 

discursos e proposições políticas feitas anteriormente denotam este objetivo potencializar a 

pasta da cultura como um mecanismo de mudança da cultura política do país e fomentando na 

população a visão de que é pela vontade e força popular que mudanças na estrutura social 

serão feitas. 

Em função disto, o Programa centrou nos beneficiários o foco da gestão. No entanto, 

sofreu com o tipo de relacionamento criado entre Estado e sociedade civil. Pois, trazer para 

“dentro” do governo ações e pessoas que já estavam acostumadas a estarem fora do foco de 

atuação tem seus inúmeros lados positivos, mas também denota fragilidades existentes. 

Surgem problemas de gestão, dificuldades em lidar com casos tão distintos, a relação de 

paternalismo criado entre Estado e membros do Programa, etc. Ao olhar para o caso descrito 

neste trabalho é importante entender o que de inovador este modelo nos traz, mas também é 

preponderante não perder o foco e destacar quais aspectos negativos existem e precisam ser 

modificados para a plena maturação das ações e de todos os envolvidos. 

Neste sentido, é conveniente fazer uma análise mais técnica da estrutura formal 

proposta pelo Programa Cultura Viva e quais implicações este esqueleto7 gera na gestão do 

mesmo. Com o propósito de instigar outros modelos, o Programa Cultura Viva foi baseado 

em ações distintas e coordenadas, conforme exposto anteriormente. A primeira delas são os 

Pontos de Cultura que seriam o mecanismo de articulação e comunicação existente entre as 

várias ações propostas pelo governo. Os Pontos seriam uma rede horizontal de articulação e 

disseminação de vetores de criação, um lugar da cultura que seria a referência para a 

localidade em que estivesse inserido, seria o estabelecimento de uma estrutura nos moldes da 

rede escolar a cargo do Ministério da Educação, porém esta estaria a cargo da pasta da 

cultura.  Nas palavras de Turino: 

 
Se o Ponto de Cultura é o ponto (base) de apoio, o Cultura Viva é a 
alavanca. Coração e pulmão pulsando em cadência, ativando um fluxo 
contínuo de vida. Como parte de um sistema vivo, o Ponto de Cultura 

                                                 
7 Para auxiliar o entendimento da rede proposta pelo Programa, foi elaborado um esquema que possibilitasse a 
visualização da interação entre as várias vertentes do Programa Cultura Viva. Esta ilustração encontra-se no 
Anexo I deste trabalho. 
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funciona como sedimentador e aproximador de iniciativas e ações e 
são essas ações que garantem a vitalidade do sistema, alimentando-o 
constantemente com novas ideias e fazeres. Essa concepção de 
sistema vivo faz com que o uno e o múltiplo sejam complementares e 
ao mesmo tempo diversos. Ao observar a logomarca do Cultura Viva 
e do Ponto de Cultura , percebe-se esta interligação e 
complementaridade: o Ponto representado por uma figura humana de 
braços abertos (em referência ao “Homem Vitruviano” de Leonardo 
da Vinci”), em torno do qual pulsam ondas de afecção (em referência 
ao pensamento filosófico de Espinosa), e o Cultura Viva promovendo 
a integração dessas figuras, que sem encaixam e conectam-se. Esse é o 
conceito. 
As ações do Cultura Viva funcionam como usinas de força, irrigando 
os Pontos com novos questionamentos e ideias. Um “tecer junto” em 
uma teia infinitamente composta a partir de pontos, antes isolados, que 
se percebem integrantes de algo mais amplo. Assim, o programa está 
sempre inacabado. “Onde há vida há inacabamento”, dizia Paulo 
Freire. 
Se o Ponto de Cultura é a simplicidade, o Cultura Viva é a 
complexidade e ambos se completam, integrando um tecido comum, 
que vai além das determinações e acasos. São as ações e interações do 
Cultura Viva que fazem com que ele mantenha esse caráter subversivo 
na relação entre Estado e sociedade, no aparato interno do Estado, 
junto às organizações e movimentos sociais (que passam por 
mudanças internas quando participam da rede de Pontos de Cultura) e, 
sobretudo, no processo de questionamento criativo da própria cultura. 
(TURINO: 2009. P. 85-86) 

 
Não existiu um modelo único a ser seguido, afinal, estes Pontos de Cultura nasceram 

exatamente do conveniamento feito diretamente com a sociedade civil e o reconhecimento de 

atividades preexistentes. Grosso modo, os pontos efetuam um convenio que possibilita, em 

média, o repasse de recursos de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais) (feito anualmente -durante 

três anos). Estes recursos possibilitam que a entidade conveniada realize as atividades 

descritas no plano de trabalho apresentado ao Ministério da Cultura no momento do edital. 

O interesse do Ponto é o de ser uma arena de trocas e mediações de questões, idéias e 

atividades realizadas pelos mediadores, agitadores e gestores culturais, além, logicamente, dos 

artistas.  É neste lugar que se efetivaria o compartilhamento da gestão do Programa, pois o 

propósito seria por meio do reconhecimento de uma ação, a transformação desta em Ponto de 

Cultura proporcionaria a este protagonismo e centralidade nas decisões acerca das atividades 

locais e do direcionamento regional e nacional do Programa. Consequentemente, o espaço 

público de reflexão e discussão dos rumos da política cultural brasileira seriam empoderados, 

sem perder aautonomia de ação. Ou seja, uma real gestão compartilhada entre Estado e 

sociedade civil. 
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O Ponto de Cultura pode ser entendido como um Lugar8, acompanhando a definição 

proposta pelo antropólogo Marc Augé. O espaço de mediação e troca entre atores distintos. O 

local de contaminações entre fazeres distintos e de eco de formas de pensar que antes se viam 

marginalizadas e com pouca aceitação. O ambiente de experimentação que possibilita a 

arregimentação e a troca entre novos circuitos de produção cultural e a fruição de fazeres 

culturais que tinham pouca ou nenhuma reverberação na sociedade brasileira.  

Na prática, o objetivo do Programa foi fomentar o trabalho de organizações da 

sociedade civil que já tinham um histórico de atuação. Desta forma, o procedimento técnico 

para que uma organização da sociedade civil tornasse Ponto de Cultura é por meio de aceite 

pelo edital público feito pelo Ministério da Cultura. De tempos em tempos a Secretaria de 

Programa e Projetos liberou, hoje me dia estes editais são feitos localmente pelas secretarias 

estaduais e municipais de cultura, uma chamada pública para o conveniamento de Pontos de 

Cultura. As organizações que tivessem interessem pleiteavam ao Ministério da Cultura 

recursos para realizar atividades escolhidas pela própria entidade. Portanto, para uma ONG 

“tornar-se” Ponto de Cultura não seria necessário atender qualquer exigência temática, apenas 

as documentais para que o convênio com o poder público fosse celebrado. O que ocasiona 

uma diversidade de possibilidades de ações. Por exemplo, existem Pontos de Cultura em 

comunidades indígenas, em ongs de defesas de direitos das mulheres, em comunidades de 

baixa renda nas favelas do Rio de Janeiro, entre outras possibilidades. 

Somando-se a esta rede, foi proposta outra ação que contribuiria para o 

desenvolvimento de uma rede local de atuação: a Escola Viva. Em uma percepção de que 

cada escola pode ser um ponto de cultura por natureza. O intuito foi estabelecer a 

possibilidade de conveniamento entre o Ministério da Cultura e escolas das redes estaduais e 

municipais através de um trabalho conjunto com o Ministério da Educação. O propósito foi 

que as escolas apresentassem projetos que contemplassem oficinas culturais (ou outros 

modelos) como atividades complementares para os alunos. Uma alternativa para possibilitar 

que as ações culturais a serem realizadas fossem feitas pela estrutura já existente nas 

localidades. Possibilitando a ampliação do trabalho de organizações não governamentais já 

                                                 
�
�Acompanhando o conceito do antropólogo Marc Auge como um lugar antropológico. Este entendido como 

espaço identitário, relacional e histórico de um grupo. Afinal, todo indivíduo só se reconhece em relação a si e ao 
seu grupo, ao estar situado em um espaço eleito como espaço antropológico. É neste lugar que se forma/formou 
a identidade individual e do grupo, é nele que as trocas são feitas, é o lugar de nascimento e de vivência. “O 
lugar se completa pela fala, a troca alusiva de algumas senhas, na convivência e intimidade cúmplice dos 
locutores” (Augé, 1994, p. 73)�
��
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atuantes (transformando-as Pontos de Cultura) e escolas que atendessem ao público local 

(transformando-as em Escolas Vivas). Segundo o formulador do Programa o interesse era:  

 
Escola Viva é uma ação do programa Cultura Viva. Uma rede de 
articulação entre escola e comunidade, em que a cultura transversaliza 
o processo. A ideia chave envolve o conhecimento e o domínio de 
linguagens, gerando capacidade de autonomia, criação e tolerância. 
Uma educação permanente, que deve acontecer em todo lugar, com 
todas as gerações e a qualquer tempo. Não é o que acontece com o 
atual sistema educacional, gerador de “deficientes cívicos”, como 
apontava o professor Milton Santos. A busca de uma Escola Viva 
pressupõe a conquista de uma educação libertadora, que emancipe. 
Em linhas gerais: que respeite, valorize e qualifique os professores 
(incluindo salários dignos e formação continuada), que incorpore 
todos os meios para educar e se abra para o saber não formal, que 
respeite o estudante como agente em seu processo de 
desenvolvimento. (TURINO: 2009. P. 94) 

 
 

No entanto, é relevante ressaltar que a interligação com o Ministério da Educação não 

obteve pleno sucesso. Por conta disto, a alternativa encontrada pelos gestores do Programa foi 

a de incentivar práticas de forma isolada. Com isso, a ação foi operacionalizada na edição do 

Prêmio Cultura Viva, uma ferramenta que buscou fornecer premiações em dinheiro para 

escolas que apresentassem práticas inovadoras que unissem educação e cultura. Tais recursos 

deveriam ser reaplicados pelos professores e diretores nas melhorias das práticas premiadas e 

na inserção de novas. Vale lembrar que este prêmio foi a alternativa encontrada para 

contemplar as ações realizadas pelas escolas, mas não ficou restrito a elas. Tornou-se uma 

forma de fomento de atividades realizadas por outros Pontos de Cultura e órgãos de 

desenvolvimento de políticas e ações culturais (secretarias estaduais e municipais, fundações 

etc.). 

Neste ambiente, o terceiro braço do Programa seria o agente Cultura Viva. Esta 

proposta teria como foco principal despertar o interesse de jovens para contribuírem no 

trabalho realizado pelos Pontos de Cultura. Levando em consideração que a maioria das 

organizações que atuam como Ponto de Cultura trabalha com grupos sociais com baixo poder 

aquisitivo, a iniciativa do Agente Cultura Viva visou capacitar alguns jovens atendidos pelos 

Pontos para que se tornassem replicadores ou simplesmente monitores nas tarefas 

desempenhadas.  

Com uma leve inspiração no projeto Primeiro Emprego, também desenvolvido pelo 

governo federal, o Agente Cultura Viva mostrou-se o viés do Programa que buscou formar 

novos profissionais(ou aprendizes) para trabalharem em oficinas de violão, dança, artesanato, 

entre inúmeras outras possibilidades, através do trabalho conjunto com o Ministério do 
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Trabalho e Emprego que forneceria os recursos por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhado 

– FAT. Estes recursos possibilitariam o pagamento de uma bolsa-auxílio a cada um destes 

jovens com o interesse de formar novos agentes para aumentar a capacidade de atuação dos 

Pontos de Cultura. 

Afinal, se o propósito era inaugurar uma nova forma de gestão política, era preciso 

mudar fazeres e mentes. Para tanto, o investimento em capital humano sempre foi fator 

primordial para o bom andamento das ações e a propagação dos conceitos construídos. No 

entanto, é conveniente reforçar que este trabalho em conjunto com o Ministério do Trabalho 

também não conseguiu pleno sucesso. Ocorreram atrasos no repasse de recurso entre os dois 

ministérios o que ocasionou muita tensão entre os Pontos de Cultura e estes jovens agentes. 

Em função disto, esta ação foi suspensa em 2007 e somente voltou a ser utilizada em 2009. 

Desta vez, somente recursos do Ministério da Cultura foram utilizados. 

Em outra esfera, o Programa quis fomentar utilização de mecanismos de 

compartilhamento digitais, para isso foi criado o braço de Cultura Digital, por meio da 

utilização de softwares livres e da distribuição de um Kit Digital ( computadores, câmeras, 

etc) o objetivo era garantir que cada um dos espaços, os Pontos de Cultura, tivessem real 

capacidade de reverberar seus conteúdos, trocar e assimilar outras experiências com outros 

membros do Programa.  

A Cultura Digital foi uma GRANDE influência do Ministro, Gilberto Gil,  na época do 

lançamento do Programa. Afinal, o relacionamento com o meio digital esteve presente na vida 

do ministro/cantor/gestor desde a década de 60. Tanto na carreira artística como militante 

político estabeleceu diálogos com questões culturais, políticas e também tecnológicas. Em sua 

música Pela internet, lançada em 1997, o cantor deixa clara sua paixão pelo mundo virtual: 

 
Criar meu web site 
Fazer minha home-page 
Com quantos gigabytes 
Se faz uma jangada 
Um barco que veleje ...(2x) 
Que veleje nesse informar 
Que aproveite a vazante da infomaré 
Que leve um oriki do meu orixá 
Ao porto de um disquete de um micro em Taipé 
Um barco que veleje nesse infomar 
Que aproveite a vazante da infomaré 
Que leve meu e-mail até Calcutá 
Depois de um hot-link 
Num site de Helsinque 
Para abastecer 
Eu quero entrar na rede 
Promover um debate 
Juntar via Internet 
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Um grupo de tietes de Connecticut 
De Connecticut de acessar 
O chefe da Mac Milícia de Milão 
Um hacker mafioso acaba de soltar 
Um vírus para atacar os programas no Japão 
Eu quero entrar na rede para contatar 
Os lares do Nepal,os bares do Gabão 
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular 
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar... 
(G1L: 1997) 

  

A influência desta visão de Gil esteve presente na proposta anterior ao Programa 

Cultura Viva. A ideia, antes da formulação do Programa, era focada na construção de centros 

culturais que tivessem como grande objetivo possibilitar a fruição cultural por meio de 

tecnologias de informação e comunicação – TIC’s. O programa anterior não foi colocado em 

prática, mas a proposta de fomentar a cultura digital foi absorvida pelo Programa Cultura 

Viva, segundo palavras do gestor do Programa na época.  

Por último, mas não menos importante existiu a criação da Ação Griô: uma ferramenta 

de transmissão de saberes por meio da tradição oral em comunhão com aspectos da educação 

formal. Conforme define, Lilian Pacheco criadora da pedagogia Griô: 

 
O Griô é um caminhante, cantador, poeta, contador de histórias, 
genealogista, mediador político. É um arte-educador popular que 
aprende, ensina e se torna a memória vida da tradição oral. Ele é o 
sangue que circula os saberes e histórias, as lutas e as glórias de seu 
povo dando vida à rede de transmissão oral de uma região e de um 
país. (PACHECO: 2006, p. 07) 

 
A ação Griô foi um braço do Programa Cultura Viva colocado em prática em função 

da observação das especificidades dos partícipes. Trata-se, portanto, de uma ferramenta criada 

pelo estado brasileiro para fomentar a transmissão de saberes por meio da tradição oral 

Salienta-se que esta ação que não tinha sido delineada anteriormente pelo ministério e acabou 

sendo abarcada por conta do exemplo do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô (situado na 

Bahia), ou seja, o programa incorporou a ação griô como um vetor da política com o 

propósito de reforçar a importância da tradição oral em momentos de fluidez comunicacional. 

Foi a valorização de outra espécie de saber que não é encontrado nos livros. A real 

valorização da tradição do povo brasileiro.  

De forma prática, a ação Griô funciona de forma semelhante a estrutura feita para os 

agentes cultura viva. Trata-se de uma estrutura de financiamento para que a rede dos mestres 

da tradição griô, os senhores mais antigos das localidades que transmitem as tradições locais 

por meio da oralidade, consigam se dedicar ao trabalho de memória destes grupos. Além de 

possibilitar o interesse de outros jovens para que esta tradição de transmissão de saberes de 
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forma oral seja continuada. Ou seja, estes mestres atuam dentro de Pontos de Cultura que  

utilizam a pedagogia griô.  

Em suma, todos estes braços definidos pelo Programa Cultura Viva buscam contribuir 

para uma maior autonomia das atividades realizadas por grupos específicos da população, 

sem, contudo, perder de vista a importância da valorização da memória do país, da 

capacitação e formação de novos agentes e a interligação dos sujeitos por meio de 

mecanismos de trocas de informações. Algo de escopo amplo e com inúmeros sujeitos 

inseridos na implementação.  

O desafio proposto foi enorme desde o início, afinal, conseguir efetivar um programa 

que teria como meta a atuação em áreas tão distintas não pode ser tarefa fácil. Ainda mais 

quando a postura de gestão adotada tem como objetivo empoderar a sociedade civil dos 

mecanismos decisórios e fazer deles co-gestores da ação.  

Por conta disto, convêm traçar grandes contornos e refletir em que medida estra 

estrutura formal de atuação governamental dialoga com outras temáticas inseridas na agenda 

pública nos últimos tempos. Dentre as inúmeras temáticas existentes, este trabalho busca 

demonstrar em que medida três vertentes principais estão muito presentes nas tarefas 

executadas. São elas: o esforço para a construção de uma nova relação em cultura, cidadania e 

política; a valorização de um ideal de diversidade cultural e a relação entre comunicação e 

cultura em tempos contemporâneos. 

