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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa as políticas públicas de cultura desenvolvidas nas cidades do Recife e 

de Salvador, no período de 2005 a 2011. O trabalho utiliza critérios propostos por Albino 

Rubim (2007) como instrumento analítico para avaliar a implementação dessas políticas, 

dentre os quais se destacam: institucionalidade; financiamento; programas e projetos; 

instrumentos legais; e participação social. Os procedimentos metodológicos estão acionados a 

partir de documentos oficiais, entrevistas e levantamento bibliográfico. Os resultados da 

pesquisa apontam, através das diferentes dinâmicas nos campos político, econômico e social, 

os fatores que influenciam no posicionamento distinto quanto às suas prioridades e visão para 

a área da cultura nos governos analisados. De acordo com as articulações tecidas entre as 

informações de naturezas diversas, o estudo contribui para a reflexão no campo das políticas 

culturais e da temática ‘cultura e cidade’, propondo alternativas e reflexões sobre a cidade e 

os modelos de gestão e pensamento político que embasam suas ações e políticas culturais. 

 

 

Palavras-chave: Cultura; Cidades; Políticas Públicas; Políticas Culturais; Gestão Pública. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation focuses on the analysis of public cultural policies developed in the cities of 

Recife and Salvador in the period 2005 to 2011 and observed through the analysis criteria 

proposed by Albino Rubin (2007), implementation (or not) of same. We highlight the main 

points: institutions, financing, programs and projects; legal instruments, and social 

participation. The methodological procedures are structured driven from official documents, 

interviews and literature. Thus, this paper verifies through the dynamics of these realities in 

the political, economic and social factors that influence the different positioning as its 

priorities and vision for the area of culture in governments analyzed. The study intends to 

contribute to the reflection in the field of cultural policy and culture and the city theme, 

proposing alternatives and reflections on the city and the models of management and political 

thought support their actions and cultural policies. 

 

 

Keywords: Culture, Cities, Public Policy, Cultural Policy, Public Management.
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade sempre esteve em meu imaginário. 

 

Além do desejo de alçar
1
 o espaço urbano, este trabalho decorre do exercício analítico 

desenvolvido desde as primeiras experiências acadêmicas
2
. Como resultado inicial dessa 

trajetória, realizou-se o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Políticas Culturais 

de Salvador e Recife: uma análise da Fundação Gregório de Mattos e da Secretaria de Cultura 

do Recife”
3
, cujo tema foi ampliado para o desenvolvimento desta pesquisa.  

 

Esta dissertação coloca-se na perspectiva micropolítica da conturbada história do Brasil no 

campo das políticas culturais, somando a essas nuances a verificação do potencial dos 

municípios brasileiros no fomento a tais políticas. A partir de percepções e inquietações 

individuais, é estabelecida a discussão sobre duas realidades próximas, como as cidades do 

Recife e de Salvador, porém distintas quanto ao modelo de gestão da cultura adotado em seus 

espaços. Apesar de localizadas na mesma região do país, essas cidades nordestinas possuem 

histórias e destinos diferentes no campo da política e da cultura; o caráter de relevância 

cultural que ambas apresentam, nos respectivos estados e no Brasil, foi decisivo para a 

escolha delas como objeto de estudo desta pesquisa.  

 

Como toda política pública, as políticas culturais também necessitam prever, em seu 

planejamento, os recursos e mecanismos de financiamento. É a percepção quanto às 

prioridades e quanto às metas a serem cumpridas, em curto, médio e longo prazos, que guiará 

as escolhas e adequará as estratégias para o fomento de diversas ações da cultura. Ao mesmo 

tempo, implementar uma política cultural numa metrópole envolve muitos aspectos que vão 

além da formulação. Há de se pensar na gestão dessa política e em sua abrangência, o que 

                                                 
1
 Alçar: “1. tornar(-se) mais alto; altear(-se), erguer(-se), levantar(-se); 2. realizar a construção de; edificar, 

erigir; 3. tornar mais forte, mais intenso; 4. fazer louvação a; celebrar, exaltar, enaltecer; 5. colocar (alguém ou 

algo) [em posição de destaque, comando, glória]; nomear, eleger, entronizar; 6. alcançar posição de destaque em; 

elevar-se; 7. tornar-se vaidoso; ensoberbecer-se, engrandecer-se; 8. Regionalismo: Brasil, fugir para o mato (o 

gado), tornando-se bravio; 9. Regionalismo: Brasil, organizar atividade guerrilheira nas montanhas; 10. Rubrica: 

artes gráficas, juntar ordenando (cadernos impressos) para compor determinado livro; 11. Rubrica: artes gráficas, 

pendurar (as folhas) que saem do prelo, para que sequem” (HOUAISS, 2012). 
2
 Em 2007, a autora deste trabalho ingressou no Grupo de Pesquisa “Políticas Culturais no Brasil: Itinerários, 

Atualidades e Desafios Contemporâneos”, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Albino Canelas Rubim e sediado 

no Grupo de Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT/UFBA/CNPq). 
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demanda questões técnicas como a formação e reciclagem de pessoal, atenção ao aspecto 

administrativo e estabelecimento de arranjos institucionais e políticos que agilizem e 

favoreçam essa gestão. 

 

Sob a luz dessas questões mais gerais, o presente trabalho analisa comparativamente as 

políticas de cultura das cidades do Recife e de Salvador, de 2005 a 2011, período marcado 

pela gestão de Roberto Peixe e Paulo Lima, respectivamente. Verificando o desdobramento 

dessas administrações, a pesquisa identifica as prioridades adotadas, resultados esperados e/ou 

alcançados, entraves e perspectivas. Desta forma, a análise instala uma discussão sobre 

política pública, e cultura e cidade, que pode ser comum à realidade de muitas cidades 

brasileiras. Assim, a apresentação do paralelo entre dois estudos de caso almeja contribuir 

com fenômenos mais abrangentes que envolvem a relação entre o campo da política e o da 

cultura. 

 

A abordagem realizada baseia-se em avaliação de documentos institucionais, relatórios de 

gestão, repercussões na imprensa, levantamento bibliográfico, além de entrevistas concedidas 

especialmente à pesquisa. Vale ressaltar que, em ambas as cidades, os entrevistados foram 

escolhidos a partir da participação e inserção deles nas discussões do campo cultural, como 

por exemplo, debates promovidos pelas conferências municipais de cultura. A observação foi 

construída a partir de critérios de análise das políticas culturais, instrumento metodológico 

proposto por Albino Rubim (2007), a fim de delinear os territórios das políticas culturais e 

suas zonas de abrangências. Portanto, através da sistematização desse roteiro de análise, 

Rubim (2007) contribui para as investigações do tema. Nesse sentido, o autor assinala a 

necessidade de observação e reconhecimento: das formulações e ações a serem desenvolvidas 

por estas políticas; dos correspondentes objetivos e metas; da delimitação e caracterização dos 

atores envolvidos; dos públicos pretendidos; além dos instrumentos, meios e recursos 

acionados (humanos, legais e materiais).  

 

Rubim (2007) reconhece nas políticas culturais o caráter transversal da, por acionar e interagir 

com diferentes esferas sociais. Tal proposta não é colocada como um modelo engessado e 

exato, mas sim como extenso levantamento de critérios que se configuram como uma das 

possíveis formas de verificação quanto ao caráter e alcance de uma política pública de cultura. 

                                                                                                                                                         
3
 TCC apresentado em 2009.1 à Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/UFBA), 

sob a orientação do Prof. Dr. Antonio Albino Canelas Rubim, para obtenção do título de Bacharel em 



3 

 

 

Assim sendo, o presente trabalho irá se ater aos quesitos: 1) Institucionalidade 

(Fundação/Secretaria, Equipamentos e Funcionários); 2) Programas e Projetos; 3) 

Financiamento; 4) Instrumentos Legais; 5) Participação da Sociedade. 

 

Vale ressaltar as dificuldades encontradas no acesso aos documentos oficiais de ambas as 

instituições, tanto a Secretaria de Cultura do Recife quanto a Fundação Gregório de Mattos, 

que somente após três meses responderam ao primeiro contato. Além disso, foi difícil o 

acesso aos gestores, como no caso do atual Secretário de Cultura do Recife, Renato Lins, que 

por meses alegou incompatibilidade de agenda, designando o assessor jurídico, Fábio 

Brissant, para falar sobre as políticas da gestão institucional – que demonstrou certo 

desconhecimento de informações sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria nos últimos 

três anos, devido ao pouco tempo do exercício de suas funções.  

 

A seguir, a estrutura com base na qual está organizada esta dissertação. 

 

O primeiro capítulo contextualiza a relação entre cidade e cultura, revisitando autores que 

contribuem com essa perspectiva e abordando as principais problemáticas que afligem os 

grandes centros urbanos, como: a cultura da privatização, cultura da ignorância e do 

imediatismo, cidade como cultura do direito, incidência do global sobre o local e as 

consequências à identidade cultural local, além da constituição de relações sociais que são 

pautadas a partir da influência do espaço urbano. 

  

No segundo capítulo, são estabelecidas conexões entre o momento político democrático em 

que foi incorporada a estrutura dos municípios brasileiros, e a função política e administrativa 

de gerir as políticas públicas locais. Além do processo de urbanização no país e dos conflitos 

sociais e culturais que o envolveu, o trabalho aponta saídas no modelo de governança por 

meio de políticas mais entrelaçadas que incorporem consócios metropolitanos, no intuito de 

resolver problemas em comum e otimizar o uso de recursos. E, por fim, problematiza-se a 

institucionalização do setor da cultura no país e nas metrópoles brasileiras, constituídas a 

partir da herança do período autoritário, com caráter tardio e descontínuo. Nesse ponto, estão 

incluídos aspectos relacionados à inserção e ampliação da atuação dos municípios como 

agentes de fomento direto ao setor da cultura, além da importância de suas articulações na 

área como esfera mais próxima da vida cultural e social da população. Como desdobramento, 

                                                                                                                                                         
Comunicação, com habilitação em Produção em Comunicação e Cultura. 
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verifica-se ainda a contextualização de elementos gerais, tais como: federalismo e 

descentralização; caracterização das políticas públicas no Brasil; urbanização e governança; e 

uma breve discussão sobre políticas culturais para cidades brasileiras. 

 

O terceiro capítulo – Políticas Culturais do Recife – narra o percurso político em que se 

observa a cultura política local e a relação estabelecida entre Estado e sociedade no Recife. 

Apesar da alternância de uma elite política no poder, nota-se a construção de um processo 

decisório aberto, que estabelece certa permeabilidade, com a institucionalização de 

mecanismos de participação, a exemplo do orçamento participativo e dos conselhos 

deliberativos. No campo cultural, percebe-se a influência dessa estrutura democrática que vem 

sendo montada na cidade, o que contribui para um cenário menos conflituoso; os governos 

recentes vêm se engajando na implementação de políticas públicas para a área cultural. 

Partindo de uma contextualização inicial (política, econômica, social e cultural), passa-se à 

análise dos pontos que servem como base para acompanhar o movimento recente de 

institucionalização da cultura na cidade.  

 

O quarto capítulo – Políticas Culturais de Salvador – aborda a relação entre os longos anos de 

governança do grupo político liderado por Antônio Carlos Magalhães, exercendo forte 

influência em todo território baiano e, principalmente, na cidade de Salvador; nesse contexto, 

estabeleceu-se um processo decisório fechado em que os governantes locais dependiam 

político e financeiramente do estado. Com isso eram impedidas qualquer expansão de 

modelos democráticos ou ampliação de mecanismos de participação que aproximasse Estado 

e sociedade. Quanto ao campo cultural, vê-se a cooptação da cultura para interesses e 

manobras políticas, além da relação de tensão com o turismo. São analisados, por meio dos 

pontos indicados, a gestão e o cenário cultural da cidade, através do levantamento de 

problemáticas e possíveis saídas, as quais contribuem para a reflexão sobre o legado e o lugar 

da cultura na cidade.  

 

O quinto capítulo – Convergências e distanciamentos: Políticas culturais do Recife e de 

Salvador – traça um panorama comparativo sobre os pontos de análise. Tais articulações são 

feitas no sentido de acompanhar a continuidade (ou não) das políticas culturais empreendidas 

em ambas as cidades. Assim, são apontadas possíveis alternativas para as problemáticas que 

envolvem o processo de formulação e implementação dessas políticas, levando-se em 

consideração a realidade política, social e econômica de cada uma delas. 
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Como conclusão, este trabalho apresenta reflexões sobre os processos avaliados e retoma 

algumas questões. Entre elas, estão: a importância da esfera municipal no fomento à cultura 

local; as consequências da abstenção desse papel; além da necessidade de fomento das 

políticas públicas de cultura inseridas num contexto de maior intervenção social nos grandes 

espaços urbanos, que hoje convivem com imensas contradições envolvendo embargos 

políticos, sociais e culturais. Problematiza-se, portanto, a cidade e os modelos de gestão e 

pensamento político que embasam suas ações e políticas culturais. Nesse sentido, chama-se 

atenção para que o Estado contemporâneo dispense a devida importância à agenda das 

políticas públicas de cultura, já que o enfoque na economia, sem levar em conta a cultura, 

desvaloriza a sociedade e os modelos pautados no mero consumo, deixando o interesse 

público e coletivo a mercê de instâncias estritamente econômicas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

Origem e abrangências: Cidade e Cultura  

 

Fruto da imaginação e do trabalho coletivo humano, a cidade se realiza a partir de uma nova 

relação entre homem e natureza, cuja base encontra-se na garantia de domínio do território. 

Além disso, o caráter agregador é inerente à cidade e nele reside o sentido da organização da 

vida social e da produção coletiva, que, por conseguinte, estão intrinsecamente ligadas ao 

caráter político da cidade. Ao refletir sobre a natureza da vida urbana, sua origem e 

transformação, observa-se que a cidade é também um registro dessa história, através da 

materialização das experiências humanas impressas em sua arquitetura e “templos” (sede do 

poder e da administração da vida coletiva); impressas também na cotidianidade, representada 

pelos hábitos culturais e pela produção de mitos e símbolos. “No sentido clássico, uma 

verdadeira cidade seria composta de três grandes espaços: o político, o econômico e o 

cultural” (ROUANET, 2002, p. 31).  

 

A origem da cidade coincide com as relações hierárquicas estabelecidas entre as questões 

sociais e a centralização do poder. Ao longo dos séculos, tais relações se diferenciaram, tanto 

internamente, através das ações de grupos ou classes sociais, quanto externamente, com o 

poder exercido por meio do controle e ordenação dos territórios. Com isso, houve implicações 

na relação entre morador da cidade e o poder urbano, de modo a variar sob os diferentes 

contextos históricos e sociais; essa relação pode ser observada sob a égide da cidade como 

uma maneira de organizar o território e sob a lógica de uma relação política. “Assim, ser 

habitante de cidade significa participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em 

muitos casos esta participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos” (ROLNIK, 

1988, p. 21). 

 

Verifica-se que é na polis, cidade-estado grega, que se concentram as maiores referências 

quanto à expressividade da dimensão política da cidade. A polis era dividida em acrópole, 

parte que concentrava o centro religioso e militar, a ágora, grande área aberta destinada às 

assembléias públicas e o oikos, esfera econômica. “O espaço político se confundiria com a 

polis grega, o econômico, com o oikos, e finalmente o espaço cultural seria o centro religioso, 

ocupado pelo templo, pela catedral, pela ópera, pelo teatro etc” (ROUANET, 2002, p. 31). 

Entretanto, esta definição geográfica não era percebida por seus habitantes; para eles, a polis 
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podia ser definida como um exercício político praticado pelos cidadãos e sua comunidade 

(ROLNIK, 1988).  

 

Análoga à polis, a civitas romana estruturava-se da mesma forma – ambas constituíam 

espaços de decisões que se apresentavam sob uma expressiva compreensão dos processos 

políticos e das formas de participação na vida pública. Além disso, o conceito de cidade 

estava atrelado ao âmbito político, o qual proporcionava e significava para o indivíduo seu 

direito à participação da vida política e à cidade. Porém tais esferas de participação eram 

caracterizadas pela predominância de grupos que dominavam o espaço das cidades e exerciam 

a tomada de decisões sobre o conjunto do espaço urbano, em detrimento de outros grupos 

dominados que, apesar de habitantes, eram considerados subordinados e inaptos a 

participarem do processo político, a saber: escravos, estrangeiros e mulheres. A partir desta 

limitação, é possível assinalar um ponto de tensão constante na história da vida urbana. 

Segundo Ubiratan Castro Araújo (2008), o capitalismo e a revolução industrial ao invés de 

superar essa tensão, sofisticou-a. 

 

Ainda sob o prisma da experiência histórica da Antiguidade, tem-se o exemplo das cidades 

romanas em que os mercados tinham forte presença na dinâmica da cidade, porém não o 

suficiente para ofuscar ou anular as questões políticas e culturais. Observa-se que, mais tarde, 

ocorre uma inversão dos processos: as cidades capitalistas, que começaram a se formar na 

Europa Ocidental ao final da Idade Média, possuíam a imagem de cidade como centro de 

produção e consumo, dominando completamente a cena urbana e reconfigurando seu caráter 

público, estrutura física e relações socioculturais (ROLNIK, 1988). Além disso, a cidade 

inseriu o indivíduo no tecido urbano através de seu vínculo com a política, implicando na 

percepção do indivíduo sobre o direito à cidade. 

 

A cidade, portanto, é constituída pelos núcleos de vida social e política em que se acumulam 

não só riquezas, mas também os conhecimentos, as técnicas e as obras de arte e monumento 

(LEFEBVRE, 1991). Contudo, observa-se que o espaço físico também se modifica com as 

relações sociais no decorrer do tempo. Ao contrário da cidade antiga, com estruturas rígidas 

composta por muralhas e vigiada para se defender, protegendo o território dos inimigos e 

concentrando um centro do poder urbano, a cidade moderna e contemporânea apresenta-se 

muito mais fluída em relação à velocidade com que circulam as informações, pessoas e 

mercadorias, ultrapassando, portanto, barreiras territoriais. 
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As possibilidades comunicacionais atreladas às tecnologias possibilitaram que as metrópoles 

contemporâneas adquirissem uma dimensão espacial mais que descentralizada, acentrada. No 

entanto as relações com o poder urbano tornaram-se mais invisíveis, complexas e 

centralizadas, devido à existência de sistemas eletrônicos controlados por vídeo, monitorados 

via satélite com velocidade instantânea, fortalecendo estruturas centralizadoras sem a 

necessidade de concentração espacial.  

 

Verifica-se, portanto, que a apropriação do espaço urbano, no que se refere ao exercício 

político da autoridade dos moradores, torna-se visível somente a partir das manifestações 

sociais, quando o espaço de circulação passa a ser palco de tomadas públicas em 

reivindicação aos direitos civis, desafiando o poder urbano por meio da apropriação simbólica 

do território público. O mesmo ocorre com as festas populares (religiosas ou não), que 

contrariam as muralhas invisíveis que controlam a cidade, revelando um cotidiano velado e 

apresentando a comunidade urbana como ela é, em todas as suas complexidades: imersa em 

divisões, conflitos e hierarquias, mas prenhe de solidariedade e união (ROLNIK, 1988).  

 

Segundo Araújo (2008), as metrópoles impõem que as pessoas sirvam a um exército industrial 

de reserva, em que a classe operária está sempre à disposição do capital. Esse processo produz 

espaços que aprisionam, comportamentos padronizados e aparatos simbólicos de poder de 

coerção e controle. Dessa forma, convoca-se a reflexão sobre como promover a inserção da 

população e das pautas sociais e culturais nas decisões políticas, num espaço urbano 

culturalmente diverso e historicamente partido, como um direito a viver bem numa 

coletividade, partilhando e usufruindo igualmente dos bens conquistados, mesmo que 

submetidos à lógica capitalista. 

 

Como um dos mecanismos de controle, o capitalismo criou toda uma esperança de 

democracia. Mas que democracia é esta? Para que essa demos [povo] entrasse na 

polis e tomasse decisões, era necessário domesticar as classes subalternas, de fato 

civilizá-las, torná-las cidadãs. Elas tinham que mudar de língua, mudar de 

identidade, que se comportar à imagem e semelhança dos homens bons, para serem 

parlamentares. Esse ideal de que todos nós seríamos parlamentares e governantes foi 

alimentado pelos partidos políticos. A dinâmica explodiu quando o capital, em uma 

etapa pós-fordista, não precisa mais da grande massa disponível nas cidades (...) 

absorve mão de obra cada vez mais seletiva e qualificada. O povão (...) voltou a ser 

aquilo que é dispensável, que o sistema capitalista apenas tem que gerir. (ARAÚJO, 

2008, p. 36) 
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Ainda de acordo com o autor, nos últimos 20 anos, insurgiu um conjunto de atitudes coletivas 

porque determinados grupos perceberam que não há mais chances de “entrar na polis”. 

Percebe-se, portanto, que, diante da emergência de um colapso político e urbano, faz-se 

necessário questionar quais as possibilidades de escape ou drible a esse processo de 

estagnação, que consome e aprisiona os indivíduos subordinados ao capital ou a diversas 

formas de controle massivo. 

 

É nessa perspectiva que o despertar da multidão surge como uma nova forma coletiva de fazer 

política, abrindo-se a diferentes conexões sociais e democráticas, ou seja, “produzir em 

comum apresenta a possibilidade da produção do comum, que é ela própria uma condição da 

criação da multidão” (HARDT & NEGRI, 2005, p. 424). Os autores discorrem que novas 

atitudes são pautadas em articulações cooperativas, colaborativas e em rede: 

 

A soberania política e o governo do uno, que sempre solaparam qualquer verdadeira 

noção de democracia, tendem a parecer não só desnecessários como absolutamente 

impossíveis. Embora se baseasse no mito do uno, a soberania sempre foi uma 

relação assentada no consentimento e na obediência dos governados. Como a 

balança dessa relação passou a pesar mais para o lado dos governados, e como eles 

conquistaram a capacidade de produzir relações sociais de maneira autônoma e de 

surgir como uma multidão, o soberano unitário torna-se mais supérfluo que nunca. A 

autonomia da multidão e suas capacidades de auto-organização econômica, política 

e social privam a soberania de qualquer papel. Não só a soberania deixou de ser 

terreno exclusivo do político, como a multidão exclui a soberania do político. 

(HARDT & NEGRI, 2005, p. 426) 

 

Nesse sentido, há uma incorporação da diversidade de demandas existentes, e, 

consequentemente, o enfrentamento de problemas de ordens variadas que não são atendidos 

por uma política única e homogeneizante.  

 

(...) Que a gente construa caminhos culturais que respeitem a diversidade dessa 

população e que passem a incorporá-la, não enquanto grande massa a serviço do 

capital, nem grande massa unida pela questão de salário e da condição de classe, 

mas enquanto segmentos diferenciados que possam ter oportunidades, tanto de uso 

de equipamentos como de expressões, formação, e consolidação de identidade. Hoje, 

os movimentos sem teto, sem comida, o movimento negro, movimento das 

mulheres, todos os movimentos são movidos pelas identidades culturais 

constituídas, pelas solidariedades que decorrem delas. Estas solidariedades somam-

se à pauta de interesses materiais que podem uni-los: trabalho, renda e moradia (...). 

(ARAÚJO, 2008, p. 38) 

 

Assim, torna-se imperativo a promoção de ações que interajam num mesmo território em prol 

de diversas vozes que necessitam ser ouvidas e inseridas nos projetos políticos, através de 
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mecanismos de diálogo e debate que abarquem distintos agentes sociais e identidades 

culturais. 

 

A cultura hoje está no centro de um novo padrão de luta de classes. Não teremos 

nunca mais operários organizados, como antigamente, em torno somente da CGT 

[Comando Geral dos Trabalhadores], e das grandes centrais sindicais. Temos, sim, 

que construir redes de movimentos sociais diferenciados, identificados com 

características culturais específicas que possam, a partir delas, interferir na política e 

voltar a dirigir a cidade. (ARAÚJO, 2008, p. 38) 

    

As mudanças ocorridas na estrutura econômica não geraram apenas impacto na vida 

financeira e estrutural da cidade, mas também na vida política, urbana e seu tecido social, 

incorporando novos valores, culturas e identidades. Segundo Lefebvre (1991), a 

industrialização fornece o ponto de partida para a reflexão sobre as mudanças ocorridas na 

sociedade atual. Consequentemente, busca contrapor tal modo de produção hegemônico, da 

cidade como valor de troca e de uso. O autor atenta para o que está além dos processos de 

produção e dos valores mercantis, isto é, para os processos simbólicos de sociabilidade, 

criação e urbanidade – conceito a ser explorado mais adiante. 

 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 

direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é valor de troca. 

O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos 

monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 

vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em 

dinheiro). (LEFEBVRE, 1991, p. 4) 

 

Perceber a cidade como obra, implica entender o processo de significação que envolve a 

produção material, tal compreensão faz-se necessária, na busca de respostas as necessidades 

da vida coletiva, política, cultural e urbana.  

 

A cidade entendida (e produzida) como obra traria então a possibilidade de 

prevalência da necessidade e da liberdade do uso sobre a circulação e a realização da 

mercadoria. (...) Então, o entendimento da cidade, como obra ancorada no valor de 

uso, deveria estar calcado em uma capacidade de problematização da sensibilidade 

contemporânea, em sua complexidade e multiplicidade, adversidades e abertura à 

criação. No entanto, nossas cidades hoje estão prenhes de um processo de produção 

de objetos que é voraz, desigual, contínuo, recorrente. (FERNANDES, 2010, p. 25) 

 

É a partir da concepção de cidade como obra que se busca discutir a relação entre cidade e 

cultura, estabelecendo um paralelo entre questões que se relacionam entre si e coexistem de 

forma conflitante nas cidades contemporâneas. Podem-se apontar algumas questões 

balizadoras para a discussão da cidade como objeto cultural mercantilizável: a cultura da 
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privatização e a cultura da ignorância e do imediatismo, além da cidade como cultura do 

direito (FERNANDES, 2010); o direito à cidade e o entendimento do direito constituído de 

forma cultural; e, ainda, a participação através da inserção política na vida urbana. 

 

A mercantilização da cidade e da vida urbana é uma dinâmica antiga que vem sendo 

construída a partir da complexidade entre duplos processos: industrialização e urbanização; 

crescimento e desenvolvimento; produção econômica e vida social. Portanto, o capitalismo 

aprofunda, intensifica e generaliza esse percurso, sendo característica da cidade moderna a 

sua produção enquanto valor de troca (LEFEBVRE, 1991).  

 

O processo de industrialização e expansão das corporações implicou em mudanças de valores 

que suscitou a fragmentação ou segmentação do espaço, consequentemente utilizando-se dele 

como um objeto mercadológico. Inscrito no processo de mundialização (ORTIZ, 1994), o 

espaço é visto como mercadoria fetichisada – objeto alienado, fruto da construção e 

intervenções do homem, moldado para servir ao mercado. Logo, tal processo vem gerando 

uma reconfiguração cultural da cidade, ou seja, a mercantilização da cidade tem criado 

espaços culturalmente homogêneos e indiferenciados.     

 

A generalização da urbanização – entendida enquanto ampliação dos diversos 

circuitos de cooperação sobre o território (SANTOS, 1985) –, da mobilidade e da 

culturalização dos processos e dos objetos é constituinte desse novo momento, 

recorrentemente identificado como de globalização da economia e da sociedade. 

Desse modo, ganha força e se amplia uma nova fronteira de exploração, de produção 

e de apropriação de riqueza: a esfera material e imaterial da cultura. A partir 

sobretudo dos anos 90, culturaliza-se o mundo, ou seja, de forma genérica e 

indiferenciada, tudo vira objeto ou expressão de cultura. (FERNANDES, 2006, p. 

51) 

 

Assim como a mercadoria, o espaço também foi culturalizado. Trata-se da incorporação da 

cultura no processo produtivo, isto é, o incremento do valor cultural – estético, social ou 

simbólico – congregado aos bens de consumo. A cultura passa a gerar valor e diferencial aos 

objetos e espaços, através da representação das formas de vida: estilos, preferências, status, 

subjetividades e normas de consumo. Contudo, segundo Fernandes (2006), a legitimação de 

um conjunto de intervenções, ocasionadas pelo poder da cultura sob a cidade, espaços e 

processos, podem gerar antagonismos em relação à produção de sentidos ou questões sociais.  

Essa culturalização generalizada carrega consigo um paradoxo. Por um lado, ela 

permite o afloramento de novas e instigantes realidades, pois a existência assim 

como o interesse por particulares formas de inspiração no mundo vêem-se 

legitimadas. Por outro lado, se desenvolve um empobrecimento acelerado de 
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perspectivas, na medida em que a mercantilização avassaladora da cultura a 

hegemonizou, instrumentalizou e banalizou. (FERNANDES, 2006, p. 52) 

 

O paradoxo presente no processo de culturalização da mercadoria e da cidade também é uma 

questão ressaltada por Albino Rubim (2007), que acredita ser inevitável a tensão entre a 

homogeneização e a diversificação, característica da dinâmica cultural atual, com suas 

conexões e suas forças discrepantes. O autor observa que, de um lado, a cultura 

contemporânea apresenta-se sob a lógica da globalização, fabrica padrões simbólicos 

desterritorializados subordinados ao mercado mundial e seus mega-conglomerados 

empresariais. Por outro lado, dá lugar ao que Nestor Garcia Canclini (2003a) chama de 

“glocalização”, processo em que as culturas locais também passam a ser projetadas em escala 

mundial a partir da emergência cultural de cidades e regiões.  Para ele, isso decorre da 

capacidade de convergência que a cultura possui, possibilitando a coexistência, num mesmo 

local, de diversas culturas ou culturas híbridas (CANCLINI, 2003b). Tal fenômeno vem se 

tornando característica marcante das megacidades.   

 

A transformação da dinâmica do sistema capitalista e as mutações do modo de 

acumulação do capital (...) também são responsáveis pelo agendamento da cultura na 

cena internacional. Elas deslocam a ênfase do paradigma do industrialismo, a força-

motora do capitalismo clássico, com a ascensão do fenômeno que Manuel Castells 

chamou de “capitalismo informacional”: sistema de produção amparado na geração 

de conhecimentos, de processamento da informação e de comunicação de símbolos. 

Tal alteração cria um terreno fértil para o desenvolvimento da economia de bens 

simbólicos. (RUBIM, 2007, p. 147) 

 

Rubim (2007) destaca ainda que o cenário contemporâneo traz consigo diversos conflitos e 

negociações que envolvem ou perpassam questões culturais, dentre as quais se ressalta os 

temas relativos à diversidade cultural “tão fundamental quanto a biodiversidade para o futuro 

do planeta e da humanidade” (RUBIM, 2007, p. 147). Além disso, convoca a reflexão sobre a 

importância do contexto no qual a cultura se insere, destacando o papel societário e singular 

desta. 

 

Tal centralidade nos obriga a pensá-la como dimensão transversal, porque perpassa 

toda a complexa rede que compõe a sociedade atual. A transversalidade da cultura, 

entretanto, não implica em seu desaparecimento enquanto campo social. Na 

contemporaneidade, a cultura comparece como um campo social singular e, de modo 

simultâneo, perpassa transversalmente todas as outras esferas societárias, como 

figura quase onipresente. (RUBIM, 2007, p. 148) 

 

A cultura como diretriz das ações sociais, devido à sua centralidade, também é defendida por 

Renato Ortiz (1994), ao afirmar que vivemos numa sociedade dividida em segmentos, em 
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estratos sociais cujo poder se realiza no ato do consumo. Porém, segundo o autor, tal realidade 

não se dá sem implicações à dimensão psicológica da sociedade. Ou seja: o grande princípio 

norteador das ações humanas, na atualidade, é o consumo simbólico de bens (BOURDIEU, 

2000). Este modo de consumir “formaria uma cultura-mundo, cujos ícones, independente do 

idioma falado, seriam reconhecidos em todas as partes do globo, a partir de discursos visuais” 

(ORTIZ, 1994, p.56-7). 

 

Nessa perspectiva, emerge a necessidade de rever as formas e dinâmicas pelas quais a cultura 

é apropriada no âmbito da cidade, para entender os modos de endereçamento que se fazem 

presentes e latentes nesses espaços. A partir daí, torna-se possível propor intervenções, através 

dos modos com que os elementos simbólicos do consumo se reproduzem na sociedade por 

meio das relações sociais e/ou na produção de espaços urbanos.  A exemplo disso tem-se a 

construção de verdadeiros bairros que aliam moradia a centros educacionais e comerciais, 

apontando assimilações satisfatórias e, principalmente, arbitrárias, que tem se concretizado na 

forma de retificação e banalização do espaço.  

 

As consequências desse processo são verificadas em movimentos como a privatização ou 

“condominização” do espaço urbano, em que políticas e prioridades de intervenção nas 

cidades passam a emergir da esfera privada em consonância com o setor público, 

possibilitando a emergência de projetos coorporativos de produção de cidade. Santos (1996) 

define tal cenário como metrópole corporativa, cuja atenção é “voltada essencialmente à 

solução dos problemas das grandes firmas e considerando os demais como questões residuais” 

(SANTOS, 2009, p. 106).  

 

Esse fenômeno ratifica a ideia de transformação do espaço urbano em mercadoria 

culturalizada, cujo espaço é objeto de consumo e status. Os condomínios horizontais 

fechados, portanto, passam a configurar uma tendência da sociedade de consumo 

contemporânea. Denominados como “enclaves fortificados”, esses espaços privatizados são 

demarcados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos, que não se 

restringem apenas às moradias, mas alcançam também outras dimensões de sociabilidade, 

como: conjunto de escritórios, shopping centers, escolas, hospitais, centros de lazer e parques 

temáticos.  
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Tais espaços reorganizam a dinâmica da cidade com base em padrões de segregação espacial 

e do caráter público do espaço capaz de gerar e propiciar a interação social. Deste modo, 

verifica-se que o valor e uso coletivo inerente à cidade passam a ser deturpados em detrimento 

da generalização dos interesses comerciais. Assim, esses empreendimentos ganham força, 

pois conferem status para alguns grupos, aumentando a fragmentação do espaço de acordo 

com as diferenças sociais. 

 

Segundo Ana Clara Ribeiro (2006), o impulso trazido pelas inovações tecnológicas, sob o 

discurso da valorização do capital simbólico, fez com que, na década de 70, os países centrais 

saíssem da crise econômica instalada. Por meio dessa apropriação simbólica, o poder 

midiático, junto ao mundo da moda e aos serviços de publicidade e marketing, 

espetacularizaram as áreas urbanas, fazendo apelo às questões vinculadas à imagem e ao 

estilo de vida, o que converteu tal retórica em acumulação de capital e lucro. “As novas 

tecnologias e o excesso de informação parecem ter gerado, ao mesmo tempo, a adesão ao 

produtivismo e a acelerada disputa de acervos simbólicos” (RIBEIRO, 2006, p. 42).  

 

A autora problematiza a subordinação da cultura sob a ótica da apropriação privada no âmbito 

da cidade. Para ela, a cultura como elemento próprio ao universo denominado psicoesfera, 

que “é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos 

filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a comunhão com o Universo” (SANTOS, 

1996, p. 204), pertence a um mundo sensível facilmente manipulável e vulnerável a falsos 

discursos ou à assimilação do marketing urbano. 

 

A nova posição ocupada pelo consumo, como sabemos, não subordinou a produção 

às necessidades do consumidor, mas sim ampliou a intervenção das empresas 

privadas na administração da cidade e na psicoesfera dos lugares (SANTOS, 1996). 

Diferentemente do “espírito do lugar” ou do “gênio do lugar”, a psicoesfera, para 

Milton Santos, relaciona-se à tecnoesfera, aos sistemas de engenharia que 

modificam as bases técnicas das atividades econômicas e da função social. A 

psicoesfera, elaborada por agentes que controlam a informação, facilita a 

culturalização do planejamento urbano (VAZ, 2004) e a apropriação privada de 

acúmulos simbólicos criados ao longo da história dos lugares. (RIBEIRO, 2006, p. 

43)  

 

A “culturalização” da cidade contemporânea vincula-se à “espetacularização” urbana, que 

está ligada às práticas do turismo em que a cultura funciona como um meio, e não um fim, 

para atingir metas econômicas: “a cultura passou a ser concebida como uma simples imagem 

de marca ou grife de entretenimento, a ser consumida rapidamente” (JACQUES, 2010, 

p.124). A revitalização de centros históricos e áreas degradadas resultam, na maioria das 
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vezes, num esvaziamento do sentido da cultura, gerando o enobrecimento do bairro e da 

cultura local através da gentrificação urbana, isto é: desapropriação com expulsão da 

população mais pobre, para dar lugar a uma padronização comercial com lojas de redes 

internacionais, shopping centers, parques temáticos, entre outros empreendimentos em que o 

turista, ao contrário do habitante, não se apropria efetivamente do espaço urbano. “A memória 

da cultura local – que a princípio deveria ser preservada pelos projetos ditos de revitalização – 

se perde, e em seu lugar são criados grandes cenários, simulacros culturais para turistas” 

(JACQUES, 2010, p. 125). 

 

O que se observa é a emergência de ações sazonais voltadas para agentes externos como 

turistas e investidores estrangeiros, e não para os moradores locais ou para a revitalização da 

cidade em prol do bem-estar da população. Consequentemente, nesses moldes, um 

planejamento estratégico tendo a cultura como agente balizador das ações, terá pouco sucesso 

no sentido de buscar a identificação dos habitantes com esses espaços construídos. Logo, as 

políticas culturais considerarão apenas os equipamentos culturais (museus, teatros, cinemas, 

centros culturais, etc.) e seu entorno, causando o que Jacques e Vaz (2006), chamam de 

gentrificação cultural.   

 

Quanto à cultura urbana que se instala nas áreas requalificadas, sua característica 

maior é de ser “sem substância”, devido à exterioridade referida. A esta concepção 

de cultura urbana sem substância, Häusserman e Siebel (1987) opõem uma 

concepção de cultura urbana como urbanidade. Urbanidade concebida como modo 

de vida democrático, participativo, que compreende a cidade como lugar do 

encontro, da diversidade, da tolerância. (JACQUES; VAZ, 2006, p. 85) 

 

Santos (1994) traz à luz dessa discussão o caráter dual da cidade – constituída tanto pelo meio 

material, quanto pelo meio social – para elucidar a inevitabilidade de um processo 

intrinsecamente excludente e segregacionista: “A própria cidade física é condição da 

produção, com a privatização do uso das benfeitorias coletivas, através de sua apropriação 

seletiva e, afinal, excludente” (SANTOS, 1994, p. 120). Ela apresenta-se como um espaço de 

produção material e imaterial, lugar de consumo e do estabelecimento de relações sociais.  

 

Assim, o autor propõe uma análise sob a ótica da economia política da cidade, considerando 

“(...) a forma como a cidade, ela própria, se organiza, em face da produção e como os diversos 

atores da vida urbana encontram seu lugar, em cada momento, dentro da cidade”. Para Santos 

(1994), os processos referentes a uma Economia Política da Urbanização, divisão social e 

territorial do trabalho, estão também ligados à Economia Política da Cidade, pois a 



16 

 

 

urbanização não está somente vinculada a “(...) um fenômeno social, ou econômico, ou 

político, mas também um fenômeno espacial. (...) Há, portanto, uma relação de causa e efeito 

recíprocos entre a cidade, como ela se organiza materialmente, e a urbanização, como ela se 

faz” (SANTOS, 1994, p. 118). 

 

Para o autor, além das noções clássicas como a relação entre capital e trabalho, deve-se 

incorporar à economia política da cidade questões como o meio ambiente construído e a 

socialização capitalista. Tais temas trazem consigo reflexões sobre abordagens já 

consolidadas, mas também incorporam um rol de novas problemáticas ao redor dos 

subsistemas capitalistas, dos quais emergem novas contradições como a globalização das 

metrópoles.   

 

Santos (1994) ressalta o retorno do debate proposto por Karl Marx, em O Capital, sobre os 

valores de uso e valores de troca, possibilitando uma nova percepção destes conceitos. O 

autor define como “socialização capitalista a criação de capitais comuns, de meios coletivos à 

disposição do processo produtivo”, o que significa um processo de transferência de recursos 

derivados da contribuição social para algumas pessoas ou corporações, caracterizando uma 

seleção que atinge de forma diferente os atores econômicos da sociedade. Desse modo, o 

Estado tem participação ativa como agente de fomento às desigualdades, já que esse 

movimento gera concentração e marginalização.  

 

(...) a cidade constitui uma forma de socialização capitalista das forças produtivas. 

Ela mesma é o resultado da divisão social do trabalho e é uma forma desenvolvida 

de cooperação entre as unidades de produção. Em outras palavras, para o capital, o 

valor de uso da cidade reside no fato de que é uma força produtiva, porque concentra 

as condições gerais da produção capitalista. Essas condições gerais, por sua vez, são 

condições da produção e da circulação do capital e da produção da força de trabalho. 

(TOPALOV, 1974 apud SANTOS, 1994, p. 123) 

 

Percebe-se, então, que a urbanização gera dependência em relação aos fatores externos 

ligados à socialização da produção e, por conseguinte, aumenta o poder de atração entre as 

forças produtivas e a propriedade privada dos meios de produção. Segundo Santos (1994), tal 

processo, por conta de uma maior divisão do trabalho, tende a crescer em nível acelerado nas 

grandes cidades, principalmente em países subdesenvolvidos, pois, devido ao aumento por 

atender às demandas relativas ao crescimento demográfico e expansão territorial, gera 

indivisibilidades ainda maiores. “Essa tendência é agravada pela crise, facilitando a formação 
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de monopólios e oligopólios que se beneficiam da unificação do mercado, através da melhoria 

dos transportes e das comunicações” (SANTOS, 1994, p. 123).  

 

Para o autor, é devido a essa unificação do mercado que há uma aceleração do processo 

migratório nas metrópoles. Assim, tal processo contribui para a manutenção das disparidades 

de renda entre as camadas sociais, que se soma a fatores como os subempregos e desemprego, 

“que contribuem para prolongar a presença de capitais não hegemônicos, obrigados a 

conviver com formas mais avançadas de capital. É a resposta, como socialização, ao processo 

de involução e fragmentação da metrópole” (SANTOS, 1994, p. 124). 

 

Santos (1994) ressalta ainda que o processo histórico levou a uma crescente centralização de 

decisões públicas no poder federal e uma centralização das decisões privadas entre os grandes 

monopólios. Sendo assim, diante das indivisibilidades assentadas nas cidades, houve uma 

necessidade crescente da inversão pública, a fim de viabilizar formas de sociabilidade 

metropolitana. As cidades, portanto, são palco de intensas “contradições entre capitais 

particulares e capitais gerais e entre capitais individuais e capitais monopólicos”, que 

imperam sob interesses conflitantes.  

 

A partir de tais embates, verifica-se uma atuação necessária do Estado em relação ao processo 

de socialização capitalista. Dessa forma, o território pode ser configurado como objeto de 

interesse especulativo de corporações nacionais e transnacionais, implicando num uso 

capitalista do território, que, segundo o autor, passa a exigir investimentos vultosos em capital 

fixo, nos quais estados e municípios são raramente capazes de fazer face às despesas maciças 

assim requeridas. Observa-se, então, que, nos países subdesenvolvidos, os estados federais 

possuem participação expressiva no recolhimento de impostos e nas decisões relativas à sua 

aplicação. No entanto, estados federados e municípios são menos capazes de influenciar na 

formação de “capitais fixos comuns” que permitam a implementação de novas atividades, 

incentivando-as diretamente, sob uma lógica própria (SANTOS, 1994). 