 

2.2 O entrelaçamento do Programa com temas contemporâneos sobre política cultural 

 

A reflexão sobre o campo das políticas culturais contemporâneas está dispersa em 

diversos campos de estudos, inclusive a Comunicação. Portanto, o empenho realizado por 

trabalhos desenvolvidos dentro da temática busca dar conta da construção de questões teóricas 

e conceituais, em um esforço de possibilitar uma melhor análise de objetos presentes no 

mundo contemporâneo. Como define Lia Calabre: 

 
Ocorre hoje, em nível mundial, um processo de valorização cada vez 
maior do papel da cultura na sociedade em um mundo globalizado. Os 
processos culturais vêm sendo considerados importantes, seja como 
fontes de geração de renda e emprego, seja como elementos 
fundamentais na configuração do campo da diversidade cultural e da 
identidade nacional. Os diálogos no campo das políticas culturais 
devem ocorrer nas mais diversas direções, entre os tempos e espaços 
geográficos. (CALABRE: 2005. p. 19) 
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O esforço desta seção é o de tentar delinear alguns pontos que são abrangidos pelas 

políticas do setor atualmente. Além de vislumbrar em que medida o objeto aqui retratado, o 

Programa Cultura Viva, dialoga com tais questões. 

Esta iniciativa busca dar conta de alguns aspectos existentes em um amplo panorama 

construído nos últimos cinqüenta anos. O propósito é o de tentar refletir em que medida novas 

concepções acerca do campo da cultura são solidificadas pelos agentes envolvidos no 

processo. 

 

2.2.1. A comunicação, a cultura e o ato político 

 

Entender o processo que ocasionou a centralidade da cultura na agenda internacional 

pode ser feito por vários aspectos. Um ótimo percurso é vislumbrar as áreas de contato 

existentes entre cultura e comunicação. Afinal, vivemos em uma estrutura social onde ambos 

os conceitos são variáveis importantes para o entendimento nos novos arranjos sociais que se 

configuram contemporaneamente. Pois, as transformações comunicacionais influenciaram 

alterações na dimensão simbólica do mundo atual e vice-versa.  

Em uma lógica inter-multi-hiper integrada a esfera cultural é ambiente de 

representação e construção identitária, local de entendimento de uma nova ambiência global 

acelerada e mediada. Além disto, os processos comunicativos criam textos culturais 

específicos, que influenciam de forma evidente os rearranjos sociais que se apresentam 

atualmente. As rotas da comunicação e da cultura são necessárias para o entender a 

construção de um novo arcabouço simbólico de um ambiente social que se vê cada vez mais 

permeado por redes comunicacionais e fluxos informacionais. 

Vive-se sob uma nova lógica de esfera pública, para tanto se problematizam os papéis 

a serem desenvolvidos pelo Estado e pelos indivíduos e grupos que compõem as sociedades. 

Nesse sentido, percebe-se que é importante problematizar e refletir sobre o desenvolvimento 

de novos modelos levantados na área da cultura em uma sociedade midiatizada. Conforme 

salienta Canclini:  

 
(...)  dizer que a cultura é uma instância simbólica na qual cada grupo 
organiza sua identidade é dizer muito pouco nas atuais condições de 
comunicação globalizada. É preciso analisar a complexidade que 
assumem as formas de interação e recusa, de apreço, discriminação de 
hostilidade em relação aos outros, nestas situações de confrontação 
assídua.(CANCLINI, 2008. P. 44) 
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É preciso estar atento para em que medida os novos modelos de tecnologias de 

informação e comunicação - TIC’s influenciam nestas novas interações culturais. Ou seja, ao 

se refletir sobre a elaboração de políticas culturais atualmente é preciso também pensar em 

processos de trocas dos bens culturais produzidos ou até mesmo das interações entre os 

partícipes.  

Pois, entende-se que a esfera comunicacional (entendida aqui como uma nova 

possibilidade de contato e troca de produtos culturais) cria novos desenhos de circuitos 

globais. As produções locais podem não mais ficar restritas a seus espaços. A lógica de 

compartilhamento de conteúdo e de rapidez de comunicação tem também que ser levada em 

conta neste novo ambiente.9 

A comunicação e a cultura transformam-se, portanto, em campos de embate 

ideológicos e políticos. Afinal, a estrutura comunicacional contemporânea é um veículo 

propagador e formulador de modelos culturais. Os meios de contato produzidos pelos 

processos comunicacionais contemporâneos proporcionam novas interações entre os sujeitos e 

a edificação de relações distintas entre os grupos sociais. Como entende Albino Rubim: 

 

A conexão entre políticas culturais e de comunicações parece ser outro 
importante desafio colocado pela atualidade. Ela guarda íntima 
associação com o tema da glocalização do mundo, com a relevância 
contemporânea das comunicações e com a percepção da hegemonia da 
cultura midiática no mundo contemporâneo. Na situação anterior, a 
maioria dos países ocidentais – com exceção de alguns, como os 
Estados Unidos da América e o Brasil – detinha o monopólio das 
comunicações midiáticas, em especial televisão e rádio. Assim, como 
os estados nacionais eram os agentes privilegiados das políticas 
culturais, eles podiam conjugar suas políticas culturais e de 
comunicações, o que muitas vezes não ocorreu. Agora, não só estes 
meios audiovisuais, como também as novas e proliferantes mídias 
digitalizadas surgidas na atualidade, estão, em grande medida, sob o 
controle privado e, em muitos casos, inundadas por fluxos culturais 
transnacionais. O novo desafio é inventar políticas culturais em um 
mundo em que as organizações culturais mais potentes são privadas e 
mesmo transnacionais, subordinadas, portanto, à lógica da mercadoria 
e do lucro. (RUBIM: 2009. P.19) 
 

Por conseguinte, em um cenário de conceitos tão ampliados e de entendimento de 

poucas fronteiras entre ambos busca-se problematizar como deve ser a postura Estatal frente a 

esta complexidade. Configuram-se novas demandas frente a construção de políticas culturais 

e comunicacionais em um ambiente diverso e acelerado como que vivemos hoje. Segundo 

defende Eduardo Nivon Bolán: 

                                                 
9 Lembra-se que tais discussões estão sendo feitas em fóruns globais como a UNESCO no que tange a defesa dos 
direitos culturais. Exemplo disto pode ser a Conferência de Proteção à Diversidade Cultural de 2005. 
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Como toda intervención pública contemporânea, la política cultura se 
caracteriza por uma gran complejidad debico a la enorme cantidad de 
variables de las que debe dar cuenta; por lo tanto, las soluciones son 
siempre fruto de las decisiones tomadas al calor del diálogo entre los 
agentes sociales y de opciones que están muy distantes de uma 
evidente distinción entre lo bueno y lo malo. Lejos estoy de la idea de 
que hay formas correctas o incorrectas de intervención em la cultura, 
más bien considero que hay critérios democráticos y racionales para 
sortear de um modo mejor el desarrollo cultural. (BOLÁN: 2006, 
p.23) 

 
Ou seja, para além de definições de normas e orientações ou uma tentativa de provar 

quais temas possuem relativa influência neste processo de novos contornos das políticas 

culturais contemporâneas, acredita-se que o caso brasileiro reflete uma maior abertura para 

novos cenários. A atuação do Ministério da Cultura Brasileiro tem se transformado em 

referência no que tange ao diálogo com questões transnacionais e a reflexão sobre uma nova 

relação entre Estado e sociedade. 

Da mesma forma, problematiza-se como estes conceitos de comunicação e cultura 

estão presentes nos desenhos contemporâneos de política cultura e, especificamente, no caso 

do objeto aqui retratado: o Programa Cultura Viva. A nova agenda proposta por estas 

mudanças coloca as sociedades contemporâneas frente a novas demandas e novos cenários, o 

papel a ser desempenhado por estas políticas de comunicação e cultura possibilitam a reflexão 

sobre o modelo de sociabilidade que se configura. No entanto, o caso brasileiro também 

reflete a dificuldade em lidar como processos tão dinâmicos.  

Neste ambiente de expansão dos conceitos é imprescindível fazer uma pequena 

reflexão sobre o conceito de cultura que orientou o Programa Cultura Viva e o Ministério da 

Cultura como um todo. Afinal, por mais que o discurso proferido pelos gestores 

governamentais dê conta de que o interesse da gestão foi o de dar a pasta cultural um sentido 

“antropológico” do termo, é mais do que necessário tratar e problematizar o uso desta visão.  

Segundo a concepção da UNESCO apresentada por Eduardo Nivón Bolan (2006. 

p.19): “(...) em su sentido más amplio, la cultura puede considerar-se actualmente com el 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos” que 

caracteriza a uma sociedade o um grupo social. Ou seja, é preciso problematizar o que o 

estado brasileiro entende como cultura e, principalmente, como sentido antropológico da 

mesma. Pois, em última instância tudo pode ser concebido por esta visão.  

Desta forma, a própria existência de um Ministério específico para a área da Cultura 

não teria razão de existir, pois a temática oriunda desta área estaria presente em todas as 

outras pastas ministeriais, em todos os afazeres do governo. Antropologicamente falando, 

como reforça Eduardo Nivon Bolán (2006. p.19): a cultura é “como el tramado de processos 
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donde de elabora la significacion de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma 

constantemente.”  

Vislumbrar quais são os aspectos conceituais que norteiam o entendimento sobre a 

cultura (e também a comunicação) na esfera social são preponderantes para a reflexão sobre a 

atuação do Estado e as políticas públicas delineadas. Novamente recorrendo a Bolán: 

 
Es por eso que para fines de definición de la política cultural es 
conveniente centrar el sentido de la cultura en el campo de la creación 
artística – considerado em forma amplia – y – en todas aquellas 
atividades dotadas de uma intencionalidade estética. La cultura vista 
de este modo es um espacio más amplio que el de las belas artes pues 
incorpora los processos de producción – educación, libertad de 
creación, generalización de las condiciones sociales para realizar un 
processo creativo, seleccion de algunos bienes ya existentes al 
considerarlos como bienes valiosos – distribución-através de la 
escuela, el museo o la biblioteca, pero principalmente a través de los 
médios – y consumo de los frutos de la criatividade de la sociedade en 
su conjunto (BOLÁN: 2006. P. 21) 
 

Segundo a visão apresentada pelo Instituto de Pesquisa Economia Aplicada – o IPEA: 

 
Em geral, verificam-se confusões a respeito da cultura como objeto de 
política. Ainda é comum se dizer ou ouvir que a cultura não deve e 
não pode ser administrada, que a intervenção ou planejamento são 
impossíveis; como se as artes, peças de teatro, apresentações musicais, 
exposições de artes plásticas e fotografias, dança, para dar alguns 
exemplos, não fossem elas mesmas objeto de cuidadoso planejamento. 
De fato, a confusão tem uma razão, que decorre da fluidez dos 
processos culturais e da ideia de que a cultura deve ter autonomia em 
relação ao campo administrativo, aos mercados e ao cotidiano das 
comunidades, em geral tradicionais pouco permeáveis à criatividade. 
Obviamente, o planejamento político e a atuação do Estado na forma 
de política pública têm lógica diferente daquela que orienta os agentes 
culturais. Não é o caso de se discutir tal assertiva; trata-se 
simplesmente de contextualizar a questão que ora interessa apresentar, 
isto é, a necessidade de definir o fazer-se política no espaço da cultura 
e precisar o objetivo deste trabalho, que é avaliar uma determinada 
ação pública relacionada à cultura, não à arte, ao fazer estético ou às 
experiências singulares ou individualizadas do fazer cultural. (DA 
SILVA; ARAÚJO (IPEA): 2009. p.12) 
 

No caso do objeto aqui retratado, entende-se que há um diálogo com esta percepção e 

aproximação entre o pensar a cultura e a comunicação. Observa-se que hoje a postura adotada 

pelo Ministério da Cultura no Brasil é orientada por uma tentativa de contato com outras 

pastas ou áreas como a educação ou a comunicação. Ainda que isto não seja efetivado de 

forma institucionalizada, quando há divergências ideológicas, o MINC tem optado por abarcar 

questões que vão além de suas fronteiras, exatamente por ter em mente um conceito de cultura 

ampliado. 
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Acima, de tudo as políticas culturais contemporâneas devem estar atentas para 

dimensões distintas (nacional, local, regional e global). No entanto, urge que se problematize 

também esta ampliação desmedida do conceito e o pouco refinamento de seu uso. Pois, em 

última instância dá a pasta cultural a necessidade de elaborar ações e propostas que vão muito 

além de seu escopo inicial.  

 

2.2.2 Cultura, cidadania e política: o lugar das políticas culturais 

 

A tríade apresentada no título desta seção - cultura, cidadania e política – representa a 

reunião de três conceitos muito presentes nas mais diversas reflexões. Afinal, não existe nada 

mais contemporâneo do que refletir e analisar a transversalidade da cultura e seu potencial de 

influência na política e, consequentemente, no exercício da cidadania. 

Entende-se, portanto, que é a partir da reunião destes conceitos que outros tantos são 

discutidos e colocados em prática, pois se reflete em que medida outras percepções como 

desenvolvimento, diversidade cultural, entre outros interagem com este ambiente. Portanto, é 

necessário refletir sobre o percurso que levou a esta centralidade da cultura no discurso 

global. Neste sentido, Stuart Hall expõe que: 

 

Porque a cultura se encontra no centro de tantas discussões e debates, 
no presente momento? Em certo sentido, a cultura sempre foi 
importante. As ciências humanas e sociais há muito reconhecem isso. 
Nas humanidades, o estudo das linguagens, a literatura, as artes, as 
idéias filosóficas, os sistemas de crença morais e religiosos, 
constituíram o conteúdo fundamental, embora a idéia de que tudo isso 
compusesse um conjunto  diferenciado de significados (uma cultura) 
não foi uma idéia tão comum como poderíamos supor. Nas ciências 
sociais, em particular na sociologia, o que se considera diferenciador 
da “ação social” (como um comportamento que é distinto daquele que 
é parte da programação genética, biológica ou instintiva) é que ela 
requer e é relevante para o significado. Os seres humanos são seres 
interpretativos, instituidores de sentido. A ação social é significativa 
tanto para aqueles que a praticam quanto para os que a observam: não 
em si mesma mas em razão dos muitos e variados sistemas de 
significado que os seres humanos utilizam para definir o que 
significam as coisas e para codificar, organizar e regular sua conduta 
uns em relação aos outros. Estes sistemas ou códigos de significado 
dão sentido às nossas ações. Eles nos permitem interpretar 
significativamente as ações alheias. Tomados em seu conjunto, eles 
constituem nossas “culturas”. Contribuem para assegurar que toda 
ação social é “cultural”, que todas as práticas sociais expressam ou 
comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de 
significação. (HALL: 1997, p. 02) 

 

Acredita-se, portanto, que o cenário em que se encontra o Programa Cultura Viva e as 

políticas culturais contemporâneas diz respeito a uma lenta transformação da agenda pública 
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existente. Afinal, percebe-se que, marcadamente, na segunda metade do século passado o 

tema da cultura passou a fazer parte da agenda de direitos que deveriam ser garantidos aos 

cidadãos. O entendimento sobre cultura passa a ir além de um processo de significação. 

Especificamente com a criação da UNESCO, observou-se que o discurso de desenvolvimento 

proferido pelas nações estava cada vez mais ligado ao viés cultural dos países. Pois, o viés 

cultural, as especificidades de cada localidade passaram a ser uma variável relevante. Não 

interessava mais discutir processos de desenvolvimento homogêneos, as discussões que 

ganharam corpo da UNESCO e no PNUD visaram proporcionar um novo tipo de abordagem 

na geopolítica global, não mais se tratando por modelos de desenvolvimentos nacionais, mas 

locais. 

Neste sentido, segundo Alfons Martinelli (2003, p.32), as políticas públicas e o 

processo de agendamento das mesmas devem “reconhecer e estimular a dupla dimensão da 

cultura para o desenvolvimento: a tangível, que se refere aos aspectos quantitativos e 

materiais, e a intangível, que se compõe de valores, comportamentos, direitos e tendências”. 

O que Mariella Pitombo entende por outro viés: 

 
Os organismos intergovernamentais de fomento ao desenvolvimento, 
incluindo-se mais especificamente o PNUD, o Banco Mundial, a 
CEPAL, o BID, ao procederem a uma revisão sobre suas complexas 
tarefas, acabaram por elevar o papel da cultura a uma categoria de 
assunto estratégico na agenda internacional, pois passaram a postular 
que os esforços empreendidos até então a favor do desenvolvimento 
não haviam obtido êxito “porque a importância do fator humano – a 
teia complexa de relações crenças, valores e motivações existentes no 
centro de toda cultura – fora subestimada em muitos projetos de 
desenvolvimento” (Cuéllar, 1997, p.9). Imbuídas na tarefa de reverter 
tal situação, as instituições multilaterais atuaram, inevitavelmente, 
como agentes de grande peso na redefinição dos conceitos de cultura e 
de desenvolvimento e de sua imediata correlação, à maneira quase de 
uma metafísica. (PITOMBO, 2007, p.9)10 

 

Este novo entendimento sobre a cultura liga-se também com uma nova percepção 

sobre o potencial de desenvolvimento dos países. Se nos séculos XVIII e XIX a visão de 

desenvolvimento esteve ligada de forma evidente ao progresso tecnológico. O discurso criado 

por estes organismos internacionais na segunda metade do século XX buscou ressaltar a 

importância do viés humano neste procedimento. Para tanto, olhar as características de cada 

grupo/localidade passou a ser tarefa primordial. 