 

Santos (1994) propõe uma reflexão sobre a lógica de subordinação da cidade à produtividade 

instalada em escala mundial, cujos esforços não estão voltados para o capital geral (capital 

social), mas para uma apropriação seletiva e privada do espaço urbano, que cada vez mais tem 

sido alvo de políticas voltadas para o mercado externo, constituindo uma realidade avessa às 

necessidades reais do local. Diante deste cenário de cultura da privatização, apresenta-se o 
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colapso do espaço público, em que o coletivo passa a ser referência de marginalidade, 

vulnerabilidade ou ameaça, não correspondendo mais às aspirações do modo de produção 

capitalista, que interfere na maneira de encarar os espaços de convívio social no ambiente 

urbano. “Nesse sentido está se produzindo, sem sombra de dúvida, uma anticidade, onde os 

condomínios fechados têm cada vez mais legitimidade cultural, social, econômica, política e 

jurídica” (FERNANDES, 2008, p. 26).  

 

Assim, o cerne da discussão encontra-se no entendimento de que não se faz uma cidade sob a 

lógica moisacal, em que a junção de espaços recortados formaria um todo. Esse modo de 

pensar o urbano fragmenta a cidade, gera segregação e esfacela o tecido social que compõe a 

urbanidade, rica em relações de troca em que coexistem o desigual e o solidário, conflitos 

próprios do espaço urbano. A proposta, porém, não é de impor uma noção ideal de cidade, e 

sim de manter um equilíbrio entre os avanços comerciais e a manutenção dos espaços 

públicos, função essa que só é possível quando se tem um Estado atuante e regulador das 

ações privadas sobre o que é público. Assim, possibilita-se a preservação e criação de 

condições para que os indivíduos desenvolvam o tecido social. 

 

Na tentativa de convocar a atenção do Estado às sensíveis mudanças sociais, Canclini (2003a) 

argumenta que os megacentros urbanos conformam novos cenários emblemáticos, compostos 

por valores simbólicos conjugados de acordo com as diferentes classes sociais. Dessa forma, 

valoriza-se o consumo de produtos e marcas transnacionais na busca por saciar necessidades 

forjadas pelo capital. 

Muitos shoppings incluem ofertas especificamente culturais tais como multissalas de 

cinemas, livrarias, lojas de disco, videogames, espetáculos musicais, exposições de 

arte e área de lazer. Com projeto atraente, segurança e higiene fazem com que seus 

espaços transcendam sua finalidade comercial e sirvam para o encontro e a 

socialização, especificamente para os jovens. (...) Essa enorme transformação do uso 

do espaço urbano e de consumo, incluído o cultural, não entrou no debate sobre a 

cidade, e menos ainda nas políticas culturais. (...) Mas também se poderia pensar – 

para além da ação reguladora e restritiva que o Estado poderia exercer – em usos 

públicos positivos associados aos shoppings centers. (CANCLINI, 2003a, p.161) 

 

Tal concepção demonstra o potencial de articulação entre múltiplos agentes, exigindo, 

portanto, uma efetiva intervenção do Estado em planejar ações que beneficiem o âmbito 

social. Além disso, o autor reflete sobre a importância de se atentar à reconfiguração do 

espaço público através da comunicação de massa.  
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(...) os circuitos midiáticos ganharam mais peso que os tradicionais locais na 

transmissão de informações e imaginários sobre a vida urbana e, em alguns casos, 

oferecem novas modalidades de encontro e reconhecimento, como a comunicação 

através do rádio e da televisão, programas “participativos” ou de linha direta, ou a 

reunião em shoppings centers que substituem parcialmente os antigos espaços de 

encontro e passeio (CANCLINI, 2003a, p.159)  

 

A cultura da ignorância e do imediatismo seria hoje um dos principais elementos apontados 

como gerador da crise do capital urbano
4
, visto como um conjunto objetivo e subjetivo que 

compreende uma cidade.  

 

(...) ignorância e imediatismo, derivados de uma cultura administrativa e de uma 

cultura política reduzidas a uma dimensão meramente eleitoral, geram, em nome de 

uma pretensa governabilidade, um processo de acordos e de decisões – 

particularmente no que se refere a grandes investimentos na cidade – que, em grande 

parte, abdica da complexidade da vida urbana e de suas várias instâncias de 

urbanidade. Isso tem gerado um empobrecimento avassalador da cultura técnica e da 

produção dos objetos (...) a produção de edifícios, a produção de espaço público, a 

produção de equipamentos coletivos, que passam a ser regidas por uma lógica 

corporativa e eleitoreira, onde o papel do público em grande parte se desfaz, 

desprezando-se as possibilidades de construção material e simbólica de outras 

formas de vida coletiva. (FERNANDES, 2010, p. 28) 

 

São as cidades que determinam os reais fluxos de um país, pois elas são estoques de capital, 

cujo valor está começando a ser compreendido. De acordo com estatísticas da ONU
5
, 

levantadas em 2008, 52% da população mundial é urbana, o que é motivo de preocupação. Os 

espaços urbanos são acompanhados por uma intensa dinâmica que segue acelerada e requer 

sociedades e indivíduos prontos para responder aos desafios. Pessoas saudáveis, de autoestima 

alta, geram menos custos sociais e, por razões éticas, morais e humanas, preocupam-se com as 

cidades. 

 

Assim, é preciso criar e preservar condições favoráveis ao bem comum para que os indivíduos 

desenvolvam o tecido social; a situação ideal seria ter pessoas esclarecidas e maduras para a 

realização desta tarefa. Por isso a formação de pessoas deveria ser o foco das políticas 

públicas, propiciando-as o acesso à educação no sentido amplo que o termo abarca – este é o 

                                                 
4
 “Capital urbano é a principal forma de capital gerado pelas cidades. A configuração única que cada cidade 

assume no espaço e no tempo, o desenvolvimento peculiar das artes e ofícios, as formas de circulação e de 

interação, seja entre compradores e vendedores, seja cidadãos que desfrutam de seu lazer passeando pela cidade, 

faz com que o espaço urbano se constitua em espaços de criação de riquezas, tangíveis e intangíveis, tornando-se 

rico e único espaço de reflexão para o qual podem convergir e contribuir diferentes áreas do conhecimento. O 

capital urbano pode ser compreendido como estoque e como fluxo, resultando, quando bem utilizado e 

desenvolvido, em concentrações urbanas únicas na criação e prestação de bens e serviços únicos e exclusivos, 

como espetáculos ou gastronomia especializada, resultando em fluxos comerciais e turísticos intensos e 

qualificados” (DOMINGUES, 2011). 
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maior investimento que se pode fazer. Embora haja a tendência de avaliar o indivíduo a partir 

de seu poder de consumo, uma formação consistente é capaz de suplantar, ou pelo menos 

concorrer, com tais máscaras especulativas do capital. 

 

Grande parte da população busca mais o consumo simbólico que meros objetos para suprir 

suas necessidades; esse é o principal critério de escolha sobre a compra realizada. Não por 

coincidência, os grandes centros de pesquisas e estatísticas consideram aparelhos 

eletroeletrônicos como TV, DVD, computador e celular como consumo cultural.  

 

Qual seria a solução para esse tipo de consumo que muitas vezes se alia a falta de consciência 

crítica e o desgaste social? As respostas apontam para processos de médio e longo prazo. Pois, 

para conter tamanha degradação do tecido social, a premissa parece ser o respeito às 

essenciais demandas sociais: investimento no indivíduo, através da educação e cultura. A 

ampliação desses elementos expande os aspectos da subjetividade, do capital social e 

simbólico. Resultados imediatos, muitas vezes, significam apenas uma regulação, que coíbe o 

novo e incentiva o mesmo, não revertendo gerações fundadas e fundamentadas na lógica da 

ignorância e da brutalidade.  

 

O processo de massificação atual acontece de forma ainda mais veloz que o de acumulação de 

sabedorias e capitais sociais, mas infelizmente o processo não começou dessa forma, e sim 

baseado em conceitos como “fast food” e “fast life”, incutidos na cultura predatória 

engendrada pelo capital.  

 

Segundo Stefano Florissi (2011), esse processo, além de estimular o consumismo degradador, 

causa destruição física dos patrimônios das cidades e desumanização. Em torno desse ponto, 

ele suscita questionamentos diversos: como convencer às pessoas e à sociedade a pensar a 

médio e longo prazo? Como as ações de curto prazo coibidoras de um processo de 

desenvolvimento de políticas públicas devem ser moldadas? Tendo o que como base de 

sustentação? É, pois, através dessa dinâmica de regulação desenvolvida a longo prazo, que a 

padronização sugere de forma rápida e acessível – facilmente consumível – o que é adequado 

para as pessoas. Fomentando ainda mais este quadro, a falta de informação, educação e 

entendimento da produção dessa “cultura-mundo” gera alienação. 

                                                                                                                                                         
5
 Fonte: Documento oficial da Organização das Nações Unidas World Urbanization Prospects, The 2007 

Revision  (New York, 26 de fevereiro de 2008). 
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Os processos de construção e de amadurecimento da sociedade civil são longos e o 

papel da crítica é fundamental nesse caminho. As possibilidades de ação são muito 

maiores e instigantes, e elas são reais, essas possibilidades, naquilo que as cidades 

nos trazem enquanto vida coletiva e enquanto criação coletiva da vida. 

(FERNANDES, 2008, p. 28) 

 

Se a maioria das pessoas não constituiu determinados valores simbólicos durante sua 

formação, não será o mercado a se ater a essas questões. O Estado tem o papel de suscitar esse 

valor simbólico por meio de leis, políticas educacionais e culturais, campanhas de marketing, 

etc. A questão central é a possibilidade de acesso à educação e à informação, além da 

formação cultural, que proporciona o desenvolvimento de sensibilidade, percepção e 

conhecimento. Estes elementos geram um ciclo que redimensiona seus valores, resultando no 

que se chama de “disposição de sacrifício humano”
6
: disponibilidade sobre quanto pessoas ou 

governos (na geração de políticas públicas, por exemplo), estão dispostos a pagar, investir ou 

se empenhar para ter ou dar acesso à determinada formação cultural e educacional em 

detrimento de outras prioridades, por entenderem que esse fator atua como agente 

transformador do indivíduo e da sociedade. 

 

A formação humana, social e cultural tem efeito em cadeia, contribuindo para a melhoria de 

outras esferas da vida, como saúde, educação básica, cultura e renda; esta combinação traz 

retornos a longo prazo para a sociedade. Para Florissi (2011), novos paradigmas hão de ser 

implementados com a redefinição do PIB
7
, incorporando vetores e análises mais sensíveis, 

além da redefinição das exterioridades como educação, relações interpessoais, geração de 

valores simbólicos e participação social na política, o que possibilitaria o desenvolvimento da 

percepção sobre os deveres e luta pelos direitos. 

 

                                                 
6
 “Para o economista, ‘valor’ não é um conceito abstrato que pode ser separado do indivíduo e definido a priori, 

reflete a disposição de sacrifício que as pessoas estão disposta a fazer para obter algo, seja este algo objetivo ou 

subjetivo. Na visão dos economistas, preços, que revelam a disposição de sacrifício dos grupos, são o reflexo 

último de ‘valor’, e, como estes, são determinados pela interação de indivíduos demandantes e ofertantes, ou 

seja, pelos mercados. (...) Surge um problema quando não existe mercados que defina e represente 

adequadamente os preços de determinados bens. Por outro lado, ‘valor’ para os humanistas não se resume à 

disposição de sacrifício e preços. Como definir preços para elementos da vida, como a compaixão, a natureza, a 

cultura ou a espiritualidade, que talvez as pessoas não estejam preparadas para julgar importantes e, portanto, 

não estejam dispostos a pagar (não necessariamente através de preços monetários, mas talvez com outras formas 

de abdicação) por elas? Apesar dos economistas acharem esta forma de raciocínio elitista, é preciso reconhecer 

que existe um problema não resolvido nesta fronteira multidisciplinar que é o conceito de valor” (FLORISSI; 

REIS, 2011). 
7
 O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades) e período, geralmente um ano. 



22 

 

 

A educação e a cultura, quando exercidas, aceleram a construção dos valores simbólicos; de 

modo contrário, fazem persistir as barreiras. Os bens culturais fomentam os processos de 

educação porque a subjetividade capta tais estímulos e os indivíduos tornam-se mais 

produtivos e a educação potencializada. A cultura, por sua vez, expande a base de gastos 

sociais e as relações interpessoais; também amplifica as expressões humanas, ou seja, as 

criações. As relações de produção tornam-se mais ricas e o consumo cultural diminui as 

distâncias entre as camadas sociais, fazendo diferença no tecido social e, principalmente, na 

vida política (FLORISSI, 2011).  

 

Sobre essa reflexão, vale destacar a experiência dos moradores do bairro de Alagados, em 

Salvador: a partir do final da década de 70, eles viram crescer, junto à urgência de demandas, 

o movimento social que atuava em prol de melhorias para a infraestrutura do bairro (moradia, 

saneamento, equipamentos públicos, segurança, entre outras necessidades). Este é um 

exemplo de que a cultura pode revelar-se um motivo/vetor de engajamento político e social.   

 

A confluência entre a luta por moradia e o movimento cultural, no entanto, foi 

conduzida por novas lideranças, que já ingressaram no movimento a partir de uma 

relação com a cultura. Esse dado foi verificado por SILVA (2001), que em sua 

pesquisa entrevistou 44 lideranças, das quais 25 (57%) declararam ter iniciado sua 

atuação no movimento social através do exercício de “atividades sócio-culturais”. 

Trata-se, portanto, de uma nova geração de lideranças, formada a partir de uma nova 

perspectiva, em que a cultura é considerada ferramenta de mobilização social, direito 

dos cidadãos e também necessidade. (ALBINATI, 2010, p. 67) 

 

Numa perspectiva semelhante, pode-se relatar outra experiência também na cidade de 

Salvador: 

 

Um processo análogo, ocorrido no bairro do Calabar – território popular encravado 

entre alguns dos bairros mais ricos de Salvador –, é descrito por CONCEIÇÃO 

(1986). Em 1977, (...) o Grupo de Jovens Unidos do Calabar – JUC, (...) teve uma 

importante atuação no movimento social de Salvador na década de 80. O Grupo 

tinha uma atuação bastante diversa: fazia mutirões para pequenas obras no bairro, 

peças teatrais, recitais de poesia, produzia um informativo e chegou a realizar um 

censo, em que todos os moradores foram entrevistados e, além das questões sobre 

seu perfil sócio-econômico, responderam a perguntas sobre seu entendimento acerca 

do contexto político da época (o censo perguntava, por exemplo, quem era o prefeito 

de Salvador e o que significavam as siglas ARENA e MDB). (ALBINATI, 2010, p. 

67) 

 

Henry Lefebvre (1991) propõe uma nova concepção sobre a forma de estruturação social, na 

condição de subverter a lógica centralizada e hegemônica operada pelo Estado e corporações, 

que atuam sobre as questões sociais sob o aval do capitalismo, de modo despótico e 
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impermeável. O autor propõe uma mudança na lógica a partir da planificação social, e não 

mais pela planificação econômica, pautada puramente nos valores do capital financeiro, fruto 

da industrialização e urbanização que primam pelo crescimento sem desenvolvimento social. 

 

Lefebvre (1991) discorre ainda, sobre o imperativo de orientar o crescimento no qual 

coexistem as relações entre os meios da produção e os dispositivos da exploração do trabalho 

social por aqueles que detêm informação, cultura e poder de decisão. Para ele, é preciso 

vislumbrar e prospectar as novas necessidades da sociedade urbana, a fim de orientar o 

crescimento na direção do desenvolvimento. “Certas formulações muito difundidas e que 

passam por democráticas (o crescimento para o bem-estar de todos, ou “no interesse geral”) 

perdem seu sentido: tanto o liberalismo, como a ideologia econômica, quanto a planificação 

estatal centralizada” (LEFEBVRE, 1991, p.124). Nessa perspectiva, o autor argumenta que o 

duplo processo de industrialização/ urbanização não tem sentido se não se concebe a 

sociedade urbana como um fim maior, subordinando a vida urbana ao crescimento industrial. 

 

A realização da sociedade urbana exige uma planificação orientada para as 

necessidades sociais, as necessidades da sociedade urbana. Ela necessita de uma 

ciência da cidade (das relações e correlações na vida urbana). Necessárias, estas 

condições não bastam. Uma força social e política capaz de operar esses meios (que 

não são mais do que meios) é igualmente indispensável. (LEFEBVRE, 1991, p. 142) 

 

O autor propõe que uma política diferenciada deve ser construída a partir de uma sociedade 

em que todos os cidadãos participem da tarefa da produção coletiva, assim como de seus 

resultados. “Isso exige, ao lado da revolução econômica (planificação orientada para as 

necessidades sociais) e da revolução política (controle democrático do aparelho estatal, 

autogestão generalizada) uma revolução cultural permanente” (LEFEBVRE, 1991, p. 144).  

 

A convocação para a revisão das estruturas políticas vigentes e sua relação com a participação 

social é uma questão também abordada por Milton Santos (1986), que defende a importância 

da abertura de novas perspectivas.  

 

Certo, nós não mudamos o mundo, mas podemos mudar o modo de vê-lo. Isto é 

importante porque só assim podemos escapar ao dogmatismo epistemológico e 

marcar um encontro com o futuro. Precisamos, ainda uma vez, recorrer a Sartre 

(1963, p. 96) para dizer que “tudo muda quando se considera que a sociedade é 

apresentada a cada homem como uma perspectiva do futuro, e que esse futuro 

penetra até o coração de cada um como uma motivação real ao seu comportamento”. 

(SANTOS, 1986, p. 26) 
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Sob esse ponto de vista, o autor afirma que, quando a população ou o homem renovado for 

convocado a exercer a função de reorganizar as estruturas socioeconômicas, os recursos 

humanos reconquistarão seu papel central.    

(...) toda tentativa de atingir uma sociedade melhor, mais humana, mais racional, é 

julgada anticientífica, utópica e subversiva; e assim a ordem social existente na 

sociedade aparece como sendo não apenas a única possível, como também a única 

concebível. (BARAN; SWEEZY, 1968, p. 301 apud SANTOS, 1986, p. 61) 

 

A tomada de consciência social e apropriação dos meios que propiciam o florescimento do 

capital humano potencializam a participação através da articulação entre os atores sociais, 

viabilizando o processo de capacitação e aprendizado coletivo. Dessa forma, atua-se em prol 

de mudanças políticas no processo de promoção de desenvolvimento social e dos direitos 

sociais. 

 

Apenas grupos, classes ou frações de classes sociais capazes de iniciativas 

revolucionárias podem se encarregar das, e levar até a sua plena realização, soluções 

para os problemas urbanos; com essas forças sociais e políticas, a cidade renovada 

se tornará a obra. Trata-se inicialmente de desfazer as estratégias e as ideologias 

dominantes na sociedade atual. O fato de haver diversos grupos ou várias 

estratégias, como divergências (entre o estatal e o privado, por exemplo) não 

modifica a situação. Das questões da propriedade da terra aos problemas da 

segregação, cada projeto de reforma urbana põe em questão as estruturas, as da 

sociedade existente, as das relações imediatas (individuais) e quotidianas, mas 

também as que se pretende impor, através da via coatora e institucional, àquilo que 

resta da realidade urbana. (LEFEBVRE, 1991, p. 111) 

 

Dos efeitos sociais, das pressões das massas e apropriações do espaço urbano, o indivíduo se 

afirma e, enquanto cidadão produtor e criador de uma urbanicidade
8
, reconhece e reivindica 

seus direitos. Dentre os direitos sociais já reconhecidos, há o direito à cidade que não pode 

ser negligenciado através de desvios como o turismo, que muitas vezes se apropria do 

discurso do retorno ao tradicional para intervir no espaço urbano. 

 

A cidade não pode ser considerada como um espaço de visita ou de retorno às tradições, nem 

mesmo uma reivindicação da natureza, o que não significa não preservar os espaços naturais. 

Mas o direito à vida urbana requer o reconhecimento de um espaço transformado e renovado a 

partir das intervenções políticas, sociais e culturais. O “urbano” existe enquanto lugar de 

                                                 
8
 Urbanicidade é um conceito pretende designar a capacidade que tem o espaço de permitir a interação social e 

como os cidadãos devem tratar o espaço para que ele cumpra esse papel. Portanto, não excluindo a existência de 

conflito e a junção de diferenças, mas enfatizando a coexistência da política como elemento central da 

intermediação social.    
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encontro, prioridade do valor de uso, da realização prático-sensível, do direito de ir e vir e do 

florescimento do capital social e urbano.  

 

Barbara Rouanet (2002) relata a experiência do filósofo tcheco Vilem Flusser, intelectual que 

viveu em São Paulo durante 34 anos (de 1930 a 1964), período que lhe propiciou certa 

decepção para com a cidade. Dessa vivência, Flusser apreendeu que uma cidade que não tem 

cultura própria não existe como cidade. Segundo a autora, Flusser chegou à constatação, ao se 

referir à cidade grega e seus três pilares clássicos (o Político, Econômico e o Cultural), de que 

São Paulo não possuía a dimensão cultural por não ter conseguido construir uma cultura 

urbana a partir de seus vultosos recursos econômicos. 

 

Flusser não se conforma com São Paulo e sua suposta falta de um espaço cultural. 

Ele defende a tese de que a capital paulista não chega a ser uma verdadeira cidade, é 

meramente uma Siedlung, um assentamento de pessoas, uma vez que não criou seu 

próprio espaço cultural. E isso, mesmo que sejam dez ou doze milhões de pessoas, 

incluindo-se o ABC paulista. Argumenta Flusser que a cidade não usa seus recursos 

econômicos e seu poder político no contexto da sociedade brasileira para criar uma 

verdadeira cultura urbana, um modelo para o Brasil, para a sociedade brasileira. 

(ROUANET, 2002, p. 32) 

 

A autora relata que Flusser utiliza como exemplo as cidades de Salvador, Rio de Janeiro e 

Ouro Preto para dizer que, apesar da hegemonia do colonizador português, os brasileiros 

foram capazes de criar uma arte própria: “O barroco colonial brasileiro cria novos 

sincretismos, novas formas de organização da vida das três grandes culturas que compõem a 

sociedade brasileira: a portuguesa (européia), a indígena (latino-americana) e a negra 

(africana)” (ROUANET, 2002, p. 33). A questão colocada por Flusser é que cidade sem 

cultura representa uma contradição, sendo impossível conceber uma cidade sem criatividade, 

sem autenticidade cultural em todos os campos – literário, arquitetônico, musical, plástico, 

visual, etc.  

 

Flusser dirá que só terá realmente êxito uma cidade brasileira que consiga 

desenvolver esse elemento cultural novo, que salve para os “novos códigos” (isto é, 

os códigos da era digital) aspectos relevantes do código tradicional. Se for possível 

salvar os valores da velha cultura, não os abandonar, não ignorar esses valores, mas 

incorporá-los a uma nova forma, em uma nova simbiose, um novo sincretismo, o da 

era digital, então a verdadeira cidade brasileira estaria emergindo em espaços 

urbanos contemporâneos privilegiados. (ROUANET, 2002, p. 34) 

 

Assim, através da reflexão sobre a relação estabelecida entre os capitais urbano, social e 

cultural – imersos, subordinados e subutilizados nas relações econômicas contemporâneas – 
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busca-se pensar como as cidades vêm gerindo seus modos de subjetivação. Esta produção de 

subjetividade caminha em ritmo distinto das mudanças impostas pelo capitalismo global, que 

vem tornando estéreis as cidades ao subtrair a dimensão cultural do urbano, extirpando, com 

isso, vitalidade, laços sociais, solidariedades, identidades e sensibilidades, elementos 

responsáveis pela manutenção do que Santos (2002) chama de “aura da cidade”. 

 

Deste modo, procura-se reorientar a construção de políticas públicas, através da 

potencialização a longo prazo das bases política, educacional, informacional e cultural da 

sociedade. Pois, assim, fomenta-se o capital humano presente na urbanidade, elemento 

fundamental na composição, sustentação e garantia do tecido social e funcionamento dos 

“circuitos urbanos”. Essas são fluxos sociais que mantêm uma cidade viva e preservam a vida 

urbana, imbuída pelas suas tradições culturais, encontros, confrontos das diferenças, 

conhecimento e reconhecimentos, ideologias, identidades, modos de viver e de expressar, 

padrões sociais, enfim: todo capital simbólico e universo subjetivo que transpassa numa 

cidade. A pretensa revalorização do capital social, político e cultural da cidade, instalaria, 

portanto, uma intervenção na lógica sociopolítica presente na atualidade, gerando uma nova 

cultura política de participação e planejamento social, atrelados a uma consciência e 

amadurecimento dos atores sociais. 
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CAPÍTULO II 

 

 

Desafios nas Políticas Culturais para as Cidades  

  

2.1. A exigência de novos paradigmas de Política Pública no Brasil: Federalismo e 

Descentralização  

 

A história da organização política do território brasileiro, no qual as relações foram norteadas 

pela dicotomia centralização versus descentralização, é aqui retomada a fim de se observar a 

forma como foi realizado o repasse de novas responsabilidades de gestão (urbanas, sociais, 

culturais, etc.) aos municípios. Além disso, a análise de tal percurso permite identificar sob 

qual estrutura política e econômica essa esfera de governo está assentada, verificando como 

os municípios passaram a lidar com a administração de políticas públicas, desde a formulação 

até a implementação, e quais os desafios e rebatimentos no atual modo de produção da cidade 

e de sua cultura. 

 

A partir dessa avaliação, é possível ainda entender sob qual conjuntura política as cidades se 

ergueram e quais as problemáticas que persistem como barreiras para a superação de 

problemas antigos, fruto da relação arbitrária entre desenvolvimento econômico e social. 

Assim, o foco da discussão é lançado sobre a dificuldade das cidades em empreenderem e 

gerenciarem políticas sociais e culturais nos âmbitos estrutural, gerencial, político e 

financeiro. Tal ponto de vista é essencial para que se compreenda as principais problemáticas 

enfrentadas hoje, observando: quais as pressões que incidem sobre esses espaços e qual a 

reação do poder local frente aos fatores externos; como as demandas da população são 

atendidas nesses espaços de conflito; e, por fim, como articular políticas públicas de cultura 

para as cidades como forma de construir bases para um desenvolvimento social sustentável, 

voltado para a emergência de espaços urbanos saudáveis, em consonância com a formação do 

capital urbano e social.  

 

A ausência de autonomia municipal no país, apesar das variações constitucionais ao longo dos 

anos, implicou na impossibilidade dessa esfera exercer plenamente o direito de eleger 

governantes locais e a liberdade de organizar serviços e atos administrativos, promovendo 

submissão aos poderes central e estadual. No entanto, este cenário não se configurava por 

unanimidade; segundo Maria Sadek (1991), eram constantes as divergências entre centralistas 

e federalistas quanto à autonomia local. Desde a implantação das primeiras instituições 
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municipais, apresentaram-se duas visões antagônicas: de um lado, estavam os partidos do 

Estado unitário, que primavam pela centralização do poder e acreditavam que o município 

seria uma ameaça à consolidação do Estado nacional. De outro, os “municipalistas”, 

defensores da descentralização e adeptos a visões diversas como o pensamento liberal, até 

rousseaunianos utópicos
9
, que descartavam a democracia representativa, preconizando o 

participacionismo
10

.  

 

Apesar desse quadro, a autora afirma que, na prática, o que existia era uma dicotomia entre 

“Brasil real” e “Brasil legal”, distinguindo a realidade da nação e seu arranjo institucional. 

 
O domínio de oligarquias e o império do poder privado eram a demonstração 

irrefutável de um poder público inoperante, incapaz de se impor. Desse ângulo, a 

vida privada política municipal, contrapartida do federalismo republicano, era o 

lugar por excelência do exercício do poder privado, da manipulação discricionária, 

em nome de interesses particulares ou, quando muito, regionalistas. (SADEK, 1991, 

p. 13) 

 

Ancorada nas ideias de Oliveira Vianna (1922), Sadek (1991) aponta que o resultado da 

implementação de instituições liberais no Brasil foi o caudilhismo
11

 local ou provincial. Ou 

seja, o Estado passa a minimizar-se em prol dos interesses da vida privada. A autora refere-se 

ainda a Nestor Duarte (1966), que também trata sobre a privatização do poder ao afirmar que 

a origem do privatismo está na colonização, tendo sobrevivido ao Império e permanecido na 

República. Para ele, a esfera privada “era o que havia de sólido e indestrutível, prescindindo o 

Estado, contra ele lutava e com ele disputava a função de mando e disciplina” (DUARTE, 

1966 apud SADEK, 1991, p. 13). Discorre ainda que as marcas de uma sociedade construída 

sem a presença do poder público são principalmente evidenciadas na vida municipal.  

Dizia: “ainda hoje... falamos e aludimos a feudos municipais, expressão que bem 

traduz... o caráter e a fisionomia do município brasileiro, cujos órgãos se instituem e 

são exercidos pelo senhor proprietário, que estendeu até ele o poder e o espírito de 

sua organização econômica-política”. Para Nestor Duarte, o problema era ainda mais 

grave do que julgava Oliveira Vianna, pois não se tratava apenas de pulverização e 

                                                 
9
 Os ideais de Rousseau sempre foram vistos, pela filosofia política liberal, como muito “idealistas”, “utópicos” e 

“inviáveis” porque o filósofo suíço aliava a participação política a ideia de que não podem haver boas leis e um 

bom governo se não houver uma espécie de “intimidade” entre o cidadão e o poder político que o governa em 

seu nome. 
10

 As forças políticas e sociais envolvidas na forte onda participacionista contribuíram para que, nos anos 80, 

surgissem importantes experiências que estabeleciam pequenas rupturas na relação poder público-sociedade 

civil, seja no âmbito estadual ou municipal. Isto foi possível a partir de dois fatos concretos: a eleição de partidos 

políticos e lideranças que também levantavam a bandeira da participação popular, fato que favoreceu o 

estabelecimento de novas formas de interlocução com a sociedade civil, e a forte organização da sociedade civil, 

através da atuação dos movimentos sociais. (CALDERÓN, 1997, p.2) 
11

 Acepções de caudilhismo: “1. método, processo ou modo de caudilho; 2. governo absoluto dos caudilhos na 

Espanha e na América Latina; 3. influência dos métodos e processos de governar dos caudilhos” (HOUAISS, 

2011). 
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dissolução do poder, mas “da modificação da índole do próprio poder, que deixava 

de ser o da função política para ser o da função privada”. (SADEK, 1991, p. 13) 

 

Sadek (1991) apresenta um contraponto a essa ideia e recorre a Vitor Nunes Leal (1948 apud 

SADEK, 1991), que afirma que o colonialismo não é uma mera sobrevivência do poder 

privado, mas sim a retroalimentação de dois sistemas débeis, sendo “um compromisso, uma 

troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente 

influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras” (LEAL, 1948 apud 

SADEK, 1991, p. 20). Tal realidade, presente nos municípios brasileiros, passa a ser 

modificada com a implementação do regime representativo, pois, para angariar votos, os 

representantes políticos das esferas federal e estadual necessitavam do apoio dos chefes 

locais. 

 
 (...) estes [os “coronéis”], por sua vez, dependiam do poder público para uma 

extensa gama de benefícios: verbas para obras públicas, empréstimos pelo sistema 

bancário oficial, força policial, empregos para seus parentes e apaniguados, 

adjudicação em conflitos de terra e assim por diante. O cumprimento desses 

compromissos tinha como pedra de troca a interferência constante e arbitrária de 

ambas as partes naquilo que, em teoria, seriam as funções públicas municipais.  

(SADEK, 1991, p. 14) 

 

O que se percebe, no decorrer do tempo, é uma intensa modificação e complexificação das 

relações de poder, na medida em que os interesses político, econômico e privado também se 

modificam. A partir dos anos 50, o Brasil deixa de ser predominantemente rural e passa por 

um intenso processo de urbanização e industrialização; com isso, o país também constitui 

nesses espaços novos poderes e elites. Além disso, através das transformações institucionais, 

o Estado se fortalece, colocando-se como um empecilho aos mecanismos coronelistas. Em 

1964, a imposição do modelo centralista e autoritário desarticula e enfraquece as finanças e 

alianças políticas das unidades menores de governo, os estados e municípios.  O que passa a 

existir é uma Federação apenas formal, mascarando o estado unitário.  

Segundo Marta Farah (1999), a inoperância das esferas locais de governo na promoção de 

políticas públicas, até o início dos anos 80, caracterizava-se pelas seguintes marcas: a) estados 

e municípios cumprem papel de meros executores das políticas formuladas centralmente, 

sendo aplicadas de cima para baixo ou baseada em critérios clientelistas; b) políticas marcadas 

pela fragmentação institucional, verificando-se o crescimento desordenado do aparato estatal 

e a não articulação institucional entre as coordenações de agências novas e preexistentes 

vinculadas ao Estado. 
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Para a autora, tal desenho institucional dificultava a tarefa de coordenação, com implicações 

para a eficiência e a efetividade das políticas públicas. Como as políticas públicas sociais 

tinham caráter setorial, as estruturas passaram a se especializar dentro do governo (educação, 

saúde, habitação, etc.). Disso decorria não apenas a perda de potenciais efeitos positivos de 

ações coordenadas dirigidas a um mesmo público-alvo, mas também o comprometimento de 

determinadas políticas, pela inexistência de serviços complementares de outro setor. Outra 

consequência era a exclusão da sociedade civil no processo de formulação de políticas 

públicas, vigorando como padrão de articulação política no Brasil o clientelismo, o 

corporativismo e o insulamento burocrático. 

 

As políticas públicas incorporavam, portanto, interesses da sociedade civil e do 

mercado, mas tal incorporação era excludente e seletiva, um padrão não democrático 

de articulação entre o Estado e a sociedade. A opacidade e a impermeabilidade das 

políticas nesse período definidas em grande medida pelo regime autoritário então 

vigente introduziram no sistema um crescente défict de accountability e de 

responsabilidade pública, comprometendo também o alcance da equidade. 

(RONCARATTI, 2005, p. 22) 

 

Com o fim do regime militar, em 1985, “a redemocratização traz consigo a bandeira da 

descentralização política, fiscal e administrativa e da ‘restauração’ do federalismo, juntamente 

com compromissos de melhorar os serviços públicos e de promover a distribuição da renda” 

(SOUZA, C., 2001b, p. 14). Tais demandas compunham um rol de reivindicações a ser 

incorporadas pela Constituição de 1988, que sinalizava um clima de otimismo e entusiasmo 

no país. 

O processo de discussão sobre a reforma do Estado e o modo como este passa a lidar com 

políticas públicas no âmbito local, a partir da redemocratização do país, alça necessariamente 

as discussões sobre descentralização e federalismo – concepção que era vista como um 

caminho que iria ao encontro da democracia e eficiência nas políticas públicas. Portanto havia 

um movimento expressivo que convergia opiniões positivas quanto à democratização das 

relações políticas, através da autonomia dos entes federais.  

 

A descentralização foi um tema da agenda da democratização, nos anos 1980, como 

reação à concentração de decisões, recursos financeiros e capacidade de gestão no 

plano federal, durante aos 20 anos de autoritarismo burocrático. Nessas 

circunstâncias, a descentralização foi defendida tanto em nome da ampliação da 

democracia quanto do aumento da eficiência do governo e da eficiência de suas 

políticas. Supondo-se que o fortalecimento das instâncias subnacionais, em especial 

dos municípios, permitiria aos cidadãos influenciar as decisões e exercer controle 

sobre os governos locais, reduzindo a burocracia excessiva, o clientelismo e a 

corrupção. (ALMEIDA, 2005, p.29) 
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Vale destacar que apesar de muitos países nos anos 80 terem aderido a reformas 

descentralizadoras, muitas delas “foram realizadas segundo estratégias distintas, sendo as 

mais conhecidas a descentralização, a delegação, a transferência de atribuições e a 

privatização ou desregulação” (ARRETCHE, 1996, p. 44). No Brasil, como parte desse 

processo de revisões políticas, o federalismo, com o advento da Constituição Federal de 1988, 

previa a inclusão dos municípios no pacto federativo.  

 
A descentralização política, porém, não coincide com o federalismo. Um Estado 

federal é, certamente, politicamente descentralizado, mas temos Estados 

politicamente descentralizado, que não são federais. Somente quando a 

descentralização assume os caracteres da descentralização política podemos começar 

a falar de federalismo ou, em nível menor, de uma real autonomia política das 

entidades territoriais. É afirmação constante e generalizada que existe uma estreita 

conexão entre os conceitos de descentralização e de democracia, também em relação 

ao fato de que a luta pela descentralização consistiu, principalmente, na luta pelas 

autonomias locais a fim de perseguir, além da descentralização, objetivos de 

democratização (...). A descentralização seria, portanto, o meio para chegar, por 

intermédio de uma distribuição da soberania, a uma real liberdade política. 

(BOBBIO, 2002) 

  

A distinção entre as concepções de federalismo e descentralização implica no modo como 

cada nação lida com a divisão do poder e as consequências imputadas a cada escolha.  O 

federalismo seria um “contrato” que depende de acordos cooperativos que determinam a 

reciprocidade no cumprimento de obrigações entre os envolvidos, sejam eles governos 

territoriais ou seus representantes. “Um Estado federado envolve necessariamente a 

descentralização do poder e possui as seguintes características: repartição de competências 

entre os diversos níveis, autonomia política, autonomia organizacional (auto-administração) e 

autonomia financeira” (RONCARATTI, 2005, p. 22).   

 

De acordo com Luanna Roncaratti (2005), um dos maiores desafios no caso brasileiro está 

localizado nas desigualdades financeiras entre os estados-membros, sendo a descentralização 

fiscal um problema a ser equacionado com as diferenças financeiras regionais do país. “Uma 

maior descentralização de competências favorece estados e municípios de forte base 

econômica ao mesmo tempo em que reduz o espaço para ampliação das transferências da 

União em proveito das unidades economicamente mais fracas da Federação” 

(RONCARATTI, 2005, p. 22).  

Com um quadro político instável devido à transição de governos autoritários para o processo 

de redemocratização e descentralização de poderes políticos no país, segundo Celina Souza 

(2001a), do ponto de vista da formulação da Constituição de 1988, a descentralização não foi 

precedida de um consenso social sobre seus objetivos. Assim criou-se uma distância entre 
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meios e fins da descentralização, gerando uma tensão entre o que foi desenhado e o que 

aconteceu na prática. A exemplo disso, a descentralização da educação e da saúde foi feita 

sem uma avaliação quanto à capacidade administrativa e financeira dos municípios, que 

variava consideravelmente. (SOUZA, C., 2001b). 

 

Ainda de acordo com Souza, C. (2001b), durante o processo constituinte, as questões de 

organização do Estado e do sistema tributário foram menos direcionadas à formulação e 

implementação de políticas públicas, procurando atender pleitos locais, regionais e 

individuais. A autora ressalta que essa postura não é uma característica exclusiva brasileira; 

em geral, as assembléias constituintes estão voltadas para os interesses dos eleitores. Devido à 

fragilidade do contexto político do Brasil, a opção por amenizar conflitos e alcançar consenso 

– através da legitimação do retorno à democracia mediante a promulgação de uma 

Constituição aberta à participação social – fez com que muitas questões candentes (não 

encaminhadas durante esse processo, nem posteriormente) estivessem constantemente 

presentes como pautas mal resolvidas, o que acontece até os dias atuais.  

 

Para a autora, uma das questões não encaminhadas pelas instâncias políticas é a persistência 

das desigualdades sociais entre estados, municípios e regiões. Por conseguinte, as fragilidades 

financeiras e administrativas desses governos são questões que permaneceram latentes. A 

conjugação entre elementos diversos – a) novos arranjos locais proporcionados pela 

Constituição de 1988; b) aumento dos repasses de verbas pelo governo federal para os 

governos locais; c) a descentralização e a continuidade de problemas como a disparidade entre 

os entes – resultou num quadro heterogêneo, com diferentes diagnósticos de desempenho 

entre os municípios brasileiros. São inegáveis, no entanto, as mudanças no papel destes, 

abarcando desde o crescimento de suas responsabilidades no gerenciamento de políticas 

públicas através de programas e projetos, até a promoção de políticas sociais. 

 

 

2.1.1. Apontamentos sobre as Políticas Públicas no Brasil  

 

O cenário político do Brasil passa a ser redefinido durante os anos 80, período em que emerge 

um movimento que repensa as estruturas estatais no processo de construção democrática do 

país. Tal arranjo se expressa através de uma nova relação entre Estado e sociedade, com a 

requalificação da esfera pública e crescente participação da sociedade civil nos processos de 
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decisão relacionados às políticas públicas. Em meio ao intenso debate sobre a implementação 

de políticas para alcançar a universalização dos direitos sociais,  

(...) nesse período, porém, em paralelo à preocupação com a democratização nos 

processos e à equidade dos resultados, foram introduzidas a preocupação com 

eficiência, equidade e efetividade da ação estatal, já que a crise fiscal se constituía em 

um limitante à capacidade de resposta do Estado às demandas crescentes da 

população. (RONCARATTI, 2005, p. 22) 

 

Diferente do que afirmavam as teorias sobre o federalismo e a descentralização fiscal e 

política, a experiência brasileira mostra que é preciso mais que um simples rearranjo das 

estruturas políticas, pois os problemas estavam alicerçados nas desigualdades regionais e 

municipais, fruto de uma trajetória política cujas bases foram calcadas em valores destoantes 

dos progressistas que se pretendiam nesse período. 

 

(...) os grupos políticos estaduais converteram-se nos protagonistas principais da 

transição, a ponto de a democratização ser praticamente identificada com a 

descentralização do poder político. De tal modo, a dimensão federal alcançaria seu 

momento mais expressivo com a democratização desde 1985 (Abrucio, 1944). A 

Constituição de 1988 introduziu modificações nas relações entre o presidente e os 

estados, dando vigor ao federalismo (Mainwaring, 1997) – concretizaram-se, p. ex., 

substanciais transferências financeiras da União para os estados e municípios 

(Kinzo, 1999; Souza, 1998). Em poucos países os governos estaduais e locais 

administram uma fatia tão grande das receitas fiscais totais (Dain, 1995). 

(PALERMO, 2000, p.2) 

 

 

É com a promulgação da nova Constituição Federal (chamada de “Constituição Cidadã”), em 

1988, que se instituem os mecanismos de democracia direta e participativa. A Constituição 

possui caráter descentralizador e, mais que isso, promove a garantia de reformas sociais pelo 

Estado. Esse projeto é resultado de incessantes lutas contra o regime autoritário (1964-1985), 

que buscou o isolamento da administração pública em relação à participação da sociedade nas 

tomadas de decisões; assim, as políticas públicas do período ditatorial eram executadas sem 

qualquer mecanismo de controle social. 