Desta forma, para analisar o Programa Cultura Viva ou qualquer outra política pública 

da área cultural é necessário entender de que conceitos de cultura, cidadania e política se está 
                                                 
10 Texto encontrado referente ao IX CONGRESO DE LA SOLAR. Rio de Janeiro: UERJ, 2004. Disponível em: 
www.cult.ufba.br/Artigos/Mariellaumaagenda.pdf. Acesso em: 15/09/2010. 
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tratando. Um ponto de partida essencial para o completo entendimento do ambiente em que o 

objeto está inserido. 

Em um primeiro plano, é preciso distinguir de que concepção de cultura parte-se este 

trabalho. Logicamente, é preciso diferenciar a visão cotidiana de cultura (mais ampla), 

daquela presente nos circuitos culturais de produção existentes pelo Brasil e o mundo. Esta 

separação é fator primordial para a investigação de uma política pública aqui entendida como 

ação específica do Estado. Afinal, conforme ressalta Isaura Botelho: 

 
(...)tal distinção incide diretamente na definição de estratégias 
diversificadas, facilitando as formas de articulação entre as várias 
instâncias do poder público, ou seja, aquelas que deveriam estar 
formulando políticas, cada uma no seu âmbito, além de trazer uma 
orientação decisiva quando se busca uma divisão de responsabilidade 
eficaz e coerente entre as esferas federal, estadual e municipal, bem 
como quando se enfrenta o problema das formas de associação entre o 
público e o privado (parcerias efetivas e fontes de financiamento). 
(BOTELHO: 2001, p. 1) 

 
Da mesma forma, é preciso refletir de que maneira o conceito de cultura dialoga com a 

política e as atuações governamentais brasileiras nas últimas décadas. Acredita-se que a 

cultura é utilizada pela esquerda como exemplo da luta de classes e da segregação em função 

da desigualdade. Uma idéia que sempre esteve presente no histórico de atuação de governos 

que ficavam a cargo dos Partidos dos Trabalhadores, como o caso estudado. A própria 

interação com a pasta cultural é muito específica de uma visão de esquerda. Segundo 

Marilena Chauí. 

 
O laço que une esquerda e cultura é indissolúvel porque é próprio da 
esquerda a posição critica, visando a ruptura das condições 
estabelecidas, nas quais se reproduzem a exploração e a dominação, 
assim como é próprio afirmar a possibilidade de justiça e da liberdade, 
isto é, da emancipação, por meio da prática social e política. Para a 
esquerda, a cultura é a capacidade de decifrar as formas de produção 
social e política da memória e do esquecimento, das experiências, das 
idéias e dos valores, da produção das obras de pensamento e das obras 
de arte e, sobretudo, é a esperança racional de que dessas experiências 
e idéias, desses valores e obras surja um sentimento libertário, com 
força para orientar novas praticas sociais e políticas das quais possa 
nascer outra sociedade.  (CHAUÍ: 2006, p. 8) 

 
A cultura, desde o Estado Moderno, cumpriu um papel que foi o de primeiramente 

buscar legitimar uma visão ou forma de governo específica e, posteriormente, foi percebida 

como mecanismo importante para garantir a busca por uma maior equidade social e o 

exercício da cidadania. A cultura passou a ser pensada como um direito dos cidadãos e a 

política cultural como um exercício de cidadania. Conforme ressalta Waiselfisz:  
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A questão da cidadania apresenta-se, portanto, como um desafio 
histórico brasileiro.  (...) uma tentativa de discutir como a noção de 
cidadania se traduz em princípios éticos de liberdade, dignidade, 
respeito às diferenças, justiça, eqüidade e solidariedade. Faz-se 
necessário verificar como a idéia de cidadania, relacionada à 
igualdade de todos em qualquer espaço social, é vivida e validada do 
ponto de vista da prática social, (...). (WAISELFISZ, 1998, p. 96) 

 

Para Marilena Chauí, desde a experiência emblemática do Partido dos Trabalhadores a 

frente da prefeitura da capital paulista (logo após o fim da ditadura militar), a cultura assumiu 

um papel central na democracia nascente desde aquele momento.  

 
O projeto cultural colocou-se, portanto, na perspectiva da 
democratização da cultura como direito à fruição, à experimentação, à 
informação, à memória e à participação. Contra a violência visível e 
invisível dissimuladas pela mitologia e não-violência, demos 
prioridade a programas de compreensão crítica da sociedade e da 
história brasileiras. Contra o universo da mass mídia, demos ênfase ao 
caráter expressivo, experimental e diversificado da criação cultural 
como trabalho. Contra o populismo, procuramos expandir a rede de 
serviços culturais que garantisse às camadas populares o acesso à 
informação e às formas mais avançadas da produção cultural. Contra o 
elitismo oligárquico, procuramos desenvolver não só projetos de 
memória social, mas sobretudo tornar visível que somos todos sujeitos 
culturais, mesmo que não sejamos todos criadores de obras de arte e 
de pensamento. Os programas visavam à formação (escolas e oficinas, 
seminários e cursos), à informação (bibliotecas, discotecas, arquivos 
históricos, videotecas, acesso a teatros, museus e cinemas), à reflexão 
crítica (memória oral, memória social e política), ao lazer e à 
solidariedade social (grandes eventos de música e dança ao ar livre), à 
garantia de acesso aos bens culturais e à criação cultural (ampliação e 
extensão para a periferia mais pobre da cidade da rede de bibliotecas, 
videotecas, discotecas, escolas de arte, teatros, centros culturais e 
casas de cultura, museus e casas históricas). (CHAUÍ: 2006, p. 83) 

 

Conforme exposto anteriormente, é cada vez mais comum a associação entre cultura e 

cidadania, o que compõe o terceiro elemento da tríade retratada. Neste sentido, o Programa 

Cultura Viva busca dialogar com um conceito específico de política pública e sua relação com 

a sociedade civil. Afinal, já em seus objetivos iniciais o Programa reforçou o potencial que o 

fazer cultural possui para a auto-estima dos indivíduos e a inserção deles dentro de um grupo 

específico. Percepção que dialoga com o exposto por Marilena Chauí:   

 
(...) com uma definição de cultura alargada de elaboração coletiva 
pelo prisma democrático com direitos iguais para todos os cidadãos, 
sem privilégios ou exclusões; com definição dos sujeitos sociais como 
sujeitos históricos, articulando o trabalho cultural e o trabalho da 
memória social, combatendo em particular à memória social uma, 
divisa, linear, e como afirmação das contradições, das lutas e dos 
conflitos que constituem a história de uma sociedade; garantindo com 
esta linha de ação proposta o direito de produzir cultura, seja pela 
apropriação dos meios culturais existentes seja pela invenção de novos 
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significados culturais; direito de participar das decisões quanto ao 
fazer cultural; direito de usufruir dos bens da cultura com condições 
de acesso e uso; direito à informação sobre os serviços culturais; 
direito à formação artística e cultural, gratuita; direito a espaços para 
reflexão, debate e criticas, direito à informação e à comunicação. 
(CHAUÍ: 2006, p. 89) 

 
Em outra esfera, o Programa também dialoga com uma tendência de novas formas de 

ativismo político das democracias atuais. Fator que vem sendo corroborado pela maior 

participação dos indivíduos na esfera pública, seja por meio de mecanismos de ausculta social 

(conselhos e etc), ou quaisquer outros mecanismos participativos. Neste sentido, apontam 

Soto, Canedo, Oliveira e Salgado: 

 
A expressão “participação social” parece esta em voga. 
Constantemente ouvimos os discursos políticos e a mídia reafirmarem 
a demanda crescente pela inclusão da sociedade civil nos processos 
decisórios. Fala-se de “governabilidade social”, ou seja, da 
necessidade de legitimação popular das iniciativas tomadas pelos 
gestores públicos. (SOTO et alli: 2010. p.25) 

 

O exercício da cidadania está, segundo esta visão, na participação na esfera pública, no 

sociativismo (ou midiativismo). Cada vez mais se reforça a construção de um todo coletivo 

capaz de contribuir para as decisões da sociedade. Conforme ressalta Waiselfisz:  

 
A cidadania é uma construção coletiva, vinculada à participação dos 
membros de uma determinada sociedade nas decisões dessa 
sociedade, com a garantia de direitos e reconhecimento e exigência de 
deveres numa relação igualitária. Os cidadãos têm direitos e deveres 
iguais, sem privilégios de uns sobre os outros. (WAISELFISZ, 1998, 
p. 143) 

 
Refletir, portanto, sobre a atuação de uma pasta ministerial neste cenário é estar atento 

para em que medida uma política pública que busca dialogar e reforçar todas estas concepções 

consegue colocar a teoria em prática. É a tensão entre o processo decisório de um gestor 

público e os mecanismos de ausculta social e o incentivo a participação social no jogo 

político. O “beneficiário”11 deste Programa é mais do que um indivíduo reativo ou que recebe 

determinado recurso, precisa se identificar e sentir-se representado no processo decisório.  

 
A gestão dos dias atuais não constrói sua agenda dentro de gabinetes, 
mas neste espaço, no corpo de cada um de nós, na corporificação das 
redes ou na encarnação permanente de todas as idéias. Idéias que nos 
dizem em alto e bom som que a incorporação da diversidade em 
nossos corações – e em nossas instituições – é o reconhecimento de 

                                                 
11 Neste trabalho, opta-se por não utilizar com freqüência a nomenclatura de beneficiário, jargão comum no 
campo de análise de políticas públicas. Diante do viés participativo proposto, opta-se pelo conceito de partícipe 
(a ser utilizado a seguir). 
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que diferenças culturais são positivas, mas desigualdades sociais não 
são e não serão jamais. (GIL: 2006 p. 03)12 

 
No entanto, a questão é vislumbrar se a sociedade civil que vem “partilhar” esta gestão 

de uma política com o Estado realmente assume o protagonismo do processo. Afinal, é 
preciso superar anos de inexistência de ação estatal intercaladas com uma  influência da 
tendência paternalista. Como ressalta também Alexandre Melo: 

 
Assim, a valorização da democracia substantiva nos anos 80 
significou uma redefinição dos critérios de avaliação da política 
social. Introduzida na agenda pública como princípio democrático, a 
participação se tornou também um pré-requisito necessário para o 
aperfeiçoamento do modus operandi das políticas, para torná-las mais 
eficientes. (MELO: 2007, p. 19)  

 

O Programa Cultura viva reacende esta matriz participativa e busca centrar nos 

cidadãos os rumos decisórios da gestão do Programa. No entanto, é preciso problematizar em 

que medida estas ações são efetivamente apoderadas pelos partícipes.  

Muda-se o paradigma de relacionamento entre Estado e sociedade civil, ou pelo menos 

este é o propósito! No discurso proferido pelos gestores valoriza-se a força do povo como real 

produtor de cultura do país e a necessidade do Estado voltar-se para o mesmo e dialogar de 

forma franca e aberta. Quebra-se a barreira existente e aproxima-se os anseios, preocupações 

e deveres de cada um dos lados. No entanto, é com este enorme desafio que a efetivação da 

política busca superar obstáculos, afinal, como o Estado consegue lidar com características 

tão desiguais? A sociedade civil consegue realmente empoderar-se deste canal de participação 

e pleito? São estas perguntas que se busca ter algumas respostas ao final deste trabalho.   

 

2.2.3 O Berço deste pensamento: a valorização da concepção de diversidade cultural. 

 

Com o intuito de proporcionar uma visão um pouco mais ampla do cenário no qual o 

Programa Cultura Viva está inserido, entende-se que é primordial o entendimento do conceito 

de diversidade cultural, suas faces e influências acerca da política aqui retratada. Afinal, para 

se analisar uma política pública contemporânea como o Programa Cultura Viva é preciso 

vislumbrar em que meio o conceito de política cultural se encaixa e quais implicações da 

agenda pública vigente podem ser percebidas no objeto aqui retratado.  

Entender a influência da diversidade cultural na dinâmica social brasileira é olhar para 

a própria matriz social de seu povo. Afinal, conforme ilustrou Gilberto Gil13 parafraseando 

                                                 
12 Artigo publicado no periódico Le Monde Diplomatique, em 17/01/2007. Disponível em: 
<http://www.gilbertogil.com.br/sec_texto.php?id=131&page=1> Acesso em: 15/09/2010.�
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Agostinho Silva, “O Brasil não é o país do isto ou aquilo, mas o país do isto e aquilo”. 

Segundo o argentino Nestor Garcia Canclini, o Brasil é o berço de um mosaico intercultural 

de trocas e influências. Segundo Alvarez: 

 
Hoje é perfeitamente visível o diversificado mosaico cultural que, nos 
últimos quinhentos anos, formou-se nas Américas, resultante da 
grande variedade de experiências e de realizações humanas produzidas 
por esses povos. Baseia-se na sua história, nas suas tradições e seus 
idiomas, na sua criatividade e singularidade envolvendo por igual o 
que se costuma designar como cultura erudita e cultura popular. 
(ALVAREZ: 2002. p. 02)14 

 
É este o cerne da questão da diversidade cultural: a percepção de outros fazeres. Pode 

ser visto como uma enumeração de conceitos que carregam em sua centralidade a mesma 

essência. Afinal, não é a diversidade um todo plural?  Neste ponto é que se concentram os 

conceitos, é neste nó que se acredita estarem amarradas todas estas visões que possuem 

propósitos distintos, mas no fundo, a meu ver, tentam dar conta do mesmo fenômeno, tentam 

nomear e refletir sobre esta forma diversa de interação. A luta agora passa a ser baseada nas 

“afinidades sociais” dos indivíduos, em como um se reconhece no outro e questionam juntos 

padrões estabelecidos. 

 
O conceito de Diversidade Cultural, no contexto atual, possui duas 
linhas inseparáveis, que é motivo de discussão global, pois estão 
refletidas nos documentos internacionais. A primeira refere-se ao 
contexto da diversidade dentro de uma sociedade específica, em que 
seus indivíduos possuem características culturais heterogêneas que, 
em conjunto, constroem uma identidade nacional, cuja preocupação é 
a manutenção dos seus direitos, da democracia cultural, da busca da 
igualdade das minorias. A segunda está inserida no contexto mundial 
das trocas dos bens e serviços culturais e busca um intercâmbio 
equilibrado entre os países. Ambas precisam ser garantidas, pois sem a 
manutenção da identidade cultural de um povo, feita principalmente 
através de suas políticas públicas, suas expressões culturais não 
conseguirão ser produzidas, o que empobreceria o diverso mundo das 
trocas, das experiências, dos locais, dos indivíduos. Deste modo, a 
importância de uma Convenção que defina o seu conceito e o 
regulamente é de grande relevância para a sua preservação e 
perpetuação. (SERFERT, p.3)15 

 
Desta forma, percebe-se que o conceito de diversidade cultural foi ganhando corações 

e mentes à medida que a cultura passou a ser encarada como temática relevante pelas esferas 

                                                                                                                                                         
13  Discurso de posse do Ministro de Estado de Cultura Gilberto Gil, proferido em 02/01/2003. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.br/site/2003/01/02/discurso-do-ministro-gilberto-gil-na-solenidade-de-transmissao-do-
cargo/>. Acesso em: 15/09/2010. 
14  Paper encontrado na internet. ALVAREZ, Maria Luiz Ortis. A Questão da diversidade cultural no processo de 
integração latino americana: o grande desafio do século XXI. 2002. (Paper) Disponível em: 
www.alasru2002.hpg.ig.com.br/Progword.doc. Acesso: 15/09/2010 
15 Paper encontrado no portal do CULT – Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura/UFBA.  Disponível  
em: www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/DIVERSIDADECULTURAL.pdf. Acesso em: 15/09/2010. 
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econômica e política. O debate internacional sobre a temática passou por todo um processo de 

maturação e teve seu ápice na aprovação da Conferência para a Promoção da Diversidade 

Cultural aprovada no foro da UNESCO em 2005. 

As concepções deste termo, no entanto, já começaram a ser vistas muito antes disto e 

quase sempre associadas a concepção de desenvolvimento. Conforme exposto pelo relatório 

Nossa Diversidade Criadora, também publicado pela UNESCO, é por meio da garantia a 

diferença que o desenvolvimento harmonioso entre nações poderá ser efetivado. Em um 

mundo globalizado, a UNESCO defendia o direito a diferença e a não homogeinização 

cultural em nome do progresso e do desenvolvimento. Há que se olhar para as especificidades 

da localidade. Conforme definiu Giuliana Kuark: 

 
Um princípio básico deste enfoque sobre a diversidade é o respeito a 
todas as culturas, a incorporação das minorias nacionais, cujo desejo é 
de seguir sendo sociedades distintas em relação à cultura majoritária e 
dos grupos étnicos, que buscam por reconhecimento de sua identidade 
étnica, com instituições e leis mais permeáveis às diferenças culturais. 
Numa acepção contemporânea, a diversidade cultural torna-se um 
mecanismo para manter a distinção das culturas nacionais diante do 
que é concebido como tendências gerais de homogeneização cultural 
da globalização. Este conceito, então, não reitera um regime de 
manutenção das diferenças a todo custo, mas possibilita a 
transformação produzida por misturas entre as culturas. Cabe indicar 
que a diversidade aqui tratada tanto se refere às relações entre os 
Estados, como também dentro deles. Desse modo, a diversidade 
articula-se com as ideias de democracia cultural e das novas formas de 
cidadania. (KUARK: 2005. p. 01)16 

 
Entende-se, portanto, que o conceito de diversidade cultural cumpre uma dupla 

função. Afinal, ao mesmo tempo em que é fator aglutinador e garantidor de coesão social pela 

sensação de unidade proporcionada pela diferença, consegue acalmar e gerar um sentimento 

de reconhecimento de idiossincrasias em populações extremamente heterogêneas. 