 
A preocupação dos constituintes foi mais de assegurar o acesso aos serviços 

públicos do que a realização dessa tarefa. A intenção foi criar um sistema de 

proteção social amplo e destinado a reduzir as desigualdades econômicas e sociais 

do País. A constituição de 1988 é inclusiva do ponto de vista social, mas fortemente 

descentralizadora complexa e expansionista do ponto de vista das instituições 

fiscais. Emerge, consequentemente, questões referentes à capacidade do Estado em 

transformar as demandas sociais em políticas públicas efetivas e, ainda, a problemas 

econômicos e fiscais. (RONCARATTI, 2005, p. 23) 

 

É importante observar que a descentralização promoveu diferentes resultados entre os 

governos subnacionais. Segundo Souza, C. (2001b), foi constatado um maior investimento 
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por parte desses entes no fomento a políticas sociais; várias cidades, em especial as capitais, 

tiveram crescimento expressivo em suas receitas. De acordo com a autora, essa informação 

contraria a literatura sobre federalismo fiscal referente à teoria da escolha pública, “de que 

quando as transferências governamentais têm peso nas receitas, os governos locais tendem a 

diminuir seus esforços na arrecadação de recursos próprios” (SOUZA, C.. 2001b, p. 22). 

 

A taxa de crescimento das receitas próprias de 11 capitais aumentou mais de 10% ao 

ano entre 1989 e 1994 (Jayme Jr e Marquetti, 1998), diminuindo assim a 

dependência das transferências federal e estadual, e aumentando as possibilidades de 

maiores investimentos em programas considerados prioritários pela coalizão política 

local. No entanto, mais uma vez as disparidades inter e intra-regional se fazem 

presentes, já que menos da metade das capitais adotaram essa política, o que mostra 

que a descentralização promoveu resultados diferenciados e gerou agendas também 

diferenciadas nas grandes cidades brasileiras. (SOUZA, C., 2001b, p. 22) 

 

Verifica-se que, mesmo com o aumento dos esforços de participação dos governos 

subnacionais na provisão de ações sociais, os investimentos do governo federal na área não se 

tornam inválidos – pelo contrário: áreas como educação e saúde, por exemplo, ainda 

dependem do repasse de recursos federais. Devido a não superação das carências econômicas, 

muitos estados e municípios não se sustentam sem ajuda federal, implicando em 

heterogeneidade para gerir o âmbito social e em capacidades distintas de promover políticas 

púbicas. 

 

Outros fatores (...) também contribuem para limitar as possibilidades dos governos 

subnacionais de manterem ou aumentarem sua participação na provisão de serviços 

sociais. Um desses fatores é que, na ausência de uma política nacional de 

industrialização, estados e municípios estão investindo maciçamente na atração de 

novas indústrias, gerando o que ficou conhecido como guerra fiscal, o que pode 

diminuir seus compromissos com programas sociais. Outro fator importante e pouco 

analisado é a presença crescente dos organismos multilaterais no financiamento das 

políticas sociais, introduzindo novas agendas e novos formatos políticos, 

institucionais e administrativos às políticas sociais. (SOUZA, C., 2001b, p. 23) 

 

 

Apesar do ambiente profícuo de debates e das políticas públicas, nesse período, encontrarem-

se em pleno momento de definições, a descentralização, que buscava a redistribuição do poder 

em prol da democratização das relações entre Estado e sociedade, não traz garantias de 

efetividade na aplicação dessas ações.   

 

É pouco frequente que a descentralização fiscal e de políticas envolva um 

deslocamento de uma quantidade fixa de autoridade ou recursos do governo central 

para os governos regionais ou locais. Ao contrário, a descentralização geralmente 

envolve acrescentar novas camadas ou novos recursos e responsabilidades para os 
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níveis inferiores de governo, em um contexto de superposição de esferas de 

autoridade. (RODDEN, 2005, p. 20) 

 

Os municípios passam, então, a se responsabilizar pela adoção e gestão de políticas sociais, 

atendendo à necessidade das camadas menos abastadas da sociedade, através de ações 

prioritárias para o setor, já que não havia abundância de recursos financeiros disponíveis.  

 

Segundo Farah (1999), há algumas características predominantes no plano das ações do 

Estado, nos anos 80 e 90, a saber: 1) preocupação com questões ligadas à descentralização e 

participação
12

; 2) estabelecimento de prioridades de ação; 3) articulação com a sociedade civil 

e o mercado (abarcando as relações com Organizações Não Governamentais (O.N.G.s), 

comunidade organizada e o setor privado, na provisão de serviços públicos); 4) novas formas 

de gestão pública, através de maior agilidade e eficiência nas organizações estatais.  

 

Segundo Roncaratti (2005), a análise realizada por Maria das Graças Rua (1998) aponta que 

as políticas públicas no Brasil apresentam certas regularidades, marcas de uma cultura política 

do passado. A primeira delas seria a fragmentação, “as políticas muito frequentemente 

emperram devido à competição interburocrática; ou são fragmentadas em áreas de controle de 

cada agência, na busca de uma convivência pacífica; ou, finalmente, estabelecem-se 

superposições que levam à baixa racionalidade e ao desperdício de recursos” 

(RONCARATTI, 2005, p.23).  Percebe-se, portanto, que o processo de construção de 

políticas públicas envolve pouca cooperação ou transversalidade entre os âmbitos de decisão, 

o que leva a resultados menos robustos. Como contraponto, na área da saúde de alguns 

municípios brasileiros localizam-se experiências de cooperação e consórcios intermunicipais. 

Apesar desse tipo de articulação enfrentar problemas como interesses políticos e possível 

geração de assimetrias devido à heterogeneidade dos atores envolvidos, verifica-se o sucesso 

de muitos programas e projetos. 

 

(...) a obtenção de um equilíbrio entre cooperação e competição depende da 

constituição de redes federativas, isto é, da criação de instituições, políticas e 

práticas intergovernamentais que reforcem os laços de parceria entre os entes, sem 

que se percam o pluralismo e a autonomia característica da estrutura federativa. 

(ABRUCIO; SOARES, 2001, p. 48) 

 

                                                 
12

 “Entre os espaços implementados durante esse período destacam-se os Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas, instituídos por lei, os Orçamentos Participativos, que, a partir da experiência pioneira de Porto Alegre, 

foram implementados em cerca de 100 cidades brasileiras, a maioria governada por partidos de esquerda, 

principalmente o Partido dos Trabalhadores (PT)” (DAGNINO, 2005, p. 47). 
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A superação do municipalismo autárquico e competitivo, reprodutor de ações fragmentadas e 

de alto custeio, requer o esforço de pensar políticas abrangentes e diferenciadas, que 

abarquem áreas diversas e proporcionem uma formulação diferente em prol da eficiência 

dessas políticas.  

A segunda característica das políticas públicas brasileiras seria a descontinuidade 

administrativa. No geral, as agências envolvidas na formulação e execução de políticas 

públicas não possuem uma cultura institucional consolidada, sem uma missão que norteie e 

impulsione continuidade nas ações.   

 

As agências (...) são forte e diretamente afetadas pelas preferências, convicções, 

compromissos políticos e idiossincrasias pessoais diversas dos seus escalões mais 

elevados. Esses cargos, por sua vez, são em grande parte preenchidos conforme 

critérios políticos, o que confere uma certa impermanência aos seus ocupantes. Com 

isso, cada mudança dos titulares dos cargos, como regra, provoca alterações nas 

políticas em andamento. (RONCARATTI, 2005, p.23) 

 

Outro aspecto destacado nas políticas públicas, principalmente nas políticas sociais, é que as 

decisões e ações geralmente são voltadas para a oferta, e não para as demandas. Para a autora, 

esse perfil decorre do autoritarismo e centralização presentes na formação histórica da política 

brasileira, assim como da herança ditatorial recente. Desse panorama, resultam desequilíbrios 

entre oferta e demanda de políticas, levando a “desperdícios, lacunas no exercício da 

cidadania, frustração social, perda de credibilidade governamental, desconfiança e óbices à 

plena utilização do potencial de participação dos atores sociais, etc” (RONCARATTI, 2005, 

p. 23). 

 

A terceira regularidade apontada refere-se à divisão entre formação/ decisão e implementação, 

“que expressa uma perspectiva linear, vertical e planificadora da política pública. Essa 

clivagem é observada, primeiro, pela presença de uma cultura que enfatiza a 

formulação/decisão, tomando a implementação como dada” (RONCARATTI, 2005, p. 23). 

Ou seja: não há a devida atenção voltada para a implementação, pois, ela é vista como uma 

etapa de baixo grau de dificuldade; as decisões tendem a ser tomadas mesmo sem as 

dimensões sobre como será realizado o trabalho.  

 

Por fim, outra questão recorrente na caracterização das políticas públicas no Brasil apresenta-

se nos planejamentos de governo, em que a “hegemonia do economicismo” conforma um 

quadro cujas prioridades econômicas sobrepõem-se às políticas sociais. Essa visão implica na 
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geração de sensíveis problemas que convivem de modo latente na sociedade e são 

constantemente sufocados devido a interesses políticos e privados.  

 

Apesar de tal diagnóstico ser típico do cenário político brasileiro, não é exclusivo a ele. 

Segundo Souza, C. (2007a), países de recente democratização, em sua maioria da América 

Latina, não foram capazes de suplantar problemas advindos de fatores internos e externos que 

incidem sobre suas políticas e decisões. “(...) ainda não se consegue formar coalizões políticas 

capazes de equacionar, minimamente, a questão de como desenhar políticas capazes de 

impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte de 

sua população” (SOUZA, C., 2007a, p. 66).  

 

 

2.2. Urbanização e Governança: a emergência do local e possíveis saídas para a 

implementação de Políticas Públicas 

 

Para compreender as relações e conflitos estabelecidos no ambiente urbano contemporâneo, 

no Brasil, é preciso não só entender o modo como o poder político foi repartido no território 

brasileiro a partir de 1988, mas também como este formato tem influenciado a sociedade e o 

urbano num contínuo processo de retroalimentação. Propõe-se, portanto, refletir sobre os 

mecanismos de governança
13

 que propiciariam a participação social e novas formas de 

conceber políticas públicas para as cidades, em consonância com os indivíduos. Nessa 

perspectiva, vislumbra-se uma soma positiva entre Estado e sociedade, em que tais 

proposições são balizes para o fortalecimento da urbanicidade e para a geração e/ou resgate da 

dimensão cultural da cidade.  

 

Nota-se que, hoje, as questões mais complexas e paradoxais do país estão presentes nas 

metrópoles; elas contêm não apenas problemas, mas soluções e grande riqueza de capital 

humano, criatividade e capacidade de gerar saídas para as problemáticas nacionais. Assim, é 

sob o prisma da urbanização e descentralização que se busca reavaliar tanto a distribuição e a 

relação de poder no país, quanto a forma como esses elementos surtem efeito no modo de 

produção urbana e na geração de novos valores e demandas sociais.  

                                                 
13

 A noção de governança adotada por este trabalho se atém aos padrões de articulação e cooperação entre atores 

sociais e políticos, e arranjos institucionais entre as diferentes esferas de governo. Refere-se ao modus operandi 

das políticas governamentais – que inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato político-institucional do 

processo decisório. 
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Segundo Abrúcio (2001), o entendimento sobre a urbanização brasileira passa, especialmente, 

pelas transformações ocorridas na sociedade a partir dos anos 30, com o processo de 

industrialização. Iniciando no século XX, quando ainda se tinha 90% da população na zona 

rural, tal processo ampliou consideravelmente as dimensões territoriais urbanizadas no Brasil; 

ao término desse período, mais de 80% dos habitantes viviam nas cidades. Isto se deve à 

atração gerada pelos fluxos econômicos, que concentrou camadas populares formadoras dos 

complexos urbanos, estes caracterizados por questões socioeconômicas e culturais diversas.  

 

O autor destaca ainda que o processo de industrialização no Brasil é marcado por quatro 

momentos, que têm impactos diretos sobre a urbanização: 

 

1) Nas décadas de 30 e 40, houve uma ruptura profunda com a sociedade anterior 

mediante a instituição de um modelo industrializante voltado para a substituição das 

exportações (...). Nota-se o primeiro pico de adensamento urbano neste período. 2) 

No final dos anos 50, no governo Juscelino Kubitschek, por meio do chamado Plano 

de Metas, estabeleceu- se um novo modelo de industrialização baseado 

primordialmente em empresas multinacionais, com destaque para o setor 

automobilístico. 3) Entre 1968 a 1973, no período do “Milagre Econômico”, ocorreu 

uma industrialização mais diversificada, alicerçada no tripé empresas 

estatais/indústria nacional/empresas multinacionais, e cujo resultado foi crescimento 

econômico extraordinário, com um aumento do PIB acima de 10%. 4) As décadas 

de 80 e 90, marcando o final do regime militar e a redemocratização do país, 

constituem o ápice do processo de urbanização (...) só que agora há um menor 

crescimento econômico e os grandes centros, em especial, estão “cobrando a fatura” 

pelo desenvolvimento desordenado. (ABRÚCIO, 2001, p.95) 

 

Para refletir sobre o caso brasileiro, Abrúcio (2001) adota determinados aspectos. O primeiro 

é o caráter tardio e concentrador da industrialização, sendo o êxodo rural consequência desse 

processo, que inchou as cidades onde se concentravam os conglomerados industriais, gerando 

em pouco tempo crescimento populacional desordenado. “Em 1980, segundo dados do IBGE, 

52% da população brasileira concentrava-se em apenas 14 cidades” (ABRÚCIO, 2001, p. 97). 

Desse modo, a herança da industrialização concentrou enormes desigualdades econômicas e 

populacionais entre as regiões brasileiras, principalmente no Sudeste, em que o 

desenvolvimento ocorreu em grande escala. Além disso, a conjugação do quadro 

“industrialização – urbanização –concentração de renda e riqueza” não só em algumas áreas 

geográficas, mas também em certas classes sociais, resultou em problemáticas como: 

criminalidade, degradação ambiental e incapacidade de atendimento aos problemas de 

infraestrutura urbana (transportes, vias públicas, hospitais, saneamento, moradia). Esse 

processo constituiu megacidades, com imensos problemas sociais, que não receberam a 
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devida atenção à medida que o crescimento econômico avançava. Além disso, tal anomalia 

estrutural age como uma barreira à revisão do desenvolvimento socioeconômico nesses 

espaços.  

 

Outro aspecto ressaltado é a visão de que desenvolvimento e crescimento econômico são 

sinônimos. 

 
“No Brasil, contrariamente ao que ocorreu nos países europeus e nos Estados 

Unidos, os problemas urbanos foram incorporados à questão social somente nos 

anos recentes.” (RIBEIRO, 2001:134) Isto é tão ou mais verdadeiro no contexto das 

áreas que passaram por processos de metropolização, onde o desenvolvimento foi 

entendido, no mais das vezes, como crescimento econômico a todo custo, colocando 

em posição minoritária as políticas de proteção e ordenamento sociais. Mesmo 

levando-se em conta os megaprogramas do regime militar, como os da área 

habitacional, eles foram insuficientes diante das demandas. (...) a urbanização 

brasileira apresenta semelhanças com outros países em desenvolvimento que 

tiveram um crescimento desordenado [como] Jacarta e Cidade do México (...). Hoje, 

as chamadas megacidades, salvo raras exceções, crescem mais, em tamanho 

populacional e na dimensão de seus problemas, exatamente nestas nações. 

(ABRÚCIO, 2001, p. 98)  

  

Para a emergência de novos arranjos políticos e institucionais, que impulsionem o 

desenvolvimento das cidades a um patamar diferente do que se encontram hoje, com tantas 

ambiguidades e desníveis sociais, o autor propõe formas diferenciadas de governar. Nelas 

estariam incluídas a superação de velhos problemas dos espaços urbanos, além da promoção 

de ações conjuntas e transversais entre as diferentes ou mesmas esferas de governo, e entre 

Estado e sociedade. Abrúcio (2001) também destaca a importância de se promover políticas 

de Estado – isto é: a longo prazo, e não apenas políticas sazonais ou de governo, instituindo 

uma nova forma de engajamento social para a geração e manutenção das políticas públicas. 

Para isso, defende que, no mundo contemporâneo democrático, a resolução de grandes 

problemas coletivos depende de instituições democráticas eficientes e, para se enfrentar esse 

caleidoscópio urbano, raramente as conclusões podem se limitar à simples constatação de 

problemas de vontade política.  

 

São inegáveis os benefícios do federalismo democrático, decorrentes da descentralização e da 

autonomia entre as instâncias governamentais; porém, como observa Abrúcio (2001), essa 

interdependência não deveria significar uma barreira para a cooperação intergovernamental na 

resolução de problemas em comum. O resultado desse modelo, no entanto, foi a criação de 

um municipalismo autárquico, ponto crucial para se entender o problema da gestão do espaço 

urbano e da implementação de políticas. 
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Andavam juntos, neste momento de confecção da Constituição, o enfraquecimento 

do Governo Federal em termos políticos e fiscais, o fortalecimento dos estados como 

suportes dos caciques regionais, por meio de um modelo predatório e de busca de 

rendas, e o crescimento do discurso e da prática descentralizadora que redundou 

numa ótica neolocalista, nos termos de Marcos Melo (1996), ou, como definimos 

aqui, na conformação de um municipalismo autárquico. A divisão de competências e 

poderes na Federação é um retrato fiel desta situação de relações 

intergovernamentais marcadas pela compartimentalização — um modelo 

institucional de “salve-se quem puder”, que gera disputas de cabo de guerra ou 

simplesmente a omissão e, consequentemente, a descoordenação. (ABRÚCIO, 2001, 

p. 105) 

 

Assim, apesar da abrangência da Constituição Brasileira de 1988, ela não enfrentou questões 

como a divisão de competências entre as esferas de governo, atendo-se à subdivisão do Estado 

nacional.   

 

(...) a ênfase exagerada na competência concorrente, que se expressa em áreas hoje 

muito sensíveis de políticas públicas – meio ambiente, habitação, saneamento, 

pobreza e marginalidade social, por exemplo –, pode ficar ao sabor das eternas 

disputas entre governos, gerando um adiamento ou uma grave omissão quanto ao 

enfrentamento dessas questões. (SOUZA, C., 2007b, p. 58) 

 

É complicado conceber uma gestão coordenada de municípios sobre problemas urbano-

metropolitanos, já que o desenho institucional em que os governos locais estão assentados 

induz a uma constante concorrência entre si, incapaz de promover laços mais flexíveis e 

criando obstáculos à ação metropolitana. Isso se deve “a defesa de uma descentralização com 

poucos mecanismos de coordenação, alicerçados em algumas políticas específicas e não em 

programas intersetoriais” (ABRÚCIO, 2001, p. 107). 

 

Abrúcio (2001) ressalta que o municipalismo autárquico se fortalece à medida que os 

municípios detentores de autonomia tributária (fator importante para a Federação), atraem 

investimentos privados e estrangeiros. Esse processo acontece sem a coordenação e 

harmonização do sistema de impostos, utilizando mecanismos da guerra fiscal para promover 

verdadeiros leilões junto às empresas.  

 

[os municípios] podem ganhar investimentos e, pragmaticamente, sentir-se bem 

sucedidos em sua política. Na maior parte das vezes, ganham também novos 

problemas, em especial os sociais, que, em geral, acabam se arrastando por anos a 

fio, disseminando uma idéia distorcida de progresso, como nas centenas de não-

cidades que atrelaram seu futuro à industrialização desordenada. As cidades podem 

também ver enfraquecido seu poder de decisão sobre si mesmas e sobre as políticas 

regionais. Como as empresas trabalham sempre para ampliar os benefícios 

alcançáveis, as disputas quase sempre terminam em situações de custo fiscal 

máximo para o ‘vencedor’, ou seja, ainda que a competição se dê no terreno público, 
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é controlada, em seus fundamentos, pelo setor privado. (ARBIX, 2000, p.39 apud 

ABRÚCIO, 2001, p. 108) 

 
 

No sentido inverso, alguns avanços podem ser elencados: a) a criação do Ministério das 

Cidades no governo Lula; b) todas as pautas e ideias de construção pública e coletiva de um 

projeto de cidade, presentes no Estatuto da Cidade e na campanha dos Planos Diretores, 

incorporando ações e instrumentos para garantir a função social da cidade e da propriedade 

urbana. Para Raquel Rolnik (2009), mesmo considerando essas novas condições, o grande 

desafio ainda é a implementação de políticas públicas, frente à dominação da lógica 

empresarial que corrói o urbano e dita as regras nos processos decisórios sobre a implantação 

de projetos e programas urbanísticos e, por conseguinte, também sobre as formas de incentivo 

social.  

 

(...) não foram poucas as cidades aonde movimentos e organizações da sociedade 

civil interviram propondo outras direções e logrando, em conjunto ou em oposição a 

representantes do executivo e legislativo, incluir instrumentos de democratização da 

gestão e de seu território. Para aqueles que lograram construir planos minimamente 

pactuados, o grande desafio é ainda a sua implementação. Mais do que uma suposta 

“vontade política” de seguir um plano diretor, o governo local carece claramente de 

incentivos para fazê-lo, já que (...) os processos decisórios sobre os investimentos e 

o destino da cidade são, no atual modelo federativo e sistema político brasileiros, 

estruturados sob outra lógica. (ROLNIK, 2009, p. 25) 

 

Diante de tantas indefinições nos papéis governamentais, da instalação de uma lógica perversa 

na relação público-privado e da ausência de atores e instituições que controlem efetivamente 

essas articulações, como se pensar a implementação de políticas públicas no espaço paradoxal 

e conflituoso das megacidades? Estas vêm constituindo um ambiente impermeável ao 

desenvolvimento do capital humano, social e cultural, beirando, como muitos afirmam, um 

estado de “ingovernabilidade”. 

 

Observa-se que o processo de descentralização resultou em relações intergovernamentais 

complexas, que variam de acordo com fatores diversos, tais como o modo de funcionamento 

do sistema político e de suas instituições, que imperam sob qualquer pretensão de maior 

articulação entre os entes e, por conseguinte, impactam no estabelecimento de cooperações e 

políticas perenes. Segundo Rocha e Faria (2004), vale ressaltar as possíveis e distintas 

articulações intergovernamentais: três instâncias de articulação no sentido vertical (local-

intermediário, intermediário-nacional e local-nacional); e das duas de sentido horizontal 
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(local-local e intermediário-intermediário). Os autores destacam também a possibilidade de 

relações horizontais e verticais (local-local-intermediário, local-local-nacional, etc.)
14

.  

 

Apesar dos entraves nos arranjos políticos e institucionais, uma nova visão de governança é 

necessária, que venha a romper com a situação federativa atual no Brasil – um federalismo 

compartimentarizado (União, estados e municípios), ao invés de um federalismo entrelaçado. 

Isto significa que problemas como o da segurança pública, por exemplo, nunca serão 

resolvidos pelas próprias megalópoles, porque se caracterizam como problemas locais e 

nacionais.  

 

Mesmo tendo problemas em comum, as áreas urbano-metropolitanas não podem ser 

governadas igualmente. Faz-se necessário respeitar as dinâmicas locais, não sendo possível 

governar a cidade de São Paulo e de Salvador como se fossem iguais entre si ou em relação a 

qualquer outra. No entanto, a cidade de Salvador tem grandes possibilidades de aprender e 

atuar em conjunto com cidades como Recife e vice-versa. É imperativo que se construam 

modelos governamentais mais maleáveis, que abarquem tanto questões gerais, quanto as 

idiossincrasias locais. Para isso, os governadores e prefeitos precisam pensar em políticas 

conjuntas efetivas entre si e em conjunto com a sociedade, criando mecanismos de gestão e 

participação urbana que atendam às demandas locais que se apresentam invisíveis aos 

governos.   

 

É preciso pensar num desenho urbano metropolitano, de alguma forma de 

governança local dentro do local, que invés de separar se junte com as outras 

governanças, como por exemplo, uma cidade como São Paulo, não é possível que 

não haja sub-prefeituras de fato, há formas descentralizadas do poder municipal, só. 

Não tem jeito, a cidade é muito grande, muito difícil de ser governada, como você 

articula as várias partes? Não há limites claro entre São Paulo e Osasco e você 

precisa criar incentivos para que o prefeito de São Paulo governe junto com o de 

Osasco, portanto, a solução, do meu ponto de vista, é melhorar os mecanismos de 

governança deste país. Porque as políticas públicas não são nada se não tiverem sido 

bem estruturadas por formas de governança, o problema é fazer com que essas 

políticas sejam implementadas, é este o ponto. (ABRÚCIO, 2009)
15

 

 

Tal proposta de desenho institucional para que as políticas públicas tenham maior eficiência e 

se efetivem numa perspectiva de resolução de problemas mais complexos, os quais os 

municípios sozinhos não dão conta, vai de encontro a um dos principais problemas 

identificados anteriormente: de que, no Brasil, a etapa de implementação ainda é um desafio, 

                                                 
14

 Rocha e Faria (2004) propõem esses tipos de vinculação considerando a seguinte correspondência entre as 

instâncias governamentais: local/ municipal; intermediário/ estadual; nacional/ governo federal. 
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há de se pensar em modelos institucionais que potencializem ações e políticas. Para o autor, é 

importante perceber que os governos federal e estadual têm grande papel na atuação de ações 

voltadas para as cidades, mas que, no entanto, não o têm cumprido.  

 

Em boa medida nós pensamos políticas públicas no orçamento de forma centralizada 

como caixinha. A caixinha da saúde, educação e da habitação e o desenho 

administrativo se constrói assim. É um equivoco, quando a gente sabe por vários 

exemplos do mundo que um bom governo é o governo matricial que se orienta por 

problemas, (...) de tal modo que o PPA [Plano Plurianual] do estado de São Paulo já 

é regionalizado, mas não é metropolitanizado. (ABRÚCIO, 2009) 

  

A proposta de governos matriciais também seria uma alternativa para sanar problemas sociais 

e culturais, cujas políticas, na maioria das vezes, preocupam-se mais com a oferta do que com 

as demandas. O autor propõe, então, que se crie uma política federal que atue de forma 

transversal e local.   

 

O ministério da educação vai fazer política de educação como se todos os 

municípios fossem iguaizinhos. O SUS [Sistema Único de Saúde] (...) é um modelo, 

pelo custo que ele tem, excepcionalmente bem sucedido. O SUS a despeito da 

diferença entre tipos de gestão ainda pensa os municípios no Brasil como o que está 

aqui numa gestão semiplena e o que vai virar a boa gestão. (ABRÚCIO, 2009) 

 

Além disso, Abrúcio (2009) propõe novas conjugações entre Estado e sociedade, como um 

dos caminhos para lidar com o paradoxo das megacidades, onde a produção de capital 

humano não acontece pela fragmentação da sociedade urbana, mas sim pela integração entre o 

espaço e a comunidade. A tarefa, porém, não é simples. O autor exemplifica com a relação 

entre comunidade e escola: a partir da educação e cultura, faz-se necessário inserir na 

comunidade o sentido de pertencimento e solidariedade, além de mudar o horizonte de 

expectativa dessas pessoas. A escola atuaria, portanto, como vetor de integração e resgate da 

vitalidade sociocultural do local, exigindo mais empenho das políticas e instituições no 

estímulo dessa relação.  

 

As regiões metropolitanas tem desenhos demográficos impressionantes, um dos 

mais impressionantes é o crescimento brutal de mães chefes de família sem o 

parceiro, e normalmente jovens, como você cria educação para essas crianças? Não 

é tão simples, era mais fácil a 30 a 40 anos quando essas pessoas estavam vindo do 

mundo rural e colocava na escolas, nos estamos pagando, obviamente, pelos erros da 

maneira como construímos as grandes cidades. (ABRÚCIO, 2009) 

 

                                                                                                                                                         
15

 Informações extraídas da palestra “Centralização e urbanização”, por Fernando Abrúcio (2009). 
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Assim, o que se percebe é a difícil missão de formular e implementar soluções urbanas e 

sociais para os problemas das comunidades. Como gerar, por exemplo, educação e cultura nos 

pontos dispersos e fragmentados das megacidades?  

 

Ao delimitar fronteiras que separam os regulares/ formais dos irregulares/ informais, 

o modelo de exclusão territorial que define a cidade brasileira é muito mais do que 

expressão das desigualdades sociais e de renda, funcionando como uma espécie de 

engrenagem da máquina de crescimento que, ao produzir cidades reproduz 

desigualdades. (Ferreira, 2007) Em uma cidade dividida entre a porção legal, rica e 

com infraestrutura e a ilegal, pobre e precária, a população que está em situação 

desfavorável acaba tendo muito pouco acesso às oportunidades econômicas e 

culturais que a cidade oferece. Simetricamente, as oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento circulam no meio daqueles que já vivem melhor, pois se de um 

lado as várias dimensões da exclusão se sobrepõe, incidindo sobre a mesma 

população, por outro o acesso aos territórios que concentram as melhores condições 

de urbanicidade é exclusivo para quem já é parte dele. (ROLNIK, 2009, p. 9) 

 

Pode-se citar, como experiência da relação entre educação e comunidade, a criação das 

“escolas-parque”. Tal proposta foi formulada em 1947 por Anísio Teixeira, quando, na 

qualidade de secretário da educação do Estado da Bahia, elaborou o Plano Estadual de 

Educação Escolar, criando conceitualmente a escola-parque. Além de ser um espaço completo 

de formação educacional, esse projeto objetivava aproximar comunidade e escola, gerando 

uma nova interação e consciência sociocultural nesses espaços.  

 

As escolas comunitárias norte-americanas inspiraram o programa da escola-parque 

concebido por Anísio Teixeira na secretaria da educação da Bahia. No Brasil, onde a 

questão da quantidade muitas vezes atropela a qualidade, Anísio Teixeira pensou 

alcançar a qualidade propondo um sistema em que a educação da sala de aula fosse 

completada por uma educação dirigida. Pensou em um sistema composto por 

"escolas-classe" e "escolas-parque" (...) Na escola-parque funcionavam as atividades 

complementares: educação física, social, artística e industrial. (...) Três ideias 

míticas - a escola-parque como proposta de uma educação completa, princípios 

modernos de arquitetura e a escola como ponto de convívio da comunidade - são 

conceitos recorrentes quando o tema é projeto de escola pública. (BASTOS, 2010) 

 

Mesmo com tantos conflitos urbanos, percebe-se que a sociedade ainda é o principal agente 

proponente, modelador e regulador de uma nova cultura política – que passaria tanto pelo 

controle da relação entre o público e o privado, quanto pela cobrança de políticas públicas 

eficazes e permanentes.  Estas políticas poderiam ser potencializadas, por exemplo, através 

dos diferentes modelos de governança, responsável pela criação de mecanismos que 

facilitassem a aproximação entre Estado e sociedade.  

 

Abrúcio (2009) acrescenta que é preciso criar “encrementalismos”, isto é, encrementos sob a 

forma de experiências-piloto de novos modos de governança e lideranças políticas – 
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investidas estas que serão construídas através de um processo político social em que as 

políticas públicas passarão a ser pautadas nas discussões da esfera pública. Para o autor, assim 

como a questão urbana, o agendamento de muitos assuntos sociais (e culturais) ainda não 

ganhou força na sociedade, nem mesmo entre os políticos. O engendramento dessas agendas 

sociais requer a ação de diversos atores, entre eles os formadores de opinião, capazes de 

influenciar as agendas públicas; além destes, podem ser destacados também os partidos 

políticos, líderes políticos e sociais, entre outros. 

 

Por fim, sobre o aspecto financeiro, Abrúcio (2009) destaca que o modelo federativo atual, de 

modo geral, pouco se relaciona com as questões urbano-metropolitanas por meio de parcerias 

ou coordenação de ações. Apesar de existir investimento federal de recursos através de obras 

urbanas, segundo o autor, a justificativa para a ausência de maior atuação da União nesses 

espaços está na crise fiscal: o governo atesta a dificuldade de planejar a longo prazo devido à 

situação de restrição orçamentária.  

  

A União não tem políticas urbano-metropolitanas coerentes desde o fim do BNH 

[Banco Nacional de Habitação], em 1986. Obviamente que alguns investimentos 

federais vêm sendo feitos, como as despesas destinadas ao metrô, aos aeroportos — 

sobretudo no Nordeste — e ao chamado Anel Viário, em São Paulo. De forma 

fragmentada e sem um planejamento de longo prazo, o orçamento nacional também 

aplica verbas no saneamento e na habitação, principalmente por meio da Caixa 

Econômica Federal. Porém, o mais importante a destacar é a ausência de um modelo 

estruturado de financiamento e apoio às Regiões Metropolitanas. (ABRÚCIO, 2009) 

 

O autor propõe que as transferências constitucionais sejam mais flexíveis, vinculando-as a 

metas. 

 

Na Austrália, as suas metas fiscais são mudadas de tempos em tempos, faz sentido. 

O Brasil precisa começar a pegar a cultura de que ao analisar as políticas públicas e 

seus problemas, precisamos ter metas e não passado. Nós ainda resolvemos 

problemas de ação coletiva olhando para indicadores passados, modelos defasados. 

Temos que ter capacidade de mudar ao longo do tempo. No caso do financiamento, 

tem a ver com transferências constitucionais, no nosso modelo está encerrando o 

desenvolvimento do país, inclusive das regiões mais pobres se o modelo fosse mais 

flexível e voltado a metas, poderíamos pensar que esse modelo, no caso do nordeste, 

seria muito maior o papel se ele fosse uma âncora de financiamento de infraestrutura 

do que uma distribuição de recurso pra câmara municipal, prédio público, 

funcionários públicos... Não faltam câmaras municipais, faltam estradas, as câmaras 

não levam as estradas. (ABRÚCIO, 2009) 

 

O que se verifica diante dos argumentos expostos é uma inviabilidade ou imobilidade imposta 

por barreiras e constrangimentos dos arranjos políticos e econômicos. Contudo a proposta 

colocada se preocupa em rever esses gargalos que atravancam novas formas de se pensar 
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políticas públicas para as cidades, ou melhor, para os indivíduos que nela habitam. Tal 

processo é legado do repasse de responsabilidade para os governos locais, nos quais nem a 

União, nem o governo federal vêem-se responsáveis pelas demandas urbanas e seus 

problemas sociais e culturais, agindo apenas de acordo com um sistema já formatado e sem o 

menor interesse político de propor reformas ou revisões estruturais. Ainda assim, tal reflexão 

é necessária na medida em que os problemas são percebidos sobre uma vasta multiplicidade 

de fatores, que exercem influência política da escala macro para a micro, com incidências 

sobre as ações de governos e suas decisões. Ou seja, o modo de produção da cidade e as 

dificuldades enfrentadas na gestão de políticas públicas nesse ambiente também é fruto de 

uma complexa cadeia predatória institucionalizada, em que o indivíduo constitui o elo mais 

frágil.  

Percebe-se, portanto, que a preocupação em alcançar uma maior autonomia de articulação e 

mobilidade política e financeira dos municípios é um possível caminho para o fortalecimento 

da capacidade criativa de gestão das cidades e seus problemas socioculturais. Com isso, 

resgatar-se-ia a urbanicidade desses espaços, que não corresponderia apenas à capacidade 

econômica que as megacidades teriam de oferecer infraestrutura e melhores condições para 

habitar, mas também à habilidade de recuperar seus capitais social e cultural. Os modelos de 

políticas públicas devem ser revistos a partir de metas flexíveis, além da criação de uma 

agenda urbana na qual as questões sociais e culturais sejam pautadas – processo que depende 

de consenso social e lideranças políticas dispostas a perceber as demandas apontadas.  

 

Através dessa reflexão sobre os processos políticos e urbanos, busca-se o resgate de uma 

“cultura urbana”, cuja concepção baseia-se na cidade enquanto espaço vivo, onde habitar em 

comunidade implica em participar, compartilhar e intervir. Este tipo de desenvolvimento 

cultural evidencia a importância de promover processos equânimes e políticas entrelaçadas, 

evitando a degradação do espaço público e o abandono das comunidades a ciclos de 

deterioração social. Assim, a gestão da cidade deve ser feita tendo como foco as pessoas que 

ali vivem, com suas potencialidades, conflitos e diferenças culturais – pois, não há cidade sem 

cultura e esta só existe enquanto faz sentido criar laços, viver em comunidade, usufruir do 

simples hábito de andar nas ruas, ter possibilidade de múltiplos encontros e experiências, ter a 

liberdade de gozar de seus direitos, enfim: viver dentro de um espaço em constante mutação, 

sem excluir o que lhe torna viva. 
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2.3. Política Cultural para as Cidades Brasileiras 

 

Para compreender a relação política estabelecida entre as cidades brasileiras, a cultura e as 

políticas públicas para o setor, faz-se necessário revisitar alguns momentos políticos do país, 

nos quais se observa a frágil institucionalização desse campo e se evidencia a insignificante 

atenção do poder público dada a cultura. Essa nítida vulnerabilidade é também verificada na 

sociedade civil.   

 

A trajetória dos processos políticos e o modo como ocorreu a urbanização no Brasil, 

expressos anteriormente, revelam que, embora o fomento a políticas voltadas para a cultura 

tenha sido historicamente insignificante, bem como as políticas sociais no geral, ela 

constantemente serviu de instrumento aos discursos nos palanques em épocas de candidaturas, 

tanto do poder executivo, quanto do legislativo. Além disso, durante muito tempo a cultura foi 

alvo de discursos integracionistas, mascarando um país marcado por intensas disparidades 

sociais através da tentativa de criar um sentimento de integração nacional por meio da 

televisão e do rádio, por exemplo, via unificação da linguagem, do consumo e de ideologias 

nacionalistas. Quanto às cidades, em resposta ao crescimento e à especulação imobiliária, o 

que se percebe é uma forte política voltada para os bens de “pedra e cal”, ou seja, para o 

patrimônio material, identificado como as marcas da cultura brasileira. Tal iniciativa foi muito 

incentivada pelos governos locais como forma de estimular o turismo cultural. 

 

Apesar da relação entre o Estado brasileiro e a cultura ser muito antiga, a institucionalização 

de políticas para o setor – isto é, intervenções conjuntas e sistemáticas, somadas a ações de 

atores coletivos e metas em longo prazo – são apenas verificadas no século XX. As chamadas 

políticas públicas de cultura foram criadas nos anos 1930, durante o primeiro governo de 

Getúlio Vargas, período marcado por várias rupturas e transformações no campo político, 

econômico e cultural do país.  

 

É neste contexto de mudança que dois acontecimentos estabelecem as políticas culturais no 

Brasil.  

Tais experimentos são: a passagem de Mário de Andrade pelo departamento de 

Cultura da Prefeitura da cidade de São Paulo (1935-1938) e a implantação do 

Ministério de Educação e Saúde, em 1930, e mais especificamente a presença de 

Gustavo Capanema, à frente deste ministério de 1934 até 1945. (RUBIM, 2007, p. 15) 
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Destes fatos, vale destacar a importância de uma experiência municipal para um panorama 

histórico acerca das políticas culturais nacionais que, segundo Rubim (2007), pelas práticas e 

ideários em voga no período, transcende em muito as fronteiras paulistanas. 

 

Adriana Facina (1997) aponta que o Departamento de Cultura integrava as inovações 

implementadas, até 1937, pelo poder público de São Paulo, durante o governo de Armando 

Salles de Oliveira. Além disso, a autora faz referência à intenção do Partido Democrático de 

utilizar o setor cultural como alavanca para eleger Armando Salles presidente da República. 

 

A idéia inicial era criar um Instituto Paulista de Cultura, embrião de um futuro 

Instituto Brasileiro de Cultura. A instituição era organizada em cinco divisões: 

Expansão Cultural, Bibliotecas, Educação e Recreio, Documentação Histórica e 

Social, Turismo e Divertimentos Públicos. Mário de Andrade foi nomeado chefe da 

Divisão de Expansão Cultural, Bibliotecas, Educação e Recreio e diretor do 

Departamento de Cultura. (...) Foi uma experiência de valor fundamental para que ele 

pudesse perceber a importância dos poderes públicos na realização de um “projeto 

cultural de grande porte”. Suas iniciativas pioneiras deram fama internacional ao 

Departamento de Cultura, chamando a atenção inclusive da prefeitura de Paris. 

(FACINA, 1997, p. 6) 

 

Sob a responsabilidade do Ministro Gustavo Capanema, o setor nacional da cultura, durante o 

governo Getúlio Vargas (1937) tinha a política cultural voltada para a valorização do nacional 

através da harmonia entre as classes sociais, o trabalho e o caráter mestiço do povo brasileiro. 

Dentre as principais ações realizadas durante esse período, destacam-se as criações de 

instituições importantes para o campo da cultura como: Superintendência de Educação 

Musical e Artística; Instituto Nacional de Cinema Educativo (1936); Serviço de Radiodifusão 

Educativa (1936); Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), instituição 

que teve como foco a preservação do patrimônio material de cultura branca, de estética 

barroca e de teor monumental (RUBIM, 2007).  

Considerado modernista e politicamente conservador, Gustavo Capanema abrigou intelectuais 

e artistas progressistas, como por exemplo o poeta Carlos Drummond de Andrade, e, ao lado 

de Getúlio Vargas, marcou este período com a intrínseca relação entre governos autoritários e 

políticas culturais. 

 

De 1945 a 1964, foram verificados poucos avanços significativos no campo das políticas 

culturais no Brasil. Apesar de não fazer parte de ações do Estado, destacam-se iniciativas e 

instituições desse período como: a instalação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 

1953; a expansão das universidades públicas nacionais; a Campanha de Defesa do Folclore; a 
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criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), órgão vinculado ao MEC e 

voltado para pesquisas sobre a realidade brasileira, produtor do ideário nacional-

desenvolvimentista no país; Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, 

além de outro experimento inicialmente municipal: 

 

Movimento de Cultura Popular, desencadeado na cidade do Recife (1960) e depois no 

estado de Pernambuco (1963), pelos governos municipal e estadual de Miguel Arraes, 

no qual se destaca Paulo Freire com seu método pedagógico convergindo educação e 

cultura. O movimento se espalhou por outros estados e quando o foi assumido pelo 

Governo Federal foi bloqueado pelo Golpe Militar. (RUBIM, 2007, p.19) 

 

Em 1966, através da criação do Conselho Federal de Cultura, o regime militar busca estimular 

a criação de secretarias e conselhos estaduais de cultura no país, a exemplo da Secretaria de 

Cultura do Ceará, em 1966. 

 

Pela primeira vez o país terá um Plano Nacional de Cultura (1975) e várias 

instituições culturais são criadas, dentre elas: Fundação Nacional das Artes (1975), 

Centro Nacional de Cinema (1976), Conselho Nacional de Cinema (1976), 

RADIOBRÁS (1976), Fundação Pró Memória (1979). (RUBIM, 2007, p. 21) 

 

Até o final da ditadura, de 1974 a 1985, o país passa por uma gradual e lenta transição para o 

período democrático. A partir disso, percebe-se uma maior atuação do Estado, ainda com o 

peso do autoritarismo em decadência. Destaca-se a criação de espaços como a FUNARTE 

(1975), que inicialmente atuava como uma agência de financiamento de projetos culturais e 

acabou consolidando-se como uma estrutura que também promovia projetos próprios. 

 

Ao longo do período de transição e construção da democracia (1985-1993), que compreende 

os governos de José Sarney (1985-1989), Fernando Collor de Melo (1990-1992) e Itamar 

Fraco (1992-1994), verifica-se a implantação do Ministério da Cultura (MinC). Durante esse 

tempo, passaram pelo ministério quase dez representantes da cultura no país. A instabilidade 

não decorre apenas das variações anuais de representantes, mas também do desmantelamento 

do setor cultural no plano federal durante o governo Collor. O ministério acaba reduzindo a 

cultura a uma secretaria; além disso, extingue diversos órgãos como a FUNARTE, 

EMBRAFILME, PRÓ-MEMÓRIA, FUNDACEM e CONCINE. 

 

Outra conseqüência das reformulações feitas pelo governo Collor foi a substituição da “Lei 

Sarney” pela “Lei Rouanet”, no âmbito do incentivo fiscal para o fomento à produção 

cultural. A primeira foi criada em 1986, no governo de Sarney, e significou um marco, 

introduzindo no país uma nova forma de se pensar a cultura atrelada ao mercado.  
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A combinação entre escassez de recursos estatais e a afinidade desta lógica de 

financiamento com os imaginários neoliberais então vivenciados no mundo e no país, 

fez com que boa parcela dos criadores e produtores culturais passe a identificar 

política de financiamento, e pior, políticas culturais tão somente como as leis de 

incentivo. (RUBIM, 2007, p. 25) 

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso encerra a fase de transição para o período 

democrático e a lógica de um projeto neoliberal é instalada no país, tendo impactos no setor 

cultural, que encontra suporte nas leis de incentivo. Hoje, ainda são visíveis os impactos 

negativos no campo cultural, que estava reduzido à desatenção, descontinuidade e 

instabilidade.  

 

A concentração dos equipamentos, que persiste apesar da nacionalização das 

atividades do ministério, continua a ser um grave problema, porque ela age 

ativamente contra a distribuição mais eqüitativa de recursos humanos, materiais e 

financeiros, com repercussões inevitáveis e indesejáveis na democratização da 

cultura. A dificuldade de enfrentar esta tradição de concentração do ministério não o 

exime de dar passos efetivos no sentido de democratizar e nacionalizar os seus 

equipamentos. (RUBIM, 2007, p. 16) 

 

Desta forma, tais conflitos imperam como desafios para a gestão do governo Lula, que vê a 

retomada do papel ativo do Estado como importante para execução de políticas públicas de 

cultura. Apesar dos contingenciamentos e barreiras orçamentárias para o investimento na área 

da cultura em âmbito local, sempre vista como alvo fácil e passível de cortes, verifica-se que 

os municípios passaram a ser o pilar mais importante em termos dos montantes agregadores 

de recursos financeiros, assumindo 52% dos dispêndios públicos culturais. 

 
Essa esfera de governo tem papel essencial na vida cultural, pois se situa em posição 

de proximidade com a demanda cultural e sofre pressões diretas de produtores e 

consumidores de bens culturais e lazer para o financiamento público. Além disso, é 

sobre os municípios que pesa a gestão direta dos diversos equipamentos culturais. 

(BARBOSA, 2007. p. 235-6) 

 

Contudo a distribuição dos recursos que são aplicados na área cultural pelos municípios do 

Brasil, seja por razões históricas, econômicas e/ou sociais, é condicionada por realidades 

extremamente díspares. Em 2003, a partir de dados do IBGE, verificou-se entre as regiões do 

país um quadro bastante heterogêneo, em que os gastos municipais na alocação de verbas para 

a cultura representavam 55,1% dos dispêndios na região Nordeste, 61,9% na Sudeste e 67,2% 

na região Sul. Já nas regiões Norte e Centro-Oeste, a participação dos estados é relativamente 

mais importante (BARBOSA, 2007). 
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Assim, a realidade brasileira mostra que as atividades culturais concentram-se especialmente 

nas regiões mais ricas; esta constatação acompanha o quadro histórico de desigualdade 

presente na trajetória dos estados e municípios brasileiros. Poderia se pensar, portanto, na 

execução de políticas compensatórias que articulassem programas e projetos em comum para 

determinadas regiões, municípios ou regiões metropolitanas. Isso exigiria, contudo, um 

esforço maior dos governos, a fim de articular políticas culturais, sociais e de 

desenvolvimento voltadas para as cidades, além de formas diversificadas de financiamento 

para o setor e estímulos a um maior fluxo e circulação dos bens culturais produzidos de forma 

concentrada.  

 

A importância de considerar a cidade como um espaço cultural dinâmico, com constantes 

trocas de vivências, de fluxos e refluxos completamente articulados setorialmente, faz com 

que as políticas públicas de cultura sejam pensadas de forma transversal. Articuladas com 

áreas afins e estratégicas como educação, comunicação, saúde e planejamento urbano, as 

políticas públicas de cultura podem alcançar consistência, sistematização e resultados no 

desenvolvimento socioeconômico desses espaços. 

 

Impulsionado pelos ventos globais – e percebendo que o próximo grande salto da 

humanidade será cultural –, os estudos da UNESCO têm destacado insistentemente, 

desde a década de 70, a importância da cultura enquanto finalidade do 

desenvolvimento. Os cenários tornam-se mais permeáveis, com ênfase na 

culturalização do local. (FARIA, 2000, p. 12) 

 

A ideia da cultura como elemento de integração social emerge da noção ampliada de cidade 

como espaço simbólico e de diversidades culturais, aliada aos problemas como a degradação 

da qualidade de vida das pessoas e a desestruturação do tecido social das cidades. Esse 

cenário configura-se como o momento de reconhecer a cultura no processo de formação 

cidadã, e não de ações isoladas, com pouco enraizamento, que não se constituem num 

trabalho profundo que contribua para a emergência de singularidades, por exemplo. 

É importante nos preocuparmos com as multiplicidades da nossa cidade e com a 

forma pela qual a cultura pode ser elemento fundamental na confirmação positiva 

das identidades e valores culturais, reinventando a gestão e incluindo o cidadão na 

vida do município por meio do trabalho, da educação, do lazer, da reflexão e do 

sonho. Nossas ações precisam possibilitar a transformação da cidade, física e 

espiritualmente, e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Uma ação 

cultural pluralista que revele os diversos atores da sociedade e sua interação, no 

sentido de despertar nos habitantes o orgulho pela localidade e a participação nos 

destinos da cidade. A cultura traz, então, essa capacidade de articular e tencionar a 

reflexão sobre o redirecionamento das políticas públicas, tão necessárias à 

superação deste mundo injusto em que vivemos. (MOREIRA, 2000, p. 33) 
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Verifica-se, portanto, que crescem os indicadores de que há urgência na implementação de 

uma cultura democrática que culmine na ação e articulação em conjunto com a sociedade.  

 

Nesse sentido, não basta uma boa gestão, um desenvolvimento econômico local 

razoável ou um planejamento urbano eficaz se nestes processos não estiveram 

presentes valores democráticos e direitos culturais, como pensar, criar, agir, 

imaginar e sonhar com liberdade, enfim, o direito de cada um criar e recriar sua 

própria existência. Diz respeito, ainda, à construção e vivência de mitos, ao 

encontro de raízes, à eleição de valores e ao compartilhamento de experiências 

saídas de sociabilidades e espiritualidades. Resumindo, o desenvolvimento cultural 

só seria possível como o viver integral da cidadania cultural. (FARIA, 2000, p. 13) 

 

É nessa perspectiva que Cunha (2010) propõe a ideia de Federalismo Cultural. Tal concepção 

pressupõe cooperação, entrelaçamento e coerência entre a distribuição de recursos e tarefas 

entre União, estados e municípios, no fomento e fortalecimento da área. Isto porque as 

demandas constitucionais destinadas aos municípios são incompatíveis com a distribuição de 

recursos do país, não permitindo, portanto, que essa esfera de governo arque sozinha com o 

ônus.  

É sob a compreensão de tais entraves que surge a exigência de uma maior articulação 

governamental, agregando iniciativas integradas no setor da cultura. Nesse sentido, pode-se 

citar a iniciativa do governo federal em construir o Sistema Nacional de Cultura (SNC), que, 

desde 2005, atrai estados e municípios através da assinatura de protocolos de intenção para 

implantá-lo e tem como objetivo: 

 

(...) que cada ente federado tenha órgão gestor específico para a política pública de 

cultura, sistema de financiamento para execução das políticas, plano de cultura 

pactuado com a sociedade, conselho de cultura atuante, e participação na Conferência 

Nacional de Cultura, através da conferência municipal, intermunicipal, ou estadual de 

cultura, além de um conjunto de leis ou instrumentos normativos que assegurem a 

permanência e desenvolvimento desse novo modelo de gestão para o setor cultural. 

(Secretaria de Articulação Institucional, 2005) 

 

Outro projeto é o “Ponto de Cultura”, que busca atingir agentes culturais e imprensa a partir 

de chamada pública. Atualmente, são quase quatro mil Pontos de Cultura em 1.122 

municípios do Brasil, sob gestão da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC 

(SCDC/MinC), e de estados e municípios conveniados com o Programa “Mais Cultura”.  

Segundo estimativas do Ministério da Cultura, a partir de levantamento do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os Pontos de Cultura alcançam oito milhões e 400 mil 

pessoas em todo o Brasil, em média três mil pessoas/ano. 
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Percebe-se, portanto, a necessidade de pensar a política pública de cultura de forma sistêmica 

e integrada, atentando para a noção de cultura como um agente transversal que perpassa as 

áreas da comunicação, educação e saúde, para citar alguns. É preciso estabelecer um conjunto 

de políticas culturais em prol de avanços significativos que resultem no desenvolvimento das 

cidades, espaço de maior proximidade e potencial de diálogo com a população. 

 

Hoje, a cultura ocupa um lugar estratégico na esfera do poder municipal, pois valoriza a 

cidade como um espaço social, simbólico, lugar de diversidade cultural e diferenças. A cidade 

é o cenário onde se afirmam e se reinventam as identidades, ambiente de conflitos e de 

constantes negociações. Esse conjunto de características respalda os espaços urbanos como 

verdadeiros ambientes culturais vivos, que funcionam como os principais agentes de estímulo 

a formulações de políticas públicas de cultura em prol de reformas e transformações sociais e 

econômicas. 

 

É a partir dessa concepção de cidade que se deve olhar para as cidades brasileiras. Mesmo 

enredadas por conflitos políticos, sociais e culturais distintos, elas trazem como marca, em 

seus governos locais, a tentativa de consolidação de um processo de democratização nacional 

que ainda está em curso. Deste modo, as agendas políticas das capitais e grandes cidades do 

país, influenciadas por agendas internacionais, gestores, políticos e sociedade civil, já 

reconhecem a falência de um modelo centralizado de infraestrutura urbana, gerando uma 

demanda crescente por modelos mais democráticos e descentralizados, mas, ao mesmo tempo, 

guiados por uma ideia de cooperação que componha a organização das cidades e cause 

impactos no âmbito social. Uma amostra da relevância do tema “cultura e cidade” é a 

incorporação de discussões, já em andamento com a aprovação da agenda 21 da cultura 

apresentada, em 2004, no Fórum Urbano Mundial em Barcelona. Esse compromisso leva as 

cidades e governos locais de todo o mundo a dar mais atenção aos direitos humanos, 

diversidade cultural, sustentabilidade, democracia participativa e criação de condições para a 

paz. 

 

Com a aprovação da Agenda 21 da cultura, as cidades e os governos locais que a 

assinaram adotaram um documento que assinala os aspectos críticos do 

desenvolvimento cultural ao mundo e assumem o firme compromisso de fazer que a 

cultura seja uma dimensão chave das suas políticas urbanas. O documento Agenda 

21 da cultura quer contribuir para dar uma resposta aos desafios de desenvolvimento 

cultural que o mundo enfrenta neste século XXI. A ideia inicial guarda muitas 

semelhanças com o processo que se desenvolveu no final do século XX em relação 

ao meio ambiente. Hoje está a nascer uma consciencialização semelhante no campo 

da cultura, que está a assumir um papel central na mundialização. Por isso é 
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especialmente importante desenvolver acordos que promovam a diversidade 

cultural, o caráter aberto da cultura e a importância da criação e da participação 

cultural. (Agenda 21 da Cultura, 2004) 
 

Tal processo exige, portanto, maior agilidade e articulação por parte dos governos locais, 

além de processos de participação e controle social. 

 
A participação social no processo de administração municipal é contemplada na 

Constituição de 1988 e regulamentada por leis complementares que prevêem o 

estabelecimento de conselhos deliberativos no que tange à descentralização das 

políticas sociais (...). Experiências já bastante conhecidas e muito difundidas, como 

orçamento participativo, mutirões habitacionais, fóruns de cidade e conselhos 

municipais, são exemplos de ativismo democrático na gestão local. (FERNANDES, 

2004, p. 2) 

 

O desafio de implantar políticas públicas de cultura em âmbito municipal requer das cidades o 

esforço de vencer o abismo que existe entre a formulação e a execução de políticas públicas 

no país. A adoção de modelos democratizantes e ações descentralizadas na esfera municipal 

demonstram ser uma preocupação dos governos em estabelecer ações transformadoras, que, 

na maioria das vezes, são verificadas em longo prazo. Este aspecto é importante e se torna um 

empecilho para os que querem resultados mais imediatos. 

Além disso, esses modelos configuram-se como iniciativas de caráter perene que buscam se 

conectar com o local e o global, promovendo articulações em âmbito municipal, estadual, 

nacional e internacional, viabilizando o que se pode chamar de “nova cultura política” através 

da formação de uma cidadania cultural.  

 
(...) vale lembrar que o grande desafio das políticas públicas de cultura é o de 

estender o conceito de cidadania. Consideramos que cidadania cultural teria 

fundamentalmente duas vocações: afirmar os direitos e deveres dos indivíduos face 

às suas culturas e às demais culturas; determinar os direitos e deveres de uma 

comunidade cultural frente às demais comunidades culturais. Nesse sentido, só se 

pode construir uma política cultural quando é garantida a livre expressão de 

indivíduos e comunidades, assim como os meios para que estes estabeleçam 

objetivos, elejam valores, definam prioridades, controlando, enfim, os recursos 

disponíveis para alcançar seus objetivos a partir de suas crenças e valores. Essa é a 

liberdade que propugnamos. (LEITÃO, 2009, p. 45) 

 

Apesar das políticas culturais no Brasil terem encontrado terreno profícuo para o 

desenvolvimento durante os governos autoritários, deve-se levar em consideração que a 

cultura pensada num ambiente democrático não se subordina a dirigismos ou a imposição de 

uma concepção ideológica e hegemônica de cultura. O papel do Estado está em estimular, 

formular e implementar políticas que sejam voltadas para a diversidade cultural e o diálogo 

com a sociedade. 
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As cidades brasileiras hoje se debatem com grandes questões que vêm à tona através da 

dualidade centro/periferia que dividem, impermeabilizam e repelem espaços urbanos e 

sociedade.  

Nas margens do “hiperliberalismo” globalizado emerge uma terceira cultura que 

aponta para novas e sutis realidades, “cidades periféricas” com sua própria 

centralidade, formando movimentos de convivência e redes culturais que criam 

novos modos de vida em comunidade. (...) Esses agentes locais nadam na 

contracorrente da lógica que nega direitos sociais e provoca segregação, isolamento, 

miséria e falta de infraestrutura, formando um caldo de cultura da violência que 

entra nos poros da sociedade. Resultado: esgarçamento das energias dos que vivem 

do trabalho e perda de pertencimento comunitário, tendo como subproduto o 

assassinato de jovens negros e mestiços. (SOUZA, V., 2011) 

 

Esse desafio não poderá ser resolvido com políticas verticais, mas sim numa proposta de 

entrelaçamento entre Estado e sociedade em âmbito local, na busca por soluções de conflito e 

incentivo de novos movimentos socioculturais. Reafirma-se, portanto, a ideia anterior: a 

política de cultura como uma nova cultura política, que direcione recursos públicos para 

projetos coletivos e individuais, emergentes de diferentes comunidades e espaços urbanos, 

tendo como fim ampliar o diálogo, evidenciar vozes e culturas reprimidas, promover o 

diálogo entre esses espaços e reaver a sociabilidade nas cidades. 

 
(...) essas vozes dissonantes interagem no cenário social e cultural, ora tomando as 

ruas, ora fazendo a resistência cultural no cotidiano. Apesar das catástrofes do 

“turbocapitalismo”, as culturas locais tecem uma trama composta por um conjunto 

de linhas afetivas e sociais que criam realidades inusitadas, fazendo que, através de 

uma poética social de suas vivências, experiências, referências e conteúdos culturais 

ampliem os direitos culturais na direção do direito às cidades brasileiras. (SOUZA, 

V., 2011) 

 

Tal cultura verifica-se como processo de mudança da postura política da sociedade civil, a 

qual é convocada a fazer parte dessa iniciativa. A defesa dos próprios direitos, através da 

participação e engajamento social em espaços de discussões e deliberação política, é um 

pressuposto fundamental para a constituição de uma política pública efetivamente voltada 

para as cidades, já que tais posturas reverberam de forma incisiva nos espaços urbanos e no 

entendimento e apropriação da cidade como parte do exercício de um direito.  

 

O direito à cidade inclui moradia, bairro equipado materialmente e valorizado 

socialmente, articulação com o conjunto da cidade, dispondo de acesso fácil às suas 

centralidades, possibilidades de emprego e de formação adequada e igualdade 

política e jurídica de todos os habitantes. O exercício deste direito pode requerer 

políticas de discriminação positiva, e valorização cultural, para aqueles bairros ou 

grupos em situação de marginalização por razões econômicas, sociais ou culturais. 

(Reunião regional europeia da Conferência de Hábitat II, Madrid, 1995 apud 

VETRALE e colaboradores, 2002, p. 67) 
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A implantação de ações renovadoras só pode ser viabilizada quando existem propostas, 

projetos, articulação de interesses políticos, além de estrutura administrativa organizada – 

com políticas estratégicas definidas e apoiadas numa realidade orçamentária satisfatória e 

consolidada. Apesar de vivermos um processo democrático lento, no entanto, as mudanças 

estão surgindo, principalmente em âmbito nacional, e vêm impulsionando iniciativas no setor 

da cultura, dentro das esferas estadual e municipal, e promovendo reflexões em movimentos 

artísticos e sociais. Percebe-se, portanto, que as pressões externas têm impelido, mesmo que 

de forma morosa, as lideranças municipais a atenderem as demandas das cidades – que 

crescem e, por conseguinte, apresentam problemas relacionados às questões sociais e 

culturais. Essa realidade cria demandas que se fazem urgentes, através do reconhecimento da 

cultura como fator crucial entre as políticas públicas, que devem se configurar como 

transversais e eficazes em prol do bem estar e desenvolvimento da sociedade. 
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CAPÍTULO III 

 

 

Políticas Culturais do Recife 

3.1. A Relação entre a política, o Público e a Cultura 

 

Para entender o processo de implementação e manutenção das políticas públicas de cultura na 

cidade do Recife, faz-se necessário compreender as esferas políticas em que foram travadas as 

batalhas por participação social e incorporação de demandas sociais e culturais, na abertura do 

processo decisório, durante o processo de redemocratização do país. Entende-se, assim, que o 

reconhecimento e inclusão do caráter público de uma política vão além da relação, 

supostamente automática, estabelecida entre Estado e sociedade, na qual o Estado seria 

conhecedor das carências sociais – logo, proponente e executor de políticas públicas. O 

interesse público deve ser atendido por meio da criação de mecanismos de participação e 

deliberação social, que garantam o acolhimento das reais demandas sociais e a longevidade 

das políticas por meio da atuação de um Estado democrático.   

 

O tema das políticas públicas de cultura, de imediato, aparece como intimamente 

associado ao debate acerca dos atores das políticas culturais. Não só dos atores, mas 

também dos procedimentos envolvidos na confecção de tais políticas públicas. Na 

perspectiva das políticas públicas, a governança da sociedade, na atualidade, 

transcende o estatal, impondo a negociação como procedimento usual entre os 

diferentes atores sociais. Somente políticas submetidas ao debate e crivo públicos 

podem ser consideradas substantivamente políticas públicas de cultura. Tal 

negociação, entretanto, é sempre bom lembrar, acontece entre atores que detêm 

poderes desiguais e encontram-se instalados de modo diferenciado no campo de 

forças que é a sociedade capitalista contemporânea. Assim, políticas públicas de 

cultura podem ser desenvolvidas por uma pluralidade de atores político-sociais, não 

somente o Estado, desde que tais políticas sejam submetidas obrigatoriamente a 

algum controle social, através de debates e crivos públicos. (RUBIM, 2007, p. 151) 

 

Nesta perspectiva, apesar das políticas públicas serem construídas por determinados governos 

com diversos interesses e sob a confluência de vários fatores internos e externos, que vão 

desde o perfil ideológico do gestor e do partido a arranjos e conjunturas políticas, só serão 

sustentadas e amadurecidas através da participação e controle social que contribuam para sua 

manutenção independentemente da rotatividade dos governos.    

 

Historicamente marcada por tentativas de alinhar as tendências progressistas nacionais 

vinculadas à inovação e modernidades (políticas, urbanas, industriais, sociais e culturais), a 

cidade do Recife, como tantas outras cidades brasileiras, tem em sua trajetória as marcas de 

um cenário urbano e social construído sob os ditames de uma elite que se revezava no poder, 
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ao longo dos anos, empreendendo articulações políticas e estreitando relações entre o público 

e o privado. Destaca-se, por exemplo, a reforma urbana do Bairro do Recife, que, devido aos 

altos preços gerados pela especulação imobiliária, fez com que o principal beneficiário fosse o 

capital financeiro. Com a permanência de empreiteiras, especuladores e construtores “a 

ocupação do Bairro depois da reforma assumiu feições nitidamente segregacionistas. (...) 

Nada restava aos menos favorecidos, além de serem expulsos para áreas mais distantes” 

(LUBAMBO, 1993, p. 223).  

 

Deste modo, os contrastes no espaço urbano do Recife tornaram-se cada vez mais complexos 

e conflituosos, à medida que grupos de interesses como partidos políticos, movimentos sociais 

assessorados pela Igreja Católica ou O.N.G.s, entre outros foram se organizando contra um 

processo exógeno de produção da cidade, que obedecia ao capital financeiro em detrimento 

dos fatores endógenos constituintes do território e determinantes da qualidade de vida de 

quem nele habita. 

 

Tais diferenças são percebidas como um caleidoscópio e seus diversos fragmentos, que 

apenas são compreendidos quando de perto e, sob lentes ,vê-se a simetria dos desenhos antes 

desfocados e dispersos. Este entendimento de cidade passa necessariamente pela noção de 

território, que se vincula à constituição de identidades culturais e idiossincrasias de um povo, 

ligadas, por conseguinte, às subjetividades formadoras do espaço simbólico, que une e produz 

sentido às dimensões físicas e socioculturais de um lugar. Portanto, a cidade é determinante 

para a configuração de arranjos políticos e sociais, que não passam imunes às diversas 

percepções de seus habitantes que vivenciam o território de maneira heterogênea, formando 

grupos de interesses e de pressão distintos. Este cenário contribui para a formação do processo 

de construção das identidades territoriais.    

Enquanto observamos o cenário da cidade procurando desvendar suas histórias, 

percebemos que ela se oculta através das pessoas, dos sonhos, desejos e temores de 

cada um dos seus habitantes, pois “cada pessoa tem em mente uma cidade feita 

exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida 

pelas cidades particulares.” (COUCEIRO, 2006, p. 1) 

 

Apesar da base constitutiva que compõe os arranjos institucionais e políticos do aparelho 

burocrático do Estado, há um conjunto de fatores externos que influenciam e/ou determinam a 

ação do Estado e sua relação com a sociedade. Logo, faz-se necessário compreender as 

tradições políticas que constituem o território do Recife e os rebatimentos dessa trajetória nos 

dias atuais, já que os governos e as políticas produzidas são considerados fruto de tradições e 
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alianças políticas pré-estabelecidas, construídas e amadurecidas ao longo dos anos, 

determinando, consequentemente, a cultura política local.  

 

A relevante força política que a cidade do Recife e sua região metropolitana (RMR) exercem 

sobre o resultado das eleições estaduais fez com que, ao longo dos anos, o bom desempenho 

na gestão municipal funcionasse como alavanca política para atingir o governo do estado. Tal 

situação se deve ao fato da cidade do Recife, maior do estado de Pernambuco
16

, fazer parte de 

uma região metropolitana composta por 14 municípios e integrar um estado com 80,15% de 

urbanização de seu território, sendo este o maior índice na região nordeste (IBGE, Censo 

2010)
17

. Ou seja, a RMR, com a existência de cidades médias, representa 42% da população 

total do estado, tendo, portanto, grande influência política no território.  

 

Ao analisar as tradições políticas do Recife através do retrospecto de 1947 a 2000, Antônio 

Sérgio Fernandes (2004) observa que, nesse período, as disputas pelo poder aconteceram num 

cenário de competição eleitoral entre forças de direita e de esquerda. Jovem tecnocrata, ligado 

a forças conservadoras do estado de Pernambuco e nomeado prefeito pelo partido político 

Arena, Gustavo Krause (1979 a 1982) inicialmente foi acusado de populista e de criar 

políticas de participação social com o interesse de cooptar associações para práticas 

clientelistas. Ele criou canais que aproximavam a prefeitura das comunidades, por meio do 

Sistema de Ação Comunitária (SAC), que coordenava os Núcleos de Planejamento 

Comunitário (NPCs). Esses núcleos prestavam serviços à população de baixa renda, como: 

assistência jurídica, médica-odontológica, emissão de documentos e recrutamento de 

voluntários para a execução de obras em mutirões (FERNANDES, 2004).  

 

Mais tarde, em 1980, por pressão de atores sociais, Krause deu início ao processo de 

reconhecimento das favelas, através da regularização e da posse de terra no Recife feito pelas 

Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis). Iniciava-se, portanto, um processo de participação 

social da gestão urbana (FERNANDES, 2004).  De 1986 a 1988, Jarbas Vasconcelos, do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), dá prioridade na agenda de governo à 

participação no processo decisório, criando políticas como o Programa Prefeitura nos Bairros, 

sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social.  

                                                 
16

 A cidade do Recife ocupa uma área de 217,494 km², com uma população de 1.546.516 habitantes; os 14 

municípios de sua região metropolitana somam uma população de 3.717.640 habitantes. Já o estado de 

Pernambuco possui área territorial de 2.768,454 km² e população total de 7.918.344 habitantes. (Fonte: IBGE, 

Censo 2010; IBGE, 2011). 
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Assim, a prefeitura redimensionou a regionalização administrativa existente na cidade, que 

era constituída por 12 Regiões Político-Administrativas (RPAs), passando para seis RPAs, 

cada uma subdividida em três microrregiões. Além disso, o Programa estabelecia 

acompanhamentos periódicos com associações de moradores de cada RPA, no intuito de 

promover, através da participação social, ações governamentais desenvolvidas pela 

descentralização administrativa que aproximava máquina pública e a população. 

  

                                                                                                                                                         
17

  Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Figura 1. Regiões Político-Administrativas do Recife 1993. 

 (Fonte: FERNANDES, 2004, p. 170) 

 

 

Além disso, Jarbas Vasconcelos retomou políticas anteriores, criando o Plano de 

Regulamentação das Zonas Especiais de Interesse Social (Prezeis), em 1983. Tal projeto 

perdurou por diversas gestões e, em 1998, já reconhecia formalmente 65 Zeis – totalizando 

2.545ha, equivalente a 11,7% do território da cidade do Recife (FERNANDES, 2004). Dentre 



62 

 

 

outros compromissos eleitorais, constava a eleição direta entre artistas e movimentos culturais 

para a escolha do presidente da Fundação de Cultura da prefeitura. Segundo Fernandes 

(2004), as ações de democratização do processo decisório “ocasionam um processo de retorno 

crescente para Jarbas Vasconcelos [1986-1988] no sentido do avanço numa rota de processo 

decisório negociado na gestão municipal” (FERNANDES, 2004, p. 134). 

 

O governo de sucessão, com Joaquim Francisco, do Partido da Frente Liberal (PFL), e o vice 

Gilberto Marques, assume o mandato de 1990 a 1992 e exclui as políticas de participação, 

como o Programa Prefeitura nos Bairros e o Prezeis, aprovando apenas o Plano Diretor da 

Cidade do Recife (PDCR), em 1991, e a discussão da Lei Orgânica do Município do Recife 

com a participação da sociedade civil. Porém, de 1993 a 1996, Jarbas Vasconcelos volta ao 

poder municipal, agora com propostas que englobariam a parceria público-privado e o 

orçamento participativo (OP).  

 

Havia, portanto, uma preocupação central com o desenvolvimento econômico, que 

impulsionou a promoção da imagem do Recife através do turismo, ganhando relevância 

política, investimento e apoio financeiros. Neste ponto, destaca-se a revitalização do Bairro do 

Recife, realizada com o intuito de estabelecer um centro de serviços, conservando o 

patrimônio histórico e cultural, e aliando-o a espaços de lazer e turismo (FERNANDES, 

2004). Vê-se, assim, uma sobreposição da produção economicista da cidade em contraposição 

a problemas e questões sociais e urbanas ainda mal resolvidas. 

A participação social na gestão pública e a parceria público-privado visando à 

resolução de problemas econômicos locais, segundo Moura (1996; 1997), compõem 

as duas principais tendências de renovação no que tange a gestão pública municipal: 

o ativismo democrático e o empreendedorismo local. (FERNANDES, 2004, p. 161) 

 

Quanto ao orçamento participativo, verifica-se que, apesar da importância de tal ação 

empreendida nesse período, ainda havia uma insuficiência de recursos mobilizados para sanar 

questões sociais. 

(...) [O] orçamento participativo em Recife e Porto Alegre, mostra que entre 1996 e 

1998 a prefeitura de Porto Alegre gostou 70% do que foi negociado com os 

participantes do orçamento participativo, enquanto a prefeitura de Recife gastou 

apenas 30% do que foi deliberado pelo orçamento participativo. Mesmo em Porto 

Alegre, onde a quantidade de recursos orçamentários destinados para deliberação 

popular é maior do que em Recife, esses recursos nunca equivalem a 100% dos 

recursos da rubrica de investimento e não ultrapassam mais do que 5% do total das 

despesas orçamentárias (AZEVEDO, 1997). Isso mostra que o montante de recursos 

destinados para deliberação popular no orçamento participativo é muito pequeno e 

incapaz de resolver problemas de pobreza e exclusão social. (FERNANDES, 2004, 

p. 197) 
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Por conseguinte, mesmo não alcançando resultados imediatos na resolução de problemas 

estruturais, tais mecanismos trazem grande impacto social no que diz respeito à formação 

cidadã, através da prática política dos atores sociais. Isto acarreta em benefícios para o 

processo democrático e para a consolidação de políticas públicas a longo prazo. 

(...) a participação encorajada numa sociedade desigual como a brasileira é muito 

mais valiosa como mecanismo que aumenta a cidadania do que pelos possíveis 

ganhos materiais que possibilita para algumas áreas carentes da cidade. O principal 

valor do orçamento participativo está no ganho político que ele proporciona, ou seja, 

na possibilidade de incluir no processo de decisão política municipal pessoas que até 

então estavam excluídas desse processo. (FERNANDES, 2004, p. 197)  

 

Em 1996, contando com o apoio de Jarbas Vasconcelos, Roberto Magalhães (PFL) foi eleito 

no primeiro turno. Ele assumiu o compromisso de intensificar as políticas do governo 

anterior, a exemplo da recuperação do porto e do cento da cidade. Observa-se que, nesse 

período, houve forte pressão da Câmara de Vereadores para que fosse abolido o orçamento 

participativo, alegando-se restrições orçamentárias após a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)
18

. No 

entanto, logo se vê um esforço de negociação do prefeito para a manutenção da política do 

OP, pois tal medida contrariaria movimentos e grupos sociais integrantes do programa, 

acarretando, certamente, altos custos eleitorais, caso adotasse esta postura.  

A proposta de participação social na gestão pública, ainda que fosse algo incomum 

para um político de tradição conservadora como Magalhães, foi defendida por ele. 

Isso ocorre porque os mecanismos de participação social na gestão municipal do 

Recife estavam consolidados, tornando-se um elemento estratégico para governar, 

seja qual for a matriz ideológica do grupo que chegue ao Poder Executivo. 

(FERNANDES, 2004, p. 200) 

 

 

 

                                                 
18

 O Fundef exigia o repasse de 15% da receita de impostos como ICMS, IPTU e ISS para o ensino fundamental 

nos municípios e estados. 
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Figura 2. Canais de participação social da Prefeitura Municipal do Recife. 

 (Fonte: FERNANDES, 2004, p. 195) 

 

No ano 2000, João Paulo, do PT (Partido dos Trabalhadores), vence as eleições no segundo 

turno e inicia uma gestão que intensificou as políticas de participação social, bandeira antiga 

do partido, já consolidada pela prefeitura.  

O que se torna importante observar é que nos últimos 15 anos em Recife consolidou-

se no poder local a democratização do processo decisório municipal como algo 

irreversível, uma vez que qualquer força política, da mais progressista à mais 

conservadora, terá necessariamente que governar com participação social na gestão 

municipal. (FERNANDES, 2004, p. 201) 

 

O que acontece no Recife é um processo de investimento contínuo em políticas que se 

consolidavam à medida em que crescia o envolvimento da sociedade civil; portanto, caso tais 

ações fossem extintas, gerariam-se custo eleitoral e desgaste político muito altos.  

O que ocorre no caso de Recife é um nítido processo de retornos crescentes, ou seja, 

à medida que a administração municipal implantava políticas de participação social 

na gestão municipal, a probabilidade de avançar no mesmo caminho ou rota 

estabelecida de democratização da gestão municipal, aumentava cada vez que a 

prefeitura de Recife se movia para dentro do próprio caminho. Os benefícios 

relativos da gestão municipal democrática em Recife, quando comparada com outras 

opções possíveis, aumentavam através do tempo. Para qualquer outro grupo político 

que ingressasse no poder municipal, optar por outra rota diferente implicaria 

aumentar os custos de sair dessa, caso escolhesse uma rota alternativa previamente 

plausível.  (FERNANDES, 2004, p. 206) 

 

Nesse caminho, a gestão petista seguiu por longos 11 anos, com a reeleição de João Paulo, no 

ano 2004, e, atualmente no poder, com João da Costa (2009 a 2012). A longevidade política 

ilustrada por esses três mandatos demonstra a força que a proposta do partido adquiriu entre o 

eleitorado recifense, através da ampliação de canais de participação, implementando reformas 
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e amadurecendo políticos. É importante observar que a consolidação de um processo 

decisório poroso e permeável às demandas da sociedade acarretaram numa maior atenção dos 

governos para a formulação e implementação de políticas públicas urbanas, sociais e 

culturais, por exemplo. Isso, no entanto, não se deve única e exclusivamente ao 

“entendimento de que (...) são só os indivíduos ou grupos que têm força relevante [e] que 

influenciam as políticas públicas – como nas diversas versões do elitismo e do pluralismo – 

mas também as regras formais e informais que regem as instituições” (SOUZA, 2003, p. 17).  

 

Apesar dessa perspectiva neoinstitucionalista em que “o cálculo estratégico daqueles que têm 

o poder de decisão ocorre dentro de uma concepção mais ampla das regras, papéis, 

identidades e ideias” (SOUZA, 2003, p. 17), é importante levar em consideração outras 

perspectivas para entender “decisões e análises sobre política pública [que] implicam 

responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” (SOUZA, 

2003, p. 13). Portanto, é plausível que se aprecie a ideia de que, ao observar o desempenho 

das políticas de democratização do processo decisório de gestão urbana, “é possível afirmar 

que Recife, por apresentar a possibilidade de construção de coalizões no governo municipal 

da cidade com grupos diversos, apresenta fortes indícios de constituir um tipo pluralista” 

(FERNANDES, 2004, p. 214). Essas concepções contribuem para o entendimento da política 

analisada, seus processos e desempenhos, mas vale ressaltar que a porosidade e a 

permeabilidade que envolve o Estado tornam-no muito mais complexo, devido seu aspecto 

conflituoso e os limites que cercam as decisões dos governos. 

No processo de definição de políticas públicas, sociedades e Estado complexos 

como os constituídos no mundo moderno estão mais próximos da perspectiva teórica 

daqueles que defendem que existe uma “autonomia relativa do Estado”, o que faz 

com que este tenha um espaço próprio de atuação, embora permeável a influências 

externas e internas (Evans, Rueschmeyer & Skocpol, 1985). Essa autonomia relativa 

gera determinadas capacidades, as quais por sua vez, criam as condições para a 

implementação de objetivos de políticas públicas. A margem dessa autonomia e o 

desenvolvimento dessas capacidades dependem, obviamente, de muitos fatores e dos 

diferentes momentos históricos de cada país. (SOUZA, C., 2007a, p. 71) 

 

Em 2008, segundo dados do instituto de pesquisa Datafolha, João Paulo era considerado 

ótimo ou bom por 58% dos eleitores da cidade, obtendo expressividade nas classes D e E 

(64%). Seus dois mandatos de prefeito tiveram o slogan “A grande obra é cuidar das 

pessoas”, tomado como lema de sua gestão. Tal campanha publicitária foi desdobrada em 

políticas públicas cujo foco estava voltado para a ampliação dos mecanismos de participação 

popular. Apesar do Partido dos Trabalhadores continuar no poder com a eleição de João da 
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Costa, em 2009 ele rompe com o ex-prefeito João Paulo, alegando que não havia mudado as 

diretrizes da gestão.  

 

Em 2010, João da Costa recebeu uma avaliação positiva de 30%; outros 37% dos 

entrevistados avaliam o governo municipal como regular; enquanto 31% classificam a gestão 

como ruim ou péssima. Atingindo uma nota média de 5,3 em 2010, o prefeito passou a 

enfrentar críticas e reprovações de seu governo. Com isso, em oito meses de gestão, mudou 

três vezes de slogan da prefeitura e a verba destinada à publicidade passou a contar com R$ 

12,5 milhões de reais.  

 

 

Figura 3. Slogans da Prefeitura da Cidade do Recife (2009-2012).  

(Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife - PCR) 

 

Segundo avaliação da oposição, o atual slogan da PCR – “A cidade avança, cuidando das 

pessoas” – seria uma tentativa frustrada de se associar às ações do governo anterior, que tinha 

como slogan “A grande obra é cuidar das pessoas”. Na prática, entretanto, não houve sucesso, 

pois a insatisfação quanto à atual gestão tem sido demostrada por causa da interrupção de 

políticas e projetos. 

Finalmente, este estudo aproxima-se do objeto da política pública a ser analisado. A área da 

cultura, em especial nos governos do PT (2005 a 2011), será observada no intuito de 

acompanhar o processo de construção das políticas públicas implementadas na cultura. Para 

tanto, investigar-se-á sob qual lógica de subordinação política, social, econômica e urbana 
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elas foram (e têm sido) produzidas e quais inferências podem ser feitas sobre os rebatimentos 

e conflitos gerados no campo cultural.  

 

 

3.1.1. A Cultura e o Turismo no Recife 

 

Seguindo a tendência nacional, em 1967, um ano depois da criação da Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR) e do Conselho Federal de Cultura (CFC), foi criada a Empresa de 

Turismo de Pernambuco (EMPETUR). Ligada à Secretaria de Indústria e Comércio, a 

EMPETUR tinha como finalidade executar as políticas estaduais de turismo regidas pelo 

Plano Nacional de Turismo. Após três anos de sua existência, foi fundada, no Recife, a 

Empresa Metropolitana de Turismo (EMETUR), órgão que passou a cuidar das atividades 

municipais relacionadas ao turismo. A função que antes cabia à Secretaria de Educação e 

Cultura, no Departamento de Recreação e Turismo, migrou para a EMETUR, embora fosse 

mantido ainda o vínculo com a referida secretaria. Vale destacar que, nessa época, também 

por incentivo das políticas nacionais do CFC, é criado o Conselho Municipal de Cultura do 

Recife – composto, porém, por notáveis, membros nomeados pelo poder local no ano de 

1971.  

 

Na busca pelo reposicionamento do turismo na cidade e em nome da requalificação dos 

serviços prestados neste campo, a EMETUR despejou os comerciantes e passou a se 

responsabilizar pelas atividades comerciais realizadas no Pátio de São Pedro, local formado 

por casarios do século XVII, tomado como principal lugar da cidade para as atividades 

turísticas. Das 20 casas que formam o pátio, 16 delas foram utilizadas para fins turísticos, 

dando lugar a bares, restaurantes, ateliê fotográfico (“lambe-lambe”), galerias de exposição de 

arte, biblioteca, cinema, shows e peças teatrais. Nestes locais aconteciam eventos culturais 

que sempre enfatizavam a cultura popular como atrativo maior da cidade. 

A EMETUR realizou concursos diversos: de quadrilhas no São João; de Pastoril no Natal; de 

fantasias na época do Carnaval; de ciranda e de fotografia. Inicialmente, o Carnaval era gerido 

pela Comissão Organizadora do Carnaval (COC), grupo destinado exclusivamente a essa 

atividade. A partir de 1970, porém, a EMPETUR assumiu a gestão do evento. Com o 

calendário cultural da cidade sendo administrado pelo setor do turismo, os intelectuais da 

época passaram a se manifestar contra tais ações.  
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Em consonância a isso, a Comissão Pernambucana de Folclore, em agosto de 1978, 

no dia do Folclore, lançou um manifesto contrário à atuação das empresas de 

turismo, em especial à EMPETUR e EMETUR. Inicia seu protesto com a seguinte 

pergunta: ‘O turismo é realmente importante ou é apenas o responsável pela 

decadência e morte do folclore e da cultura popular legitima?’. (Diário de 

Pernambuco, Recife, 1978 apud VICENTE, 2011, p. 41) 
 

Os argumentos do referido manifesto enfatizavam a descaracterização das manifestações 

populares e a organização do Carnaval pelos órgãos de turismo como tendências que 

poderiam vir a desvalorizar as agremiações de frevo. Além disso, o evento era incentivado 

para ações como escolas de samba, não características da região, desrespeitando, portanto, a 

estrutura da cidade, composta por estreitas ruas tradicionais de saídas de blocos. Os diretores 

da EMPETUR, representados por Olímpio Bonald Neto, manifestaram-se em resposta ao 

movimento:  

 

Muitos veem somente aos aspectos negativos do turismo e atribuem a eles todas as 

descaracterizações culturais e poluição ambientais ocorridas em áreas que passavam 

a ser receptor de visitante, sem, ao menos, admitir a ação de outros fatores negativos 

(fora do controle do setor turístico) que interferem. (RECIFE, 1982, p. 15 apud 

VICENTE, 2011, p. 42) 

 

Em suma, no final da década de 1960 e início de 1970, tanto a EMETUR, quanto a 

EMPETUR, órgãos voltados para o desenvolvimento do turismo em Pernambuco, 

trabalhavam diretamente com a cultura no estado. Apenas no começo da década de 1970 é 

que se inicia o processo de construção de um órgão governamental especificamente voltado 

para a cultura. Com essas mudanças, o turismo deixou de ter uma função política 

estruturadora para ter uma visão mercadológica e de marketing, não cabendo mais a área 

cultural dentro dos órgãos de turismo do estado e do Recife (VICENTE, 2011). 

  

No Recife, especificamente devido a essa nova visão política, a EMETUR (que desenvolvia 

mais ações na área da cultura que na de Turismo) é transformada em uma fundação de cultura, 

e o turismo passa a ser apenas um departamento dentro dessa fundação, permanecendo assim 

até a metade da década de 1980. 