Como uma nova visão de hibridismo, o conceito de diversidade cultura ressalta a 

importância de um diálogo saudável entre formas distintas de fazer. Segundo o autor, como 

consequência do processo de globalização existiria a tendência das identidades sofrerem 

transformações, conforme expõe no trecho abaixo:   

 
“Alguns teóricos argumentam que o efeito geral desses processos 
globais tem sido o de enfraquecer ou solapar formas nacionais de 
identidade cultural. Eles argumentam que existem evidências de um 
afrouxamento de fortes identificações com a cultura nacional, e um 
reforçamento de outros laços e lealdades culturais, “acima” e “abaixo” 
do nível do estado-nação. As identidades nacionais permanecem 
fortes, especialmente com respeito a coisas como direitos legais e de 

                                                 
16 Texto encontrado no site do Ministério da Cultura do Brasil. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/blogs/diversidade_cultural/. Acesso em: 15/09/2010. 
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cidadania, mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm se 
tornado mais importantes. Colocadas acima do nível da cultura 
nacional, as identificações globais começam a deslocar e, algumas 
vezes, a apagar, as identidades nacionais.” (p.73) 
“Em certa medida, o que está sendo discutido é a tensão entre o 
“global” e o “local” na transformação de identidades. As identidades 
nacionais, como vimos, representam vínculos a lugares, eventos, 
símbolos, histórias particulares. Elas representam o que algumas vezes 
é chamado de uma forma particularista de vínculo ou pertencimento. 
Sempre houve uma tensão entre essas identificações mais 
universalistas – por exemplo, uma identificação maior com a 
“humanidade” do que com a “inglesidade” (englishness). Esta tensão 
continuou a existir ao longo da modernidade: o crescimento dos 
estados-nação, das economias nacionais e das culturas nacionais 
continuam a dar um foco para a primeira; a expansão do mercado 
mundial e da modernidade como um sistema global davam foco para a 
segunda.” (HALL: 2001, p.76) 

 

O Cultura Viva não deixa de ser um exemplo de política que busca dialogar com esta 

concepção múltipla. Contrariando a lógica focalizadora de uma política pública, a definição 

do público-alvo dos partícipes da ação foi feita da forma mais ampla possível. Retirando a 

premissa de que todos os Pontos de Cultura deveriam ser associações culturais pré-existentes 

com um mínimo de três anos de atividades comprovadas, qualquer temática pôde ser abarcada 

por um Ponto de Cultura. 

Esta iniciativa se por um lado é extremamente inovadora e dialoga com bandeiras 

levantadas pela UNESCO há pelo menos duas décadas, pode ocasionar problemas seríssimos 

de gestão da política. Afinal, no momento em que o Estado lida com atores tão distintos 

muitas contradições aparecem, desde perfil de atuação, até nível de institucionalização dos 

proponentes. Para se ter dimensão deste caleidoscópio cultural que se transformou o Programa 

Cultura Viva existem Pontos sediados em comunidades indígenas, quilombolas, em regiões 

de baixo poder aquisitivo, com temáticas voltadas para crianças, jovens, idosos etc. Ou seja, a 

valorização da diversidade cultural como temática relevante e como aspecto central no 

momento de definições de atuação do Programa mostra-se a força e a fraqueza, pois à medida 

que traz para a ação um número enorme de indivíduos e organizações das mais diversas 

matrizes, também pode proporcionar o surgimento de visões e interesses distintos dentro dos 

próprios partícipes.  

Reforça-se, da mesma forma, que o conceito de diversidade cultura não é apenas uma 

nomenclatura ou bandeira defendida pelo Ministério da Cultura. Como todo tema 

contemporâneo o estado brasileiro ainda busca novos modelos e formas de atuação que 

garantam a equidade de oportunidades e a plena garantia do diferente pelas ações executadas 

pela pasta. Talvez, esta seja uma bandeira que ainda está sendo gestada e impulsionada pelo 
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governo, por conta disto muitos ainda são os erros e equívocos na forma de tratamento que 

são cometidos. De acordo com reflexões expostas em outra oportunidade:  

 
O desafio quando se utiliza este conceito como norte é conseguir 
coordenar esta infinidade de ações. É preciso fazer escolhas, afinal, é 
impossível uma política publica atingir a todos, e em um governo que 
possui este tema como conceito central para valorização de saberes até 
mesmo desconhecidos, a questão assume um peso maior ainda.  
No entanto, ter este conceito como tema transversal para toda e 
qualquer ação da pasta é um grande avanço, pois coloca o governo em 
sintonia com a dinâmica local. Mostra que ele esta atento para o 
campo onde se deve agir. É o que define Barros (informação verbal) 
“Uma política publica na área da diversidade cultural é como é um 
caleidoscópio que a cada movimento você reproduz uma imagem e 
que já não e a mesma no movimento anterior”  
É este o desafio maior para o estado, afinal, para conseguir coordenar 
a lentidão de sua administração processual é preciso conjugar a 
necessidade de ser diferente, com a de ser universal. Tem que dar 
conta do tamanho do Brasil, mas também obedecer aos critérios de 
uso de recursos públicos. É quase a fabula da tartaruga e a lebre. Os 
beneficiários da política são muito mais dinâmicos e estão em corrente 
transformação, ao passo que o Estado tenta acompanhar estas novas 
demandas e agir em consonância com estas especificidades. É um 
paradoxo que sempre desafia o formulador de políticas, torna a 
operacionalização das ações algo muito mais trabalhoso. (LIMA: 
2009, p. 34) 
 

É por meio dela que muitos países buscam centrar a sua formulação de políticas, ao 

passo que o conceito representa o drama do Estado. Afinal, é preciso ter equidade nas ações 

como princípio máximo da vida em sociedade, no entanto, há que se ter o olhar sensível para 

as diferenças culturais que possam existir e suas influências em decisões vindas de cima para 

baixo. É a busca por sociedades mais plurais, modelos menos engessados e que possam 

comportar tantas nações quantas existirem em um mesmo país.  
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3. O ENTRELAÇAMENTO DE QUATRO CONCEITOS: AUTONOMIA, 

PROTAGONISMO, EMPODERAMENTO E GESTÃO EM REDE.  

 

A matriz de orientação do Programa Cultura Viva é a valorização de fazeres advindos 

da sociedade. Em uma lógica que acredita que não é papel do Estado produzir cultura, mas 

fornecer meios para que todos os cidadãos usufruam e interajam em circuitos culturais 

específicos, conforme exposto anteriormente.  

Dentro deste cenário, o Programa busca cumprir um papel de ponte entre Estado e 

sociedade, onde o primeiro fornece verba para uma entidade que já desenvolve determinado 

trabalho. No entanto, o que se observou durante o acompanhamento da política e dos fóruns 

de manifestação dos partícipes, tais como: encontros regionais e nacionais, o fórum dos 

Pontos e a própria interação virtual deles feita pela internet, coloca-nos diante de outra esfera 

a ser problematizada. É preciso refletir em que medida o grupo dos Pontos se articula para 

criar um discurso coeso de suas necessidades e tensões frente a atuação do Estado ou 

simplesmente executa as atividades sem exercer qualquer tipo de questionamento.  

A retórica conceitual da política pública é baseada em algumas leituras sobre o que 

aconteceria (ou acontece segundo a visão dos gestores) com os partícipes inseridos dentro da 

ação governamental. Para o gestor do Programa na época, Célio Turino, o processo de 

interação entre os Pontos de Cultura proporcionaria a formação de um ciclo virtuoso: 

Solidariedade = Identidade + Alteridade. Um processo que ocorreria pelo reconhecimento dos 

indivíduos e grupos e pela percepção da existência de outros “iguais”. Além do discurso 

acolhedor do Estado que transformaria a postura unitária em um todo plural. Seria criada uma 

solidariedade entre os Pontos. Surgiria uma nova identidade, outra forma de se reconhecer e 

se situar no cenário cultural brasileiro.  

O Programa assume-se, portanto, como um processo político construtivista, onde é de 

extrema relevância o papel de construção e reconstrução de cada um dos participantes. Os 

gestores da ação entendem que a política pública é estabelecida sob um viés teórico que 

possibilitaria esta interligação entre os participantes. Um conceito de construção coletiva que 

seria, gradativamente, partilhado por cada um dos membros que compõem a ação. Neste 

sentido, é interessante refletir um pouco sobre a concepção construtivista para a qual busca-se 

a visão de Fernando Becker (1992, p.88) 

 

Construtivismo significa isto: a idéia de que nada, a rigor, está pronto, 
acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em 
nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela 
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interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo 
humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força de 
sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou 
no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há 
psiquismo nem consciência e, muito menos, pensamento. (BECKER: 
1992, p. 88) 

 

Surgiria (ou surge de acordo com os gestores) uma comunidade onde o que se valoriza 

é o potencial de troca entre manifestações de natureza tão distintas. Um espaço onde a 

interação e a contaminação pelo que de melhor o outro possui seria a principal aposta a ser 

feita. 

Entende-se, portanto, que, na concepção dos gestores, o processo de interação entre os 

partícipes é importantíssimo para a própria estrutura de gestão. Afinal, o governo defende que 

esta política pública é centrada em um viés construtivista e a participação da sociedade civil é 

importantíssima para o funcionamento e a continuidade da mesma. Portanto, é relevante ao se 

refletir sobre o aspecto processual do Programa como se dá esta interação entre Estado e 

sociedade.  

Um conceito de gestão compartilhada que reconhece a identidade dos indivíduos e 

grupos, acredita na autonomia dos mesmos para gerir e estabelecer quais ações devem ser 

feitas nas localidades em que estão inseridos. O que proporcionaria (novamente segundo os 

gestores)  um processo de empoderamento dos canais de participação e de um exercício de 

cidadania diverso, pois enxergaria no protagonismo social a real vertente de exercício da 

cidadania17. Foi esta a idéia central que estruturou o Programa Cultura Viva. Segundo José 

Márcio Barros (informação verbal): 

 

Lugar de convergência, de circularidade, o Cultura Viva coloca um 
desafio de como podemos encontrar na diversidade cultural, modelos 
distintos de cultura. Modelos coerentes e compromissados com a 
gestão pública. Há esta tensão entre as ações do Estado e a área 
popular que tem particularidades algumas vezes não vista pelo Estado. 
O desafio do Programa é como produzir novos modelos, sem se 
reduzir a burocracia Estatal, mas também sem cair no particularismo, 
subjetivo, pouco compromissado. É este lugar de aprendizagem, em 
nome da questão pública. (BARROS: 2008)18 

 

                                                 
17 Os conceitos descritos neste trecho (autonomia, protagonismo, empoderamento e gestão em rede) serão 
melhor definidos a seguir neste capítulo.  

��
�Comunicação pessoal a autora em 16 de novembro de 2008, em Brasília – Teia Nacional.�
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Entende-se que o Programa Cultura Viva é uma ação que necessita da construção de 

um discurso próprio que objetive e possibilite este elo de criação entre os partícipes. Talvez, o 

caráter construtivista do Programa (salientado pelos gestores) seja permeado por estes 

processos de ressignificações orientados pelos participantes. Cada indivíduo tem sua própria 

concepção do que é ser ou fazer parte de um Ponto de Cultura. E é a relação dialógica entre 

estas percepções que tende a ser a matriz geradora de um conceito de comunidade, podendo 

se tornar um mecanismo apaziguador de diferenças em um certo sentido. Para além das 

especificidades estéticas de cada Ponto de Cultura, como um “movimento político” o grupo 

precisaria construir posições e chegar a consensos para pleitear modificações e pressionar o 

Estado.  

Há, portanto, um processo que foi iniciado pelo Estado, mas necessita ganhar corpo, 

legitimidade e vida na sociedade civil. À medida que os pontos de cultura interagem com a 

política pública e se sentem contemplados pela mesma, a idéia é que seja criado um 

sentimento de pertencimento, permitindo o reforço do elo entre o trabalho desenvolvido pelo 

Estado e pelos partícipes.  

Com isso, a reflexão deste capítulo é a tentativa de demonstrar as matrizes teóricas que 

serviram de base para a construção da política pública. Os conceitos descritos acima 

(autonomia, protagonismo, empoderamento e gestão em rede) são o mecanismo para criar este 

outro tipo de relacionamento entre Estado e sociedade civil, segundo a visão dos gestores. 

Portanto, é necessário aprofundar qual o entendimento que estes gestores têm dos conceitos 

indicados. Acredita-se que este é um processo fundamental para visualizar se estas idéias 

estão inseridas no cotidiano da política pública (etapa a ser cumprida pelo capítulo seguinte).  

É preciso estar atento para o uso destas idéias e problematizar como esta relação se 

constrói na prática. Como a sociedade civil exerce esta autonomia, este empoderamento, este 

protagonismo e quais as bases de uma gestão em rede. Afinal, para além de um importante 

processo de reconhecimento que ocorre entre as demandas da sociedade civil e o fazer 

desempenhado pelo Estado, é preciso perceber em que medida esta relação é centrada em um 

compartilhamento da gestão.  

Por conseguinte, o olhar sobre o Programa Cultura Viva delineado aqui é uma 

tentativa de  investigar as boas práticas, mas também analisar quais os “desvios” ocorridos até 

o momento. Se esta é uma ação que demonstra um passo a mais no percurso de 

amadurecimento da democracia brasileira, não se pode deixar de lado o olhar crítico para os 

fatos, por mais inovadores que estas práticas governamentais sejam ou por mais encantamento 

que causem a seus partícipes.  
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3.1 Definindo Autonomia 

 

Este conceito é bastante valorizado pelos formuladores da ação. É o primeiro passo no 

ciclo de vida da política pública. Afinal, há a intenção de valorizar o capital social, a vontade 

individual como força motriz para realização das atividades. O intuito é estabelecer uma 

dinâmica de respeito às práticas feitas pelos mais diversos grupos e associações culturais 

existentes no Brasil. A grande questão é saber se este enorme respeito ditado pelos gestores é 

percebido na prática. Nas palavras dos gestores, o conceito é entendido da seguinte forma: 

 
Autonomia não como uma simples transferência de responsabilidades 
que antes caberiam ao Estado, ou um fazer por conta própria, 
desarticulando de seu meio e sem clareza de pressupostos conceituais 
éticos. Autonomia enquanto capacidade de tomada de decisão e sua 
implementação conforme os recursos disponíveis. Autonomia 
construída na experiência, na articulação em rede, adquirida no 
processo de aquisição e conhecimento, na relação entre os pares e na 
interação com autoridades, sejam mestres da tradição oral ou 
autoridades institucionais. Autonomia como prática, como a própria 
realização, com atos concretos de participação e afirmação social; 
protagonista, articulada em rede, modificando relações de poder e 
gerando empoderamento social. Autonomia como exercício de 
liberdade. (TURINO: 2009. P. 68) 
 

Constrói-se uma percepção de autonomia que se baseia no poder e na virtude do 

sujeito como matriz necessária para a defesa dos próprios interesses e da garantia de vontades 

individuais. O mundo contemporâneo dialoga de forma específica com esta visão para 

construir uma percepção que coloca novamente o sujeito como mola central do 

desenvolvimento social. Em uma espécie de diálogo que problematiza a relação entre 

indivíduos e sociedade e o papel das instituições, acredita-se que o uso deste conceito pelo 

Programa busca salientar a importância da participação cidadã no exercício da cidadania 

contemporânea. 

Desta forma, para além do fortalecimento de sujeitos de forma unitária, percebe-se que 

o Programa busca reforçar a percepção que esta autonomia também é exercida se entendida 

como um direito/conceito/exercício que é colocado em prática em um ambiente de 

relacionamento com o outro. Não se trata da defesa de uma lógica individualista, onde a 

vontade do indivíduo prevalece sobre a percepção do grupo. Pelo contrário, é uma ferramenta 

que visa fomentar a troca entre iguais e também diferentes. 

A visão de exercício autônomo, da postura de um Ponto de Cultura, educador, mestre 

de tradição oral ou qualquer um dos níveis envolvidos ilustra a necessidade de cada um ser 
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gestor de seus próprios fazeres. Não estabelecer uma relação paternalista em relação ao que 

orienta o Estado ou qualquer outra instituição. No entanto, sem deixar de lado o potencial de 

troca e “contaminação” das ações pelo frutífero contato com outros sujeitos. 

O caráter autônomo do Programa é utilizado como ferramenta de discurso que salienta 

a inserção de sujeitos que se viam alijados do processo decisório e que não eram 

contemplados por nenhuma ação estatal direta. Afinal, o Programa foca no público produtor 

situado em pequenos circuitos de produção cultural. 

A proposta aqui, para além de fornecer recursos financeiros para alavancar as ações já 

realizadas, busca possibilitar a criação de novos rearranjos locais. Construir formas paralelas 

de circulação desta cultura “marginal” que não ganha espaço em mídias de massa, mas possui 

enorme significado local e regionalmente.  

O propósito é possibilitar a reverberação de ações que tinham alcance muito limitado, 

possibilitando a troca com outros fazeres, atores; permitindo o contato com outros brasis. 

Uma tentativa audaciosa, principalmente, na esfera de um Programa governamental que atua 

nas mais diversas esferas e com circuitos distintos. 

O exercício desta autonomia é, portanto, uma luta pelo poder, pois é necessário que 

existam meios para o exercício desta vontade e arbítrio individual, mas ele também precisa ser 

reconhecido, respeitado e “acatado” pelos seus pares. Uma percepção, segundo Anthony 

Giddens (1997), que dialoga com características de nossa sociedade pós-moderna. Afinal, a 

idéia é que o sujeito moderno foi moldado pela obediência a uma infra-estrutura institucional 

que orientava o seu lugar e o seu fazer no mundo. Hoje, a rapidez e a fluidez que caracterizam 

as relações sociais atuais colocam a autonomia como pressuposto essencial para conviver com 

os riscos desta sociedade. Afinal, o percurso de interligação de sujeitos proporciona um nível 

de influência e relação não visto no período moderno. Segundo Giddens: 

 
Poucas pessoas, em qualquer lugar do mundo, podem continuar sem 
consciência do fato de que suas atividades locais são influenciadas, e 
às vezes até determinadas, por acontecimentos ou organismos  
distantes [...] Hoje, as ações cotidianas de um indivíduo produzem 
conseqüências globais [...] (GIDDENS, 1997, p. 23). 
 

A autonomia proposta pelo Programa é a percepção de uma autonomia orgânica dentro 

da própria ação governamental, pois, respeitam-se as idiossincrasias de cada um dos grupos. 

No entanto, busca-se demonstrar que há um denominador comum existente entre cada 

partícipe, não importa o tipo de atividade, ou a região onde o Ponto de Cultura está inserido. 

O relacionamento estabelecido e o trabalho cooperativo, segundo os gestores, possibilitam e 

exercitam o exercício desta autonomia proposta. 
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O desafio é refletir sobre como lidar com níveis de autonomia diferentes entre os 

Pontos. Afinal, alguns possuem mais infra-estrutura e até mesmo conhecimento para pautar e 

dialogar de forma mais consistente com os outros atores envolvidos no processo. Enquanto 

outros estão em um distinto patamar de desenvolvimento e amadurecimento de suas ações. 

Portanto, necessitam de outra relação com os gestores e até mesmo com outros Pontos. 

Esta autonomia tratada também deve ser compreendida de forma múltipla e plural. O 

que se apresenta como um dos grandes desafios da ação governamental que se estabelece. A 

postura adotada pelo Estado frente a todos os integrantes da ação deve ser pautada por uma 

lógica igualitária com o intuito de garantir a isonomia constitucional. Contudo, a reflexão 

sobre os dados que serão expostos no capítulo seguinte problematizam se não seria o caso de 

se repensar posturas distintas para realidades também diversas. Afinal, assim como a política 

aposta na valorização da diversidade e no entendimento de que as características dos diversos 

grupos e indivíduos são diferentes, assim também pode (ou deve) ser pautada a ação do 

Estado. Deste modo, as ações de uma política estariam voltadas a garantir condições iguais de 

participação dos diferentes grupos, mesmo que a partir de incentivos diferenciados 

(resguardando seus diferentes “estágios” e condições de participação e/ou apropriação ou 

partilha dos resultados). Tal medida pode ser entendida segundo dois vieses: a) buscar 

equalizar nos diversos grupos suas condições de participação nos processos sócio-políticos; b) 

respeitar e atender a diversidade apresentada pelos grupos dentro das políticas traçadas. Com 

isto, o protagonismo dos grupos é estimulado, e sua autonomia é respeitada. 

Falar de uma autonomia a ser exercida ou galgada por todos os Pontos de Cultura 

talvez denote uma visão romântica dos percalços a serem trilhados por cada um dos 

partícipes. A densidade das relações de poder existentes confere a cada um dos Pontos uma 

lógica própria e um “nível” distinto de capacidade de se autogovernar e pleitear questões que 

melhorariam as ações desenvolvidas pela organização. O interessante é a habilidade de 

conjugar os interesses e percepções que esta postura autônoma aliada ao discurso identitário 

coletivo, pode proporcionar. 

Impossível, portanto, entendê-la de forma plena sem uma interligação com as outras 

vertentes apresentadas: protagonismo, empoderamento e gestão em rede. Da mesma forma, é 

preponderante problematizar como uma ação governamental que fomenta um discurso de 

pluralidade e defesa da diversidade cultural existente no país, fato presente na agenda pública 

internacional, consegue criar novos modelos e estabelecer uma gestão que priorize esta 

autonomia, este protagonismo, este empoderamento e esta gestão em rede. 
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3.2 Protagonismo e decisão 
 
 

O protagonismo surge como vertente importante na implantação do Programa Cultura 

Viva, pois é entendido como viés de valorização do sujeito detentor do poder decisório e 

orientador de suas próprias práticas. Uma construção que acredita na possibilidade de 

transferência da centralidade das ações de políticas públicas do Estado para a sociedade civil. 

Um mecanismo que pode legitimar as construções simbólicas feitas pelos mais diversos 

sujeitos e possibilitar o entendimento de que não existe modelo pronto e a diversidade cultural 

brasileira deve ser representada também nas escolhas construídas por uma secretaria ou 

ministério. Um conceito que busca conferir aos agentes participantes da ação política mais 

responsabilidades e dialoga com uma idéia crescente no campo das políticas públicas na área 

social: o real “poder” está no sujeito e não nas instituições. Uma percepção que deve ser 

colocada em discussão dentro da lógica social brasileira. Segundo visão do formulador da 

ação: 

 
O protagonismo dos movimentos sociais aparece à medida em que 
seus integrantes e suas organizações se entendem como sujeitos de 
suas práticas. Sujeitos que intervêm em sua realidade, desde os hábitos 
cotidianos até a elaboração de políticas públicas de desenvolvimento 
local. Entretanto, gestões públicas de cultura pensadas nos marcos do 
(neo)liberalismo (“cultura é um bom negócio!”) ou do iluminismo 
(“levar luzes à inculta massa”) retiram da sociedade as suas 
ferramentas mais preciosas: sua autonomia e seu protagonismo. Se a 
cultura for pensada somente como produto, sinônimo de 
modernização ou negócio, o povo fica fora do palco. (TURINO: 2009. 
P. 69) 

 

Tal conceito é  ferramenta importante na construção de um novo arcabouço sobre 

políticas culturais. Pois, fornece indícios de um novo tipo de relacionamento com o Estado, 

não mais marcado por uma lógica paternalista, dirigista ou neoliberal. O protagonismo 

proposto pelo Cultura Viva pressupõe uma nova relação entre Estado e sociedade, não mais 

balizada no poder e na submissão de um pelo outro. A lógica é a de criação de ações e 

Programas baseados nas especificidades e demandas latentes e não somente em uma decisão 

do gestor trancado em seu gabinete. Nesta perspectiva, é preciso que o gestor esteja atento 

para o dinamismo de seu entorno, inclusive para visualizar se os fundamentos da política 

pública colocada em prática realmente dialogam com a realidade social em que atua.  

Desta forma, é conveniente ponderar que este protagonismo também não deve ser 

entendido como uma característica (ou um direito!) simplesmente acionado pelos grupos. 
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Pode ser um percurso de amadurecimento dos envolvidos, muito mais do que um fator a ser 

arregimentado por um governo.  

Entende-se, portanto, que é neste ponto que o Programa anseia inovar e estabelecer 

canais mais democráticos. Reconhecer fazeres, ações e sujeitos já existentes são marcas de 

fomento a participação cidadã e criação de canais de legitimidade também do governo, por 

meio de uma empatia com os partícipes e de uma aproximação entre governo e indivíduo.  

Desta forma, é interessante ressaltar como este ideal de protagonismo proposto pelo 

Programa Cultura Viva também é presente em outras áreas que pregam a participação cidadã 

como forma de garantir seus direitos. Existe hoje um grande número de conselhos ou outros 

mecanismos com o propósito de estabelecer um canal mais próximo entre o Estado e o 

indivíduo. Uma forma de controle social que valoriza o cidadão como vetor de propagação de 

demandas, corretor de desvios e fiscalizador dos recursos públicos empregados.  

Esta perspectiva de compartilhamento e protagonismo foi galgada aos poucos como 

parte de um processo de amadurecimento da democracia brasileira. Uma mudança de estágio 

onde os cidadãos não se viam mais satisfeitos em apenas influírem nos rumos políticos por 

meio da escolha de um representante que garantiria seus interesses e suas concepções 

políticas, ocorreu a necessidade de exercer um papel mais central nas escolhas políticas feitas 

pelos governos. Um percurso de ocupação do espaço público  por um sujeito que buscou uma 

maior participação e influência no jogo político. Segundo a visão de Rosilda Mendes, este 

protagonismo, esta nova participação: 

 
Enquanto discurso incorporado em programas e projetos 
governamentais, a participação passa, nos anos mais recentes, a ser 
entendida como um processo, que muitas vezes, sustenta uma 
proposta de democratização. No entanto, este processo não é linear. 
Há muitas contradições existentes na participação dos cidadãos na 
gestão e na condução do poder público. Uma delas diz respeito à 
tensão permanente em participar através do Estado para a formulação 
das políticas públicas ou ser um agente autônomo de pressão. 
(MENDES: 2008 P. 166) 

 

Neste aspecto incluí-se o arcabouço proposto pelo Programa Cultura Viva. O objeto 

desta política pública é estabelecer um tipo de protagonismo que dialogue com a autonomia 

descrita anteriormente.  Este protagonismo proposto pelo Programa é também resultado de um 

percurso de “evolução” da sociedade brasileira. Um caminho que demonstre mais abertura 

dos indivíduos pela coisa pública, pela defesa dos interesses não só individuais, mas também 

de uma coletividade especifica. O amadurecimento de entender que nem sempre o Estado 

consegue atender ou criar regras e pressupostos que se adaptem exatamente às necessidades 



 41 

dos grupos. Deve-se, portanto, dialogar e refletir para que as posturas tomadas pelo Estado 

contemplem um maior número de interessados e não necessariamente o grupo em que está 

inserido.  

Fortalece-se a concepção de protagonismo como um elemento necessário para a gestão 

conjunta e a construção de uma percepção política igualitária e fomentadora de trocas entre os 

sujeitos envolvidos. Novamente de acordo com Rosilda Mendes, citando Boaventura de 

Souza Santos: 

 
Mesmo que se reconheça que os conflitos e dificuldades podem ser 
restritivos aos processos de mudança social, não se pode desconsiderar 
o que diz Boaventura Souza Santos (1999): que as experiências 
aprendidas nas três últimas décadas trazem elementos para várias 
reconstruções, dentre elas, do conceito de democracia, de cidadania, 
de sujeito, e com isso, revaloriza-se o princípio de comunidade, e com 
ele, a idéia de subjetividade, igualdade, autonomia e solidariedade. 
Não se pode desconsiderar também que o momento atual parece 
propício para a proposição de novas práticas e criação de espaços de 
integração entre diversos atores. Isto implica estabelecer, contudo, 
compromissos de interesse público, redefinir o papel do Estado e da 
sociedade frente ao estabelecimento de políticas sociais, definir fóruns 
participativos e pactuados que sejam expressivos da diversidade de 
interesses e necessidades sociais. (MENDES:2008. P. 166) 

 

O anseio proposto é bastante audacioso, visto os grandes vícios personalistas 

existentes na sociedade brasileira. Buscar que os grupos de matrizes, regiões, interesses e 

responsabilidades diversas entrem em acordo e construam juntos um discurso consensual, 

uma agenda de necessidade e demandas para o setor é um projeto complexo diante das 

enormes diferenças existentes dentro do Programa Cultura Viva. 

O percurso realizado até os dias atuais, uma análise sobre estes quase seis anos de 

existência desta política, permite afirmar que este ainda é um fenômeno em gestação. Os 

enormes ganhos conseguidos pelos partícipes, as correções feitas pelos gestores estatais são 

também resultantes desta interação e deste protagonismo. Uma atuação e consciência do 

capital social existente que permite o empoderamento dos canais e a busca por questões que 

antes eram deixadas de lado ou tratadas como dádivas a serem contempladas pelo Estado.  

No entanto, este protagonismo exercido ainda é permeado por ações mais paternalistas 

que pautam o Estado como o responsável por resolver todos os problemas existentes na 

execução das ações. Logicamente, o que se percebe até o momento é que o governo brasileiro, 

especificamente a Secretaria de Cidadania Cultural – responsável pelo Programa Cultura 

Viva, tentar ainda estabelecer um denominador comum entre o avanço proposto pelo discurso 

de implementação da ação e o arcabouço institucional existente no Ministério da Cultura. Há 
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ainda toda uma lógica burocrática que coloca o Estado no papel de provedor de recursos e 

ações e também estabelece um ritmo muito lento para a execução de atividades. O desafio 

aqui é possibilitar que este protagonismo político vivido por estes sujeitos possibilitem um 

maior empoderamento dos canais de mobilização para que mudanças no aparato burocrático 

sejam feitas, assim o governo poderá colocar em prática o discurso proferido de forma mais 

fácil e eficiente. 

 

3.3 Empoderamento 

 

O conceito utilizado aqui pelos gestores buscou reforçar o quanto o poder decisório 

está nas mãos dos partícipes (da sociedade civil) e o Estado exerce um papel de facilitador das 

ações. Segundo a visão dos gestores, esta é uma adaptação do clássico conceito marxista de 

sujeitos histórico, é uma percepção que coloca o povo como real agente das decisões tomadas 

e exercendo um papel de fiscalizador e controlador das ações desempenhadas pelo governo. 

Uma postura não-reativa que objetiva moldar as ações governamentais e pautar quais as reais 

demandas existentes em uma sociedade tão plural como a brasileira. 

Estabelece-se a noção de que os indivíduos que compõem os grupos, neste caso os 

partícipes do Programa Cultura Viva, poderiam exercer pressão sobre  as decisões que lhes 

afetam e estabelecer diferentes arranjos coletivos diante das necessidades do grupo a serem 

sanadas. Tal consideração, assim como todas as outras, ganha plenitude se entendida de forma 

complexa e interligada. Como define Célio Turino, o formulador do Programa: 

 
Autonomia, protagonismo, empoderamento, gestão em rede, 
conhecimentos livres, software livre, cultura digital, trabalho 
compartilhado, partilha, generosidade intelectual, tradição griô são 
conceitos e práticas que estão presentes na militância de gestores dos 
Pontos de Cultura de todo o Brasil. São as idéias e valores do Cultura 
Viva cada vez mais presentes, exercitando sua dialética a partir de 
Ações. Um Ponto de Cultura que se envolve pouco com as ações do 
Programa tem mais dificuldade em dar o salto qualitativo em seu 
trabalho, que pode até ter uma (relativa) eficácia em sua comunidade, 
mas se o grupo continua como um ponto isolado, o papel do Programa 
terá sido, no máximo, de um bom “transferidor” de recursos públicos. 
As ações fomentam redes, instigam idéias, expõem contradições e é 
nesta interação que se efetiva a unidade. (TURINO: 2009. P. 89) 
 

O empoderamento faz sentido, é efetivado (segundo a lógica proposta pelos 

formuladores da ação), quando há respeito a autonomia dos grupos existentes e o 

protagonismos dos indivíduos nas escolhas. É o que possibilitaria aos grupos visibilidade no 

corpo social e os transformaria em atores políticos com poder suficiente para o embate entre 
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forças discrepantes. Seria um mecanismo que fomentaria  o poder de agendamento, de veto, e 

de mobilização destes agentes. 

O termo (empoderamento) nasce nos anos 60, mas ganha força do Brasil na década 

seguinte. Derivado do termo empowerment nasceu como um modelo de desenvolvimento 

alternativo à lógica existente à época. Um discurso que objetivava possibilitar um tipo de 

desenvolvimento centrado nas dinâmicas locais e não mais nacionais. Portanto, mostrava-se 

primordial fomentar o processo de empoderamento e luta de pequenos e alijados grupos para 

a defesa de seus interesses e a criação de um modelo desenvolvimentista mais justo e que 

diminuísse os enormes abismos edificados pela lógica capitalista mais cruel. De acordo com a 

visão de Rosilda Mendes:  

 
Cabe destacar que o conceito de empoderamento não tem um caráter 
universal e pode ser interpretado sob diversas perspectivas. Este é um 
vocábulo que está inscrito naquilo que pode ser chamado “inferno 
semântico”. O dicionário da língua portuguesa não o reconhece e, de 
fato, é um termo importado da língua inglesa: empowerment. Como 
refere Carvalho (2004, p. 1089), a idéia de empowerment “tem suas 
raízes nas lutas pelos direitos civis, no movimento feminista e na 
ideologia da “ação social” presentes nas sociedades dos países 
desenvolvidos, na segunda metade do século XX” . O autor ainda 
indica que nos anos de 1970 passa a ser uma marca dos movimentos 
de auto-ajuda, anos de 1980, da psicologia comunitária e mais 
recentemente na década de 1990, se aproxima de movimentos que 
buscam afirmar direitos da cidadania, dentre os quais o da saúde. Na 
diferenciação dessas perspectivas que apontam diferentes dimensões 
do empoderamento, quais sejam, individual, organizacional e 
comunitário, encontramse múltiplas dimensões da categoria “poder”. 
Assim, o processo de empoderamento refere-se tanto a dimensões 
criativas e instituintes da ação política por meio de um processo de 
mobilizações e práticas destinadas a promover e impulsionar grupos 
ou comunidades – no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora 
gradual e progressiva de suas vidas, como diz respeito a dimensões 
que reforçam o controle e regulação do social com ações destinadas a 
promover a integração dos excluídos, carentes e demandatários de 
bens elementares de sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal, 
etc. (GOHN, 2004,p.23). 
Em outras palavras, empoderamento pode tanto estar vinculado a idéia 
de ganho de poder, mediante o qual determinados grupos conquistam 
melhor posição na sociedade para enfrentar situações de opressão e 
injustiças (WALLERSTEIN, 1992), quanto pode referir-se a uma 
concessão, onde alguns, majoritários, com mais poder “empoderam” 
os grupos minoritários que não possuem “capacidade” de participar, 
negociar com , influenciar, controlar e sustentar situações que afetam 
suas próprias vidas. (MENDES: 2008. P. 168) 
 

O empoderamento pode ser entendido como o  potencial de envolvimento no processo 

decisório de questões relevantes para a própria história. Uma alternativa que tende a fornecer 

ao sujeito um tipo distinto de relacionamento com o seu entorno. Pois, a idéia é que deixe de 

existir uma relação baseada na conformação e na espera pelas regras sociais que lhes são 
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estabelecidas, seja pela igreja, pela família ou pelo Estado. A idéia de empoderamento 

propagada aqui é uma alternativa para grupos que historicamente viram-se distantes do 

processo político e que raramente eram objeto de políticas públicas e investimentos diretos 

por parte do Estado. O empoderamento passa, portanto, a ser um enorme vetor de pressão 

para estabelecer quais as diretrizes o Estado deve seguir, uma construção que coloca os 

grupos sociais como atores políticos relevantes, com capacidade de pressionar e definir o que 

realmente é importante. 