 

Em 1979, é criada a Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR), que “tem por 

objetivos principais e permanentes: exercer, desenvolver e incentivar a política cultural do 

município; fortalecer o sentimento de cidadania; preservar o patrimônio cultural municipal e 

nacional, no âmbito da Cidade do Recife” (PERNAMBUCO, 1979 apud VICENTE, 2009, p. 

42). As ações na área do turismo ficaram reduzidas a um departamento para a promoção de 
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eventos na cidade, resultando numa diminuição significativa das atividades relacionadas ao 

setor turístico na cidade.  

 

As mudanças na gestão da cultura no Recife acompanhavam as transformações do cenário 

político do país a partir de 1985, período de redemocratização do Brasil: “foi retomada a 

eleição para os dirigentes das grandes capitais, período em que Jarbas Vasconcelos foi eleito 

pelo voto direto para o seu primeiro mandato frente à prefeitura do Recife” (MELO, 2005, p. 

42). Verifica-se no relatório de atividades da Fundação de Cultura, nos anos de 1986 a 1988, o 

interesse de incorporar uma nova perspectiva para área, intenção já expressa no título de capa, 

“Caminhando na Democratização da Cultura”.  

 

Nossa tarefa maior foi promover uma ampla, irrestrita e corajosa anistia para o nosso 

povo. Não apenas para as elites amordaçadas em sua criatividade durante os últimos 

vinte anos de sombras e de obscurantismo político. Mas anistia também para os 

segmentos populares, que jamais tiveram um espaço próprio de expressão cultural. 

O povo, na perspectiva da Prefeitura de Jarbas Vasconcelos, não é objeto de 

programas de governo, muito menos de projetos culturais – ele é e será sempre 

sujeito de suas próprias manifestações. Promover e alargar a democracia cultural, 

que buscamos como prática e perseguimos como compromisso inarredável. Não 

temos, por isso, qualquer preconceito. (RECIFE, 1988, p. 1) 

 

Também mostra o papel e o lugar que a cultura ocupa no município, no resgate ao prazer de 

compartilhar a vida social e no vigor que dela emana, expressos na cultura e em suas diversas 

formas de livre expressão, tidas como a identidade de um povo e de seu território. 

 

Nosso trabalho, dessa forma, não se esgota nas fronteiras da administração 

municipal, mas soma esforços para livrar nossas manifestações culturais dos 

estrangeirismos e modismos que desfiguram e abastardam, que descaracterizam e 

anulam. Esta, afinal, não é uma tarefa de um partido ou governo, não é sequer 

trabalho apenas de uma geração. É a missão de um país e de um povo, na busca 

incessante de sua própria sobrevivência. Sem identidade cultural própria, sem raízes 

fincadas no tempo e na história, as nações desaparecem como tal, descaracterizadas 

em seu perfil, uniformizadas e homogeneizadas no seu espaço econômico e social. 

Só a cultura nos preservará como nação e como povo. Só a cultura garantirá ao 

nosso povo, não apenas o presente, mas, sobretudo, o amanhã definido em nossa 

identidade, caracterizado em nossas peculiaridades de povo e de nação. (RECIFE, 

1988, p. 2) 

 

Já nessa época, observa-se uma clara noção de que o papel estruturador da cultura ocorre a 

partir de uma visão construída a longo prazo, e não apenas em uma gestão ou governo. Por 

outro lado, tal compreensão também é pertinente ao justificar as dificuldades do município em 

garantir, promover e “proteger” a cultura e a identidade local, devido à carência financeira 
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frente ao momento de transição política no país. Entretanto demonstra, ainda, o empenho da 

Fundação em buscar alternativas para a execução das atividades culturais.  

 

Atuamos num difícil período de transição institucional e crise econômico-financeira 

do País, cujos reflexos têm limitado, terrivelmente, as possibilidades de intervenção 

das prefeituras nos problemas municipais. Para superar essas dificuldades, 

recorremos à mobilização interna e externa. Muitas vezes, num órgão público, 

tivemos de utilizar recursos artesanais e alternativos. E partimos, através de 

convênios, para bater às portas de entidades públicas e civis como: FUNDARPE 

[Fundação Cultural do Estado], EMPETUR da Secretaria de Turismo, Cultura e 

Esportes do Governo Popular de Miguel Arraes; Empresa metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU), do Governo Popular de Miguel Arraes; Fundação 

Nacional de Artes Cênicas (FUNDACEN); Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ); 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); Fundação 

Nacional Pró-Memória; Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA); Centro 

Luiz Freire; Fundação Roberto Marinho. (RECIFE, 1988, p. 2) 

 

É importante notar que, desde essa época, as ações para a cultura já eram voltadas para 

eventos, turismo e animação cultural, tendo destaque o Carnaval, São João, Natal, Pátio de 

São Pedro, Feira de Arte e Artesanato de Boa Viagem, Turismo e Revitalização do Centro da 

Cidade (RECIFE, 1988).  De acordo com o relatório de gestão da FCCR, de 1988, os três 

ciclos festivos integrantes do Programa Multicultural, implementado pelo governo do PT, já 

existiam desde essa época. Apesar da cidade adquirir uma nova roupagem e extensão das 

ações, por ter aumentado consideravelmente seu orçamento nos últimos anos, a base pautada 

nos ciclos festivos continua a mesma de 23 anos atrás. A cidade do Recife conseguiu sustentar 

uma visão ampla da cultura, delegando à área uma importância estratégica para a cidade e 

alcançando em suas gestões recentes um aumento considerável dos recursos; com isso, 

promoveu relativa mobilização social em torno da cultura e suas políticas. Apesar disso, 

alguns obstáculos se mantêm insuperáveis. 

 

A gente tem a proposta da Rádio Frei Caneca, que é a proposta de um vereador 

chamado Liberato Consta Júnior, que tem quase 90 anos, e o projeto é da década de 

1960, então o maior erro do [Programa] Multicultural, para mim, porque foram oito 

anos de João Paulo e agora já vão quase três de João da Costa, que, apesar do 

rompimento, é uma continuidade, é o mesmo partido, é o sucessor, não entendeu os 

gargalos da cidade, porque veja só, eu já tenho 21 anos de carreira de produtor e os 

gargalos de 20 anos atrás são exatamente os mesmos.
 
(ANDRÉ, 2011)

 19
 

 

Referindo-se às dificuldades da área musical, Paulo André é contrário à ideia dos ciclos no 

formato que eles se consolidaram, sendo, portanto, uma forma de dar visibilidade para os 

governos, sem avançar num trabalho de base que passa, por exemplo, pela formação e 

capacitação de agentes culturais e fomento à cadeia produtiva na geração de um mercado 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por Paulo André (Produtor do festival musical “Abril pro Rock”), 2011. 
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interno. Segundo Paloma Granjeiro
20

, “(...) hoje a PCR é a maior contratante de apresentações 

artísticas no Estado”. Segundo Mariângela Borba
21

, a I Virada Cultural, que aconteceu em 

2011 promovida pela prefeitura do Recife, não buscou um planejamento entre os produtores 

locais, estabelecendo uma concorrência desleal para quem como ela já estava com espetáculos 

em cartaz e que aconteciam paralelamente.  

 

Para José Antonio
22

 (conhecido por Joe), eventos como a Virada Cultural são importantes 

para a cidade, no entanto, é necessário rever a forma como ele se insere no calendário cultural 

do Recife, pois, sua primeira edição culminou numa concentração de eventos na mesma 

época: “A Virada Cultural entrou na disputa atropelando o Festival de Dança do Recife, que 

esvaziou. Por ter menos patrocínio, teve a divulgação prejudicada”. Para os produtores 

culturais, a proposta da Secult de promover shows e eventos pontuais em determinadas épocas 

do ano efetivamente não aproxima a população das produções locais porque não se investe em 

formação, capacitação e muito menos no fortalecimento de um mercado interno. Ainda 

segundo Joe, cria-se uma cultura de eventos gratuitos em que as pessoas não estão dispostas a 

pagar para conhecer outras produções locais, mesmo por preços acessíveis. Para André, o que 

se observa no Recife é um equivoco no direcionamento das políticas públicas adotadas. 

 

Quem mora numa cidade como Recife goza de lei de incentivo municipal, estadual e 

federal. Recentemente, joguei um projeto de música no FUNCULTURA [Lei 

Estadual de Incentivo à Cultura], ao todo, em todas as áreas, foram 22 milhões de 

reais, agora quando os produtos culturais estão prontos a gente não tem o consumo, 

a gente não tem a distribuição, a gente não tem o consumo porque as pessoas não 

conhecem e esse ciclo ninguém consegue quebrar. (...) Então qual é o problema? Na 

minha opinião, os gestores de cultura e turismo do estado nunca meteram a mão na 

massa no passado, é o que eu chamo da política do achismo “eu acho que... eu acho, 

eu acho...” (ANDRÉ, 2011) 

 

Apesar de ser taxado como mercantilista, Paulo André, diz que há um equivoco quanto ao 

termo, pois considera ter uma visão mercadológica do cenário cultural. Como muitas cidades 

brasileiras, Recife ainda vive as contradições de um passado mal resolvido na área da cultura. 

Embora se note que, nas últimas gestões, expressivas mudanças no quadro das políticas 

públicas de cultura foram executadas, isto aconteceu muito por conta do perfil do secretário 

municipal de cultura João Roberto Peixe (2001-2008). Devido a sua afinidade com a área e ao 

respaldo político que possuía dentro do Partido dos Trabalhadores, do qual foi membro 

                                                 
20

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Paloma Granjeiro (Sócia da empresa Sambada Comunicação e 

Cultura), 2011. 
21

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Mariângela Borba (Jornalista e produtora cultural), 2011.  
22

 Entrevista concedida a esta pesquisa por José Antonio (Joe) (Produtor cultural e diretor presidente da 

associação Em Cena - Arte e Cidadania), 2011. 
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fundador e primeiro presidente em Pernambuco, Peixe exerceu certa influência interna e 

poder de barganha para a cultura no município.  

 

Ainda assim, segundo Paulo André
23

, o turismo, por exemplo, não dialoga com a cultura e tal 

barreira nem Peixe conseguiu romper; para ele, isso se deve ao fato do turismo não acreditar 

que a cultura seja um vetor de atração.  

 

É ação em cima de ação, projeto sem noção... A gente não consegue chegar num 

formato. A gente tem o conteúdo, mas a gente não consegue embalar pra vender. Eu 

já ouvi dos gestores de cultura, tanto municipal como estadual que não conseguem 

diálogo com o turismo, porque o turismo por sua vez nunca acreditou historicamente 

na cultura como vetor de atração. Não tem diálogo, nem no município porque eu 

toco essa tecla sempre e eu já ouvi da ex-gestora da FUNDARPE, “não, a gente não 

consegue ter diálogo”. Não tem esse negócio que cultura atrai. Por enquanto só no 

carnaval. (...) Olinda há três ou quarto anos atrás foi a primeira capital brasileira da 

cultura, a única coisa que eu vi Olinda fazer em relação a isso, foram os adesivos 

que circularam nos carros. Nenhum tipo de programação aconteceu nessa época. 

Então, parece que o carnaval da gente é tão grande que a gente confia nele que 

atraia, mas é isso que eu digo, quarta-feira de cinzas apaga a luz e fecha a porta que 

só reabre ano que vem. (ANDRÉ, 2011)
 24

 

 

 

 

3.2. Políticas Públicas de Cultura no Recife (2005-2011) 

3.2.1. Institucionalidade (Fundação/Secretaria, Equipamentos e Funcionários)  

 

Em 2001, na cidade do Recife, sob a administração do prefeito João Paulo (PT), é criada a 

Secretaria de Cultura do Recife (Secult), dirigida pelo designer e arquiteto João Roberto 

Peixe. A secretaria passa a representar o setor da cultura no município, mas mantém vínculo 

institucional com a Fundação Cultural da Cidade do Recife (FCCR), autarquia que 

anteriormente respondia pelas atividades artísticas e culturais da cidade, como afirma Peixe: 

 

Num acordo de governo no início da gestão em 2001, houve um desmembramento 

da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, criando uma secretaria específica de 

cultura. A Fundação de Cultura já existia e era vinculada a Secretaria de Cultura, 

Turismo e Esportes, com a separação, a fundação é vinculada a secretaria de cultura. 

Na segunda gestão em 2005, houve também o desmembramento do turismo e do 

esporte, ficando a secretaria de turismo, e o esporte, agregado a secretaria de 

educação, esporte e lazer, essa é a estrutura atual. (PEIXE, 2010 apud SANTOS, 

2009, p. 43)   

                                                 
23

 A recorrência de fontes como Paulo André deve-se ao fato de que o mesmo, ainda que sob um discurso 

inflamado, demonstra compreender os pontos fortes e fracos da área cultural da cidade do Recife. Mesmo com 

afirmações aparentemente generalistas quanto à relação entre cultura e turismo na cidade, a história mostra que, 

efetivamente, a população não aceita tal relação, visto que o turismo tende a superficializar o valor das 

produções culturais. 
24

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Paulo André (Produtor do festival musical “Abril pro Rock”), 2011. 



73 

 

 

 

Novos rumos foram traçados para a política pública de cultura do Recife, buscando não só 

atuar com eventos e datas comemorativas, mas também objetivando ampliar o conceito de 

cultura e integrar essas ações a programas e projetos articulados com o desenvolvimento 

econômico da população e o fortalecimento das raízes culturais e manifestações populares. 

Tal proposta estava alinhada com as reformas que se avistavam no plano nacional, no início 

do governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT), com Gilberto Gil à frente do Ministério da 

Cultura (MinC). 

 

Em 2009, João da Costa (PT) vence as eleições e tem o compromisso de continuar as políticas 

desenvolvidas do governo anterior e o jornalista Renato Lins (indicação de Roberto Peixe), 

assume a Secretaria de Cultura do Recife. Verifica-se que, com a mudança de governo, 

poucas alterações na estrutura administrativa foram feitas; as mais expressivas ocorreram nos 

cargos comissionados, principalmente na Fundação Cultural, mas sem alteração no número de 

funcionários.  

 

A concepção de cultura adotadava considera três dimensões: 1) enquanto produção simbólica, 

tendo como foco a valorização da diversidade das expressões e dos valores culturais; 2) 

enquanto direito de cidadania, com foco na universalização do acesso à cultura e nas ações de 

inclusão social através da cultura; e 3) enquanto economia, como foco na geração de emprego 

e renda, no fortalecimento de cadeias produtivas e na regulação da produção cultural e dos 

direitos autorais, considerando as especificidades e valores simbólicos dos bens culturais 

(RECIFE, 2008). Assim, pretendia-se desenvolver um trabalho que abarcasse essas linhas 

norteadoras. 

 

Com a ampliação da estrutura administrativa do setor, ambiciona-se alcançar uma ação mais 

integrada entre a sociedade e outros setores e esferas do governo (estadual e federal). A 

Secretaria de Cultura apresenta como principal atribuição definir e implementar políticas e 

ações culturais, assim como restaurar e preservar o patrimônio histórico e cultural recifense. 

Detentora de autonomia e orçamento próprio, apresenta a estrutura administrativa do 

organograma que segue (Figura 4). 
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Figura 4. Organograma da Secretaria de Cultura do Recife. 

(Fonte: Site oficial da Secretaria de Cultura do Recife) 

 

Na nova estrutura organizacional, a Fundação de Cultura Cidade do Recife foi mantida como 

órgão operacional da Secretaria de Cultura. O novo organograma propõe uma maior 

autonomia de gestão aos equipamentos culturais do município, como unidades vinculadas 

diretamente ao gabinete do Secretário. A Fundação de Cultura teve a estrutura básica mantida, 

incorporando mudanças como a criação do Núcleo da Cultura Afro-Brasileira. 

 

Numa reforma administrativa realizada no início da segunda gestão do Prefeito João Paulo, no 

ano de 2005, as mudanças estruturais se aprofundaram em busca do aperfeiçoamento 

administrativo. No âmbito da Secretaria de Cultura, a transformação considerada mais 

importante foi a criação da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural, que trouxe para o 
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órgão a gestão do patrimônio cultural material e imaterial do município, antes locadas na 

Empresa de Urbanização do Recife (URB) e na FCCR, respectivamente. Também foi criada a 

Diretoria de Captação de Recursos e Marketing Cultural. As mudanças mais abrangentes 

ocorreram na Fundação de Cultura, que passou a ter uma nova estrutura, com a criação das 

Diretorias de Desenvolvimento e Descentralização Cultural e de Gestão dos Equipamentos 

Culturais, em substituição à antiga Diretoria de Ação Cultural. Estas Diretorias passaram a ter 

funções mais definidas e Gerências Operacionais e de Serviços, específicas para as diversas 

áreas culturais, incluindo novos segmentos como dança, fotografia e design (RECIFE, 2008).  

 

Quanto à gestão das atividades e execução orçamentária, verifica-se que, em relação aos 

investimentos públicos, a Secult, por exemplo, empenhava cerca de 10% do total do Carnaval, 

ficando o restante a cargo da FCCR; o mesmo acontece no São João e Réveillon. O orçamento 

da FCCR é maior por ela ser uma entidade administrativa indireta, não estando sujeita a 

algumas burocracias centralizadoras da Prefeitura do Recife; há uma maior agilidade em 

licitações (por ter uma própria Comissão Permanente de Licitação - CPL) e nos trâmites 

financeiros (empenho, liquidação e pagamento). 

 

A Secult possui uma estrutura de 93 funcionários comissionados e 30 efetivos, somando o 

total de 123. A maioria destes funcionários é cedida pela FCCR, já que esta instituição dispõe 

de mais recursos para folha de pagamento. Além do pagamento fixo mensal, existe uma diária 

de eventos que, por lei, é paga através da FCCR. Isso significa que qualquer funcionário da 

Prefeitura do Recife que trabalhe em eventos culturais, independente do órgão em que esteja 

alocado (geralmente o pessoal da limpeza e segurança), receberá em folha de pagamento da 

FCCR.  

 

A captação de recursos (patrocínios, marketing direto e convênios) fica sob administração da 

Secult. Por esta razão, a Fundação de Cultura fica com a maior parte dos recursos do tesouro 

para pagamento. Essa estrutura organizacional foi criada no intuito de fortalecer os órgãos 

municipais de cultura, possibilitando uma dinâmica diferente na gestão e na política cultural 

para a cidade.  

 

Formulações e ações das políticas  
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No ano de 2001, em busca de reformular as ações culturais no município, a Secretaria 

Municipal de Cultura deu início à construção do Plano Estratégico de Gestão Cultural para a 

Cidade do Recife. O plano define objetivos estratégicos para a política cultural e seus 

principais pontos de mudança que a gestão pretendia implantar. De forma simplificada, 

destacam-se aqui os objetivos estratégicos da política cultural pretendida: desenvolvimento, 

democratização, inserção da cultura no processo econômico como fonte de geração e 

distribuição de renda, além da descentralização dessas ações na cidade, consolidando o Recife 

no circuito nacional e internacional da cultura.   

 

Já as mudanças propostas são: implementar um modelo de gestão moderna, transparente e 

democrática; viabilizar uma política cultural ampla e integrada no espaço metropolitano; dar 

visibilidade, estimular  e valorizar a produção cultural local; estimular, através da cultura, o 

exercício da cidadania e da auto-estima dos recifenses, especialmente dando aos jovens uma 

perspectiva de futuro com dignidade.  

 

Para atingir os objetivo e mudanças propostas do Plano Estratégico, todos os projetos e ações 

foram reunidos em sete Programas Estratégicos: Programa Estratégico 1 - Valorização da 

Cultura; 2 - Cultura como Vetor de Desenvolvimento; 3 - Patrimônio Cultural; 4 - Formação 

Cultural; 5 - Rede de Equipamentos Culturais; 6 - Gestão Democrática; 7 - Estrutura 

Administrativa25. 

 

A segunda gestão do Prefeito João Paulo (2005-2008) deu continuidade à proposta política 

iniciada com a estruturação do Sistema Municipal de Cultura. Este sistema é vinculado ao 

Sistema Nacional de Cultura e caracterizado como um instrumento de articulação das 

políticas públicas de cultura, com participação e controle da sociedade civil. O Sistema 

Municipal de Cultura da cidade do Recife é constituído pela Secretaria de Cultura, Fundação 

de Cultura Cidade do Recife, Conselho Municipal de Política Cultural, Fóruns Permanentes 

de Cultura, Plenária e Fórum Temático de Cultura do Orçamento Participativo, Conferência 

Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura, Sistema de Incentivo à Cultura (Mecenato 

e Fundo Municipal de Cultura), Sistema Municipal de Informações Culturais e Sistema 

Municipal de Equipamentos Culturais.  

 

                                                 
25

 Ver Anexo I: Plano Estratégico de Gestão Cultural para a Cidade do Recife. 
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As diretrizes da gestão cultural da cidade do Recife são definidas através da Conferência 

Municipal de Cultura, realizada bienalmente, e do Conselho Municipal de Política Cultural, 

de composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil. Os Órgãos Gestores devem 

apresentar, anualmente, relatórios de gestão para avaliação nas instâncias de controle social 

do Sistema Municipal de Cultura (RECIFE, 2008).  

 

Implementado no ano de 2001, o cadastro cultural do Recife foi reestruturado em 2006 e 

prevê a instalação de uma base de dados que contribua para a geração e difusão de 

informações culturais (artistas, equipamentos, eventos, manifestações e segmentos artísticos, 

cadeias produtivas, etc.), por meios eletrônicos. Esta é uma das iniciativas que visa estar 

conectada com o Sistema Nacional de Informações Culturais, que busca acompanhar e avaliar 

as atividades culturais com pesquisas e indicadores culturais. 

 

Em 2007, nas eleições do conselho municipal de política cultural assim como nos Fóruns, 

foram utilizadas urnas eletrônicas para a realização da votação. Como pré- requisito para 

votar a pessoa física ou jurídica deveria estar inscrita no Cadastro Cultural do Recife 2006. 

Dados da Secretaria de Cultura do Recife descreveram que em 2006 quando o cadastro foi 

atualizado, haviam 2.582 inscrições validadas (pessoa física) e de pessoa jurídica haviam 40 

inscrições validadas. Segundo o relatório de gestão 2008, o cadastro é uma ação da Gerência 

do Sistema de Informações Culturais da Secult e se tornou um dos critérios para a inscrição de 

projetos no Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) e também para a participação nas discussões 

dos fóruns permanentes de cultura do município. Estas medidas tornaram-se formas de 

incentivar as pessoas a se cadastrarem no banco de dados (RECIFE, 2008).  

 

Em 2011, a Secult divulgou chamada para o recadastramento cultural, entretanto não alcançou 

um número superior ao que já existia. Segundo o assessor jurídico da Secult, Fábio Brissant, 

os conselheiros são responsáveis por fazer os fóruns de seus segmentos ou da RPA, por 

exemplo; mas, muitas vezes eles não fazem e a comunidade reclama por desconhecer o que 

tem sido encaminhado. Brissant afirma ainda que esse foi o caso do recadastramento, em que 

as muitas RPA’s reclamaram de que não houve divulgação, ficando muitas das pessoas 

impossibilitadas de se recadastrar. 

 

Mesmo depois de reabrir para o recadastramento, em 2011, os números do cadastro cultural 

registrados no site são, atualmente, iguais anos de 2008. Segundo Jasciléia Dias, Secretária 
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geral do Conselho de Cultura do Recife, isso ocorreu porque foi preciso enxugar a quantidade 

de pessoas cadastradas para melhorar a qualidade das discussões, já que as pessoas apenas 

queriam se inscrever para gozar dos benefícios do SIC. 

 

A gente sabia que ía diminuir o número de pessoas cadastradas, porque a Secretaria 

de Cultura tem um SIC que é o Sistema de Incentivo à Cultura que, através de 

projetos, você se inscreve. Para se inscrever você tem que estar cadastrado, para 

poder captar recursos e participar dos projetos que é passado também por uma 

seleção para ver se seu orçamento está ok, se o que você está propondo fazer é 

compatível. (...) Mas a gente melhorou na qualidade porque a gente vai ter mais 

gente com mais interesse porque o que acontece, as pessoas só vão se cadastrar para 

participar do SIC, para botar o bloco no carnaval (...). E aí, a gente vai ter pessoas 

discutindo o que realmente se precisa discutir dentro da cidade. (DIAS, 2011)
26

 

 

A estratégia criada para otimizar as discussões dos fóruns e melhorar a qualidade das 

contribuições trouxe alguns prejuízos; um deles é a paralisia do cadastro de informações 

culturais. Além disso, há algumas perdas em relação ao processo democrático que estava se 

instituindo; a limitação do acesso de novas pessoas ao SIC, por não estarem cadastradas, não 

contribui para a diminuição da cultura de apoios e a política de balcão, ainda muito forte na 

cidade – aspecto que será discutido a seguir.  

 

Contudo, com base nas propostas da Conferência de Cultura de 2009, nota-se que a 

reformulação da lei do CMPC já é uma demanda da sociedade, para que se desvincule o 

cadastro cultural. Isso porque há uma necessidade de acompanhamento e revisão das políticas 

implantadas nos primeiros anos de gestão do PT, já que só agora começam aparecer os 

resultados, tanto positivos, quanto negativos, necessitando de correções que pensem no 

sistema como um todo e não apenas que resolva uma demanda do CMPC.  

 

 

O sistema municipal de equipamentos culturais é constituído pelo conjunto dos equipamentos 

culturais públicos e privados da cidade do Recife. O sistema tem a função de articular os 

gestores culturais, para viabilizar uma atuação integrada e complementar dos equipamentos. A 

estrutura da Rede de Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e da Fundação de 

Cultura Cidade do Recife é constituída por: cinco teatros (Teatro Apolo, Teatro Barreto 

Júnior, Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque, Teatro Hermilo Borba Filho); seis museus 

(MAMAM Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, MAMAM no Pátio, Memorial Luiz 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por Jasciléia Dias (Secretária geral do Conselho de Cultura do Recife), 

2011. 
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Gonzaga, Museu da Cidade do Recife, Museu de Arte Popular, Museu Murilo La Greca); 

quatro centros de Formação, Pesquisa e Memória (Centro de Documentação Osman Lins, 

Centro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas Apolo-Hermilo, Centro de Formação, 

Pesquisa e Memória Cultural – Casa do Carnaval, Refinaria Multicultural do Sítio Trindade); 

três bibliotecas (Biblioteca da SEPLAM, Biblioteca Popular de Afogados, Biblioteca Popular 

de Casa Amarela); a Orquestra Sinfônica do Recife, a Banda Sinfônica da Cidade do Recife e 

o Coro da Prefeitura do Recife; e uma Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges. 

 

A proposta desse sistema é descentralizar os espaços culturais que, em sua maioria, 

encontram-se na região central da cidade, através da instalação das Refinarias Multiculturais, 

novos equipamentos localizados nas Regiões Político-Administrativas (RPAs) da cidade 

(RECIFE, 2008). Atualmente, verifica-se que tal proposta foi parcialmente alcançada com a 

interrupção de construções de novas Refinarias, como era previsto na gestão anterior. Isso 

aconteceu devido à perda de força política do projeto com a mudança de gestão, que não 

necessariamente implicou numa continuidade; mesmo com a manutenção do partido no poder, 

as dificuldades de prosseguimento do projeto se devem à falta de interesse e engajamento 

político em viabilizar financeiramente tal mudança, como se vê a seguir. 

3.2.2. Programas e projetos  

 

Destacam-se aqui dois projetos de caráter estrutural, que compunham a proposta da política 

cultural adotada no Recife: o Programa Multicultural do Recife e o Complexo Turístico 

Cultural Recife/Olinda – que tinham a cultura como eixo central no processo de 

desenvolvimento da cidade. No entanto, após os dois mandatos de João Paulo (2001 a 2008), 

tais projetos passaram a tomar rumos diferentes na gestão de João da Costa (2009 a 2012).  

 

O Programa Multicultural foi desenvolvido pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de 

Cultura da Cidade do Recife, a partir de 2001, como ação estratégica para descentralizar as 

ações culturais através da participação popular. O programa tem como eixos de ação: o 

respeito à pluralidade, o estímulo à participação e a valorização da cultura local. O principal 

objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades do Recife, através 

da visibilidade da produção cultural dos diversos grupos sociais e do apoio ao processo de 

construção da sua identidade cultural. 
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O programa tem como característica estratégica o estabelecimento de uma relação direta entre 

a política municipal de cultura e as diversas comunidades, além do foco das ações serem 

voltadas para as questões pedagógicas e compreendidas como elemento transformador das 

percepções e práticas do fazer cultural. Nesta perspectiva, o programa se propõe à realização 

de cursos, oficinas e palestras, através da redistribuição de investimentos, da descentralização 

das atividades culturais em todo o município, da interlocução permanente entre gestores e 

comunidades, e da promoção do acesso de todos a informações e conhecimentos sobre a 

produção cultural, seus meios e produtos (RECIFE, 2008). 

 

A iniciativa tem como público-alvo prioritário jovens entre 16 e 25 anos, residentes na 

periferia da cidade, particularmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social – expostos a drogas, violência e marginalidade. A meta é capacitá-los para atuar no 

mercado da cultura, despertando o interesse para essa atividade e transformando-a numa 

oportunidade de profissionalização. Além disso, visa valorizar as manifestações culturais de 

cada RPA. No aspecto organizativo, o Programa Multicultural propõe a realização de 

festivais, mercados e a criação de Refinarias Multiculturais – equipamentos-âncora 

localizados nas RPAs com intuito de descentralizar as ações culturais na cidade (RECIFE, 

2008). 

 

O Festival Multicultural é o momento inicial de implantação das ações do Programa nas seis 

RPAs, que congregam 94 bairros existentes na cidade. Para a realização dessas ações é 

necessário um mapeamento da região a partir do cadastro cultural da cidade, do perfil 

socioeconômico, histórico-cultural e urbanístico da RPA. São relacionados artistas, 

produtores e instituições que atuam na área cultural, além dos locais apropriados para as 

atividades e eventos. A partir destas informações, são identificados os potenciais parceiros e 

participantes do festival para cursos, oficinas e eventos. 

 

Esse processo acaba sendo discutido e decidido entre gestores e comunidade. As oficinas 

desenvolvidas nas RPAs – entre 14 a 28 em cada festival – são determinadas pelas 

comunidades. Já os educadores responsáveis por sua condução são escolhidos por uma 

curadoria paritária entre as gerências da Fundação de Cultura e da Secretaria de Cultura 

(RECIFE, 2008). 
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Cada edição do festival contempla entre 30 a 40 alunos no Curso de Iniciação à Produção e 

Gestão Cultural, com uma média de 600 alunos nas oficinas multiculturais. Além disso, o 

evento alcança um público de cerca de 50 mil pessoas no conjunto de mostras e eventos. Ao 

final de cada festival, é realizado o Mercado Multicultural, no qual acontecem apresentações 

culturais e são expostas e/ou comercializadas as produções das oficinas, com a participação de 

cerca de 220 expositores, estimando-se 22 mil visitantes.  

 

O Mercado Multicultural é o momento em que os alunos das oficinas fazem a primeira 

exposição de trabalhos. Artistas e artesãos que não participaram das oficinas também são 

convidados a participar. Durante o Mercado, são realizados eventos artísticos, dentre os quais 

se destacam as apresentações artísticas das oficinas e de projetos dos alunos do Curso de 

Iniciação à Produção e Gestão Cultural. Entre 2005 e 2006, foram realizados seis Mercados 

Multiculturais nas RPAs, com um público de 6.600 participantes e um total de 98 

apresentações artísticas. As seis edições foram realizadas no Sítio da Trindade, Teatro da 

UFPE, Clube Ferroviário, Pólo Pina, Parque 13 de Maio e no Largo do Mercado da 

Encruzilhada (RECIFE, 2008). 

 

Destacam-se também os cursos de “Iniciação à Produção e Gestão Cultural”, “Avançado em 

Produção e Gestão Cultural”, “Produção e Gestão Cultural” e “Roteiro Cinematográfico”. 

Além deles, são realizadas diversas oficinas nas áreas de: Fotografia, Rádio, Jornal Popular, 

Percussão, Danças, Teatro, Artes Plásticas, Artesanato, Música, Audiovisual (vídeo e 

cinema), Canto, Culinária, Produção (para teatro, música, vídeo e dança), Técnica Vocal, 

Cabeleireiro, Poesia Escrita na Literatura de Cordel, Escrita Dramática, Contação de História, 

Literatura em Quadrinhos, Design e Confecção de Adereços.  

 

Alguns dos temas das oficinas encontram-se ligados às temáticas nos ciclos carnavalescos, 

junino e natalino, principais eventos do calendário do Recife e que movimentam a economia 

local. Nesse sentido, as oficinas do ciclo carnavalesco propiciaram aos participantes 

aprendizagens sobre a História do Carnaval, História do Frevo, do Maracatu e dos 

Caboclinhos, bem como o saber fazer das técnicas que são empregadas na confecção de 

Máscaras, Adereços e Maquiagem. As oficinas do ciclo junino também tiveram como 

objetivo assegurar o destaque que o contexto do ciclo propicia, incorporando oficinas de 

dança, música e comida junina, além de oficinas de confecção das tradicionais flâmulas de 



82 

 

 

São João – a oficina “Criando bandeiras” – e a que teve como objetivo a divulgação da “Vida 

e Obra de Luiz Gonzaga” (RECIFE, 2008).  

 

Atrelado aos cursos e oficinas, o programa também procurou criar espaços para discussões e 

formulação de propostas, avaliação das atividades realizadas e planejamento de novas ações. 

Ocorreram seminários nas comunidades para apresentação do Programa Multicultural e suas 

atividades para o triênio 2006/2008. Em 2006, foi estabelecida uma parceria com o 

Departamento de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), que tem como objetivo implementar ações que fortaleçam a formação 

cultural na cidade do Recife, através de cursos, seminários, mesas-redondas e oficinas. 

Intitulado “Projeto Multicultural & UFPE”, a parceria está centrada na cooperação mútua 

entre as duas instituições no sentido de: 1) criar uma rede de formação na área da cultura; 2) 

construir ferramentas teórico-metodológicas para planejar, executar e avaliar as atividades do 

Programa Multicultural; 3) desenvolver atividades de extensão nas áreas de produção e gestão 

cultural e nas diversas linguagens da arte e da cultura; e 4) potencializar a interação entre a 

Universidade e a sociedade, através da relação entre o fazer acadêmico e o fazer cultural das 

comunidades (RECIFE, 2008). 

 

O Projeto realizou seis “seminários temáticos”: “Multiculturalidade e Gestão Pública 

Descentralizada”; “Economia da Cultura”; “Memória e Identidade Cultural”; “Constituição de 

Redes de Cultura”; “Mercado Cultural” e “Jornalismo Cultural – Painel”. Também realizou 

reuniões para montagem do roteiro teórico metodológico do Curso de Extensão em Produção 

e Gestão Cultural. Essa iniciativa faz parte das ações da Pró-Reitoria de Extensão da UFPE, 

que pretende incluir no calendário universitário programas e projetos de cunho social como: 

Programa UFPE & Políticas Culturais; UFPE & Políticas Públicas; UFPE & Movimentos 

Sociais; Programa Interação UFPE & Empresa; Programa Educação Inclusiva & Formação; 

UFPE & Valorização da Extensão; e Programa Pró-Idoso. Apesar da universidade ser uma 

importante aliada, com potencial mobilizador significativo para impulsionar a política de 

formação do Multicultural, não se verifica a continuidade desta parceria. Segundo o 

coordenador da área de formação do Programa Multicultural, Marcelo Olímpio, essa 

articulação exigia custos que a Fundação não teve condições de manter.  

 

Ressaltam-se também as primeiras iniciativas de integrar os resultados do programa 

multicultural aos eventos estratégicos da cidade como: 1ª Mostra de Turismo Internacional do 
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Recife; Fórum Social Brasileiro; e a Feira do Empreendedor (proposta verificada apenas na 

gestão de Peixe). 

 

Em 2010, a presidente da Fundação Cultural da Cidade do Recife, Luciana Félix, declarou 

que o Programa Multicultural e sua política de formação ainda é prioridade; no entanto a 

realidade mostra-se destoante do discurso oficial, já que pouco foi feito nesse sentido.  

 

O Multicultural continua sendo o principal programa de formação da Secretaria de 

Cultura, privilegiando cursos e oficinas profissionalizantes voltadas à área da 

cultura. Temos uma verba de R$ 1 milhão do Programa Nacional de Segurança 

Pública e Cidadania (Pronasci) para investir no Multicultural. Vamos realizar um 

curso de restauro de fachadas e mais 60 oficinas diversificadas, todas em Santo 

Amaro. (MOURA, 2010) 

 

Na gestão de Renato Lins, que já dura três anos, não foi identificada nenhuma ação de 

formação como continuidade do formato que se observou na gestão passada, sob o modelo 

das oficinas, cursos de capacitação, convênios e parcerias com a universidade ou 

comunidades. Apesar do Programa Multicultural englobar uma política de formação e, com 

isso, a criação de um plano ou de uma rede de parcerias que viabilize uma capacitação 

contínua (como está previsto no Plano Municipal de Cultura válido até 2019), nenhuma ação 

foi executada nessa perspectiva, restringindo-se somente aos três ciclos festivos (Carnaval, 

São João e Natal), que perderam suas características iniciais. 

 

É notório que a execução dele [Programa Multicultural] está sendo 10% do que ele 

pode ser, porque só está voltado pra o incremento da comunidade nos grandes ciclos 

do Recife e na verdade o princípio, acho que a idéia do programa é uma coisa maior, 

no sentido de formação, no sentido da capacitação ao pessoal da comunidade. Mas 

isso ai, realmente ano passado tivemos problemas orçamentário e não tivemos 

condições de fazer as oficinas, os projetos desejados, programados para serem feitos, 

esse ano também. Inclusive esse ano daqui pro final de um ano a gente lança como 

se fosse um edital, uma seleçãozinha, pessoas para fazer uma série de oficinas até o 

ano que vem.  (BRISSANT, 2011)
27

 

 

Ao ser questionado sobre onde estaria o problema de execução da política de formação 

prevista no Programa Multicultural, o assessor jurídico não soube responder exatamente; 

ateve-se a dizer que isso era uma questão administrativa e que os ciclos absorvem boa parte 

do orçamento, mas que poderia ser flexibilizado (lembrando que o orçamento se mantém com 

o mesmo percentual de 3,4% dos recursos municipais destinados a cultura). Em 2010, Renato 

L (como é conhecido) exaltou a estabilidade do orçamento da cultura; hoje, ele afirma que é 

                                                 
27

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Fábio Brissant (Assessor Jurídico da Secult, Recife), 2011. 
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na realização do extenso calendário de eventos que se consomem as verbas para a cultura – o 

que atesta a pouca atenção para ações estruturantes, e mais para as ações de visibilidade e de 

pouca porosidade sociocultural. 

 

Apesar do corte de verbas das estatais para apoios culturais, conseguimos realizar 

todo o extenso calendário de eventos do Recife, mantendo o perfil das nossas ações, 

que devem sempre ter atividades de formação artística, serem voltados para toda a 

população e descentralizados. Além disso, tivemos o mesmo percentual de 

investimentos para a Secretaria de Cultura [em 2010], 3,4% do orçamento da 

prefeitura, mantendo o Recife como a cidade que, proporcionalmente, mais investe 

na cultura em todo o País. (MOURA, 2010) 

 

Observa-se que, em 2006, o percentual investido em cultura era de 3,5%, correspondente a R$ 

47.251.411,00 (quarenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e onze 

reais). Nesse ano, foram realizados seis Mercados Multiculturais nas RPAs; segundo Renato 

L, em 2010 a cultura atingiu um percentual de 3,4%, quase o mesmo de 2006, contudo não 

conseguiram realizar nenhuma oficina.    

 

A coordenação responsável pelo setor de formação dentro do Programa Multicultural, que 

vive um momento difícil na gestão atual, foi assumida recentemente por Marcelo Olímpio, 

que, como poucos gestores, apresenta julgamentos plausíveis e singulares diante da posição 

que ocupa. O professor, que apesar do receio de levantar hipóteses e críticas quanto ao 

formato da gestão pelo cargo que exerce, explica que, ao assumir a coordenação, fez muitos 

questionamentos. Entretanto percebeu que existia um comportamento automático: “era assim 

que se fazia, é assim que tem que continuar fazendo”. Em função disso, apesar da autonomia 

que tinha para atuar, não se sentiu à vontade para fazer intervenções estruturais, nem achava 

que havia tempo hábil para mudanças. Apesar do pouco tempo à frente da coordenação, ele 

faz alguns diagnósticos: 

 

A minha impressão é que a gestão atual, como quem concebeu o programa foi a 

gestão anterior, eu acho que não há entendimento do que é de fato, da importância 

desse programa. Esse programa não caiu nas graças, não é verificado como um 

programa de desenvolvimento. Ai tem alguns aspectos que a gente sabe que 

independente de discutir qualidade ou não, uma das coisas é a importância da 

visibilidade da gestão [no entanto] eu acho que esse programa tem visibilidade 

digamos pra população mais pobre da cidade, ele não é um programa... (...) Em 

formação os resultados normalmente não são muito precisos, então eu penso que se 

eles [os gestões] tiverem pensando assim, eu também diria, que resultados a gente 

tem alcançado? É possível mensurar o mínimo de resultado desse processo nosso de 

formação? Eu acredito que sim, mas eu acredito que nós hoje não estamos 

preparados organizando as nossas ações apontando com essa perspectiva. Então 

acho que são esses dois aspectos, que poderá ser que estejam nas perguntas de quem 
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é gestor. Gestor é muito pragmático, você quer saber de resultado, ele quer saber de 

visibilidade. (OLÍMPIO, 2011)
28

 

 

As Refinarias Multiculturais constituem as bases físicas onde as ações de formação técnica e 

artística, nos diversos segmentos culturais, possibilitam inserir a população jovem no mercado 

de trabalho da cultura. A localização das refinarias é definida levando em consideração 

fatores como: acessibilidade ao público; carência de equipamentos culturais; tradição e 

potencial de desenvolvimento cultural da área; índices de violência na região (que atingem 

principalmente a população jovem); e o papel a ser desempenhado pela refinaria como pólo 

de desenvolvimento urbano e dinamizador da economia local. As primeiras refinarias estão 

planejadas para os seguintes locais: Coque (RPA 01); Nascedouro de Peixinhos (RPA 02); 

Sítio Trindade (RPA 03); Parque do Caiara (RPA 04); Parque do Jequiá (RPA 5); e de 

Brasília Teimosa (RPA 6) (RECIFE, 2008). 

Verifica-se que, até o ano de 2008, foram implementadas as Refinarias Multiculturais de Sítio 

Trindade e a de Nascedouro de Peixinhos. A primeira está instalada num conjunto 

paisagístico localizado na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, com uma área de 

aproximadamente 65.000 m², que se estende até a Estrada do Encanamento, no bairro do 

Parnamirim. O local foi desapropriado e declarado de utilidade pública pela Prefeitura do 

Recife, em 1952, e tombado em 1974, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN).  

 

A Refinaria Multicultural Sítio Trindade está em funcionamento desde o ano de 2001, quando 

sediou o Festival Multicultural da RPA 03. Além disso, abriga atividades como oficinas de 

formação e capacitação que foram realizadas durante os anos de 2005 e 2006, nas áreas de 

artesanato, música, educação ambiental e patrimonial, danças, artes cênicas e comunicação, 

que beneficiaram um total de 775 alunos. Atividades em comemorações dos ciclos natalino, 

carnavalesco e junino constituem os momentos de maior público na refinaria, recebendo mais 

de 100 mil pessoas (RECIFE, 2008).  