Nesta concepção, o percurso de empoderamento de um Ponto de Cultura seria a 

capacidade de transposição desta autonomia, deste protagonismo, deste empoderamento para 

a gestão em rede do Programa, mas também para a vida social de forma mais ampla. Pois, 

alargam-se as percepções do lócus de participação. Este processo não seria efetivado somente 

dentro dos fóruns de discussão existentes dentro da ação, conforme fora mencionado 

anteriormente. Esta postura transbordaria as ações do Cultura Viva e possibilitaria que os 

sujeitos exercessem de forma mais ativa seus papéis enquanto membros de uma sociedade. 

Tal percepção confere ao empoderamento uma relevância primordial para a 

capacidade de emancipação destes indivíduos e o estabelecimento de uma luta contra-

hegemônica em face de pressões econômicas ou sociais. Um conceito guarda-chuva que 

somente tem efetividade se entendido em relação aos outros mencionados anteriormente. 

Conforme definem Horochovski e Meirelles: 

 
à medida que o empoderamento torna-se termo de uso corrente, 
apresenta-se como um guarda-chuva conceitual, que se presta a vários 
usos, por diferentes perspectivas intelectuais, políticas e de 
intervenção na realidade. Na perspectiva que adotamos, 
empoderamento traz como resultado o aprofundamento da 
democracia, por várias razões. Para que o empoderamento signifique 
pessoas e comunidades sendo “protagonistas de sua própria história”, 
são prementes o aumento da cultura e da sofisticação políticas, o 
adensamento do capital social e o aperfeiçoamento da democracia 
representativa, incluindo, em seu desenho institucional, instâncias 
diretas e semidiretas de participação e deliberação, no modelo 
piramidal preconizado, entre outros, por Macpherson (1982). 
(HOROCHOVSKI; MEIRELLES: 2007. P. 488) 
 

A existência de um pressuposto empoderamento inerente à lógica de atuação do 

Programa necessita de uma mudança de perspectiva por parte dos partícipes. Não basta que o 

Estado esteja disposto a ouvir e fomentar a participação do cidadão na estrutura decisória, é 

preciso que exista o interesse dos grupos em efetivamente participar deste processo. 

A transformação das realidades locais, segundo a visão dos gestores, pode ser 

resultado deste empoderamento, deste maior protagonismo por parte dos sujeitos. No entanto, 
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é preponderante que, ao analisar os dados de gestão do Programa Cultura Viva, atenha-se ao 

fato das particularidades existentes entre os mais diversos sujeitos que fazem parte do mesmo.  

 

3.4 Gestão em rede: 

 

Como instrumento interligador dos componentes descritos anteriormente, a percepção 

de gestão em rede surge como combustível para a articulação de saberes e percepções sobre o 

Programa Cultura Viva. Este conceito propõe o estabelecimento de uma estrutura policêntrica 

com a reunião dos mais diversos agentes com vínculo específico entre si. Com objetivos 

comuns, mas nem sempre unânimes, a idéia é que esta teia construa uma dinâmica gerencial 

própria que reflita esta pluralidade de visões. 

Em tese, talvez seja este o substrato do conceito de gestão em rede em que se apóia o 

programa Cultura Viva. O que, segundo Dagnino (citado por Domingues), dialoga com as 

transformações nas relações entre a sociedade civil e o Estado, onde: 

 
o antagonismo, o confronto e a oposição declarados que 
caracterizavam essas relações no período da resistência contra a 
ditadura perdem um espaço relativo substancial para uma postura de 

negociação que aposta na possibilidade de uma atuação conjunta, 

expressa paradigmaticamente na bandeira de “participação da 

sociedade civil”. A adesão a esse novo “paradigma” se dá, 
evidentemente, de forma diferenciada. Tal diferenciação se faz 
presente tanto no interior do Estado, uma vez rompida a relativa 
homogeneidade do período autoritário, como no interior da sociedade 
civil, cuja heterogeneidade se desvela com o avanço da disputa pela 
construção democrática e uma crescente diversificação de atores, 
interesses e posições políticas. (DAGNINO apud DOMINGUES, 
2002, p. 13)  

  

Partindo deste princípio é possível entender um pouco melhor a idéia de gestão 

compartilhada. Este conceito, além de ser uma iniciativa que busca respeitar a autonomia 

individual e reconhecer a autoridade do fazer de cada um dos participantes do Programa, à 

medida que suprime a hierarquia existente entre Estado e sociedade civil, considera-a como 

uma alternativa capaz de possibilitar, com mais segurança, a continuidade da ação. 

 
O Programa Cultura Viva pressupõe que os Pontos de Cultura se 
articulem em rede. O sentido dessa rede, por vezes é polissêmico e, 
ora diz respeito à forma de gestão do Programa que, em algumas 
questões, acolhe e responde às demandas da sociedade, ora diz 
respeito à forma que os pontos se articulam com outros pontos. A 
organização em rede pressupõe processos de auto-gestão e co-
responsabilidade, diluindo o poder em vários pontos focais, 
possibilitando a formação de uma equipe de gestores que se propõe a 
ressignificar e mesmo reverter a assimetria que existe 
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tradicionalmente entre sociedade, Estado e mercado, em um trabalho 
onde as ações são construídas coletivamente. O Programa Cultura 
Viva procura apresentar uma abordagem de gestão que leve em conta 
os contextos sociais, ajudando a repensar as políticas públicas que 
tradicionalmente tendem a definir contextos preestabelecidos, fixos e 
muitas vezes anacrônicos. (DOUNIS; RANGEL: 2009. P. 15) 

 

É neste sentido que esta concepção de compartilhamento da gestão busca reforçar sua 

importância. Mais do que a possibilidade de ser ouvido, de influenciar nos rumos do 

Programa, de se sentir nomeado e parte de uma ação pública de esfera nacional; a divisão de 

responsabilidade entre Estado e sociedade civil busca reconfigurar a relação entre governo e 

sociedade. Algo difícil e complexo de ser compreendido. 

A iniciativa de dividir responsabilidades e demandas com a sociedade civil na gestão 

pública não é algo necessariamente novo, afinal, é um argumento parecido com o que 

possibilitou a implantação do orçamento participativo, por exemplo. Tem muita ligação com o 

conceito de governança (RODRIGUES: 2005), que partilha a noção de que os processos de 

redemocratização vieram acompanhados da ideia de fortalecer e reconhecer os micro poderes. 

Governos locais, movimentos associativos e organizações não governamentais vêm buscando 

estratégias para um caminhar conjunto.  

Neste sentido, a ideia de governança, diferentemente do conceito de governabilidade, 

está ligada ao interesse, à participação social, proporciona a idéia de pertencimento ao 

processo político, fortalece os laços comuns. É um exercício da democracia. 

O intuito é possibilitar a construção de um Estado que seja feito à imagem de seu 

povo, que reflita a maioria dos interesses da população e que não seja a continuidade de certo 

grupo de interesses. Talvez este seja o maior propósito da governança. Trazer os maiores 

beneficiários da ação, os cidadãos, para dentro do processo político. 

Contudo, ainda que esta concepção de participação social já tenha sido vista 

anteriormente, é conveniente problematizar como é feita esta participação e em que medida o 

governo efetivamente acolhe as demandas latentes. O fato de existir a proposta de 

partilhamento da gestão não necessariamente possibilitará a sua efetivação, pois neste 

ambiente é preciso estar atento para a efetiva “vontade” da sociedade de exercer este 

empoderamento e também do Estado de efetivamente abrir espaço. Logicamente, entende-se 

que este é um caminho longo e que este canal de participação democrática precisa ser 

verdadeiramente compreendido para ser apropriado. Desta forma, segundo Mendes:  

 
O enfoque da gestão compartilhada apresenta uma perspectiva de 
organização bastante distinta daquela que tenta implantar-se por meio 
de uma normatividade rígida, através de uma definição universal, 
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apriorística e técnica dos problemas, que desconsidera ou torna 
secundários os diferentes grupos sociais. (...) É neste bojo que se 
insere também a idéia de que atores, que sempre estiveram a margem 
de processos decisórios, são protagonistas da ação social. E para 
entender o protagonismo desses grupos, como diz Gohn “deve-se ter 
como referência quem são os atores envolvidos, como se transformam 
em sujeitos políticos, que forças sociopolíticas expressam, qual o 
projeto de sociedade que estão construindo ou abraçam, qual a cultura 
política que fundamenta seus discursos e práticas, que redes criam e 
articulam, quais as relações com conjuntos sociopolíticos maiores, 
etc” (GOHN, 2005, p.10) 
Ou seja, torna-se impossível inserir a idéia de protagonismo da 
sociedade civil desvinculada de outros valores e princípios, dentre os 
quais aqueles que reforçam os processos educativos e participativos na 
gestão pública. (MENDES: 2008. P. 167) 
 

 
A análise destes conceitos é interessante para problematizar e refletir quais os 

objetivos teóricos do programa Cultura Viva e em que concepção de política pública ele se 

baseia. Da mesma forma, é conveniente reforçar, conforme foi feito ao longo deste capítulo, 

que todas estas visões somente têm sentido se compreendidas como um todo complexo. Um 

tem relação direta com o outro, como um complemento. Conforme apontam as duas gestoras 

do Programa: 

 
Esses conceitos são imbricados, um implica o outro e não há como 
defini-los senão em relação, e no momento que esses conceitos 
passam a dialogar com a experiência vivida nos Pontos de Cultura – e 
demais ações do Programa: Pontões, Escola Viva, Cultura Digital, 
Ação Griô, Cultura e Saúde-, eles são ressignificados, reafirmados, 
negados ou substituídos, formando novos mapas conceituais. 
(DOUNIS; RANGEL: 2009. P. 15) 
 

A questão é refletir em que medida estes conceitos deixam o discurso e são percebidos 

na prática. Pois, para além da construção de um ideário específico, importante vetor como 

ferramenta de gestão, é preciso indagar se os partícipes percebem estas diferenças de 

concepção de política cultural no dia-a-dia, no contato com a burocracia, nas ferramentas de 

comunicação existentes etc. Esta tentativa de visualização dos conceitos na prática será feita 

na próxima parte deste trabalho. 
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4. A ANÁLISE PRÁTICA DA GESTÃO – UMA LIVRE LEITURA SOBRE OS 

DADOS LEVANTADOS PELO IPEA 

 

Como um esforço para dar materialidade às reflexões trilhadas até este momento, esta 

seção é uma livre observação sobre a base de dados levantada pela maior pesquisa de 

avaliação sobre o Programa Cultura Viva já realizada, a pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, entre 2007 e 2009. Portanto, o objetivo deste capítulo 

é tentar construir leituras sobre a aplicabilidade dos conceitos norteadores do Programa no 

dia-a-dia da gestão da ação.  

Compreende-se que a base fundamental do Programa Cultura Viva é o 

estabelecimento de uma unidade na pluralidade, ainda que vivamos em uma conjuntura de 

identidades múltiplas e não fixadas. Entende-se que, é por meio da criação de uma identidade 

coletiva entre os partícipes que é possível a criação de uma solidariedade especifica entre 

todos os atores envolvidos.  

Com isso, é de extrema relevância ponderar se os aspectos que compõem o discurso de 

coesão política proposto pelo governo e os integrantes estão presentes na estrutura 

burocrática, na forma de percepção sobre a ação. Busca-se analisar o discurso sobre o que são 

e como exercem cada um dos conceitos apresentados anteriormente e o quanto isto contribui 

para o fortalecimento dos Pontos de Cultura. Urge que o Programa seja avaliado também pelo 

seu fazer. Pela habilidade de colocar uma idéia, um modelo em prática, utilizando todo o 

aparato institucional existente. 

Tal análise é salutar e inerente ao ciclo de vida de qualquer política pública. No 

entanto, o caso do Programa Cultura Viva revela a extrema necessidade de se olhar para estes 

dados levantados. Pois, entende-se, que é por meio da reflexão sobre a prática cotidiana da 

ação que será possível garantir a permanência e a continuidade da política pública.  

A riqueza de análises possíveis por meio da reflexão sobre os dados do IPEA permite 

dar ao Programa Cultura Vivo outro foco de reflexão. Afinal, ainda que existam inúmeras 

pesquisas e teóricos, o olhar sobre a prática da ação fornece uma enorme riqueza de 

possibilidades e diagnósticos possíveis.  

Os dados utilizados nesta abordagem levam em conta apenas as informações obtidas 

por meio da aplicação de questionários. As outras informações referentes aos grupos focais ou 
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às observações de campo realizadas pelo Instituto não tiveram seus dados disponibilizados e 

não foram levadas em conta no processo.19 

Desta forma, a análise que se constrói neste trabalho revela uma abordagem dos dados 

compreensiva. Pois, ainda que o dado puro seja matéria prima da reflexão, tudo é 

contextualizado por uma moldura de valores e conceitos muito amplos. Há o interesse de 

dialogar como estes dados específicos refletem níveis de percepção sobre autonomia, 

protagonismo, empoderamento e gestão em rede.   

 
 

4.1 A base de dados 

 

 Os dados que nortearam a construção desta discussão são advindos da base 

disponibilizada pelo IPEA. A pesquisa realizada pelo Instituto teve abrangência nacional e foi 

a primeira grande análise efetuada sobre o Programa. Entende-se que é importante fazer uma 

breve descrição do que foi o percurso de construção desta pesquisa e qual a origem dos dados 

trabalhados aqui. Afinal, mais do que a utilização dos dados, alguns percalços sofridos na 

obtenção de informações no campo já traduzem alguns aspectos do Programa Cultura Viva. 

Os resultados obtidos foram oriundos de um processo de imersão ocorrido entre os 

anos de 2007 e 2008 e, segundo os próprios autores, constitui um complexo envolvimento 

com uma nova realidade de política pública que se apresenta:  

 
Os dados, indicadores e interpretações apresentados abrem 
espaço para apreciar parte da realidade complexa que 
constitui e envolve os pontos de cultura, permitindo 
consolidar hipóteses para a reflexão sobre o desenho e a 
implementação de políticas públicas e alimentando o 
debate a respeito dos significados das políticas culturais no 
Brasil, seus desafios e limites. Isto em um quadro no qual 
a cultura estabelece profundas e inextrincáveis relações 
com o desenvolvimento social, a democracia e a proteção 
e promoção da diversidade cultural. (IPEA: 2009. P.09) 
 

A aplicação do questionário no campo levou em consideração todos os Pontos de 

Cultura existentes e que possuíam convenio celebrado com o Ministério da Cultura até 

dezembro de 2007. Utilizando como parâmetro os dados obtidos pela própria Secretaria de 

                                                 
19 No entanto, convém lembrar que o trabalho de reflexão sobre o Programa Cultura Viva realizado pela autora é 
feito desde 2007 e, portanto, outras percepções são anexadas nesta complexa construção teórica.  
�
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Cidadania Cultural, o IPEA almejava analisar o universo total existente: 544 pontos, divididos 

nas tipologias descritas abaixo: 

• 457 pontos de cultura conveniados diretamente ao MinC; 

• 36 pontões diretamente conveniados ao MinC; 

• 33 pontos de cultura conveniados a rede municipal ou estadual; e 

• 18 redes. 

Deste universo, foram retirados os 18 Pontos de rede, pois se tratam de 

conveniamentos efetivados diretamente com municipalidades espalhadas pelo Brasil. 

Portanto, não se configura o relacionamento entre Estado e sociedade civil que se buscavam 

analisar. Com isso, o universo a ser analisado foi reduzido para um total de 526 pontos e 

pontões de cultura a serem visitados e onde seriam aplicados os questionários. 

Após diversos testes e adequação do questionário20 a ser implementado, as equipes 

foram a campo entre outubro de 2008 e janeiro de 2009. Com um amplo foco de 

detalhamento, o questionário foi aplicado. No entanto, somente foram consideradas 386 das 

respostas obtidas, ou seja, do universo obtido apenas 73% foi considerado na pesquisa. 

Tal diferença deveu-se ao fato de que os Pontos de Cultura que não obtiveram recurso 

ou que encerraram suas atividades (por atraso ou qualquer outro motivo) foram excluídos da 

tabulação final. Soma-se a isto a parcela de não resposta e de resistência obtida, pois alguns 

Pontos entenderam a avaliação como uma espécie de auditoria feita pelo Ministério da 

Cultura e uma vasculha nas atividades realizadas pela organização. 

A riqueza do banco de dados revela a enorme possibilidade de análises a serem feitas 

pelos pesquisadores deste Programa. Desta forma, salienta-se que a construção pretendida por 

este trabalho consiste em um primeiro trabalho exploratório sobre as várias formas de leitura e 

contextualização dos dados apresentados. Reforça-se que, neste momento, não foi utilizado 

todo o banco de dados. Foram selecionadas os blocos de perguntas que poderiam dialogar de 

alguma forma com os conceitos estruturantes e a forma de geri-los pelos partícipes e o Estado.  

 

4.2 Mergulho nos dados – pequeno perfil sobre os participantes do Programa: 

 

Utilizando como parâmetro os dados obtidos com os 386 questionários respondidos 

com sucesso, como primeiro passo, para entender o universo de gestão desta política, pode-se 

traçar um perfil geral dos Pontos de Cultura que fazem parte do Programa: 

                                                 
20 O questionário original utilizado na pesquisa encontra-se no anexo I deste trabalho. 
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� 89% dos entrevistados, na época, possuíam o convênio celebrado diretamente com o 

Ministério da Cultura. O restante tinha o vínculo celebrado com governos estaduais e 

municipais. 

� Em 81% dos casos, as atividades desenvolvidas pelos Pontos já eram desenvolvidas 

antes da existência do Programa. 

� Das organizações que fazem parte do Programa, em 45% dos casos, as mesmas já 

existiam a mais de quatro e menos de quinze anos.  

� Quanto à localização, 90% dos Pontos de Cultura estão situados em área urbana de 

suas localidades. 

� Em relação ao escopo de atuação, em 80% dos casos, os Pontos atingem apenas a 

localidade do entorno. 

� Dentre as motivações para se cadastrar e fazer parte do Programa, as duas alternativas 

mais citadas: 

o Para 52% do total foi a busca por mais recursos para a realização de atividades 

o Em 50 % dos casos, o intuito foi o de ampliar a demanda das atividades feitas. 

� No que tange ao alcance dos objetivos traçados pelo Programa, para 49% do total dos 

entrevistados os objetivos foram alcançados parcialmente. É necessário fazer alguns 

ajustes. 

Neste primeiro levantamento, observa-se a adequação do Programa com o objetivo de 

privilegiar o conveniamento e o fomento a organizações que já realizavam um trabalho em 

localidades específicas.  O perfil dos partícipes do Programa denota que não há grandes 

distorções entre o planejamento da ação e a prática da mesma. Pois, há o predomínio de 

organizações com escopo de atuação local e com histórico de realização de mais de três anos. 

Da mesma forma, observa-se, pelos dados, que na maioria dos casos a motivação de 

entrar para o Programa Cultura Viva foi oriunda da vontade/necessidade de ampliar o escopo 

das tarefas já efetuadas. O que reforça o papel do Estado como fomentador das ações 

desenvolvidas pela sociedade civil: o “do-in antropológico”21. No entanto, fator que chama 

atenção e corrobora com a discussão construída por este trabalho diz respeito à percepção dos 

próprios partícipes da necessidade de se pensar ajustes a serem feitos. Afinal, se praticamente 

metade dos entrevistados entende que o Programa atingiu seus objetivos de forma parcial, 

                                                 
21 Metáfora utilizada pelo então Ministro da Cultura (Gilberto Gil) para conceituar o papel do Estado no campo 
do investimento em cultura e definida anteriormente neste trabalho. 
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acredita-se que é necessário fomentar a construção de outras abordagens que melhorem a 

articulação da política pública com a sociedade civil. 

No que diz respeito à democratização dos recursos públicos, observa-se que o 

Programa reproduz a concentração de recursos da área da cultura destinados a região sudeste. 

Ainda que estejamos tratando de dados coletados entre 2007 e 2009, há uma parcela maior de 

Pontos de Cultura existentes na região centro-sul do país do que no restante. Conforme é 

apresentado no gráfico abaixo: 
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                 Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
 

 

O que corrobora para perpetuar um cenário de maior concentração de recursos em 

estados que, teoricamente, possuem mais recursos e o mercado cultural é mais ativado. Não 

interessa aqui realizar qualquer tipo censura aos investimentos na região sudeste, no entanto, 

acredita-se que o Programa deve também estar atento para as localidades que apresentam 

maior necessidade de investimento e não somente destinar recursos com base em uma lógica 

de balcão, na avaliação de propostas que chegam ao Ministério. Se as ações também não 

forem pensadas com o propósito de diminuir as disparidades existentes entre as regiões, o 

recurso estatal servirá para contribuir para o enorme abismo que se construiu entre as 

diferentes regiões brasileiras. 

Afinal, conforme exposto no texto do próprio IPEA acerca destes dados: 

 
A análise mostra o papel do programa no sentido de potencializar os 
dinamismos culturais locais, ao promover a integração de jovens na 
mecânica e no aprendizado da autonomia, da ação cultural e da 
solidariedade. Destaca-se, ainda, a capacidade do programa em 
articular agentes culturais entre si e em diferentes escalas territoriais. 
(IPEA: 2009. P. 07) 
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Se há a percepção de que o Programa tem potencial para arregimentar novas trocas  de 

produtos culturais e contribui também para o desenvolvimento econômico das regiões, a 

distribuição dos recursos a serem aplicados também deve se muito bem delineada. Caso 

contrário, o governo poderá contribuir para gerar mais desigualdade econômica e reproduzirá 

uma postura excludente dentro de uma política pública que almeja ser inclusiva. 

 

4.3 Outros olhares sobre os dados: como a gestão dialoga com os conceitos de 

autonomia, protagonismo, empoderamento e gestão em rede.  

 

É um exercício refletir como o levantamento de dados realizado pelo IPEA pode 

dialogar com os conceitos norteadores do Programa na prática da gestão. Desta forma, além 

do olhar para o processo de construção de cada um dos conceitos norteadores e seus aspectos 

“semânticos” dentro do Programa, etapa realizada no capítulo anterior, é interessante 

vislumbrar a presença deles nas atividades práticas desempenhadas pelo Estado ou a 

sociedade civil. 

No entanto, novamente é relevante lembrar que esta pesquisa utiliza somente a base de 

dados oriunda dos dados quantitativos. Afinal, os dados qualitativos não foram 

disponibilizados pelo Instituto com o propósito de não comprometer o sigilo dos pesquisados. 

Desta forma, a construção de análise aqui pretendida é um esforço para tentar perceber a 

presença do fomento à autonomia, ao protagonismo ao empoderamento e à gestão em rede por 

meio da percepção dos gestores dos Pontos acerca de inúmeros elementos (papel a ser 

desempenhado pelo Ministério da Cultura, forma de gestão de cada uma das entidades 

envolvidas, conhecimento sobre outras políticas efetuadas, entre outras coisas). 

Lembra-se, desta forma, que nenhuma das perguntas buscou avaliar estes conceitos de 

forma explícita. No entanto, por meio da análise dos critérios levantados é possível ponderar 

em que medida as ações propostas ou as percepções dos partícipes refletem características   

dos conceitos tratados. 

Exemplo disto é quando se busca refletir sobre o potencial de autonomia que os 

gestores e os partícipes dos Pontos de Cultura possuem em relação às ações desempenhadas. 

De acordo com o discurso dos gestores no momento da formulação conceitual, o Programa 

Cultura Viva seria parte de um processo político que reforça o potencial da sociedade civil 

como decisória dos rumos das atividades desenvolvidas, longe de uma maior influência ou 

dirigismo estatal. No entanto, ao se colocar em análise os dados apresentados abaixo, 
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pondera-se qual tipo de autonomia é alcançada pelo Programa Cultura Viva. Afinal, percebe-

se que em 87 % dos casos, o Ministério da Cultura atrasou o repasse de verbas destinadas a 

aplicação/efetivação das ações a serem desempenhadas pelos Pontos. 

 

 
                     Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 

. 
Como resultado destes atrasos, as associações que comportam os Pontos de Cultura 

acabam tendo percalços para realizar as atividades. Pois, novamente, conforme ilustra o 

gráfico apresentado, tais atrasos desencadeiam a impossibilidade de continuar as tarefas e a 

evasão do público atendido pela entidade.  

 

 
                             Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
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O que nos coloca diante de uma indagação sobre que conceito de autonomia o 

Programa procura se basear? Será que somente a autonomia decisória (o poder de decidir 

onde aplicar os recursos) possibilitará o real desenvolvimento de novas redes de intercâmbio  

e fomentar outros micro circuitos de produção cultural? 

Nestes casos, é complexo tratar de autonomia longe da esfera econômica. Afinal, no 

momento em que as atividades a serem desempenhadas dependem estruturalmente do recurso 

a ser disponibilizado pelo Ministério da Cultura, fica difícil pensar na construção de uma 

relação que coloque Estado e sociedade civil em igual poder de decisão. No momento em que 

o público atendido se distancia da entidade em função de atrasos e incertezas das atividades, 

perde-se a rede de confiança estabelecida entre a organização e o seu entorno. O que coloca as 

organizações em uma posição frágil perante os cidadãos que frequentam os Pontos de Cultura. 

Neste caso, os gestores devem estar atentos para as causas destes atrasos que 

proporcionam efeitos danosos ao trabalho desenvolvido. Segundo os dados da pesquisa, em 

54% dos casos tal atraso é oriundo da demora do Ministério em avaliar as atividades 

desempenhas e liberar os recursos seguintes. Conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

 
               Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Fator que coloca nas mãos da pasta ministerial a responsabilidade pelos prejuízos 

causados.22 Além de denotar que a burocracia do ministério não tem conseguido acompanhar 

as demandas exigidas pelo Programa. Vários podem ser os fatores que ocasionam esta má 

                                                 
22 Em decorrência dos atrasos do Ministério da Cultura em avaliar os processos de prestação de contas das 
entidades, a maioria dos convênios apresenta o repasse de parcelas financeiras atrasadas. O que pode ocasionar a 
paralização das atividades em algumas entidades. 
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administração por parte do ministério, no entanto, os dados obtidos não conseguem delinear 

estas causas. Tal fato também foi observado no relatório apresentado pelo IPEA: 

 
Na verdade, constatou-se que o Estado brasileiro ainda não dispõe de 
instrumentos adequados para suportar, de maneira efetiva, políticas 
com o desenho e a forma de execução do “Programa Arte Cultura e 
Cidadania – Cultura Viva”, e que, portanto, faz-se necessário capacitá-
lo, dotando-o de instrumentos jurídicos e de gestão adequados para 
que possa continuar a perseguir, de modo sempre mais eficaz, os 
objetivos da cidadania cultural. (IPEA: 2009. P. 07) 
 

No entanto, para além de uma análise das causas, trabalho que deve ser efetuado pelos 

gestores da política pública, os percalços apresentados na gestão do Programa abrem uma 

nova agenda de necessidades para o campo da cultura. Afinal, observa-se que a estrutura 

institucional vigente não tem dado conta das necessidades apresentadas pela gestão do 

Programa Cultura Viva. Percebe-se que é cada vez mais necessária a busca por mudanças em 

marcos legais e no aparato burocrático existente, pois a estrutura atual não condiz com a 

realidade dos fazeres culturais.  

Desta forma, entende-se que analisar a potencialidade de uma autonomia decisória por 

parte dos Pontos de Cultura não é suficiente e denota uma percepção romântica acerca da ação 

governamental. Pensar em autonomia quando as organizações mostram-se tão dependentes do 

recurso estatal e reféns dos percalços de gestão pode ser uma visão simplista do potencial a 

ser alcançado por esta política pública. 

Neste ponto, com o intuito de garantir uma real autonomia de ação e um poder de 

pressão acerca das decisões a serem tomadas, bem como estabelecer um papel de fiscalizador 

das atitudes a serem tomadas pelo Estado, é necessário que se problematize o protagonismo 

exercido na gestão das ações. Afinal, de acordo com a construção teórica dos gestores o 

protagonismo é vetor propulsor para a garantia da autonomia por meio do empoderamento dos 

canais decisórios e da construção de um discurso coletivo através da gestão em rede. Ou seja, 

cada um dos conceitos não pode ser entendido separado do outro. Contudo, para além de uma 

percepção do propósito teórico, o desafio dos partícipes da ação, é exercer este protagonismo, 

abandonar a postura que percebe no Estado uma espécie de balcão onde são conseguidos 

recursos para a efetivação das ações. 

Se a lógica existente hoje não tem dado conta da complexidade do Programa e suas 

inúmeras ações e demandas, é importante que estes Pontos de Cultura, por meio de seus 

canais de representação e da movimentação política, pressionem o Ministério da Cultura para 

que mudanças sejam feitas. Não é possível entender uma ação que visa o estabelecimento de 

uma nova relação entre governo e sociedade se não há tensionamento entre ambos quando 
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divergências de posturas e interesses aparecem. O maior desafio, portanto, é que estes Pontos 

adotem esta postura mais crítica em relação ao Ministério da Cultura. Afinal, o fato desta 

gestão ter proposto um programa que contempla a ação de entidades e atores políticos que 

estavam marginalizados dos grandes circuitos culturais nacionais o coloca em uma postura 

política difícil de ser questionada. Pois, a maioria dos partícipes tem demonstrado uma 

postura de gratidão perante as ações feitas e pouca cobrança frente aos erros e questões a 

serem modificadas. 

O que novamente coloca em questão o protagonismo exercido pelos partícipes. Tanto 

no que tange às questões macro da política pública, nesta necessidade de adoção de uma 

postura mais crítica em relação à postura governamental, mas também visualiza-se em que 

medida este ideal de protagonismo social está presente  no cotidiano decisório de cada um dos 

Pontos de Cultura. Neste cenário, os dados do IPEA retratam que este viés democrático não é 

tão presente na gestão dos Pontos de Cultura. 

 

 
 Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
 
 

Conforme ilustra o gráfico apresentado acima, o poder decisório sobre quais as 

atividades a serem desempenhadas pelos Pontos esta concentrado nas mãos dos gestores ou de 

uma pequena equipe em mais da metade dos Pontos entrevistados. Pois, como é possível 

perceber em 271 dos 386 Pontos de Cultura visitados, ou seja, em pouco mais de 70% do 

total, o poder de delinear quais atividades serão executadas está concentrado em poucas 

pessoas. 

Tal atitude coloca em posição desconfortável o ideal de protagonismo proposto pelos 

gestores. Afinal, se o ideário do programa é calcado em um respeito à autonomia por conta do 
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fomento ao protagonismo, percebe-se um descompasso na medida em que os dados ilustram 

que não há um sistema de ausculta do que cada localidade anseia.  

A gestão das entidades se encarrega de escolher quais atividades, como serão 

executadas e em que período. Por meio do encaminhamento de proposta específica ao 

Ministério da Cultura, definem-se quais os perfis a serem contemplados por cada uma das 

entidades e as atividades a serem realizadas. Tal postura não potencializa as dinâmicas e 

vocações de cada localidade e não contribui para o protagonismo decisório dos indivíduos 

envolvidos.  

Entende-se que a gestão administrativa da entidade deve ser feita por um grupo 

específico, o que pode contribuir para uma melhor organização da mesma. No entanto, o 

processo de escolha dos rumos a serem tomados pode ser partilhado com outros indivíduos. 

Caso contrário, os Pontos de Cultura podem se transformar em simples estruturas de 

replicação de oficinas artísticas, dos mais variados tipos.  

Acredita-se que não é esta a proposta da política no momento de sua elaboração. Pois, 

se o objetivo fora contribuir para quebrar a relação paternalista entre Estado e sociedade por 

meio do respeito às identidades e autonomia local, o fato das decisões estarem restritas a um 

pequeno grupo divergem deste objetivo. 

Portanto, este ideário de participação social direta e espontânea não é tão visível 

quanto se almejava. Da mesma forma, é preciso estar atento para as particularidades 

existentes neste processo de incentivo a participação dos sujeitos na decisão. O que se percebe 

pela análise dos dados, é que este ideário de fomento a participação democrática não é 

plenamente implementado pelos Pontos, ficando restrito a uma pequena parcela. Novamente 

recorrendo aos dados levantados pelo IPEA: 

 

 
                                  Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
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Tais dados contribuem para o questionamento da visão amplamente partilhada no 

campo das políticas culturais, sobre a valorização da participação civil e o abandono de uma 

estrutura dirigista por parte do Estado. Percebe-se que a sociedade brasileira ainda passa por 

um processo de adaptação a esta nova cultura política que fornece a grupos sociais maior 

poder de agendamento e pressão. 

A gestão do Programa Cultura Viva precisa estar atenta a estes particularismos. Afinal, 

não é possível entender a sociedade brasileira de forma homogênea e baseada nos mesmos 

princípios. Esta estrutura de fragilidade da sociedade civil frente ao Estado denota o quanto a 

estrutura política brasileira ainda busca amadurecer para possibilitar uma ampla participação 

social nos processos decisórios. 