 

O projeto da Refinaria Multicultural Sítio Trindade foi aprovado no Edital do Programa 

“Cultura Viva – Pontos de Cultura”, do Ministério da Cultura, em julho de 2007; na ocasião, 

um termo foi assinado estabelecendo o convênio para sua construção. A refinaria tem como 

objetivo estimular o desenvolvimento de vários movimentos culturais existentes na região. O 
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projeto está orçado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R$1.600.000,00 (um 

milhão e seiscentos mil reais) oriundos do MinC e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

resultantes da contrapartida da Prefeitura do Recife. Em agosto de 2007, foi liberada a 

primeira parcela do convênio, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (RECIFE, 

2008). 

 

A perspectiva era lançar em 2007 o edital para a construção do primeiro módulo da refinaria 

e, em 2009, a do segundo módulo.  Após a mudança de gestão, no entanto, esses prazos não 

foram cumpridos; a continuidade das ações, que era esperada com a eleição do mesmo partido 

político, não aconteceu. Para Peixe, esses atrasos se devem a questões burocráticas. 

 

(...) a dependência de outras instâncias para a execução desse projeto somada à 

burocracia para a liberação das verbas, gera problemas como, por exemplo, a 

defasagem de orçamentos e uma demora para atualizar e aprovar esses dados. 

Consequentemente esse processo leva à prorrogação de prazos e à demora na 

agilidade da obra. (SANTOS, 2009, p. 52) 

 

Em entrevista ao Jornal do Comércio, em 2011, Renato L anunciou mudanças nas propostas 

das Refinarias. O projeto do Sítio Trindade não teria mais o formato inicial, sendo adequado à 

viabilidade financeira. Tomou-se como exemplo a adequação de projetos como as praças do 

PAC, que se apresentam sob a forma de prédios.  

 

O Sítio da Trindade não terá mais o projeto da Refinaria Multicultural. Estamos 

tentando realocar os recursos para melhorias nas estruturas já existentes. Além disso, 

faremos uma refinaria em outro local da mesma região. (...) Uma coisa que nos 

levou a repensar as refinarias é o fato de que no Programa de Aceleração do 

Crescimento existem as praças do PAC, que são bem parecidas com as refinarias. O 

Recife foi contemplado com três dessas praças, que devem ser anunciadas em breve 

pelo prefeito. (LINS, 2011)
29

  

   

A Refinaria Multicultural Nascedouro de Peixinhos, assim como a Refinaria Sítio Trindade, 

também foi tombada pelo IPHAN, em 1980. Com uma área total de 8.494 m² e situada na 

divisa entre os municípios de Olinda e Recife, essa refinaria desempenharia o papel de 

equipamento estratégico em função das ações previstas dentro do Complexo Turístico 

Cultural Recife-Olinda. A refinaria está inserida em um complexo maior de edifícios, de 

propriedade da Prefeitura do Recife. Estas construções são ocupadas (e compartilhadas) por 

diversas entidades governamentais e não governamentais, tais como: Centro Tecnológico de 

                                                                                                                                                         
Multicultural), 2011. 
29

 Entrevista concedida ao Jornal do Comércio por Renato L, 2011. 
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Cultura Digital da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Governo do Estado 

de Pernambuco (bloco F); Centro Social Urbano da Secretaria de Assistência Social da 

Prefeitura do Recife (bloco G); Biblioteca Multicultural da Boca do Lixo (bloco G); Posto de 

Saúde da Secretaria de Saúde (bloco H); Escola Municipal Monteiro Lobato (bloco I); Espaço 

Poliesportivo (bloco J).  

 

O projeto da Refinaria Nascedouro de Peixinhos estava em andamento através do Programa 

“Mais Cultura”, do governo federal, que tem o objetivo de ampliar a oferta de oportunidades 

às populações que normalmente não têm acesso aos bens e serviços culturais (SANTOS, 

2009). Além disso, dos 11 edifícios que formaram o antigo conjunto edificado do Matadouro, 

datado do século XIX, quatro compõem a Refinaria Multicultural Nascedouro de Peixinhos; 

destes, o Auditório/Cine-Teatro (bloco B) foi restaurado, com recursos do Prometrópole 

(Programa de Infra-estrutura em Áreas de Baixa Renda da Região Metropolitana do Recife – 

RMR), que somaram um total de R$ 1.212.035,00 (um milhão, duzentos e doze mil e trinta e 

cinco reais) (RECIFE, 2008). 

 

Nos anos 1990 houve uma ocupação, a comunidade lá começou a partir do Balé 

Magemolê, ele funcionava lá, mal e porcamente, e já chamavam de Centro Social 

Urbano e ele era ligado a secretaria de Ação Social. Eu trabalhava na Cultura essa 

época e tinha uma rapaziada de Peixinhos, foi quando começou a onda do “Mangue” 

e ai eu sugeri, eles queriam um lugar pra fazer uma festa, “vão ocupar o Matadouro” 

e isso foi deflagrado. Eram uns grupos que tinham e eles começaram a se reunir 

dentro do Matadouro, começou até uma discussão pra mudar o nome de Matadouro 

para Nascedouro, aconteceu nessa época (...). Começou essa apropriação do espaço 

nos anos 1990 (...), mais ou menos nessa época o governo do estado começou a 

assumir isso, porque também pintou uma verba através do projeto Prometrópole do 

Ministério do Planejamento e eles tomaram esse projeto pra si e deram continuidade 

a intervenção, (...) era da prefeitura, mas era largado não tinha nenhuma verba de 

manutenção. (SÉRGIO, 2011)
30

 

 

 

Em 2007, a refinaria promoveu a realização de oficinas de formação em parceria com outros 

órgãos da Secretaria de Cultura, entre elas: Gestão de Projetos Culturais; História da Dança 

Afro Brasileira – teoria e prática; Produção de Palco – holder, som e luz; Frevo e Maquiagem 

Artística. O galpão onde funciona o teatro tem sido utilizado para a promoção de espetáculos 

teatrais e shows musicais, dirigidos aos moradores da região circunvizinha. Dentre as 

atividades realizadas, destacam-se: a apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife; 

atividades da programação do Festival “SPA das Artes” (evento de artes plásticas); a Semana 

da Fotografia; o Festival Internacional de Dança do Recife; o Festival Recife do Teatro 

                                                 
30

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Noércio Sérgio (Arquiteto), 2011. 
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Nacional; o lançamento do CD da Banda Nação Zumbi; além do Ciclo Natalino (RECIFE, 

2008).  

 

Em entrevista ao Jornal do Comércio, em 2010, Renato L afirmou: “o Nascedouro de 

Peixinhos, que já está atuando, também passa por uma reforma, e vai receber um teatro mais 

estruturado, além de um espaço para a realização de cursos e oficinas. O projeto já está 

finalizado e a verba, disponível”
31

. Entretanto a Refinaria Multicultural de Peixinhos, que 

ocupa um espaço já existente, sofreu poucas modificações, reduzindo drasticamente suas 

dimensões previstas originalmente. 

 

As Refinarias praticamente só ficaram na ideia porque o próprio Nascedouro de 

Peixinhos já existia antes dessa ideia de Refinarias. É um projeto muito antigo de 

restauração daquilo; na verdade começou como uma ocupação, a juventude 

querendo espaço, por ideia de Noércio Sérgio, arquiteto experiente da prefeitura, e a 

história viva de todo planejamento da cidade, urbana e na cultura. (BOTLER, 

2011)
32

 

 

Apesar da movimentação do espaço e do histórico que o legitima, verifica-se que a situação 

atual do espaço ainda é muito precária em relação a uma estrutura adequada, munida de 

equipamentos; logo aquilo que havia sido pensado para o projeto inicial não teve segmento.  

 

Nascedouro funciona, mas não como se pensou no projeto, a gente tem lá um espaço 

um teatro, mas o próprio investimento para a casa cênica não tem, o pessoal da 

classe tem que contratar luz, som, tudo! (...) Não existe um interesse da atual gestão 

que isso aconteça, porque na época de Lula tinha dinheiro e tudo já encaminhado. 

Ou seja, deu uma parada geral em todas elas. A única que ficou foi a Nascedouro 

porque há uma parceria, um interesse pela área e um financiamento do BNDES, não 

sei direito, mas existe já um financiamento. E as que tinham também ninguém falou 

mais, a gente tinha uma aqui em Brasília Teimosa, até hoje ninguém sabe. (MIKA, 

2011)
33

 

 

Já a construção da Refinaria Multicultural Parque do Caiara foi iniciada em 2007. O projeto 

prevê a construção básica de módulos para administração, lojas, exposições, cine-teatro, artes 

cênicas, artes plásticas, música, multimeios, design, biblioteca, centro de cultura digital, área 

de convivência e serviços. Tendo como proponente a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

da Universidade Federal de Pernambuco (FADE), o projeto foi aprovado na Lei Rouanet, com 

um orçamento de R$ 5.089.771,59, além do patrocínio da Petrobras. Mais tarde, por conta de 

uma reformulação e acordo com o MinC, o valor passou para R$ 7.359.023,88 (RECIFE, 
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 Entrevista concedida ao Jornal do Comércio por Renato L, 2010. 
32
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2008). A previsão de conclusão dos primeiros módulos era para o final de 2008, porém as 

obra estavam parada devido a impasses orçamentários e negociações com moradores do local 

que ocupam a área de forma ilegal. A Refinaria está integrada ao Projeto Capibaribe Melhor, 

que tem como objetivo a criação de áreas verdes, de lazer, convivência e o fomento à 

educação ambiental. Há cinco anos este projeto foi anunciado pela primeira vez, mas somente 

agora ele começou a sair do papel. No início de 2011, o prefeito João da Costa visitou o local 

onde funcionarão o Parque e a Refinaria Multicultural do Caiara, situado no bairro do 

Cordeiro, zona oeste da Cidade.  

 

Os empreendimentos fazem parte do projeto “Capibaribe Melhor”, que prevê a 

criação de dois outros parques, um em Apipucos e outro em Santana. (...) A 

Refinaria Multicultural Parque do Caiara terá, aproximadamente, 29 mil metros 

quadrados de terreno, dentro do Parque do Caiara, que tem área total de 140 mil 

metros quadrados. O local foi escolhido por conta do fácil acesso, através das 

Avenidas Caxangá e Maurício de Nassau, da carência de equipamentos culturais, da 

tradição e do potencial de desenvolvimento cultural e dos índices altos de violência 

na região, que atinge principalmente a população jovem. (LIMA, 2011) 

 

Em abril de 2011, João da Costa afirmou que o Parque do Caiara seria prioridade, com 

estimativa de estar pronto em 12 meses, mas atualmente não há perspectivas para o término 

das obras.  
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por Aldemir Mika (Ex-conselheiro de cultura e artista), 2011. 
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Figura 5. Projeto “Capibaribe Melhor” – Parque Santana/ Parque do Caiara 

(Fonte: Site da PCR) 

 

A construção das outras Refinarias Multiculturais, que foi calculada para custar, em mádia, 

dois milhões de reais cada, estão previstas nos planos da nova gestão e no plano municipal de 

cultura (2009/2019). No entanto, após três anos de gestão, há desconhecimento e silêncio 

quanto ao destino do projeto das refinarias, que parecem estar guardadas nas projeções e 

idealizações de Roberto Peixe.  

 

O espaço do Sítio da Trindade também é uma Refinaria (...) e depois passaram um 

pano por cima que até agora ninguém sabe, morreu, abafou tudo. Essas coisas têm 

acontecido... acontecido muito. Acredito que é uma questão de vontade política 

mesmo, às vezes eu sinto que os governos querem assumir, por mais que seja da 

mesma gestão, têm interesse em colocar aquela bandeira antiga, “essa bandeira é 

minha e vou colocar”. Sorte nossa que Peixe conseguiu segurar a discussão do Plano 

Municipal e foi até as últimas na discussão do Plano e por sorte nossa ele está lá no 

nacional hoje, as coisas têm caminhado (...). Acredito no que ele tem feito e no que 

ele fez aqui. Peixe era [trabalhava] 24 horas para implantação desse Plano e 

conseguiu que Recife virasse um exemplo nacional, mas hoje eu fico meio assim 

porque, na prática nossa aqui, a gente é meio... Aí você tem uma imagem linda, mas 

é cruel você dizer que tem e na realidade não tem. (MIKA, 2011)
34

 

 

 

Nesse sentido, observa-se a presença de traços políticos convencionais como o personalismo, 

que acabam sendo estruturadores de um tipo de cultura política marcada pela fragmentação de 

ações.  

 

(...) embora não se possa considerar atributos culturais [clientelismo, paternalismo, 

patrimonialismo e personalismo], agem de maneira significativa na configuração de 

uma cultura política fragmentada, com predisposição ao individualismo e à pouca 

valorização do coletivo, gerando um cenário prejudicial para a materialização de 

uma base normativa que valorize a democracia institucional. (BAQUERO, 2003, p. 

7) 

 

Percebe-se, portanto, que o projeto político montado para a área da cultura tinha sua força 

política ligada à figura de Roberto Peixe, que, por muito tempo, mobilizou e tentou convencer 

às autoridades políticas da importância desse elemento como vetor de transformação social. 

                                                 
34

 Ibidem. 
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Contudo, mesmo com a continuidade do partido, não foi suficiente para sustentar a proposta 

que primava pela intervenção urbana, social e cultural na cidade do Recife.  

 

A política tem desviado do que a gente acredita, então isso é sério. Eu vou sair agora 

do conselho, meu último mandato é esse, mas vai ser até melhor, porque, eu estando 

fora do conselho, vou começar a cobrar o dobro. Eu não sou gestor, mas acredito na 

gestão, passei um tempão lutando para que a gente tivesse um poder de verdade, que 

defendesse a população, a gente conseguiu pôr o PT lá na história, só que... eu era o 

PT de 10 anos atrás, não era o PT de 10 anos à frente, é outra história... essa história 

de tendência, essa divisão, essas facções, essa junção, essas coligações, isso tudo 

amarrou esse novo formato, que atrapalha muito o que a gente acreditava – eu digo 

eu enquanto liderança. Tanto é que meu grupo [de dança] tem 25 pessoas, mas 

poucos discutem política. (MIKA, 2011)
35

 

 

 

A política da visibilidade e dos governos com marcas próprias, visando um retorno eleitoral, 

somado à descrença dos gestores sobre os possíveis bons resultados de um investimento 

político e financeiro no campo cultural, são aspectos nocivos ao avanço de ações voltadas 

para a área. Ao se pensar em políticas públicas num âmbito urbano, ambiente diverso e 

repleto de demandas urgentes, pode-se inferir que os empreendimentos de maior relevância 

são aqueles de grande impacto e visibilidade, a exemplo da construção de obras pontuais e 

execução de megaeventos.  

 

Assim, a lógica da cultura e seus vagarosos resultados não condizem com a velocidade dos 

interesses políticos e muito menos com a burocracia do Estado, que, em geral, não é sensível 

às especificidades da área. O que se percebe é uma descrença política sobre o potencial 

transformador da cultura, que ainda é posta sob a lógica de “cereja do bolo” ou “pão e circo”. 

Faltam dados empíricos sobre o impacto social, que respaldem a área e busquem desmistificar 

os estereótipos e eliminar as desconfianças. Sob essa perspectiva o Programa Multicultural no 

Recife se perde enquanto proponente de ações transformadoras.  

 

O Programa Multicultural, isso é uma opinião minha, no primeiro momento era uma 

motivação para você está na periferia da cidade e conversar com artistas e com a 

população, e verificar, definir estratégia, proposta e ter um primeiro contato e dizer o 

seguinte, “onde que nós temos problemas aqui e de que maneira a gente pode 

resolver os problemas com formação”. (...) Aí eu acho que o programa sofreu certo 

esvaziamento porque, na verdade, não se conseguiu dialogar na estratégia original 

dele; tinham as Refinarias Multiculturais, elas seriam a grande estratégia de 

equipamento que favoreceria este programa na sua formação, mas é isso... Hoje a 

refinaria tem uma gerência e abarca um conjunto de outras atividades inclusive de 

formação também, mas realmente o programa (...) sofreu esse esvaziamento. A 

sociedade não se conforma com isso (...) o programa na sua essência mostra uma 

                                                 
35

 Ibidem. 
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ação um pouco mais integral da formação na temática da cultura; hoje, eu acho que 

houve uma desintegração. (OLÍMPIO, 2011)
36

 

 

O projeto do Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda
37

 foi iniciado em agosto de 2003, 

com a assinatura do protocolo de cooperação técnica e financiamento entre o governo do 

Estado de Pernambuco e a empresa pública portuguesa Parque Expo 98 S.A.. O projeto, que 

integra investimento público-privado, envolve as Prefeituras do Recife e de Olinda, o 

Governo de Pernambuco, o Governo Federal e Empresas Privadas. Essa iniciativa é 

caracterizada como projeto que visa implantar na cidade um pólo de atração e irradiação do 

turismo cultural. O objetivo é articular, de forma transversal, as áreas de cultura, turismo, 

urbanismo, meio ambiente, tecnologia da informação, comércio, serviços e desenvolvimento 

econômico e social.   

 

Através de um planejamento urbano, o Complexo Turístico visa ocupar espaços ociosos, 

subutilizados e revitalizar pontos degradados da cidade, caracterizados por assentamentos 

urbanos carentes de infraestrutura e de baixa renda, devido à ocupação imprópria ao longo dos 

anos.   

 

A implantação do projeto é feita em faixas denominadas de Zonas de Intervenção 

(ZI), Enquadramento (ZE) e Abrangência (ZA). (...) A ZI é a parte central da 

operação urbana e o diagnóstico a define como áreas ‘predominantemente vazias, 

ociosas ou com usos passíveis de desativação’ distribuídas em doze setores’. (...) A 

ZE é a faixa contígua, a qual o diagnóstico define como sendo uma área com 

características diversas que poderão no futuro ser alvo de novas operações urbanas, e 

ZA são as áreas de entorno, cujo papel é articular a ZI no contexto regional. 

(ALVES e colaboradores, 2008, p. 8) 

 

                                                 
36

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Marcelo Olímpio (Coordenador. da área de formação do Programa 

Multicultural), 2011. 
37

 Ver Anexo II: Briefing – Projeto Complexo Turístico Cultural Recife/Olinda. 



93 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa das zonas de atuação do projeto Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda: em amarelo, Zona 

de Abrangência; amarelo escuro, Zona de Enquadramento; vermelho, Zona de Intervenção.  

 (Fonte: Ministério das Cidades. Livro Recife Olinda, 2006, p. 13) 

 

O projeto do Complexo define quatro territórios (Figura 6): Olinda, Tacaruna, Recife e 

Brasília Teimosa. Em cada território, identificam-se núcleos que estabelecem conexões entre 

eles. Cada núcleo é constituído por um equipamento âncora e equipamentos secundários, a 

partir dos quais se pretende desenvolver um processo de requalificação urbana e de 

valorização cultural, estimulando o turismo cultural e as atividades comerciais e de serviços 

do entorno. No total, são 18 núcleos, sendo: cinco no Território Olinda (Varadouro, Carmo, 

Ribeira, Amparo e Alto da Sé); um no Território Tacaruna (Tacaruna); nove no Território 

Recife (Brum, Marco Zero, Alfândega, Praça da República, Aurora, Boa Vista Casa da 

Cultura, São José e Cinco Pontas); e três no Território Brasília Teimosa (Brasília Teimosa, 

Pina e Parque dos Manguezais) (RECIFE, 2008). As Refinarias Multiculturais também se 

integrariam ao projeto, agindo como equipamentos culturais âncoras, localizando-se de forma 

descentraliza na cidade (uma em cada RPA). 

 

A Ilha do Bairro do Recife e o Sítio Histórico de Olinda foram tombados como Patrimônio 

Cultural da Humanidade. Esses espaços possuem uma significativa concentração de 

equipamentos de grande porte, já implantados ou em implantação, voltados para cultura, 

lazer, eventos, comércio, tecnologia e comunicação. Eles são considerados lugares em 

potencial para atrair novos investimentos.  
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Figura 7. Áreas de abrangência do Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda. 

 (Fonte: Projeto oficial do Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda) 

 

A proposta do Complexo Turístico requer articulação, organização e planejamento 

sistemáticos, a fim de integrar o conjunto de ações estratégicas, apontar as intervenções 

prioritárias e interagir com os programas já existentes. Além disso, não se pode furtar a 

atenção das diretrizes de uso e ocupação do solo, com os usos e atividades recomendados, e 

também dos indicativos de zoneamento e regulação.   

 

Caracterizado como um projeto de revitalização urbana, o Complexo Turístico Cultural tem 

como premissa esses fatores para a atração de recursos financeiros. A proposta representa o 

tipo de planejamento que muitas cidades europeias e norte-americanas aderiram “frente ao 

modelo econômico vigente, em que muitas decisões anteriormente tomadas pelo governo 

central passaram a ser tomadas pela municipalidade, ocasionando uma constante luta por 

recursos” (LEAL, 2006 apud ALVES e colaboradores, 2008, p. 8). Verifica-se que, nos 

lugares em que esse tipo de projeto foi implantado, muitas vezes houve uma valorização da 

área e alta de preços dos imóveis, gerando uma expulsão dos moradores do local.  

 

No Recife esse fato é de suma importância, visto a grande quantidade de 

assentamentos precários e ao defender o projeto a equipe fala em inclusão sócio-

territorial através de provisão habitacional aliada a comércio e serviços, sendo que a 

geração de renda advém da própria implantação do projeto. Feita a defesa, as 

indagações... O pagamento das unidades será feito em que termos? A provisão de 

comércio e serviço utilizará os que já existem ou a proposta será a realocação do 

comércio local para essas unidades? No caso de realocação, a população tem 

interesse? Ou, será realizado incentivo para que um comércio em geral se instale 

nessas unidades? Ou mais, a população se adapta a essa tipologia? E para quais 

empregos essa população está capacitada? Esse parece ser o nó frágil do projeto 

uma que vez que quando confrontado com a realidade o discurso pode perder-se. 

(ALVES e colaboradores, 2008, p. 8) 
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A implantação do Complexo prevê transformações urbanas em 15 ou 20 anos, tais como: 1,5 

milhões de m
2 

de área construída; 323 mil m
2 

de área verde; 1 milhão de m
2 

de novas vias; 30 

mil vagas de m
2 

estacionamento; 8 mil novas habitações; 30 mil novos habitantes; 510 

milhões de reais de investimentos públicos e privados
38

. Com estas metas, percebe-se o 

planejamento de uma verticalização da cidade, decorrente da inserção de edifícios com altos 

gabaritos e ocupações de áreas que anteriormente eram verdes e serviam como respiro para a 

cidade. As obras, portanto, implicam num impacto ambiental muito grande no local.  

 

Outro fator a se destacar é a ocupação privada dos espaços considerados privilegiados para 

investimentos turísticos.  

 

O capital imobiliário terá com a implantação do Complexo Turístico Cultural 

Recife-Olinda regiões disponíveis, como Cais Estelita e Tacaruna de propriedade da 

marinha e que são altamente rentáveis devido à paisagem natural, infra-estrutura e 

comércio existente. (LEAL, 2006 apud ALVES e colaboradores, 2008, p. 9) 

 

Mesmo com investimentos públicos superiores aos privados, o que entra em discussão nesse 

projeto, em relação aos recursos, são os impactos gerados por ele e quanto isso irá se reverter 

em benefício para a população. Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento de critérios 

públicos para o usufruto dessas áreas na garantia de contrapartidas justas para a sociedade.  

 

                                                 
38

 Dados retirados de RECIFE e OLINDA (2007, p. 39). 
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Tabela 1. Orçamento do Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda. 

(Fonte: Projeto oficial do Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda) 

 

Vale ressaltar que o projeto apresenta o maior volume de investimentos públicos e privados 

na cidade, girando em torno de R$1.297.094.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e sete 

milhões e noventa e quarto mil reais) (Tabela 1). Este valor supera grandes programas e 

projetos governamentais que já atuam nesta área: Monumenta, Porto Digital, Prometrópole, 

Via Mangue, Capibaribe Melhor, Prodetur, Habitar Brasil/BID, Programa de Reabilitação de 

Áreas Urbanas Centrais e Programa de Habitação de Interesse Social. 

 

Observa-se que os desafios também estão em como identificar e possibilitar a regulação 

pública a modelos de gestão privada. No entanto, existem saídas para o estabelecimento de 

organizações civis para o acompanhamento dessas práticas: 

 

(...) para a implementação do projeto, se estabelece um instrumento jurídico e legal 

que funciona como Organização Social (OS) ou Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), que reúne todas as entidades públicas que passam a 

agregar a propriedade dos terrenos das intervenções, gerenciando assim perante o 

Poder Público a implantação do projeto. Porém, na formulação do modelo 

econômico considera-se essencial a criação da Sociedade Implementadora, que 
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engloba a OS e pode assumir a forma de sociedade anônima, que passa a ser 

responsável por si ou por terceiros pela realização da intervenção programada. 

(ALVES e colaboradores, 2008, p. 9) 

 

Percebe-se que o importante papel desse projeto para sanar problemas urbanísticos, 

econômicos e sociais da cidade, porém chama-se a atenção para as relações limítrofes 

público-privado. Esse projeto tem como foco a questão econômica (apesar do discurso 

pautado nas questões de inclusão sócio-territorial), sendo imprescindível a atenção para o 

interesse público e a parte que lhe cabe. 

 

O andamento do Complexo Turístico Cultural se manteve até os dois primeiros mandatos de 

João Paulo; após a sucessão, o projeto perdeu força perante a nova gestão, que extinguiu o 

grupo que coordenava e articulava as ações do Complexo. Ao consultar o posicionamento de 

funcionários antigos e recentes da Secult sobre o Complexo Turístico Cultural, verifica-se um 

desconhecimento geral sobre a tramitação do projeto. Designado pelo secretário Renato L 

para falar dos programas e projetos da Secult, o assessor jurídico, Fábio Brissant, que de 

modo geral demonstrou pouco conhecimento sobre a área da cultura no Recife, não sabia da 

existência do projeto Turístico Cultural e desconhecia a situação atual das Refinarias 

Multiculturais.  

 

Que projeto é esse? (...) Nesses dois anos e meio que eu to aqui... acho que deu um 

stand by nesse projeto, acho que foi geral, na verdade na prefeitura como um todo. 

Com essa questão da mobilidade, a Copa, outros novos projetos surgiram, outras 

prioridades surgiram. Mas eu não tenho conhecimento específico dele para poder te 

falar. (BRISSANT, 2011)
39

 

   

O novo governo, portanto, cria em novembro de 2009, sob a presidência de Milton Botler 

(arquiteto, urbanista e Ex-Assessor Técnico da Secretaria de Planejamento do Recife), o 

Instituto da Cidade do Recife Engenheiro Pelópidas Silveira (IPS). A instância está ligada à 

Secretaria de Controle Urbano, Desenvolvimento e Obras e tem como missão elaborar 

estratégias para requalificar o planejamento da cidade. As palavras do prefeito João da Costa, 

no dia do anúncio da criação do IPS, resumem a responsabilidade do novo órgão: 

 

O novo instituto terá o objetivo de pensar a Cidade para os próximos anos, o 

planejamento urbano de forma estratégica, os grandes projetos, aqueles que 

estruturem a Cidade para o futuro. Com isso, nós estabeleceremos algumas metas, 

como a preparação do Recife para a Copa do Mundo de 2014, que envolve a 

elaboração de um conjunto de projetos; a aplicação do Plano Diretor, que se 

desdobra em uma série de obras de estruturação; além do desenvolvimento de áreas 

de proteção ambiental, corredores viários, entre outros. Queremos estruturar uma 

                                                 
39

   Entrevista concedida a esta pesquisa por Fábio Brissant (Assessor Jurídico da Secult, Recife), 2011. 
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cidade com serviços modernos, enfatizando os princípios de acessibilidade e 

sustentabilidade. (SECULT, 2011) 

 

O órgão passa a abarcar alguns projetos previstos no Complexo Turístico Cultural, que tem 

como destino a diluição ou pulverização de suas atividades. Entre os projetos em 

desenvolvimento pelo Instituto destacam-se: o Plano Municipal de Mobilidade, o Pólo 

Jurídico na região do Joana Bezerra e o Planejamento do Centro do Recife.  

 

[Ao formular] o projeto Nosso Centro o prefeito (...) disse (...) “eu quero um plano 

com estrutura de visão de futuro” (...). Eu estou estruturando isso para que? Ai você 

retoma questões do Complexo por território, por exemplo. Bairro do Recife, 

economia do turismo e da cultura, tecnologia da informação e da comunicação, 

indústrias criativas, ai você vai pra Boa Vista tem mais residencial, mais educacional 

[com a implementação de universidades privadas]. Você vai vendo o que o território 

tem e o que você quer fortalecer, ai dividimos em três territórios pra todo mundo 

compreender (...). O projeto do Complexo Turístico Cultural não se perde (...) você 

tem coisas acumulativas, estratégias... Porque as situações mudam como a questão 

do porto, ou a negociação da propriedade ferroviária. Mas você tem que vê coisas 

que permanecem, por exemplo, a preocupação que eu tenho pra gente desenvolver 

uma área do São José que o Complexo mapeia, precisa ser refeito, são manifestações 

culturais locais, tipo, pode ter um maracatu naquele lugar, pode ter um 

restaurantezinho popular, coisas que não sobrevivem no meio de uma especulação 

imobiliária. (BOTLER, 2011)
40

 

 

Para Botler, a estrutura montada para o Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda carecia de 

legitimidade dentro da própria prefeitura e isso não foi suprido. Segundo ele, não havia dentro 

das próprias secretarias de turismo e cultura um envolvimento ou incorporação das atividades 

executadas como sendo parte integrante do projeto.  

 

[O projeto] (...) não tinha legitimidade, não tinha elo com a estrutura burocrática e as 

respectivas secretarias que desenvolve as políticas, você tinha um excelente 

conceito, mas não era... Quer ver uma coisa engraçada, teria que licitar no 

orçamento do Complexo Turístico Cultural planos locais, eram perímetros de 

reabilitação integrada, dentro da metodologia de reabilitação... Ele ia licitar esses 

planos, mas entrou em conflito porque quem faz plano é a Secretaria de 

Planejamento, na época. Então o Complexo como consócio político não saiu do 

lugar. (BOTLER, 2011)
41

 

 
 

Argumenta que a ideia de criar um Instituto era mais antiga que a do Complexo; portanto, 

após a reformulação de prioridades na mudança de governo, o entendimento político não era 

mais o mesmo. Havia uma descrença quanto ao formato do projeto e seus possíveis 

resultados, já que sob a ótica no governo atual a proposta apresentava-se sem sentido, devido 

à alta burocracia que a envolvia, além da falta de inclusão da sociedade que desconhecia a 

                                                 
40 Entrevista concedida a esta pesquisa por Milton Botler (Coordenador do Instituto Pelópidas da Silveira), 2011. 
41

 Ibidem. 
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proposta.  

 

(...) eu até brincava com Peixe, dizia assim: Eu vejo um sério problema nessa 

proposta porque em inglês quando você tem um conjunto de equipamento de cultura 

e tal, você chama de facility, daí a gente vem e chama de Complexo (...). Então, a 

estratégia de você implantar o Complexo Turístico Cultural, pretendia ser uma 

marca e foi (...) mas, não acho que é culpa da comunicação em si, eu acho que o 

povo tem que entender pra se identificar com o negócio, não é só lançar a Coca-Cola 

que ela cola, tem que ter um arranjo político de governo que compre a ideia. Eu 

gostei muito da ideia, mas acho que houve oposição pelo governo, não era a 

compreensão que ficou hegemônica. (BOTLER, 2011)
42

 

 

Ao ser questionado sobre a criação do Instituto como uma mudança de prioridade tendo em 

vista as demandas para a Copa do Mundo de 2014, Botler diz que isso também passa a ser o 

foco, mas que a prioridade do Instituto é trabalhar no Plano de Mobilidade Urbana, que 

capacite Recife, dando condições para a execução do evento e, principalmente, possibilitando 

acessibilidade às pessoas e consequentemente melhoria na condição de vida. Segundo Fábio 

Brissant, a Secult está em diálogo constante com o secretário especial para Copa, Amir 

Schwartz, para estudar a inserção da cultura no evento, porém ainda não há nenhum projeto 

ou ações previstas. 

 

O que se verifica, portanto, é uma clara mudança de posicionamento de um governo para o 

outro, no que diz respeito ao foco de alguns programas e projetos. Tal concepção reproduz 

uma visão distinta sobre a gestão e os rumos da cidade. Além disso, Botler ressalta que é 

muito difícil o investimento em projetos que envolvam muitas ramificações e articulações 

políticas e financeiras, como no caso do Complexo Turístico Cultural. Tal projeto foi 

considerado burocrático por ser configurado como uma ação de consórcio político, que 

envolvia cidades como Recife e Olinda, além das esferas de governo estadual, federal e 

iniciativa privada. Se por um lado, nota-se um despreparo do corpo fixo da administração 

pública em lidar com programas que exijam negociações políticas e distintos entrelaçamentos 

administrativos, por outro, percebe-se que programas como o projeto do Complexo exigem 

uma concepção clara sobre o projeto urbanístico para a cidade, o que não ocorreu.  

 

Botler coloca que as propostas do Nosso Centro (atual projeto de revitalização do Centro do 

Recife), por exemplo, foram pensadas dentro de um programa que articula ao mesmo tempo 

visão de futuro (visão do que se quer fortalecer), ações estruturadoras (noção de médio e curto 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por Milton Botler (Coordenador do Instituto Pelópidas da Silveira), 

2011. 
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prazo) e suporte (atividades do dia-a-dia, como: manutenção urbana, controle urbano, trânsito, 

etc.). Mas, assim como o projeto do Complexo, como pensar em visão de futuro, se o tempo 

previsto para implementação das políticas não é estipulado a longo prazo? Percebe-se que os 

projetos estruturadores que foram planejados para a cidade, durante esses anos, foram muito 

ambiciosos em sua abrangência e importantes para a cidade mover-se no sentido de um 

planejamento que possibilite uma melhor qualidade de vida para as pessoas; todavia, muitas 

questões ainda pairam sobre as cidades e seu modo de formular políticas públicas.  

 

Como sustentar um projeto estruturador para a cidade e sua vida social, cultural e coletiva, se 

não há garantias de continuidade entre as políticas implementadas, seja através de 

instrumentos legais e/ou pactuação com a sociedade? Como edificar políticas e ações 

pautadas em megaeventos que respeitem a dinâmica cultural local sem promover 

artificializações e expulsões? Como implementar políticas transversais, se a administração 

pública ainda trabalha no formato de linha de montagem, sob o aspecto de divisões de tarefas 

que não conversam entre si? O equívoco nessa comparação é que a administração pública lida 

com pessoas, e não com máquinas. Há uma urgência em repensar padrões políticos e 

administrativos que agilizem políticas que atendam às questões mais urgentes da cidade e das 

pessoas. Essas e muitas outras questões ainda persistem como parte de um ciclo incessante de 

repetições que precisa ser repensado. 

 

 

Políticas Setoriais 

 

Vale ressaltar que, apesar das falhas na implementação dos projetos ditos estruturadores, a 

cidade do Recife ao aumentar seus recursos, tem empreendido esforços em contemplar as 

diversas áreas da cultura. Grande parte do orçamento é aplicada nas ações, apoios e eventos 

que são consideradas como Políticas Setoriais, que englobam articulação com os 

equipamentos culturais da cidade. Os temas são distribuídos nas seguintes áreas: Música, 

Artes Cênicas, Dança, Circo, Literatura e Bibliotecas, Audiovisual, Artes Visuais, Design, 

Artesanato, Museus e Patrimônio Cultural, Cultura Popular e Cultura Afro-Brasileira. Apesar 

das críticas quanto ao direcionamento da execução da política local, é preciso considerar o 

volume de ações apoiadas e promovidas gratuitamente ou a preços populares pela Secult 

municipal ao longo dos anos. Já as ações mais duradouras, que requerem mais afinco na 

mobilização de esforços e recursos, como no caso da implantação de bibliotecas, acabam 
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deixando a desejar. Desde 2009, a Secult tinha anunciado um convênio com o programa Mais 

Cultura, do Ministério da Cultura (MinC), e o Recife seria contemplado por duas bibliotecas, 

uma na Caxangá e outra no Ibura, bairros periféricos do Recife. O objetivo é que cada uma 

das Regiões Político-Administrativas (RPAs) possa contar com uma biblioteca; no entanto, 

alegando problemas burocráticos para a execução das obras, Renato L explica o porquê dos 

poucos avanços:  

  

A biblioteca no bairro da Caxangá deve entrar em licitação para começar as obras. O 

problema no Ibura é encontrar um terreno público que atendesse às demandas do 

MinC. O nível de exigência deles em relação a documentação é muito grande. O 

projeto Biblioteca Mais Cultura envolve toda uma participação da comunidade que 

não nos permite simplesmente construir o prédio em qualquer lugar. O tamanho do 

terreno, a densidade populacional, a quantidade de escolas na vizinhança, tudo isso 

tem que ser levado em conta. (MOTA, 2011) 

 

A abrangente e complexa atuação da Secult municipal trás consigo não só responsabilidades 

para o gestor, mas exige dele um traquejo político e uma criatividade gerencial que vai além 

da sua ligação com a área. Percebe-se, portanto, que uma série de obras e projetos herdados da 

gestão anterior não teve conclusão ou não foi realizada nos três anos do primeiro mandato de 

Renato L à frente da Secult, seja por questões burocráticas, orçamentárias, vontade política ou 

descontinuidades. O fato é que, mesmo conhecendo a lentidão do Estado, a população sentiu 

muita diferença no ritmo em que as ações vinham sendo desenvolvidas na cidade.  

 

 

3.2.3. Instrumentos Legais 

 

Durante as três gestões do PT, a cidade do Recife conseguiu organizar a estrutura 

administrativa do setor cultural e, com isso, promover a reformulação de leis e mecanismos de 

participação que já existiam – com uma estrutura defasada, entretanto. Vale lembrar que é de 

suma importância a existência de mecanismos que garantam e estimulem as políticas 

culturais. De acordo com Rubim (2007): 

 

Toda política cultural, para ser concretizada, implica obrigatoriamente no 

acionamento de recursos financeiros, humanos, materiais e legais. Por conseguinte, é 

imprescindível às análises de políticas culturais, o conhecimento aprofundado de 

dispositivos, tais como: 1. Orçamentos e formas de financiamento da cultura 

previstos e realizados; 2. Pessoal disponível e envolvido na formulação, na gestão e 

na produção da cultura (...) 3. Os espaços, geográficos e eletrônicos, e os 

equipamentos existentes (...) 4. Os meios legais e as legislações disponíveis e a 

serem criados para organizar e estimular a cultura. (RUBIM, 2007, p. 152)  
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Deste modo, sobre os instrumentos legais institucionalizados na cidade, pode-se destacar: 

Fundo Municipal de Cultura; Lei de Incentivo a Cultura (Mecenato); Conselho Municipal de 

Política Cultural, Fóruns Permanentes de Cultura; Plenária e Fórum Temático de Cultura do 

Orçamento Participativo; Conferência Municipal de Cultura; e Plano Municipal de Cultura 

(2009-2019). Tais mecanismos, que estimulam o fomento e a participação social nas políticas 

culturais do Recife, fazem parte de uma série de proposições e demandas antigas da classe 

artística. No entanto, o caminho para se trilhar uma política pública de cultura democrática e 

descentralizada ainda é longo, e, por isso, continua sendo o foco de constantes pautas locais, 

requerendo o empenho de diversos atores sociais. 

 

Vale ressaltar a necessidade de revisão do funcionamento desses mecanismos, previstos num 

determinado espaço de tempo e que, portanto, implicam num constante acompanhamento e 

proposição de novos arranjos legais. Nesse contexto, destacam-se a proposta de reformulação 

da Lei de Incentivo à Cultura e a revisão da Lei do Conselho Municipal de Política Cultural 

do Recife, que aparece como proposição na IV Conferência de Cultura em 2009. Além disso, 

há outras pretensões que buscam o acompanhamento e controle das políticas implementadas. 

Também na conferência de 2009 foi admitida a criação de uma ouvidoria para a cultura 

(SECULT e FCCR), além da aprovação, por unanimidade, de que se acelere a implantação 

das Refinarias Multiculturais. Efetivamente não houve avanços em nenhuma dessas 

proposições; no entanto essa é uma questão que vai além dos mecanismos instituídos por lei, 

pois cabe à sociedade se apropriar dos direitos e deveres, no intuito de fazer cumprir o que 

lhes é garantido legalmente. 

 

 

3.2.4. Financiamento 

 

No campo econômico, a cidade do Recife possui uma matriz industrial diversificada. 

Caracterizada pela presença do capital de grupos empresariais locais, Recife fortaleceu seu 

mercado interno regional através da produção de bens de consumo não-duráveis, como 

produtos têxteis e alimentícios (a exemplo do açúcar), além do crescimento dos setores metal-

mecânico, químico, eletroeletrônico e plástico (FERNANDES, 2004). Além disso, dois terços 

da renda da cidade (PIB) são provenientes do comércio e serviços. Dentre os grandes projetos 

que Recife abriga, destaca-se o Complexo Industrial e Portuário de Suape, que permite acesso 

portuário a mais de 70 empresas e tem representado investimentos da ordem de US$ 1,7 
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bilhão. Além disso, prevê incentivos fiscais às empresas, oferecidos pelo governo estadual e 

municipal, com o objetivo de estimular a geração de empregos e incrementar a economia 

regional.  Nessa perspectiva, investimentos estruturantes prometem mudar os rendimentos da 

região nordeste a partir de 2013: 

 

Muitos dos projetos em andamento, como a modernização de rodovias, portos, 

aeroportos e a construção das ferrovias Transnordestina [interligará portos de 

Percém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco, ao município de Eliseu Martins, no 

Cerrado piauiense] e Leste-Oeste [cortará o oeste baiano] indicam que o histórico 

isolamento em relação aos maiores mercados consumidores do País, no Sul e 

Sudeste, vai diminuir. (CALHEIRO; CALLEGARI, 2011, p. 54) 

 

Tais empreendimentos prometem trazer vantagens estratégicas para atrair e atender os clientes 

gigantescos, como destaca o presidente da ferrovia Transnordestina, Daher Filho: “Uma carga 

de Suape ou de Percém vai levar só 45 dias para chegar à China” (CALHEIRO; 

CALLEGARI, 2011, p. 57). Os impactos gerados também pela Copa de 2014 prometem 

futuras mudanças urbanas e despertam a euforia de investidores de áreas distintas, com 

destaque para construção civil e turismo.    