Neste sentido, é conveniente ressaltar que o apontamento das lacunas existentes entre 

discurso da ação e efetividade constatada na pesquisa não buscam simplesmente demonstrar 

problemas na ação governamental. É necessário ressaltar que a valorização e assimilação 

destes conceitos que compõem a política pública não serão feitos de forma rápida e 

homogênea. Tão pouco serão frutos do simples incentivo e vontade política desta ou daquela 

pasta. Tais processos precisam ser apropriados e replicados por todos os participantes da 

política pública. 

O protagonismo de determinado grupo não pode ser compreendido como um processo 

concedido pelo Estado. Acredita-se que este possui papel fundamental no momento em que 

abre o espaço a ser apropriado. Contudo, é um percurso a ser trilhado pela sociedade civil, 

uma mudança de pensamento que valoriza a participação no jogo político como ferramenta 

essencial para o exercício da cidadania. 

Não basta defender autonomia de escolha do que fazer, mas também como, quando e 

de que maneira também são vetores importantes. Esta mudança de imaginário proposta pelo 

Programa Cultura Viva mais do que a construção identitária de um grupo, a troca de fazeres 

culturais distintos, deve ser compreendida como a proposta de mudança na mentalidade 

política e este procedimento não pode ser compreendido por uma única via. 

Cada vez mais os sujeitos envolvidos no processo precisam empoderar-se dos canais 

existentes para estabelecer novas formas de protagonismo e fomentar uma real autonomia 

decisória. Isto posto, em se tratando de uma política pública na área da cultura, entende-se que 

um mecanismo de “análise” do potencial de empoderamento existente entre os partícipes é o 

conhecimento/atuação em políticas regulatórias e de planejamento da área. Um mecanismo 

que possibilitaria que estes partícipes pressionassem o estado pelas transformações almejadas. 
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Desta forma, a análise dos dados da pesquisa permite fazer uma breve reflexão sobre 

isto. Por meio da medição do grau de conhecimento do Sistema Nacional de Cultura é 

interessante perceber em que medida os partícipes possuem uma visão sistêmica sobre as 

políticas culturais brasileira. 

Neste momento, é importante fazer um breve parêntese para o entendimento do que 

representa o Sistema Nacional de Cultura – SNC. Como uma breve analogia, o Sistema 

Nacional de Cultura possui uma estrutura de articulação e gestão semelhante ao Sistema único 

de Saúde – SUS. Pois, trata-se de um processo de articulação e definição de papéis a serem 

desempenhados na gestão da cultura por todos os entes federados. 

Como propósito principal, o SNC visa estabelecer diretrizes para a formulação de 

políticas públicas por meio de uma visão sistêmica entre os papéis a serem desempenhados 

pela União, pelos Estados e pelos Municípios. Além disto, o SNC conta com especial 

participação da sociedade civil na definição de prioridades e na cobrança das metas 

programadas pelo sistema.  

Ou seja, o SNC é uma forma de planejamento sistêmico entre os entes governamentais 

que compõem a federação brasileira de forma a não “desperdiçar” recursos em ações similares 

e possibilitar o melhor aproveitamento das ações efetuadas. Da mesma forma, é uma 

ferramenta que visa fomentar a participação popular na orientação de demandas e na 

participação da formulação e do controle das ações. 

Por conta disto, o SNC transforma-se em um importante espaço de luta política e 

defesa de interesses de diversos grupos. Pois, nele será possível orientar as ações a serem 

desempenhadas pelo Estado. Portanto, para os partícipes do Programa Cultura Viva é um 

canal relevante para que as necessárias transformações institucionais aconteçam. Empoderar-

se deste canal pode ser um fator importante para a luta por melhorias na gestão do próprio 

Programa.  

Para tanto, utilizam-se os números do IPEA que retratam o nível de conhecimento dos 

gestores dos Pontos acerca deste SNC. O mais impressionante nestes números é que 99% dos 

entrevistados admitem que ainda que já tivessem ouvido falar do Sistema Nacional de Cultura  

não conhecem os particularismos desta ação. 

Logicamente, o uso destes dados para falar em empoderamento visa colocar em 

questão como os partícipes do Programa Cultura percebem os canais existentes. Utilizando o 

nível de conhecimento acerca do SNC é possível apontar que ainda há muito a percorrer 

quando se trata de empoderamento. 
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          Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 
Os dados acima, além de demonstrarem o baixo conhecimento dos Pontos acerca deste 

importante canal também apontam a falha do Ministério da Cultura em publicizar uma ação 

que tem como vetor primordial a participação popular dentro da gestão. Mesmo que estes 

dados sejam um retrato do universo restrito dos Pontos de Cultura, é necessário dedicar  

especial atenção quando um índice tão alto de entrevistados desconhece a ação proposta pelo 

governo. 

Em outra esfera, quando se trata do potencial de empoderamento a ser trilhado pelos 

partícipes, entende-se que a percepção deste potencial de mobilização e pressão também deve 

ser compreendida pelo relacionamento de rede criada pela política pública. Ou seja, a 

capacidade de empoderar-se é feita em grupo.  

Desta forma, discutir sobre o nível de interação desta rede é preponderante para a 

reflexão da ação. Contudo, reforça-se também a dificuldade de extrair dos dados elementos 

que pudessem auxiliar o entendimento desta relação criada entre os Pontos. Por conta disto, 

ainda que preliminarmente esta pesquisa focou apenas nas perguntas que buscavam delinear 

se existe algum tipo de relacionamento em rede entre os Pontos. Retrato apresentado pelos 

dados abaixo: 
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               Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Conforme é percebido pelo gráfico, a maioria dos Pontos de Cultura entende que 

existe algum tipo de articulação entre os partícipes. O que é um fator positivo, pois os 

integrantes do Programa entendem que algum tipo de relacionamento existe. Na maioria dos 

casos, este relacionamento tem o propósito de compartilhar experiências e dúvidas vividas 

pelos Pontos. 

No entanto, ao se analisar o Programa por meio da reflexão dos outros conceitos 

apresentados reflete-se sobre um distanciamento existente entre os objetivos traçados pela 

ação governamental e os resultados obtidos na prática. Desta forma, a avaliação dos partícipes 

sobre a existência de interação entre os mesmo proporciona a reflexão de que tipo de gestão 

em rede estes Pontos fazem parte? 

Na prática, os apontamentos delineados até este momento ressaltam algo que é 

bastante coerente: quase todas as políticas públicas possuem falhas. Ainda mais quando se 

trata de uma ação governamental que tem como propósito a interação com nichos 

populacionais muito distintos e com muitas particularidades.  

No entanto, o que chama mais atenção no estudo acerca do Programa Cultura Viva é a 

necessidade destes atores sociais envolvidos pressionarem o Estado para que mudanças e 

correções sejam feitas (pressões sobre mudanças na gestão financeira dos projetos culturais, /a 

criação da lei cultura viva que institucionaliza a política pública etc). Entende-se que o 

Programa Cultura Viva pode ser visto como um exemplo positivo no que tange ao diálogo do 

governo brasileiro com conceitos contemporâneos de políticas culturais. No entanto, a análise 

dos dados mostrada aqui busca salientar que ainda existem avanços a serem alcançados, tanto 

no campo institucional (a adaptação da burocracia estatal para novas demandas), quanto na 
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cultura política da sociedade brasileira (para que o protagonismo político seja visto de forma 

mais evidente no cenário político local).   

Ressalta-se também que a análise dos dados construída ao longo deste capítulo trata-se 

de uma interpretação sobre as informações. Entende-se que é preciso tratar o objeto também 

pelo seu viés compreensivo e refletir em que medida os dados que ilustram o nível de 

execução do mesmo também podem ser fonte de observação do imaginário que vem sendo 

construído pela política pública. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O percurso de análise elaborado por este trabalho buscou construir grandes desenhos 

conceituais que contribuíssem para um entendimento complexo sobre as mudanças ocorridas 

contemporaneamente no campo das políticas culturais. Por meio da análise de um caso 

concreto, da reflexão sobre o Programa Cultura Viva, uma política pública desenvolvida pelo 

Ministério da Cultura do Brasil, o propósito foi analisar em que medida novas formas de 

entendimento sobre políticas públicas, especialmente as existentes na área da cultura, são 

colocadas em prática. 

Afinal, entende-se que o percurso de modificação do conceito de política cultural foi 

sendo acompanhado por uma percepção de que está na sociedade o real poder de efetivação e 

garantia de demandas. Conceito que já fora discutido e analisado por inúmeros teóricos que 

refletem sobre o campo e tem ampla reverberação em fóruns internacionais como o da 

UNESCO.  

Desta forma, o Programa Cultura Viva e muitas outras ações e programas são 

exemplos de diálogo com maneiras atuais de abordar o papel do Estado no circuito cultural. 

Em um esforço para traçar novas identidades para cada um dos atores sociais que interagem 

nas sociedades, este trabalho almejou contribuir na construção de conhecimento sobre um 

campo relativamente novo e analisado por várias áreas. 

Entende-se que cada um dos focos de análise trilhados por este trabalho (o olhar para 

os vetores de influencia de uma nova concepção sobre política cultura e o diálogo com o 

Programa; a reflexão sobre os vetores basilares da ação: autonomia, protagonismo, 

empoderamento e gestão em rede; além da visualização breve destas percepções nos dados 

colhidos pela pesquisa do IPEA) já são ricos o bastante para possibilitar uma densa 

construção sobre cada um destes processos. A linha traçada aqui privilegiou uma leitura 

transversal sobre estas esferas com o propósito de traçar um panorama ampliado o cenário. 

Por conta disto, os mapas conceituais propostos pelo trabalho visaram possibilitar o 

entendimento mais complexo desta transformação de temática. Além de vislumbrar em que 

medida o Programa Cultura Viva dialoga com estas novas percepções. Em uma primeira 

análise que buscou entender o Programa por meio do viés dos gestores da política, foram 

apontados quais temas foram absorvidos como prioritários. 

Desta forma, a reflexão sobre a influência do vetor cultural como ferramenta para a 

um novo tipo de cidadania e relacionamento com a política coloca o campo das políticas 

culturais como algo além do fomento ao fazer estético. Um processo que contribuiu para a 
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recolocação do papel da cultura na agenda política dos governos. Fator que tem seu ponto 

positivo, pois possibilita maior alocação de recursos e investimentos para o setor, mas 

também  politiza a área da cultura de tal forma que coloca nela uma grande responsabilidade. 

Pois, passa a ser vista como salvação para indivíduos em risco social, para localidades com 

baixo desenvolvimento econômico etc.  

O acesso a bens culturais, em última medida, é visto como potencial de exercício de 

cidadania e inclusão política. Compreende-se que tal percurso é fruto de uma gradativa 

transformação do relacionamento dos cidadãos com o campo político.  O acesso a bens, 

produtos e programas culturais (sociais e etc) são ferramentas para este processo. 

Em um ambiente de interações hiper conectadas, o campo da cultura é também lugar 

de disputa ideológica. Um novo modelo de sociabilidade tem se apresentado colocando nas 

políticas de cultura e de comunicação um grande peso. Reforçando a percepção destes como 

ambientes onde o cidadão deve lutar pelos seus direitos, uma espécie de ágora pós-moderna. 

No entanto, é preciso estar atento para não vislumbrar o campo da cultura como a 

única seara responsável por  toda uma revolução social, pela modificação da cultura política 

da sociedade brasileira. O Programa Cultura Viva, assim como outras ações, deve ser 

entendido como ferramenta que atua em um complexo cenário e pode apresentar níveis de 

interação e percepção distintas. 

Por conta disto, é preponderante para a política pública estabelecer um diálogo com a 

população que possibilite esta identificação e o reconhecimento de si mesmo nas ações do 

Estado. A valorização do conceito de diversidade cultural dialoga um pouco com esta visão de 

que a sociedade é muito mais complexa do que uma política pública pode prever. Desta 

forma, o papel do Estado é tentar se relacionar e interagir com os múltiplos interesses que 

podem surgir desta riqueza de formatos existentes.  

O Cultura Viva se relaciona de maneira muito próxima com este conceito. Pois, centra 

a gestão na multiplicação de agentes e na incorporação de Ponto de Cultura das mais diversas 

matrizes: comunidades indígenas, quilombolas, universidades, escolas etc. No entanto, 

também absorve as dificuldades de lidar com atores de interesses diversos.  

Esta visão macro acerca do cenário contemporâneo foi viés importante para o 

entendimento de alguns aspectos específicos do Programa Cultura Viva e o entendimento de 

sua lógica interna de constituição. Afinal, ainda que nomeados de forma distinta, os conceitos 

basilares da ação, entende-se, dialogam com estes conceitos norteadores de política 

apresentados. Pois, o fomento a concepção cidadã e a atuação política dos indivíduos nas 

políticas culturais contemporaneas podem ser entedidos por meio da abordagem dos conceitos 
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de protagonismo e empoderamento. A valorização da diversidade cultural brasileira dialoga 

com o respeito a autonomia artística de cada um dos grupos. Além disto, o fomento a uma 

nova relação entre estado e sociedade perpassada pela esfera comunicacional e cultural pode 

ser relacionada com o fomento a gestão em rede almejada pelo Programa. 

Ou seja, acredita-se que o Programa Cultura Viva dialoga com estes vetores de 

formulação de Política presentes na agenda pública internacional. Por meio de um percurso de 

ressignicaçao dos mesmos e a tradução disto nos quatro conceitos basilares da ação. 

No entanto, é conveniente ressaltar que a visão interna sobre o Programa e a defesa 

dos conceitos-chave  (autonomia, protagonismo, empoderamento e gestão em rede) precisa 

ser relativizada. Ainda que o discurso dos formuladores, conforme fora apontado ao longo do 

trabalho, contribua para uma visão romântica deste potencial, quase profética da 

transformação social proporcionada pela interação do Programa, é necessário incorporar tal 

visão, mas estar atento para a gestão da ação na prática. 

Neste sentido, a análise dos dados da pesquisa do IPEA salientou que ainda existem 

lacunas entre o ideário proferido no discurso e a prática política propriamente dita. Discutir 

sobre o potencial de autonomia em organizações tão dependentes dos recursos 

governamentais, ou analisar protagonismo quanto o processo de decisão de atividades dos 

grupos artísticos fica restrito a uma parcela mínima de gestores é ainda prematuro. Da mesma 

forma, ainda não é possível perceber uma “nova cultura política” se os canais de embate 

ideológico são pouco conhecidos e se a gestão em rede estabelecida é focada na troca de 

experiências estéticas e ainda há baixa articulação política entre os partícipes da gestão. 

Salienta-se que o Programa Cultura Viva inovou sim na forma de incorporação da 

sociedade civil. No entanto, ainda é prematuro defender a idéia de que existe uma efetiva 

gestão compartilhada entre governo e sociedade. Logicamente, os textos comunicativos 

construídos nesta interação entre Estado e sociedade são importantes para a percepção 

identitária do grupo e contribuir para solidificar uma cultura política horizontalizada e 

centrada no poder de mobilização de pequenos grupos. Tal cenário denota o amadurecimento 

das políticas culturais brasileiras, pois anseia contribuir para um novo rearranjo social e a 

problematização do papel do Estado no campo das políticas públicas. 

Contudo, ainda é longo o caminho a ser trilhado, ainda há muito a ser transformado, 

tanto no que diz respeito ao aparato institucional existente: as leis que regulam o campo das 

políticas culturais, o papel desenvolvido pelo Ministério da Cultura e as secretarias estaduais e 

municipais da área  etc. Da mesma forma, não se pode ansiar por transformações de postura 

na sociedade somente em função de uma política pública que valoriza tais conceitos. 
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Acredita-se que o Programa Cultura Viva adota um discurso muito propagado na 

esfera pública internacional, mas ainda sofre com aspectos existentes na realidade social local. 

Há ainda um entendimento do Estado como provedor, ou uma simplificação do potencial do 

fazer cultural. O que denota que a articulação de idéias contemporâneas sobre políticas 

culturais ainda precisam ser absorvidas de forma específica pela sociedade brasileira. 

Este diálogo glo-cal é muito salutar, pois coloca o estado brasileiro em consonância 

com temáticas que vem sendo discutidas por inúmeros fatores. Contudo, este processo de 

absorção e transformação da cultura política nacional é lento e não necessariamente seguirá o 

mesmo caminho trilhado por outros países.  

Acredita-se, portanto, que a discussão trilhada até aqui pelo trabalho denota que o 

campo das políticas culturais brasileiras ainda percorre este percurso de redefinição e 

formulação de novos modelos e o Programa Cultura Viva dialoga com estas contradições.  

Da mesma forma, ressalta-se que o presente trabalho buscou discutir e acredita ter 

conseguido demonstrar que a política pública aqui estudada é resultado de toda uma história 

e uma imensa transformação na maneira da sociedade perceber a cultura e, 

conseqüentemente, a diversidade.  

Por conta disto, analisa-se que o proposto de análise foi alcançado. Ainda que as 

conclusões apresentadas façam parte de um estudo não definitivo. Acredita-se que o mesmo 

poderá contribuir para o melhor entendimento do Programa Cultura Viva e contribuirá 

também para o aprofundamento acerca dos novos modelos de polícias culturais construídos. 

Entende-se, da mesma forma, que o tema não foi esgotado neste processo. Estes novos 

cenários que se descortinam por conta das rápidas mudanças ocorridas no mundo 

contemporâneo ainda apresentam muitas questões a serem analisadas e compreendidas. O 

percurso de entendimento sobre estes novos processos ainda está em seu início, há ainda a 

necessidade de possibilitar o aprofundamento destas reflexões em etapas seguintes: nas 

pesquisas a serem desenvolvidas no mestrado e no doutorado. 
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