 

Em 2009, o IBGE revelou que a capital Pernambucana possuía um PIB de R$ 24.835.340 e 

um PIB per capita de R$ 16.058.89. Porém, com um Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) em torno de 0,797 (PNUD, 2011), a cidade apresenta um rendimento médio referente à 

qualidade de vida das pessoas. Conforme indicadores socioeconômicos compilados no Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Recife de 2005, nove capitais nordestinas estão entre as 14 

sedes estaduais com maior desigualdade de renda, e quatro delas são as de maior iniquidade 

no país: Recife, Maceió, Salvador e Fortaleza. O estudo revela que, de acordo com o 

coeficiente de Gini (parâmetro internacionalmente usado para medir a concentração de renda), 

no ano 2000 o índice era maior no Recife e em Maceió, com 0,68 numa escala de 0 a 1. Isso 

significa que, quanto mais próximo de 1, maior será a concentração na distribuição de renda, 

acontecendo o contrário na medida em que se aproxima de 0. Numa comparação com o 

Relatório Global de Desenvolvimento Humano 2005, do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o trabalho mostra que o coeficiente do Recife chega a comparar-

se com o da Namíbia – país com pior coeficiente de desigualdade (0,707), em que os 10% 

mais ricos ficam com 64,5% da renda. No Brasil, o pior resultado do país apresenta-se em 

Maceió, onde 56,42% da renda era apropriada pelos 10% mais ricos, seguido do Recife, com 

55,07%.  
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Deste modo, nota-se um contraste preocupante entre o progresso econômico e seu retorno 

social. Essa realidade não é exclusiva à cidade do Recife; mesmo depois de programas sociais 

como o Bolsa Família, que incrementa a renda das famílias carentes, ainda não consegue 

avançar de forma substancial nas estatísticas sociais de todo o nordeste. Apesar da região 

projetar-se para um patamar econômico diferente daquele que vem ocupando há décadas, os 

vultosos investimentos em ações estruturantes que prometem gerar postos de trabalho e mudar 

os rendimentos da região, a partir de 2013, não trazem necessariamente a solução para seus 

problemas sociais.  

 

Ao confrontar os dados econômicos com os sociais, retomamos uma discussão antiga, travada 

por Celso Furtado (2000) ao refletir sobre os impasses da sociedade brasileira, que persiste em 

reproduzir a cultura material do capitalismo mais avançado, furtando a grande parte da 

população aos meios de vida essenciais. 

 

Se admitimos que nossos objetivos estratégicos é conciliar uma taxa de crescimento 

econômico elevada com absorção de desemprego e desconcentração da renda, temos 

de reconhecer que a orientação dos investimentos não pode subordinar-se à 

racionalidade das empresas transnacionais. Devemos partir do conceito de 

rentabilidade social a fim de que sejam levados em conta os valores substantivos que 

exprimem os interesses da coletividade em seu conjunto. Somente uma sociedade 

apoiada numa economia desenvolvida com elevado grau de homogeneidade social 

pode confiar na racionalidade dos mercados para orientar seus investimentos 

estratégicos. Essa discrepância entre racionalidade dos mercados e o interesse social 

tende a agravar-se com a globalização. (FURTADO, 2000, p. 6) 

 

O autor afirma ainda que uma possível saída para tal impasse seria a soma de fatores como 

criatividade política e vontade coletiva, devendo haver uma maior participação do povo no 

sistema de decisões. Destaca também que o objetivo de uma política de desenvolvimento deve 

ser o desenvolvimento cultural. 

 

Impõe-se formular a política de desenvolvimento a partir de uma explicitação dos 

fins substantivos que almejamos alcançar, e não com base na lógica dos meios 

imposta pelo processo de acumulação comandada pelas empresas transnacionais. A 

superação do impasse com que nos confrontamos requer que a política de 

desenvolvimento conduza a uma crescente homogeneização de nossa sociedade e 

abra espaço à realização das potencialidades de nossa cultura. Em uma época em 

que os que detêm o poder estão seduzidos pela mais estreita lógica ditada por 

interesses de grupos privilegiados, falar de desenvolvimento como reencontro como 

o gênio criativo de nossa cultura pode parecer simples fuga na utopia. (FURTADO, 

2000, p. 5) 
 

O autor questiona a simples apropriação das técnicas e sua capacidade operacional sem a 

supressão ou descaracterização das identidades culturais. Segundo ele, apesar do acesso aos 
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bens culturais melhorarem a qualidade de vida das pessoas, o consumo banal reduz indivíduos 

a meros consumidores passivos de bens culturais concebidos por outros povos. Gera-se, com 

isso, o fortalecimento de uma cultura exógena em que o Estado e mercado, em consonância 

com os compromissos de crescimento econômico, ditam padrões de uma cultura ideal e 

dominante. Furtado (2000) ressalta a importância em direcionar políticas culturais para uma 

mudança de percepção sobre tal processo, que inibe a criatividade e a identidade cultural, e, 

mais que isso, cria exclusões sociais e guetos culturais.  

 

Daí que uma política cultural que se limita a fomentar o consumo de bens culturais 

importados tenda a ser inibidora de atividades criativas e imponha barreiras à 

inovação. Em uma época de intensa comercialização de todas as dimensões da vida 

social, o objetivo central de uma política cultural deverá ser a liberação das forças 

criativas da sociedade. Não se trata de monitorar a atividade criativa, e sim de abrir 

espaço para que ela floresça. (FURTADO, 2000, p. 6) 

 

Ademais, são os traços singulares de cada cultura que fazem emergir modelos e estratégias 

únicas de desenvolvimento; eles não são copiáveis de uma realidade para outra, do contrário: 

tal transposição será passível de fracasso. Ou seja, para se pensar em cidades criativas e no 

seu potencial econômico, é preciso reconhecer e canalizar recursos para as potencialidades 

certas. Assim, uma política cultural deve se preocupar em desenvolver estratégias baseadas no 

diferencial identitário e na vocação cultural do território, promovendo ações duradouras às 

quais as pessoas se reconheçam. “(...) políticas, estratégias, modelos e ações não são copiáveis 

de uma cidade ou região a outra. Se têm na sua base a singularidade do espaço e as relações 

que aí se estabelecem, é evidente que não podem ser transpostos a outro contexto, sem a 

devida tradução” (REIS, 2009, p. 205).  

 

Observa-se que a diversidade de manifestações culturais existentes no Recife fez com que o 

poder público municipal reconhecesse tal valor simbólico, principalmente por causa dos 

investimentos massivos na área, com destaque para eventos como Carnaval e as festas de São 

João e Natal. Apesar disso, a injeção de recursos em ações pontuais evidencia a subutilização 

do potencial criativo da cidade. 
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Tabela 2. Composição do orçamento da Secretaria de Cultura do Recife (2007) 

 (Fonte: Relatório de Gestão da Secretaria de Cultura do Recife 2001-2008)  
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Cidades como Recife e Salvador poderiam ter explorado melhor suas vocações culturais. 

Repensar a cultura de festas sazonais, em ambas as cidade, a inclusão de políticas públicas e o 

fomento de um mercado interno que gere uma economia criativa e que incorpore esses 

atrativos, vai muito além do mero turismo predador que constantemente instala disputas e 

concorrências esmagadoras.  

 

Segundo dados do IBGE de 2005, na área da cultura, Recife era a segunda cidade com maior 

percentual investido no setor. Essa prioridade traçada pelo município fez com que o 

orçamento da cultura crescesse significativamente ao longo dos anos, atingindo sua máxima 

em 2007, com cerca de 3,94%, quase quatro vezes mais que a média nacional, que gira em 

torno de 1% (Gráficos 1 e 2).  

 

 

 

Gráfico 1. Orçamento da Cultura nas capitais brasileiras.  

(Fonte: IBGE/ Relatório de Gestão da Secretaria de Cultura do Recife 2001-2008)  
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Gráfico 2. Evolução do orçamento da Cultura no Recife 2001-2008. 

(Fonte: Relatório de Gestão da Secretaria de Cultura do Recife 2001-2008)  

 

Em 2007, os investimentos no ciclo carnavalesco aumentaram. Além das aplicações diretas da 

prefeitura, a Secult captou 4,25 milhões de reais destinados ao Carnaval dito multicultural, 

que integra programação gratuita de diferentes estilos musicais (rock, MPB, frevo, maracatu, 

reggae, coco, samba, ciranda, caboclinho, manguebeat, etc.).  

 

Nos pólos principal e descentralizados, foram contabilizadas cerca de 3 mil apresentações 

pelas ruas, 430 agremiações carnavalescas e mais de 180 shows. A cidade recebeu cerca de 

500 mil turistas, contribuindo para um empreendimento que gera investimentos locais e 

muitos lucros. As ações da prefeitura, em conjunto com patrocinadores e convênios, muitas 

vezes se equilibram no montante total necessário para a realização do festejo mais oneroso da 

cidade, que custa aos cofres públicos a importância de R$ 36.107.260,76 (trinta e seis 

milhões, cento e sete mil, duzentos e sessenta reais e setenta e seis centavos). Por conta disso, 

em 2008, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, considerando que este custo 

representa muito dinheiro para uma cidade do porte do Recife, fez uma auditoria especial na 

prefeitura para inteirar-se melhor dos gastos efetuados com o carnaval (Diário Oficial de 

Pernambuco, 2008).  

 

Apesar de ser considerado o carnaval mais democrático do país, a estratégia de 

descentralização do evento, que promove shows gratuitos em diversos bairros da cidade, não 

está imune a críticas, já que o valor empreendido não é verificado em nenhuma outra ação ou 

política implementada de cunho estruturador. Além disso, é durante os festejos que os 
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problemas do direcionamento da política cultural adotada ficam mais evidentes. Como 

destaca Paulo André: 

 

Eu fiz um show com o Mundo Livre em Peixinhos (...) e eu brinco dizendo que o 

público eram três papangus porque eram três meninos vestidos de papangu num 

largo em Peixinhos e o largo dava pra uma rua (...) lotada tocando suingueira e 

pagode e a galera nem aí pro Mundo Livre porque não conhece. Se a oposição 

tivesse gravado os três papangus, a visão que eu tive, e outros shows, tinha mostrado 

o derrame de dinheiro público que é esse Multicultural descentralizado. Eu fui ver 

Paralamas pra mil pessoas lá no Beberibe, que a galera não sabia nem chegar (...). 

Mil pessoas... por que? Porque a galera jovem não conhece Paralamas, vai os 

saudosistas. Mil pessoas, era pra ter cinco, seis mil pra justificar o custo. (...) Eu me 

lembro um Réveillon antes de trabalhar com Mundo Livre, deprimente, no Ibura! 

Era o Mundo Livre tocando num flesh ao vivo 11h30min da noite, não tinha 

ninguém! Você via na profundidade as barracas montadas não tinha ninguém pra 

contar, porque a galera do Ibura curti brega e pagode, infelizmente pra eles é isso. 

(ANDRÉ, 2011)
 43

 

  

Segundo estatísticas do IBGE, em 2005, os gastos per capita com cultura no Recife somaram 

cerca de R$ 21,83, ficando atrás de Boa Vista (RR), com R$ 30,51, que ocupa o primeiro 

lugar no ranking nacional. Apesar da importância de levantamentos como este para a área da 

cultura, não se deve tomá-los como absolutos; algumas considerações relativas aos mesmos 

valem ser destacadas. Segundo Elena Fioretti (2011), apesar dos números apontarem para um 

bom desempenho das políticas culturais de Boa Vista, essa não é a realidade que se verifica na 

prática, já que há muitas deficiências na política da cultura local. 

Os dados apresentados a partir do Orçamento do Estado, dos Planos Plurianuais de 

Roraima - PPA RR e de seus relatórios, demonstram que existe disposição do poder 

público em promover gastos para investimento no setor cultural, porém, a falta de 

objetividade por desconhecimento do desdobramento da participação da Cultura no 

desenvolvimento social e econômico, a inexistência de indicadores para medir o 

impacto desse setor na economia local, a necessidade de investimento em capital 

humano para a formação de grupo de profissionais que discutam e proponham 

soluções para as questões inerentes ao desenvolvimento da cultura e a importância 

da formulação de diretrizes que conduzam os caminhos do uso dos recursos 

destinados para o setor cultural, orientados para uma ação de política cultural, 

fragilizam o setor tornando-o inexpressivo e ineficiente. (Fioretti, 2011, p. 12) 

 

Segundo Paulo André, há um inegável aumento dos investimentos públicos em cultura no 

Recife, mas efetivamente esses dados são muito amplos, e não reproduzem a realidade 

cultural da cidade.  

 

Você quer entender o Recife olhe quando você passar num muro de 50 a 100 metros 

cheio de lambe-lambe aquilo é a realidade do Recife. Não é o que se ouve na mídia e 

tal...saiu na Folha de São Paulo 15 bandas pernambucanas saindo na frente no Brasil 

e tal, a produção eu não duvido, mas o consumo são outros quinhentos. E desses 15 

artistas todos sobrevivem do mercado fora de Pernambuco, no Brasil e no exterior 

                                                 
43

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Paulo André (Produtor do festival musical “Abril pro Rock”), 2011. 
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para alguns. No Recife as produções locais não vendem os números são 

insignificantes, não tem difusão. Bem ou mal na Bahia tem a Educadora, passa pela 

minha teoria que ainda somos muito MPB e a Educadora é um retrato disso, mas 

qual é a diferença da Educadora e da Universitária FM, a Educadora pode ser até 

conservadora no sentido da MPB, mas não é decadente como a universitária, 

decadente no sentido que se você escutar de meio dia a uma da tarde você vai ouvir 

um programa chamado “Almoço Musical” que toca Ray Conniff e Richard 

Clayderman, em 2011.  (ANDRÉ, 2011)
 44

 

 

O Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (Lei nº 16.215/96) é constituído pelo Mecenato e 

pelo Fundo Municipal de Cultura. Anualmente. São selecionados pelo Mecenato, através de 

Edital Público, projetos culturais dos segmentos de Música, Artes Cênicas (Teatro, Circo, 

Ópera, Dança, Mímica e Congêneres), Fotografia, Cinema e Vídeo, Literatura (incluindo 

cordel), Artes Gráficas e Artes Plásticas, Artesanato e Folclore, Pesquisa Cultural, Patrimônio 

Histórico e Patrimônio Artístico. Verifica-se que, mesmo com a diversidade das áreas 

contempladas pela lei de incentivo, as críticas ao sistema se referem à concentração de 

recursos em áreas específicas.  

 

Em 2007, a Secretaria de Cultura do Recife, através do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), 

distribuiu um total de R$ 329.947,48 entre 11 projetos ligados à área de música. Os projetos 

aprovados no edital anterior eram quase todos para a gravação de CDs, com exceção do 

festival de música clássica “Virtuosi”. Logo após a área de música, está o teatro, com dez 

projetos aprovados. No total, todos os aprovados somaram R$ 1.200.000.00 (um milhão e 

duzentos mil reais). Deste valor, cerca de 77,8% são destinados para Música, Artes Cênicas e 

Audiovisual (RECIFE, 2008). 

 

Nota-se que essas áreas são responsáveis pela maior parte dos projetos aprovados pelo sistema 

(NOGUEIRA, 2007).  Segundo Peixe, a gestão na área da cultura não é tão exata, já que os 

critérios de nivelamento não podem ser os mesmos entre suas diversas áreas, por exemplo.  

 

Segundo as regras de pontuação do SIC, esses detalhes técnicos tem peso 1 na 

decisão da aprovação do projeto. Para o secretário de cultura da cidade, João 

Roberto Peixe, "não se pode padronizar todas as áreas, cultura é algo que tem uma 

flexibilidade muito grande, então não teríamos como ter todos os discos ou obras de 

arte feitas com o mesmo valor". A garantia que a Prefeitura pode dar é estabelecer 

um limite de R$ 50 mil por projeto. "Um projeto diferenciado requer um custo 

diferenciado por ser tecnicamente diferente, não temos como estabelecer critérios 

para isso", explica. (NOGUEIRA, 2007) 
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Atualmente, a situação se mantém com as mesmas áreas sendo majoritariamente 

contempladas. Brissant (2011) argumenta que isso se deve não por uma prioridade da 

secretaria, mas devido à própria demanda: 

 

Não adianta dividir igualmente entre as áreas porque pode ocorrer de determinar dez 

projetos para cada segmento e pode ter segmento tipo de artesanato que só tenha dez 

inscritos. Esses dez inscritos que vão entrar? Ai, não vai entrar, vamos dizer que só 

tenha condições de ser aprovado dois, ai esses outros oito vão ser divididos pra 

discutir na demanda. (...) Ainda predominam gravação de CDs e circulação de 

espetáculos, por exemplo. (BRISSANT, 2011)
45

 

  

O Fundo Municipal de Cultura (Lei nº 16.215/96), previsto no Sistema de Incentivo à Cultura 

do Recife, encontrava-se inativo, porém, segundo o relatório de gestão 2008, ele estava em 

processo de regulamentação para a implementação. “Roberto Peixe explica que, por questões 

políticas, o fundo de cultura não foi implantado, entendendo-se que a lei municipal de 

incentivo à cultura já ocupava o papel que o fundo poderia ter e considerando-se por hora 

desnecessária a atuação deste” (SANTOS, 2009, p. 62). Hoje o Fundo já está em 

funcionamento e a visão não é mais a mesma; a expectativa da prefeitura é fixar um valor para 

o Fundo, já que muitos não conseguem captar com o empresariado local. 

 

A gente queria, que é um pleito da comunidade artística, parar de trabalhar com o 

Mercenato, porque eles alegam que há uma série de intermediários pra se chegar na 

empresa e conseguir captar. Eu particularmente entendo que seria mais viável 

trabalhar com o Fundo mesmo com uma verba derivada de Mercenato, mas você 

estimular a utilização não na ordem de 70%, 80%, mas pelo menos 50% ser via 

Fundo, até pra você garantir editais de formação. A gente tem uma política de apoio 

muito grande, ai vem o pessoal do Abril pro Rock, da festa do Morro da Conceição 

pra a gente dá patrocínio. Enfim, grandes festas que poderiam participar de um edital 

desse, não é simplesmente chegar e “me dá”, “me apoia aqui”, não se faz cultura 

assim. A ideia é criar grandes editais e diversificar com edital pra música, grandes 

eventos, formação de cursos. (BRISSANT, 2011)
46

 

 

Com um edital específico para Artes Cênicas, lançado em 2010, cinco projetos foram 

contemplados no valor de 20 mil reais cada. Verifica-se que esta área é duplamente 

privilegiada no destino de recursos, tanto no Mercenato, quanto no primeiro edital do Fundo. 

Entretanto, segundo Brissant (2011), a prioridade se deve ao fato da área estar mais 

organizada: “têm algumas questões burocráticas pelo Fundo que, se pegasse artesão, esse 

pessoal que não tem uma cultura de se organizar, ía demorar mais.” Apesar disso, há muitas 

críticas quanto a essa primeira experiência, já que o valor a ser pago pelo Prêmio de Fomento 
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às Artes Cênicas, promovido através do Fundo de Incentivo à Cultura, só saiu um ano e cinco 

meses depois de ter o seu resultado divulgado.  

 
(...) algumas montagens até já foram realizadas, como é o caso de Minha cidade, de 

Ana Elizabeth Japiá. A diretora inclusive fez um empréstimo para fazer a produção, 

contando com o fomento. Ana tinha me contado um tempo atrás que já tinha nova 

temporada prevista no Marco Camarotti, mas não sabia se iria conseguir cumprir por 

conta da grana. (DINIZ, 2011)  

 

Percebe-se que a questão não é simples. Há descompassos no discurso quanto ao 

estabelecimento de novas medidas, quando se observa, por exemplo, a ausência de incentivos 

mais diretos para o desenvolvimento de grupos culturais tradicionais, que não estão aptos às 

estratégias de captação de recursos exigidas pela lei municipal de incentivo, nem às 

burocracias do Fundo mencionadas por Brissant. Constata-se, assim, a ausência de ações da 

secretaria em promover capacitação e formação desses grupos, para os familiarizar 

minimamente com os trâmites legais do Estado, mesmo com a adoção do Fundo que 

processualmente se mostra mais objetivo. Como pondera a antropóloga e produtora cultural 

Márcia Mansur: 

 
Os grupos que trabalham com cultura popular deveriam se especializar para não 

depender tanto da figura de um mediador ou de um produtor cultural. É uma 

necessidade e um desafio que deve ser encarado e superado ainda. Acho importante 

ampliar programas como o FUNCULTURA (Fundo de Cultura do Estado de 

Pernambuco) porque o beneficiado recebe o dinheiro diretamente e não depende de 

captação de recursos. Apesar de ser do local e achar que ainda há muito que 

melhorar, reconheço que existe um esforço e um trabalho de valorização da cultura, 

e uma ampliação dos recursos para a área. (SANTOS, 2009, p. 62) 

 

Apesar das iniciativas e avanços orçamentários na área da cultura no Recife, percebe-se que, 

mesmo com a adoção de um modelo de políticas culturais mais democráticas, a cidade ainda 

enfrenta desafios com relação à consolidação desse modelo, que se torna mais complexo à 

medida que as demandas e problemas locais vão aparecendo.  

 

Segundo a Secult, o SIC acrescenta cerca de 2% nos recursos do orçamento da cultura; já os 

patrocínios e convênios, em torno de 10%. Até 2009, observa-se que havia um esforço da 

Secretaria em dialogar com outros órgãos da prefeitura em busca de parcerias e investimentos 

em conjunto. Dentre eles destacam-se: a Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental – investimento nas obras de preservação da memória 

urbana e no Complexo Turístico Cultural Recife-Olinda; Secretaria de Turismo – realização 

de eventos; Secretaria de Serviços Públicos e Empresa de Urbanização do Recife (URB) – 
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apoio a eventos; Secretaria de Educação, Esporte e Lazer – realização de atividades culturais; 

Secretaria de Gestão Estratégica e Comunicação – ações de divulgação da programação 

cultural (entretanto não se verifica uma parceria no sentido de atualização do site da Secult, já 

que não tem seus dados oficiais atualizados desde a gestão Peixe). Atualmente, segundo 

Brissant (2011) há apenas interações pontuais com outras secretarias; efetivamente, a Secult 

municipal mantém apenas projetos em comum com a Fundação Cultural do Estado 

(FUNDARPE). 

 

Percebe-se que não há uma intenção de propor sobreposições ou subordinações entre cultura e 

outras áreas ou entre Estado e mercado. O que se apresenta é a urgência de romper com 

isolamentos políticos ou de políticas, voltando-se para ações transversais que proporcionem a 

intervenção e promoção de políticas públicas mais articuladas entre si, sem abrir mão do 

apoio do Estado. Também é motivado o estímulo e o fortalecimento de um mercado interno, 

através da criação de estratégias de formação, capacitação e incorporação de agentes e 

promotores da cultura numa cadeia produtiva que se retroalimente e seja autossustentável.  

 

 

 

 

 

3.2.5. Participação da sociedade 

 

Alinhada com as discussões e políticas culturais nacionais, a cidade do Recife, nos dois 

mandatos da gestão de João Paulo (2001-2008), buscou ampliar a capacidade do poder 

público em dialogar com a sociedade, promovendo revisões e reformulações de mecanismos 

de participação. No intuito de repensar o papel da cultura na cidade e implantar ações 

articuladoras e estruturantes que dessem suporte e retorno a sociedade, foi realizada uma 

restruturação no Conselho de Cultura, que passa a ser constituído por representantes da 

sociedade com característica consultiva e deliberativa. Contudo ainda há muito para ser feito 

na superação de conflitos e resistências sociais, culturais e políticas.  

A busca pelo exercício da cidadania ativa envolve uma disputa de poder. Isto 

significa “enfrentamentos” difíceis em momentos de ação para garantir novos 

espaços institucionais de participação no processo de intervenção nesta realidade, 

um enfrentamento em que estão presentes, de um lado, as tendências verticalizantes 

e históricas e de outro a possibilidade de um diálogo aberto com todos os 

envolvidos. É desta forma que a participação constitui-se um desafio na prática, uma 

vez que sinaliza para um processo de construção permanente. (MELO, 2005, p. 17) 
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Dos espaços criados para o exercício da participação social, destacam-se: Conselho Municipal 

de Política Cultural, Fóruns Permanentes de Cultura, Plenária e Fórum Temático de Cultura 

do Orçamento Participativo e Conferência Municipal de Cultura. 

 

O Conselho Municipal de Cultura constitui um dos pilares do Sistema de Cultura e tem como 

objetivo garantir a participação da sociedade na definição das políticas públicas de cultura e o 

controle social dos recursos destinados aos programas, projetos e ações culturais. É 

considerado um órgão importante na institucionalização da relação entre a administração 

pública e os setores da sociedade civil ligados à cultura, participando da elaboração e do 

acompanhamento da política cultural. Existente desde 1971, sob a composição de membros 

notáveis, as mudanças no Conselho Municipal de Cultura do Recife iniciaram-se no ano de 

2001, com a renovação da sua composição, quando 16 dos seus 18 membros (titulares e 

suplentes) foram mudados.   

 

As efetivas mudanças ocorreram em 2005, com a aprovação pela Câmara de Vereadores do 

Recife da Lei Nº 17.105/2005, que reestruturou o antigo Conselho Municipal de Cultura, 

passando a denominá-lo de Conselho Municipal de Política Cultural. A renovação do 

conselho não foi só no nome para marcar a nova gestão, mas também em todo o quadro de 

integrantes que já faziam parte desde a gestão anterior e que, inicialmente, opuseram-se a 

deixarem seus lugares. Segundo Fernando Duarte, presidente da FCCR nas duas primeiras 

gestões, essas transformações foram importantes para renovar o conselho e para o 

alinhamento da política cultural implementada do município, já que os objetivos almejados 

não condiziam mais com os da gestão passada (SANTOS, 2009). 

 

O conselho possui composição paritária, ampliada dos nove membros do antigo conselho para 

40 participantes, sendo 20 representantes do poder público e 20 da sociedade civil, com 

mandato de dois anos. Desses, dois integrantes incorporam o Fórum de Ciclos Culturais. 

Diferente do antigo conselho, em que todos os membros eram indicados pelo executivo 

municipal, agora os representantes da Sociedade Civil são eleitos diretamente pelos 

componentes dos 19 Fóruns Permanentes, contemplando dez segmentos culturais, produtores 

culturais, trabalhadores da cultura, instituições culturais não-governamentais, fórum temático 

de cultura do orçamento participativo e as seis Regiões Político-Administrativas (RPA) da 

cidade do Recife.  
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A representação do Poder Público é composta por cargos de diferentes áreas da 

administração. Sintonizado com o Sistema Nacional de Cultura, abrange três níveis da 

federação, com quatro representantes do Governo Federal, um do Governo do Estado de 

Pernambuco, 13 de secretarias da prefeitura do Recife e duas da câmara de vereadores. Os 40 

membros do conselho ficam distribuídos em seis câmaras: Formação Cultural; Economia da 

Cultura; Patrimônio Cultural e Arquitetura; Cultura Popular; Artes Visuais, Design e 

Artesanato; Audiovisual, Artes Cênicas, Literatura e Música (RECIFE, 2008).  

 

Os Fóruns Permanentes de Cultura foram institucionalizados junto com a lei que criou o 

Conselho Municipal de Política Cultural. Eles têm como função atuar em conjunto com o 

conselho na deliberação e avaliação das políticas e ações culturais do município, e na 

formulação de políticas culturais específicas para as Regiões Político-Administrativas (RPAs) 

e segmentos culturais que representam. Os Fóruns têm a participação de pessoas de diferentes 

áreas da cultura, como criadores e produtores, além dos cidadãos, usuários e consumidores de 

bens e serviços culturais. As discussões passam tanto pelas questões específicas, quanto às do 

contexto da cidade como um todo. Previamente definidos pela Lei Nº 17.105/2005, esses 

espaços de discussão são baseados nos temas e no Regimento Interno do Conselho. 

 

Dessa forma, os Fóruns funcionam como órgãos de apoio ao funcionamento do conselho, 

assessorando-o nas discussões relativas aos temas de interesse específico de cada segmento 

cultural ou região da cidade. O conselho conta com os seguintes Fóruns Permanentes: Artes 

Visuais; Design; Artesanato; Patrimônio e Arquitetura; Audiovisual; Literatura; Música; Artes 

Cênicas; Ciclos Culturais (Carnaval, São João e Natal); Produtores Culturais; Trabalhadores 

da Cultura; Instituições Culturais Não-Governamentais; Regiões Político-Administrativas – 

RPAs (06 Fóruns), além do Fórum Temático de Cultura do Orçamento Participativo 

(RECIFE, 2008). 

 

Uma das Plenárias Temáticas do Orçamento Participativo, a Plenária de Cultura, reúne 

artistas e produtores, representantes de organizações dos movimentos sociais e moradores da 

cidade que tenham interesse na política cultural. A Plenária tem como objetivo escolher as 

prioridades de ação para a gestão municipal da cultura e também indica os delegados que 

participam do Fórum Temático de Cultura no Orçamento Participativo. Composto atualmente 

por 100 delegados, com direito a um representante no Conselho Municipal de Política 
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Cultural, o Fórum tem como tarefa principal coordenar e fiscalizar a execução do plano de 

investimentos e das políticas públicas desenvolvidas na área da cultura. Para o exercício de 

2008, a Plenária Temática de Cultura indicou as seguintes ações prioritárias: 

 

1. Valorização da Cultura – através do desenvolvimento de programas, projetos e 

ações, e da consolidação do Programa Multicultural, com a continuidade do Festival e do 

Mercado, além da implementação da Rede de Refinarias Multiculturais; 

2. Cultura como Vetor de Desenvolvimento – através do apoio à realização dos 

eventos do Calendário Cultural da cidade do Recife; 

3. Formação Cultural – através da capacitação de produtores e artistas locais e do 

fortalecimento do Programa Multicultural com o plano de formação cultural (RECIFE, 2008).  

 

Assim, percebe-se que o entendimento de cultura como vetor de desenvolvimento pautado nos 

eventos culturais encontra apoio e respaldo na Plenária de Cultura do OP.  

 

Com o objetivo de ampliar o debate de forma democrática, a conferência de cultura busca 

integrar todos os cidadãos que fazem a cultura, abordando desde as necessidades imediatas até 

as ideias de ações em médio e longo prazo. A I Conferência de Cultura do Recife foi realizada 

em 2003, com o título “Recife Capital Multicultural” e teve como participantes um 

diversificado leque: delegados representantes dos órgãos e entidade governamentais; 

delegados representantes dos conselhos de cultura estadual e municipal; delegados eleitos nas 

pré-conferências; artistas e produtores culturais; representantes dos poderes executivos, 

judiciário estadual, legislativo, ministério público estadual; e demais interessados nas 

questões culturais da cidade.  
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Quadro 1. Número de participantes das Conferências de Cultura do Recife. 

 (Fonte: Conselho Municipal de Política Cultural do Recife) 

 

A realização das conferências municipais faz parte do processo de estruturação do Sistema 

Nacional de Cultura, que busca construir uma política nacional que crie canais de participação 

da sociedade (RECIFE, 2008). Apesar de expressivo, mediante a dimensão do conselho de 

cultura, nota-se a ocorrência de uma oscilação entre os números de participantes ao longo das 

conferências realizadas entre 2003 a 2011. Segundo Roberto Peixe, apesar dos esforços 

somados na busca da consolidação dessas estruturas participativas, isso ainda é um desafio a 

ser superado. No entanto, em sua opinião, o que realmente é levado em consideração são a 

qualidade e o avanço dos debates estabelecidos nesses espaços (SANTOS, 2009). 

 

Em 2008, o Conselho Municipal de Política Cultural elaborou, a partir das diretrizes e 

prioridades definidas na III Conferência de Cultura do Recife, um plano municipal de cultura 

para a cidade, com duração de dez anos (2009 a 2019). O plano visa estruturar as políticas 

públicas de cultura para a cidade, através de propostas articuladas em longo prazo, garantindo 

a continuidade de projetos e planos atuais, e incorporando diversos campos e dimensões. Ele 

apresenta 20 diretrizes gerais, 120 programas e ações, distribuídos em cinco programas 

estratégicos: Diversidade, descentralização e direitos culturais; Economia da cultura; 

Patrimônio cultural e arquitetura; Formação e intercâmbio cultural; e Gestão pública da 

cultura. Aprovado em 2009, o Plano tem a intenção de ser um instrumento legal que 

direciona, a longo prazo, as políticas públicas de cultura da cidade, estimulando, portanto, 

política de Estado ao invés de ações pontuais de governo. 

 

As questões que envolveram tal aprovação não são tão simples e passam pela avaliação do 

documento, que não se apresenta tão consistente como parece. Segundo o jornalista Paulo 

Rebêlo, do Diário de Pernambuco: 

 

(...) são boas propostas, discutidas e consolidadas nos últimos anos, mas boa parte já 

foi anunciada, divulgada e até mesmo inaugurada ‘oficialmente’ (ex.: rádio Frei 

Caneca), sem nunca sair do papel. As propostas que são contempladas em cinco 

programas estratégicos são bem vistos com propostas consistentes e benéficas para o 

município como, por exemplo, a exibição de vídeos e curta-metragens locais, antes 

da exibição de filmes nas salas de cinema da cidade; parcerias com rádios 

comunitárias; alteração na Lei de Incentivo à Cultura; regulamentação e 

implementação do Fundo Municipal de Cultura; e principalmente a garantia de uma 

porcentagem fixa no orçamento da prefeitura para o setor, como ocorre com a Saúde 

e a Educação. (SANTOS, 2009) 
 



118 

 

 

Ainda de acordo com Rebêlo (2009), o plano é uma réplica do planejamento estratégico 

elaborado para os oito anos de gestão (2001-2008), nos quais muitas ações não foram 

executadas devido à amplitude.  

 

Parte delas poderia ter sido executada e, outra parte, não depende da Secretaria da 

Cultura e nem de um Plano Municipal convertido em lei. São desafios atemporais 

pelos quais, antes de sequer falar em cultura, passam por variáveis bem maiores 

dentro de uma gestão. Envolve transparência no gasto público e divulgação de quem 

faz o quê e para quem. Com a “crise financeira internacional” de argumento para o 

corte de verbas e patrocínios, o PMC pode engrenar uma saudável discussão pública 

ou transformar-se em outro elefante branco que já nasce defasado. (SANTOS, 2009) 

 

Verifica-se que as críticas ao plano também fazem referência à exacerbação no discurso 

político sobre as ações planejadas e ao posicionamento estratégico de marcar a gestão em 

curso com feitos grandiosos e reformistas.   

 

Com este plano, o Recife segue a sua trajetória histórica de vanguarda política e 

cultural, devendo ser uma das primeiras cidades do país a ter um Plano Municipal de 

Cultura aprovado por sua Câmara de Vereadores. A capital pernambucana segue o 

caminho de outras cidades do mundo, como Barcelona e Buenos Aires, com as quais 

tem mantido uma relação de cooperação e que já têm uma tradição de planejar 

estrategicamente a gestão da cultura. As experiências destas cidades foram 

referenciais importantes na formulação do documento. (SECULT, 2008) 

 

Com o histórico de interesse e mobilização local em defesa da preservação e fomento das 

tradições e atividades culturais, ao incorporar mudanças à estrutura do setor cultural 

convidando a sociedade a participar desse processo, o poder público firmou compromissos e 

criou desafios. Verifica-se um novo rumo das políticas culturais adotadas na cidade, visto que 

os mecanismos de participação já superaram a fase de efervescência da elaboração e desenho 

das políticas. A etapa de implementação, acompanhamento, controle e revisão torna-se um 

obstáculo, na medida em que a morosidade do Estado desafia a resistência de quem por muito 

tempo dedicou-se politicamente em defesa da área e não vê retornos concretos aos pleitos que 

se repetem a cada conferência. Para o produtor cultural Jô, o processo de participação perdeu 

o sentido que tinha, já que a sensação de repetição e inoperância da máquina pública é cada 

vez mais evidente. 

 

Esse processo da Conferência é interessante, mas esse negócio se diluiu tanto que 

começa um certo cansaço como se fosse a doença da democracia, virou 

democratismo, ai fica reuniões infindáveis e termina não...e ai você vê que a real 

política acontece de qualquer jeito, isso é um problema que não acontece só na 

cultura. A conferência da criança desse ano está embananada, é uma confusão, uma 

dispersão. As vezes fica parecendo que simplesmente dá respaldo a uma política já 

definida. Com a vinda de João Paulo isso teve sentido, teve muito sentido, mas 
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hoje...você abriu, muita vitória, muita conquista, mas (...) a política oficial ta se 

repetindo, esquerda, esquerda, esquerda... já tem oito, dez anos. Tem que ter muito 

cuidado com essa história de Conferência e Conselhos. A gente não tem capacidade 

de frequentar e participar de tudo que é reunião. (JÔ, 2011)
47

 

 

Diante das expectativas progressistas observadas nos primeiros anos da gestão petista, nota-se 

agora um cenário político que traz as ranhuras e o desgaste do processo democrático, que 

surtem efeitos no modo como são produzidas e implementadas as políticas públicas.  

 

Devem ser levados em consideração, os surpreendentes números do orçamento da cultura no 

Recife, se comparados com a média nacional. Mas a questão colocada, é como e em que esses 

recursos são aplicados – sobretudo, qual o tipo de cultura política se pretende cultivar. O 

rompimento do processo que havia sido deflagrado na gestão de Peixe instala um cenário 

contraditório na cidade. De um lado, o incentivo a um processo decisório aberto com 

participação social, somado a uma realidade financeira favorável de investimento ao setor 

cultural. De outro, pouco se investiu, nesses três anos de gestão de Renato Lins, em 

capacitação, formação de público e fruição cultural aliadas à educação e à constituição de um 

mercado interno sustentável.  

 

Além disso, a descentralização de eventos não realiza na cidade um projeto democrático de 

ações socioculturais ou na promoção de uma cidadania cultural que dignifique as pessoas ou 

que promovam mudanças estruturais. Observa-se que a soma de mecanismos de participação, 

aliada a uma quebra de expectativa mediante a ausência de implementação das políticas, gera 

o que o produtor cultural, Jô, chama de doença da democracia. Segundo Mariângela Borba, as 

pessoas frustram-se com a ausência de retorno político e passam a desacreditar nos espaços 

institucionalizados de participação, isolando-se em ações independentes.  

 

Na busca por alcançar resultados, artistas ligados à área da Dança tentam atuar em outras 

frentes políticas mediante a falta de atenção para sua área artística específica. Representado 

pelo segmento das Artes Cênicas, o segmento de Dança, assim como Circo, não tem um 

assento no Conselho; além disso, nem o estado nem o município mantêm um grupo ou 

companhia oficial de dança. As conquistas obtidas foram fruto da organização espontânea da 

classe e de suas incessantes reivindicações e mobilizações políticas, que, em 2004, culminou 

na criação do Movimento Dança Recife. 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por José Antonio, Jô  (Produtor cultural e dono da Em Cena - Arte e 

Cidadania), 2011. 
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A partir do momento em que a classe de Dança entendeu que apesar das diferenças 

estéticas, de gostos, linguagens e postura, que se a gente não se organizasse 

politicamente não iriamos ter conquistas, a gente descobriu essa força do coletivo. E 

a partir de uma demanda da classe em 2004 foi fundado o Movimento Dança Recife, 

por nos preocupar com políticas públicas para a dança. (...) Quem fazia parte desse 

grupo eram diretores, coreógrafos, pessoas ligadas à Dança, nomeadamente a dança 

contemporânea, mas também gente ligada à dança popular. (GALDINO, 2011)
48

 

 

De forma autônoma, o movimento atuou junto à UFPE, para a criação do curso de Graduação 

em Dança, no ano de 2008; recentemente, também por uma demanda da classe, o segmento 

ganhou uma gerência própria na FCCR.  

 

Como o foco de nossa gestão é formação a gente já tratou de conversar com as 

universidades públicas e privadas para a criação de cursos de extensão de cursos 

técnicos, porque a gente não entende isso dissociado da difusão do fomento e a gente 

também é contrário a uma política pública que seja baseada simplesmente em 

eventos, que infelizmente é uma prática. Um evento não pode ser só um evento. 
(GALDINO, 2011)

 49
 

 

Percebe-se, portanto, que o desafio está em estabelecer uma cultura de efetiva participação 

política, que englobe diversos atores sociais. Essa participação abarcaria: o fomento a 

discussões; a criação de mecanismos legais e de uma agenda política e midiática; além da 

formação de grupos de pressão que almejem a viabilização e a implementação das políticas 

públicas de cultura para a cidade. 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por Cristiane Galdino (Gerente de Dança da FCCR), 2011. 
49

 Ibidem. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Políticas Culturais de Salvador 

4.1. A Relação entre a política, o Público e a Cultura 

 

Caracterizada por uma vitalidade urbana e social típica de cidades que convivem com as 

marcas históricas e o ritmo frenético da vida moderna e dos empreendimentos avassaladores, 

Salvador insistentemente resiste ao tempo, com suas tradições culturais e religiosas que 

influenciam no modo de vida, nas relações cotidianas e interpessoais repletas de 

informalidade. Em meio a contrastes estarrecedores, a cidade apresenta, em muitos pontos, 

traços interioranos, presentes numa relação de proximidade com a comunidade, com o bairro 

e o vizinho como extensão da casa.  

 

É uma cidade cuja paisagem é rica de contrastes, devidos não só à multiplicidade 

dos estilos e de idade das casas, à variedade das concepções urbanísticas presentes, 

ao pitoresco de sua população, construída de gente de todas as cores misturadas nas 

ruas, mas, também, ao seu sítio ou, ainda melhor, ao conjunto de sítios que ocupa: é 

uma cidade de colinas, uma cidade peninsular, uma cidade de praia, uma cidade que 

avança para o mar com as palafitas das invasões de Itapagipe, cidade de dois 

andares, como é frequente dizer-se, pois o centro se divide em uma Cidade Alta e 

uma Cidade Baixa. (SANTOS, 2008, p. 35) 

 

Com gradativa perda de influência econômica ao longo dos anos, “quando o Brasil se 

encaminhava para a industrialização, Salvador se ressentia da falta de capitais disponíveis 

para continuar os tímidos esforços feitos no domínio da indústria têxtil no fim do século 

anterior. A cidade continuava fiel ao seu antigo papel de porto e cidade comercial” 

(SANTOS, 2008, p. 47). Mais tarde, com a concentração da atividade industrial na Região 

Metropolitana de Salvador (RMS), que não conseguiu desenvolver cidades de médio porte 

com infraestrutura e serviços que atendessem às demandas advindas dos centros industriais, a 

cidade de Salvador se beneficiou ao fixar a mão-de-obra das cidades vizinhas.  

 

A cidade de Salvador, apesar de não ser o local onde estão instaladas as indústrias da 

RMS, é a principal receptora das externalidades do processo de industrialização, por 

meio da ampliação do setor de comércio e de serviços e também da ampliação do 

mercado imobiliário, uma vez que em Salvador reside a quase totalidade dos 

funcionários das indústrias do CIA [Centro Industrial de Aratu] e do Copec 

[Complexo Industrial de Camaçari], o que nas décadas de 70 e 80 foi importante 

para a expansão imobiliária e residencial de grande parte da cidade. (...) Apesar de 

Camaçari, Candeias e Simões Filho sediarem mais de 90% da atividade industrial da 

RMS, a capital do estado é de longe a maior arrecadadora de ICMS – R$ 1,01 

bilhões em 1999 – seguida por Camaçari, com R$ 300,5 milhões (Gazeta Mercantil, 

29/03/2000). (FERNANDES, 2004, p.44) 
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Historicamente, os governos municipais da cidade de Salvador e de sua região metropolitana 

exerceram pouca influência na escolha ou eleição dos candidatos para o governo do estado. 

Com uma área de 706,799 km² e uma população de 2.693.605 habitantes (IBGE, 2011), 

Salvador integra uma região metropolitana de 10 municípios com 3.574.804 habitantes; no 

entanto, estima-se que 80% de sua população enteja concentrada na capital baiana 

(FERNANDES, 2004, p. 43). A Bahia possui um território de 567.295,669 km
2
, com uma 

população de 14.016.906 habitantes e um índice de urbanização de 72,07%. Apesar do vasto 

território, o estado é composto por cidades com menos de 500.000 habitantes, sendo Salvador 

e Feira de Santana as únicas com população acima de 400.000 habitantes. Vale ressaltar que, 

em 2011, vê-se a constituição da Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS), a 

segunda sede de região metropolitana da Bahia, com seis municípios que totalizam 660 mil 

habitantes. Apesar dos altos números, a RMFS apresenta-se pouco expressiva quanto a sua 

abrangência no estado da Bahia (G1 BA, 2011). Já a RMS, que representa em média 20% da 

população total do estado (FERNANDES, 2004 p. 43), com predominância de cidades de 

pequeno porte, detém forte influência política em todo o território baiano, devido às 

articulações do grupo político de Antônio Carlos Magalhães. Quanto ao poder de decisão 

eleitoral, mediante a extensão do território baiano, torna-se inevitável a diluição da influência 

da RMS.  

 

Ao observar o quadro de sucessões de governos no período de 1947 a 2000, Fernandes (2004) 

destaca que a cidade de Salvador tem como tradição política “a permanência de uma coalizão 

de forças conservadoras revezando-se no poder” (FERNANDES, 2004, p. 70). Associada a 

isso, está a dependência política e financeira da cidade ao governo do estado. Em 1979, 

Antônio Carlos Magalhães (ACM), governador da Bahia (1979-1982), nomeou Mário Kertész 

prefeito de Salvador – tecnocrata recém-iniciado na carreira política, tendo atuado como 

Secretário de Planejamento durante a primeira gestão de ACM como governador (1971-

1975).  No cargo anteriormente exercido, o slogan de Kertész era o “fazer” ao invés do 

“planejar”. Com isso, tentou iniciar na prefeitura uma série de ações voltadas para o diálogo 

com a sociedade, como a descentralização administrativa através da criação da Coordenação 

de Desenvolvimento Social (CDS), que instituiu o Programa Prefeitura nos Bairros, 

conhecido como “Miniprefeituras”. Esses espaços funcionavam como balcão de informações, 

onde as pessoas solicitavam serviços e tomavam conhecimento sobre o funcionamento da 

prefeitura. Incapaz de dar conta do volume de solicitações, o programa recebeu críticas da 

população e associações de bairro. Além disso, era por meio do Programa de Agentes 
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Comunitários, também implantado pela CDS, que a prefeitura pretendia fazer ponte com as 

organizações de bairro. Esses agentes eram, ao mesmo tempo, funcionários da prefeitura e 

membros das comunidades, o que gerou uma desconfiança geral, já que Kertész vinha sendo 

acusado de tentar cooptar líderes comunitários e associações; apesar de se dizer aberto, não 

soube lidar com o diálogo. 

 

Kertész, durante sua gestão, não mostrou em suas atitudes capacidade de negociação 

com os mesmos [movimentos de bairro], como demonstra o episódio da favela do 

Calabar. (...) A partir dos anos 70, a especulação imobiliária passou a exercer 

pressão pela expulsão dos moradores da área. A favela não possuía infra-estrutura 

urbana e não dispunha de serviços públicos. Em 1977, a comunidade se organizou e 

criou uma associação de moradores para reivindicar posse de terra e urbanização. 

Em 1979, Mário Kertész visitou o Calabar e se mostrou disposto a aceitar as 

reivindicações de regularização da posse da terra e de urbanização, (...) os primeiros 

serviços de limpeza urbana e as primeiras gambiarras de iluminação pública foram 

instalados (...). Porém, a legalização da posse dos terrenos não foi tratada. [Após 

sucessivas pressões] Kertész respondeu de modo truculento à associação de 

moradores, reprimindo duramente as manifestações e líderes comunitários (...). 

(FERNANDES, 2004, p. 104) 

 

Kertész foi exonerado após desgaste político com ACM, que não aceitava sua candidatura a 

governador do estado nas eleições diretas de 1982. Aproveitando o resultado positivo da 

votação de sua esposa para a Câmara de Vereadores em 1982, Kertész se integra ao PMDB, 

fazendo oposição ao “carlismo”
50

 e vence as eleições para prefeito na capital baiana em 1985. 

“Segundo Dantas Neto (2000:69), a entrada de Kertész, um ‘ex-carlista’, no PMDB era parte 

da estratégia do partido para ganhar as eleições estaduais de 1986. Na capital, qualquer 

candidato apoiado por ACM não teria chance de vitória” (FERNANDES, 2004, p. 125). 

Mesmo com o histórico recente avesso à participação social, Kertész assumiu um discurso 

progressista, segundo o qual buscava “a democratização da gestão municipal junto com um 

projeto de modernização administrativa, além da afirmação da necessidade de diálogo com a 

Câmara de Vereadores e da recuperação da autonomia municipal” (FERNANDES, 2004, p. 

126). No entanto, nota-se uma dissonância entre discurso e prática, havendo poucos avanços 

quanto à efetivação de um processo decisório aberto.  

 

Sob a mesma perspectiva do governo anterior, em que propunha ações descentralizadas, 

Kertész agora pretendia promover reformulações político-administrativas na cidade, com o 

objetivo de instituir Administrações Regionais do Município que incorporavam Conselhos 

Regionais. Estes conselhos tinham a função de fiscalizar serviços e obras nas ARs, assim 

                                                 
50

 “Carlismo” ou “movimento carlista” é o nome dado à influência política exercida por Antônio Carlos 

Magalhães na Bahia, sendo comparado ao coronelismo histórico do nordeste brasileiro. 
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como propor e avaliar soluções para os problemas das mesmas. “A lei 3.688/86 não chegou de 

fato a criar as RAs, apenas as mencionou. Sua institucionalização legal só viria a acontecer 

com a publicação do decreto 7.791/87, de março de 1987, que estabeleceu 17 Regiões 

Administrativas (RAs) em Salvador” (FERNANDES, 2004, p. 129).  

 

 

 

 

Figura 8. Administrações Regionais de Salvador (1987): Delimitação das áreas  

de jurisdição das Regiões Administrativas (RAs), Decreto nº 7791 de 16/03/87. 

(Fonte: FERNANDES, 2004, p. 130) 

 

Segundo Fernandes (2004), o Programa das Administrações Regionais não era prioridade da 

gestão e a ele pouca atenção o prefeito dedicava. O programa passou a subsistir através de 

repasses feitos por agências do governo federal e perdia gradativamente a credibilidade frente 

às entidades civis que apostavam na proposta. Por força de acordos firmados com o PMDB e 

interesses políticos, o prefeito mantinha, em vão, um discurso voltado para a descentralização 

administrativa e para a participação social. Salvo a AR de Brotas, onde o processo de 

implementação estava mais avançado, o programa das Administrações Regionais de Salvador 

e os Conselhos Regionais não alcançaram êxito na gestão de Mário Kertész. As 17 ARs só 

foram implantadas na gestão de Lídice da Mata, a partir de 1993 (FERNANDES, 2004). Os 

principais programas na gestão Kertész foram o Transporte de Massa de Salvador (TMS ou 

projeto do “Bonde Moderno”), a Fábrica de Equipamentos Comunitários (Faec) e a 

valorização do campo cultural.  
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Fernandes (2004) relata que, na tentativa de implementação de um sistema que interligasse 

ônibus, trólebus e Veículos Leves sobre Trilhos (VTLs), a prefeitura pretendia captar, junto 

ao governo federal, cerca de US$ 160 milhões, demandando também a importação de 

equipamentos franceses. No entanto, em virtude da crise da dívida externa, tal proposta foi 

vetada pelo Senado. “Mesmo depois disso, manteve-se a publicidade fictícia do projeto e 

foram iniciadas as obras de infra-estrutura viária, em cumprimento do contrato com a empresa 

construtora, tendo como resultado uma sequência de obras inacabadas e uma dívida a ser paga 

pelas gestões municipais subsequentes” (FERNANDES, 2004, p. 126). Além disso, Kertész 

priorizou as obras urbanas pontuais desenvolvidas pela Faec, que “construiu 42 escolas, 18 

creches, 14 passarelas, dois mercados, prédios da Universidade Federal da Bahia, sanitários 

públicos, várias praças (...) e o Palácio Tomé de Souza, sede da prefeitura” (FERNANDES, 

2004, p. 127).  

 

O setor cultural também foi foco das atenções do prefeito, que criou a Fundação Gregório de 

Mattos sob o decreto n° 7.622 de 23 de março de 1986. A instituição passou a ser responsável 

pela gestão da cultura na cidade e configurava-se como uma novidade, já que, até então, a 

área cultural não possuía um órgão exclusivo.  

 

A criação da Fundação Gregório de Mattos se seguiu à extinção, conforme a Lei 

3.601 de 18 de fevereiro de 1986, dos seguintes órgãos da administração municipal: 

Secretaria de Cultura e Esportes, criada em 1976; Departamento de Assuntos 

Culturais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, composto pela Divisão de 

Cultura e Arte, Divisão de Folclore e Divisão do Patrimônio Histórico e Cultural; 

Comissão Permanente do Ciclo de Festas da Tradição Cultural da Cidade do 

Salvador (COPECIFE) e Fundação Museu da Cidade do Salvador (FUNCISA). Esta 

fundação, instituída em 1973, teve suas funções e seu patrimônio transferidos à 

FGM. (KÖPP; ALBINATI, 2005, p. 9) 

 

A fundação caracterizava-se por ser dotada de autonomia administrativa e financeira, por 

possuir patrimônio próprio e ser vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O 

projeto da FGM tinha a intenção de ser diferente das estruturas diretamente ligadas ao Estado, 

como secretarias ou instituições governamentais, já que a administração de uma fundação 

pública teoricamente é beneficiada por lhe ser permitida uma gestão mais ágil e independente 

da burocracia governamental. Além disso, a fundação possui um regime jurídico, 

administrativo e econômico e todas as prerrogativas e sujeições que lhes são próprias 

(CANEDO, 2007). São atribuições da FGM: 
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I - organizar e promover as atividades culturais e artísticas; II - preservar e divulgar 

o patrimônio histórico-cultural; III - coordenar e executar as atividades editoriais; IV 

- desenvolver estudos e projetos relacionados com a compreensão e entendimento da 

tipologia cultural da cidade; V - administrar, promover e desenvolver atividades de 

museu; VI - exercer outras atividades correlatas, necessárias ao cumprimento de sua 

finalidade. (KÖPP; ALBINATI, 2005, p. 11) 

 

A adesão do conceito antropológico de cultura, junto às promessas de transformação entre o 

campo da cultura e os demais campos de atuação da prefeitura, eram discursos empregados 

por Kertész na gestão em parceria com a FGM, que pareciam prósperas. Contudo, os 

objetivos da FGM eram tímidos demais para alcançar tal desafio e as dificuldades 

apresentavam-se na transposição do conceito para a prática, através de projetos culturais e 

políticas que alcançassem a complexidade das formulações e fossem capazes de atingir um 

modelo democrático de cultura.   

 

A Fundação Gregório de Mattos, em algumas iniciativas, como o Projeto Teatro e o 

Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos, buscou o apoio da lei 

federal de incentivo à cultura, na tentativa de captar recursos junto a empresas 

privadas. As leis de incentivo municipal (Lei Alfaya) e estadual (Fazcultura) foram 

instituídas anos mais tarde, em 1991 e 1996, respectivamente. (KÖPP; ALBINATI, 

2005, p. 8) 

 

No início de sua criação a FGM gerou grande repercussão na imprensa, por promover uma 

efervescência no campo cultural através do desenvolvimento de diversos projetos, como a 

campanha “Pelourinho. Patrimônio da Humanidade. Todo mundo tem que preservar”, no qual 

buscava captar recursos públicos e privados. Tal iniciativa fez com que a FGM construísse o 

Espaço Glauber ou Quarteirão da Barroquinha que inaugurou e reformou espaços como: Bar 

Cacique, Cineclube Corisco, o Centro Comunitário e Praça de Comércio Popular e o Teatro 

Gregório de Mattos, etc.. Também foram reabilitadas áreas da Barroquinha, do Cais do Ouro, 

do Maciel, da Ladeira da Misericórdia, das praças Tomé de Souza e da Sé, do Terreiro de 

Jesus, Largo do Cruzeiro e Pelourinho, além de obras no Centro Histórico como novas 

pavimentações, melhoria e adequação de drenagem pluvial, contenção de encostas, 

manutenção da rede elétrica e telefônica e sinalização turística (KÖPP; ALBINATI, 2005). 

 

Seguindo a proposta da recuperação do patrimônio arquitetônico, a FGM realizou a 

construção da Casa de Benin. “Este projeto representou na FGM o objetivo de reabrir os 

canais de comunicação e troca de valores culturais entre a Bahia e a África negra, partindo da 

irmandade entre a cidade de Salvador e a capital do Benin, Cotonu” (KÖPP; ALBINATI, 

2005, p. 21). Ademais, destaca-se também o Projeto Terreiros, que buscava a recuperação 
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física das casas de candomblé; o Projeto “Boca de Brasa”, que  tinha a proposta de 

descentralizar as ações culturais na cidade através de um teatro itinerante, que levava diversas 

apresentações artísticas para diferentes bairros. “O Projeto contava com um grande aparato 

técnico: quatro carretas, que quando abertas se transformavam em palcos de 25m², equipados 

com sonorização (amplificada para até 5.000 pessoas) e iluminação cênica”; e o Projeto 

Teatro, que se destinava a promover montagem de peças, oficinas de atuação, seminários e 

criação de um acervo de textos teatrais de autores baianos. O projeto atingiu grande público 

na primeira montagem, fazendo um total de 15 apresentações, durante 14 dias na Praça 

Municipal, onde um grande cenário foi montado sob uma lona de circo armada. A peça 

homenageou os 350 anos de nascimento do Gregório de Mattos e chamava-se, Ópera 

Gregório de Mattos, de Guerras, do diretor Márcio Meireles. Após sua primeira edição, a 

FGM anunciou que não teria mais recursos para prosseguir com as outras montagens que 

estavam previstas.  

 

Gradativamente, os eufóricos avanços da FGM foram minimizados com a carência de recursos 

para dar continuidade aos projetos e pelo quadro de instabilidade na instituição, que não poderia 

avançar em suas ações com tantas descontinuidades na administração. Durante a gestão que a 

inaugurou, a FGM teve três presidentes: Roberto Dias, Gilberto Gil e Wally Salomão, 

personagens importantes no cenário artístico e intelectual da cidade. O desenrolar da trajetória 

da FGM demonstrou que seu papel reduzia-se, no contexto da gestão Mário Kertész (1986-

1988), a uma importante ferramenta de marketing político. “Num momento em que a atuação 

do prefeito se afastava do pensamento de esquerda, essa ferramenta foi apropriada pelo poder 

municipal de maneira a se beneficiar junto à opinião pública, principalmente com o carisma 

emprestado à instituição por Gilberto Gil” (KÖPP; ALBINATI, 2005, p. 30).  

 

Ao fim da gestão de Kertész, a FGM era como um adorno bonito, num presépio que possuía 

uma área territorial de 706,799 km² e que desaparecia aos olhos de seus espectadores à 

medida que passava a efervescência da novidade, restando apenas a sua insignificância diante 

de um cenário tão vasto e complexo como a cidade de Salvador. Numa rápida avaliação feita 

ao governo, percebe-se que na tentativa de inovar ao promover ações administrativamente 

descentralizadas, em diversos âmbitos, Kertész além de não ter confirmado e nem estimulado 

políticas mais participativas como apregoava, causou retornos negativos para o eleitorado, que 

via suas expectativas frustradas ao se deparar com uma cidade afundada em dívidas e projetos 

inacabados. 
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Para Fernando Schmidt, chefe da casa civil no governo Kertész, o prefeito não possuía 

convicções no seu discurso.  

 

Para Mário, a participação social era como uma “grife” que ele usava, estava 

presente em todos os seus discursos, em toda sua retórica, mas absolutamente 

ausente de sua prática administrativa. Talvez, se ele tivesse dado atenção para a 

participação popular na sua gestão, pudesse ter um projeto político bem-sucedido, 

pois não bastava naquele momento simplesmente romper com o “carlismo”, era 

preciso inaugurar uma outra prática política em consonância com outro tipo de 

democracia que estava sendo demandada pela população, e que não se resumia 

simplesmente ao voto. Na verdade, ele não teve uma visão estratégica da 

participação popular. Por isso o projeto político dele não deu certo. E ele acabou 

retornando de onde partiu, uma vez que não deu certo na oposição, reconcilia-se 

com Antônio Carlos, mas aí era tarde demais, pois do outro lado, todos os espaços já 

estavam definidos e ocupados e ele não foi para lugar nenhum, ficou num limbo. 

(FERNANDES, 2004, p. 132) 

 

O governo de sucessão acabou sendo decidido por influência de Mário Kertész e o empresário 

Pedro Irujo, que indicaram Fernando José como candidato do PMDB. Locutor de futebol e 

apresentador de um programa popular de denúncias de moradores da cidade, cujos canais de 

comunicação eram de propriedade de Pedro Irujo, que pretendia aproveitar da falta de 

experiência política de Fernando José para defender seu interesse frente à administração 

municipal. Kertész também pretendia obter retornos com tal apoio através da manutenção das 

secretarias que eram ligadas a ele, no entanto, isso ocorreu até o momento em que Fernando 

José se deparou com os débitos deixados pelo seu antecessor e passou a denunciar os detalhes 

da dívida com empreiteiros. “Com a governabilidade abalada logo após a saída do grupo 

ligado a Kertész, Fernando José teve um período de afinação política com Pedro Irujo. No 

entanto, o prefeito acabou se desentendendo com o empresário e finalmente assumiu o 

comando da prefeitura, agora completamente isolado” (FERNANDES, 2004, p. 151).  

 

A gestão de Fernando José foi caracterizada pela ingovernabilidade, gerada pela deterioração 

das finanças municipais. Com isso, o Programa das Administrações Regionais foi esquecido, 

bem como qualquer ação voltada para a participação social. Verifica-se que a Câmara de 

Vereadores, em abril de 1990, aprovou a Lei Orgânica de Salvador, que apesar de apresentar 

propostas para a constituição de conselhos municipais destinados à regulação das políticas 

setoriais, não houve registro de participação social na discussão e elaboração de propostas 

nesse sentido.  
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Nota-se que no campo cultural há uma retração nas ações da FGM e isso se deve ao cenário 

político e financeiro de Salvador, somados a inabilidade gerencial do prefeito, que não 

possuía qualquer visão estratégica para a área. O presidente da FGM, Francisco Pessoa, que 

havia sido Coordenador do Programa de Revitalização do Centro Histórico na gestão de 

Kertész, mantinha uma visão conservadora da cultura com foco nas questões relativas ao 

patrimônio material. Além disso, projetos e eventos pontuais foram mantidos como: Boca de 

Brasa; Orquestra Juvenil: grupo de 18 adolescentes entre 10 e 20 anos; e Cinema de Rua, no 

entanto, em consonância com a esfera nacional, em que o governo Collor promovia um 

verdadeiro desmonte das instituições culturais e eximia o Estado de incentivar a área ao 

ampliar a atuação das leis de incentivo a cultura, em âmbito municipal não foi diferente.  

 

No plano municipal, foi promulgada a Lei nº 4.280, conhecida como Lei Alfaya, 

cujo autor foi Javier Alfaya, do PCdoB, ex-presidente da UNE (União Nacional dos 

Estudantes) no final da década de 1970. Inspirada na Lei Sarney, ela instituiu 

incentivos fiscais para empresas que, genericamente, investissem “projetos de 

produção cultural nas áreas de música, teatro, cinema, vídeo, circo, poesia, literatura, 

pesquisa e documentação, dança, artes plásticas e artesanais”. (...) Mais uma vez 

com a visão simplesmente monumental da cultura, a Prefeitura utilizou essa lei para 

a conservação e recuperação do patrimônio histórico e arquitetônico de Salvador. 

(MAGALHÃES; LEAL, 2005, p. 5) 

 

A ausência de planejamento na esfera pública para a área cultural delega ao mercado o poder 

de decidir quais as regras que valem; nota-se que a organização dos festejos do carnaval era 

atribuída à Empresa de Turismo de Salvador (Emtursa), sendo assim até os dias atuais.  

Em 1989, havia sido criado o Conselho Municipal de Festas Populares, vinculado à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que tinha a finalidade de 

organizar as festas populares, definindo o calendário de eventos para Salvador, o 

estudo e a programação de cada festa, a congregação de pessoas e entidades para a 

promoção de eventos e outras atividades relacionadas às festas populares. Este 

conselho era presidido pela Emtursa e integrado pelos seguintes órgãos e entidades: 

Fundação Gregório de Mattos, Conselho Baiano de Turismo, Câmara de Vereadores, 

Federação de Culto Afro, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia. (MAGALHÃES; LEAL, 2005, p. 7) 

 

Em agosto de 1991 foi criado o Conselho Municipal de Cultura com quatorze representantes da 

sociedade civil, mas não se configurou como um espaço em que se definia a política cultural do 

município ou os interesses da sociedade civil; não apenas pelo número limitado de atores sociais 

envolvidos, mas porque essa não era uma prioridade do governo. Entre os representantes do 

conselho estavam:  

 

(...) um representante do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos 

(SATED), um representante da Comissão de Cultura e Educação na Câmara 

Municipal, um representante do sindicato dos músicos, um representante das escolas 

de Artes e Letras da UFBA, um representante das escolas de Artes e Letras da 
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UCSAL, Presidente da Fundação Gregório de Mattos, um representante da 

Academia Baiana de Letras, duas personalidades com reconhecidas contribuições à 

cultura da cidade (indicada pelo Prefeito), representante da Secretaria de Educação 

do Município, duas personalidades de efetiva contribuição à cultura da cidade 

(indicadas pela Câmara Municipal), um representante da Federação das Associações 

de Bairros (FAB´s), Instituto dos Arquitetos do Brasil (seção Bahia), um 

representante de movimentos ou instituições de valorização da cultura afro-baiana. 

(MAGALHÃES; LEAL, 2005, p. 9) 

 

 A instabilidade política, administrativa e financeira ainda perdurava como condição para 

governar a prefeitura de Salvador. Tal afirmação é constatada quando se observa que ao 

ganhar as eleições de 1992 pelo PSDB, Lídice da Mata passa a enfrentar uma oposição 

ferrenha de ACM que governava a Bahia pela terceira vez. A gestão de Lídice foi marcada 

por priorizar o Programa de Desenvolvimento de Ações Estratégicas (PRODAE) que “tinha 

como objetivo principal a implantação de um Programa de Capacitação para Qualidade Total 

(PCQT) (...) visando preparar melhor o servidor público do município, a fim de aumentar a 

eficiência da prestação de serviços à população” (FERNANDES, 2004, p. 178); e o Plano 

Estratégico da Administração Municipal, subproduto do PRODAE, que englobava todas as 

ações estratégicas prioritárias do governo e abrangia: melhoria de serviços públicos (limpeza, 

educação, saúde e etc.), criação emprego e renda, participação popular, recuperação do 

patrimônio arquitetônico e urbanístico da cidade, turismo e melhoria de vida dos cidadãos.  

 

Assim como Kertész, Lídice também não priorizou ações de participação social, apesar de ter 

ampliado o Programa das Administrações Regionais e, com isso, ter tentado implementar o 

orçamento participativo, tal mecanismo enfrentou resistência dentro dos órgãos da 

administração pública que enquadraram os pleitos das assembleias públicas realizadas nas 

ARs com o que orientava a legislação e o Plano Estratégico de Administração Municipal.  

 

(...) a decisão de distribuição de recursos não levava em consideração a soberania da 

decisão popular, e sim a negociação centralizada nos escalões superiores da 

administração municipal. Ou seja, não foi organizada uma estrutura de representação 

efetiva do conjunto das associações de bairro da cidade que tornasse possível a 

criação de um sistema de representação de delegados, tal como ocorreu no caso de 

Recife. Para Fadul (2000:133), o aparato governamental manteve sua estrutura 

pesada e tradicional, sem procurar reduzir seu poder em prol da participação cidadã. 

Na visão dessa autora, o processo participativo foi sustentado tecnicamente pelo 

Secretário da Fazenda, porém a falta de tradição do município com práticas de 

gestão desse tipo dificultou que a participação cidadã ganhasse espaço. 

(FERNANDES, 2004, p. 188) 

 

Outras questões foram levantadas sobre a razão do OP não ter dado certo em Salvador, como 

por exemplo, o estrangulamento ou aprisionamento das finanças municipais, por causa do 
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endividamento crônico do município, ou ainda, a falta de apoio do Partido dos Trabalhadores, 

que compunha a aliança de governo e que historicamente sempre esteve ligado a questões 

sociais.  

 

Segundo Fadul (2000: 135), na opinião dos vereadores do PT, o orçamento 

participativo não deu certo em Salvador por falta de vontade política para implantar 

efetivamente um processo de descentralização no município, assim como de conferir 

a população o poder de definir suas prioridades e exercer o controle da execução 

orçamentária. (FERNANDES, 2004, p. 189) 

 

É notório que todos esses fatores contribuíram para o fracasso do OP e da prosperidade ou 

desdobramento de ações vindas das ARs. Apesar das dificuldades enfrentadas na área social, 

o quadro das políticas implantadas na cultura foi ainda mais deficitário. Verifica-se que dentro 

do plano de governo de Lidíce articulados pelo PRODAE a cultura apresentava-se ligada ao 

turismo e à comunicação, sendo referida da seguinte forma: “VIII – Cultura, Comunicação e 

Turismo – correspondendo a ações para a preservação do patrimônio histórico e de identidade 

cultural do povo de Salvador e para o desenvolvimento do turismo, com ênfase especial às 

festas populares e ao carnaval” (PMS, 1993, p.2 apud SILVA; ALCÂNTARA, 2005, p. 14). 

Ademais, apesar da Fundação Gregório de Mattos ser a instituição responsável pela 

formulação e implementação da política cultural do município, não se verificou nenhuma 

participação na elaboração desse documento. Segundo Silva e Alcântara (2005), o Plano 

Estratégico da Administração Municipal referia-se as ações específicas de cada área, e as 

diretrizes para a cultura, ligadas a ideia de Desenvolvimento Social aparecia como o 

fortalecimento da consciência cultural, da cidadania e do orgulho municipal.  

 

As metas apresentadas, no entanto, foram bastante específicas e não deram conta da 

complexidade e diversidade da produção cultural de Salvador. Alguns exemplos do 

que foi apontado são a organização do arquivo histórico municipal, utilização da lei 

de incentivo, aumento da rede de bibliotecas, promoção de ações no campo erudito e 

no popular, instalação de equipamentos culturais em diversas localidades da cidade, 

recuperação e criação de centros de cultura e bibliotecas, entre outros. Cabe ressaltar 

que nesse segundo programa, a cultura aparece também atrelada à dinâmica do fluxo 

turístico, com especial atenção para a conservação de acervos culturais que 

promovessem uma interação entre cultura, turismo e mercado. (SILVA; 

ALCÂNTARA, 2005, p. 15) 
 

Apesar da estratégia de visibilidade do governo municipal em atrair o professor e pesquisador 

Cid Teixeira para a presidência da FGM, por acreditar que ele seria capaz de transitar por 

diversos setores sociais e negociar com diferentes agentes ligados à promoção da cultura, a 

instituição não conseguiu avançar na formulação e implementação de políticas culturais.    
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Grande parte das ações culturais encabeçadas pela FGM esteve relacionada à 

organização dos festejos populares e comemorações das datas cívicas e históricas 

(como o Aniversário da Cidade e as comemorações do 2 de julho - Independência da 

Bahia -, e de 7 de setembro). Além destas, foram também realizadas oficinas e dado 

apoio a pequenas atividades nos bairros populares, planos de recuperação e 

revitalização de espaços urbanos e históricos, e apoio à realização de eventos 

culturais em geral (exposições plásticas e fotográficas, lançamentos de livros etc). 

(SILVA; ALCÂNTARA, 2005, p. 17) 

  

Sob um discurso contraditório e alheio a situação de subordinação da cultura a outras áreas 

prioritárias para a cidade, Lídice coloca que o esperado era que a FGM tivesse uma ação mais 

transversal atuando com outros órgãos da Prefeitura bem, como a comunicação e o turismo. 

 

a FGM não podia estar apenas vinculada a fazer uma política cultural, ela tinha que 

estar se relacionando com a Secretaria de Comunicação, com a visão de 

comunicação sobre a cidade, com a Emtursa, com a visão também do turismo para a 

cidade, um turismo cultural. (...) Era preciso pensar a cultura com uma visão mais de 

transversalidade no conjunto da administração. Nós fizemos mais do que [a 

Prefeitura] a ação da FGM, que deve ser, como foi, um braço executivo da 

realização da produção cultural da cidade. Um dos braços, como a Emtursa também 

era, por exemplo. (SILVA; ALCÂNTARA, 2005, p. 17) 

 

A frustração do eleitor com resultado dos governos anteriores levou a eleição de Imbassahy, à 

frente da prefeitura de Salvador, por duas vezes consecutivas (1997-2000 e 2001-2004). Sua 

administração foi marcada por um processo decisório fechado que abafava as reinvindicações 

de movimentos sociais que já vinham desgastados. Além disso, era evidente o retorno do 

apoio do governo estadual ao município, devido à aliança firmada com ACM.  Segundo 

Fernandes (2004) tal cenário político implicou no problema da perda da autonomia do 

município frente ao governo estadual.  

 

Em Salvador esse é um fenômeno observado historicamente, desde o período 

democrático de 1946 a 1964, como nos mostra Dantas Neto (1997;1996). Em linhas 

gerais, as razões para tal se devem à permanência de uma política tradicional no 

estado que não necessitava da capital para ganhar as eleições. Os bloqueios de 

autonomia municipal legalmente estabelecidos com o golpe militar foram ampliados 

pela liderança autocrática e centralista de ACM como governador do estado por duas 

vezes, que privilegiou a ação estadual da Conder sobre o município, tornando 

Salvador um lugar irrelevante do ponto de vista do poder político da Bahia. Isso fica 

demonstrado pelo fato de que nenhum prefeito eleito de Salvador foi governador da 

Bahia, contrariamente à tendência que acontece nos demais estados brasileiros, onde 

o prefeito da capital é potencialmente candidato a governador. O que acontece na 

gestão de Imbassahy é a subordinação do prefeito ao governador, ou seja, só tem 

condições de governar a cidade de Salvador o prefeito que for excessivamente 

“afinado” com o governo estadual, caso contrário terá o destino de Lídice da Mata. 

(FERNANDES, 2004, p. 202)  

 

Não houve manutenção de programas que implicavam em participação social, até porque a 

gestão Lídice não conseguiu a consolidação nem das ARs e nem do orçamento participativo, o 
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que gerou num baixo custo político para o abandono desses projetos. Além disso, para 

Fernandes (2004), havia uma visão predominante entre os políticos ligados a ACM como 

destaca a fala de Manoel Lorenzo, ex-secretário municipal de Planejamento, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico em 2001.  

 

Democracia para mim é voto na urna, terminou a eleição, quem venceu leva e quem 

perdeu espera a próxima. Para que participação? Deve-se deixar os que possuem a 

habilidade para administrar o fazerem. A participação mais atrapalha do que facilita 

para o administrador. A administração é uma esfera técnica e não política. Eu sou 

um técnico e não político, política é com os partidos, e como já afirmei é durante a 

eleição, passando este momento não devem interferir no trabalho dos técnicos. 

(FERNANDES, 2004, p. 204) 

 

No que tange a gestão da cultura, o governo Imbassahy promoveu poucas iniciativas e em 

geral com a periferia da cidade, decorrente do distanciamento e ausência de diálogo 

promovido pela FGM com a população de Salvador. Isso porque nos primeiros anos da gestão 

do arquiteto Francisco Senna, a preocupação estava em "arrumar a casa", já a segunda gestão 

foi marcada por cortes orçamentários e projetos pontuais pouco expressivos.  

 

Francisco Senna comentou em entrevista à revista Cenário (1997) que a 

administração anterior havia contraído uma dívida de R$ 473 mil, que os projetos 

estavam paralisados e que a estrutura interna precisava de atualizações (como por 

exemplo, adquirir computadores). Os primeiros relatórios da Fundação são marcados 

pela descrição da precariedade da conservação dos equipamentos culturais e a 

necessidade de fechá-los para promover reformas. Infere-se a partir dos seguintes 

relatórios que houve uma preocupação menor em promover atividades que 

dinamizassem esses equipamentos. Durante a primeira gestão, portanto, a principal 

atividade da Fundação foi a recuperação dos equipamentos - apesar da aquisição de 

novos materiais para os museus, bibliotecas e arquivo terem acontecido na segunda 

gestão. Em relação aos projetos desenvolvidos pela FGM, entre 1997 e 2000, apenas 

dois são executados, o Cinema na Praça e o Selo Editorial. O período entre 2001 e 

2004 teve uma maior participação da Fundação em projetos socioculturais e na 

proposta de criação de novas atividades e equipamentos. (KAUARK, 2004, p. 12) 

 

A vinculação com o turismo e o patrimônio arquitetônico foi o foco da gestão da FGM que se 

alinhava com a proposta do governo do estado que apostava no turismo como alavanca 

econômica do estado. 

 

O restauro de monumentos talvez seja o principal resultado a ser apresentado pela 

FGM após as duas gestões de Imbassahy. Nesse sentido, a expressão ‘requalificar a 

cidade’, em seu aspecto físico foi alcançada. Verifica-se, nestes termos, também 

uma forte interferência governamental no vínculo entre cultura e turismo, no 

entanto, engendrado pela Emtursa [Empresa de Turismo de Salvador]. (KAUARK, 

2004, p. 28) 
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A relação estabelecida entre cultura e política, em Salvador, sempre foi tensa e as 

experiências iniciais conferidas à Fundação mostraram “a necessidade de se criar e testar 

estratégias administrativas, de diálogo com a sociedade e com a máquina estatal, que 

viabilizem a implementação das políticas formuladas” (KÖPP; ALBINATI, 2005, p. 31).  A 

gestão Imbassahy evidenciou ainda mais a insignificância da FGM diante do poder delegado a 

Emtursa, responsável pelas principais festas do calendário cultural da cidade, como: Natal, 

Carnaval, São João e Sexta-feira da Paixão (KAUARK, 2004). 

 

O resultado final do primeiro mandato de Imbassahy foi um alto índice de aprovação. 

Considerado como bom/ótimo por mais de 60% do eleitorado da capital baiana, a 

credibilidade alcançada lhe rendeu uma reeleição com 53,7% dos votos válidos 

(FERNANDES, 2004). Ainda que governasse sob uma política declaradamente contrária à 

participação social, o retorno ao diálogo com o governo do estado abriu novamente os canais 

para os recursos financeiros à cidade, cujo governo passava por momentos difíceis.  

 

As eleições de 1996 e de 2000 em Salvador mostram dois aspectos importantes para 

quem observa a política e a gestão municipal na cidade. A primeira delas é que o 

eleitorado soteropolitano, com o fracasso das gestões anteriores de Kertész (1986-

1988) e Lídice (1993-1996), que tentaram desenvolver uma gestão com participação 

social, prefere agora os políticos conservadores vinculados ao grupo de ACM. O 

segundo aspecto importante para se reter nessas duas últimas eleições diz respeito ao 

fato que a alternativa política que se consolidou na capital, capaz de polarizar com 

um calendário indicado por ACM, é o PT, e não mais o grupo de centro-esquerda, 

ligado ao MDB histórico e integrado por ex-carlistas, como foi até a eleição de 

1993. (FERNANDES, 2004, p. 205) 

 

Finalmente a análise atinge seu escopo, a gestão da cultura na cidade de Salvador a partir de 

2005, que cobre os dois mandatos de João Henrique Carneiro
51

 (2005- 2012), na época, 

filiado ao PMDB. Nesse período, muitas mudanças ocorreram no cenário político tanto em 

âmbito nacional com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011) do PT, quanto 

estadual com Jacques Wagner (2006-2013), também do mesmo partido. A vitória de Wagner 

representava o rompimento da hegemonia de 16 anos de atuação do mesmo grupo político, 

dirigido pelo PFL, atual DEM (Democratas). Assim, esperava-se que com o enfraquecimento 

do carlismo na Bahia e o alinhamento político na esfera federal e estadual, novos rumos 

políticos fossem delineados para Salvador, já que João Henrique venceu as eleições de 2004 

propondo mudanças que assumiam uma frente política anti-carlista. Elegeu-se obtendo no 

                                                 
51

 João Henrique de Barradas Carneiro desde 2005 é Prefeito de Salvador. Foi filiado ao PFL até 1994, quando 

passou a ser membro do PDT. Em abril de 2007 filiou-se ao PMDB, deixando o PDT. No dia 26 de outubro de 
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segundo turno 74,69% dos votos válidos, ficando à frente do senador César Borges (PFL), que 

recebeu 25,31%. No início do governo, lançou o slogan “Prefeitura de Participação Popular”. 

No entanto, apesar de estar afinado com os ideais progressistas de aliados políticos como o 

PT, que o apoiou durante três anos e meio, o prefeito exercia sistemáticas concessões da 

administração pública ao grande empresariado, eximindo-se de qualquer política consistente 

que envolvesse participação. 

 

Impôs um PDDU [Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano] aprovado a toque de 

caixa, varando a madrugada, na Câmara Municipal – para beneficiar grandes 

imobiliárias e empreiteiras, mas prejudicar o meio ambiente. Promoveu concessões 

ilegais no Aeroclube, provocando seu embargo. Discriminou o Povo de Santo e seus 

lugares sagrados. Sempre tentando golpes legislativos em final de ano, ameaçou um 

aumento do IPTU. Mas, como atingiria grandes propriedades, bastou o empresariado 

bater o pé que logo recuou. Mas aumentou o transporte popular 20 dias antes do 

prazo, fazendo crescer o lucro das empresas em cerca de quatro milhões de reais. 

(ALMEIDA, 2008, pag. 6)  

 

A participação social ficou apenas no slogan da prefeitura; projetos como as AR, por 

exemplo,  que poderiam ser uma ferramenta de planejamento para o município, com o PDDU 

em 2004, sofreram poucas mudanças. Um delas foi a incorporação da AR de Ipitanga, além 

disso, agora as administrações regionais são chamadas de Serviço Integrado de Administração 

Regional (SIGA), retomando o modelo anterior, elas incorporam representantes 

comunitários/funcionários da prefeitura que levam as demandas das regiões administrativas 

junto com associações comunitárias a espaço como por exemplo, audiências públicas para 

debater a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA). Na ausência de orçamento 

participativo, essas representações e associações sociais atuam como articuladores entre 

estado e sociedade. Segundo Jamira Alves, moradora do bairro do Uruguai, coordenadora do 

Espaço Cultural de Alagados e atuante no movimento comunitário da península de Itapagipe, 

as ARs funcionam muito pouco e a participação social acaba se dando em espaços onde a 

comunidade se articula de forma independente e espontânea, na busca por soluções de 

problemas e demandas da comunidade como forma de pressionar os governos e reivindicar 

políticas públicas.  

 

Funciona muito pouco, tem algumas que nem funcionam. Mas aqui tem que 

funcionar porque a gente não deixa parado. Hoje é o Ney Pitangueira o representante 

da prefeitura, está querendo se dá bem, num processo para salvar o prefeito, mas já 

viu que não tem pra onde correr e está fazendo a parte dele. Aí ele se comunica com 

a gente, faz uma divulgação, ajuda no que é necessário, a gente pede a questão dos 

buracos, dos esgotos e ele olha com mais cuidado. Mas ainda é uma questão de 

                                                                                                                                                         
2008, com 753.487 votos, ou 58,46% do total de votos válidos, João Henrique Carneiro foi reeleito prefeito de 

Salvador e seu mandato se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2012. Atualmente faz parte do PP.  
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parceria e respeito, porque se fosse por ele, pelo sujeito que ele é... o povo nem sabia 

que tinha AR no lugar. (ALVES, 2011)
52

 

 

Na disputa pela reeleição em 2008, o governo de João Henrique já acumulava desgastes 

políticos e administrativos. O PT local passou para oposição e lançou à candidatura de Walter 

Pinheiro; já João Henrique, fez uma composição "mais à direita", formou uma liderança 

emergente unindo-se a seus antigos “inimigos” na disputa pela reeleição em 2008 – quando 

uma aliança heterogênea reuniu na mesma base de apoio os ex-governadores Paulo Souto 

(DEM), João Durval Carneiro (PDT) e César Borges (PR), além do ex-ministro Geddel Vieira 

Lima (PMDB). Por 58,46% a 41,54% dos votos válidos, Carneiro superou seu adversário no 

2º turno — o candidato Walter Pinheiro (PT). (Folha Online, 2011) 

 

Conseguiu ser reeleito, menos por ter feito uma boa administração, do que por falta 

de uma alternativa forte que fizesse a diferença. Herdeiros do carlismo, os 

candidatos do DEM e PSDB, não representavam mudança. João Henrique teve a 

oposição de última hora do PT local, mas o apoio de Lula, em palavras e recursos 

federais para melhorar sua imagem e se reeleger. Somente o PSOL de Hilton Coelho 

e sua Frente de Esquerda exerceram, de fato, uma oposição programática e 

alternativa. (ALMEIDA, 2008, p. 6)  

 

O ex-deputado João Henrique Carneiro, que assumiu a Prefeitura em 2004, ainda no PDT, se 

reelegeu pelo PMDB e após desentendimentos com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, 

transferiu-se ao PP. Nos últimos anos da gestão de João Henrique ele acumulou sucessivos 

escândalos – políticos e pessoais; processos e embargos na prestação de contas públicas, 

devido a diversas irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

(TCM) que decidiu por unanimidade, rejeitar a prestação de contas do prefeito dos anos de 

2009 e de 2010. A Prefeitura de Salvador gastou mais do que arrecadou durante esses anos e 

ainda aumentou o seu endividamento. Contraditoriamente, aplicou recursos abaixo dos 25% 

obrigatório no setor da educação, demostrando claramente que o social não era prioridade, 

contratou empresas sem licitação e pagou altas multas por causa do atraso na quitação de 

contas; entre as diversas manobras de privatização da cidade, tentou fazer o mesmo com o 

Elevador Lacerda (símbolo dos cartões postais da capital baiana) e os planos inclinados, que 

estão sem funcionar a mais de um ano, mas por conta da pressão popular resolveu abrir mão 

de prosseguir com a privatização do elevador; a segurança pública, a limpeza urbana e o 

trânsito também têm sido pautas constantes de indignações dos soteropolitanos nos últimos 

anos. 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por Jamira Alves (Coordenadora do Espaço Cultural de Alagados), 2011. 
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A desorganização da orla marítima também gerou desempregos e transtornos a moradores e 

turistas que têm a praia da cidade como opção de lazer, isso porque em 2010 após uma ordem 

judicial foi determinado à derrubada de todas as barracas de praia da orla de Salvador, sendo 

que nada foi posto no lugar. 

 

O abandono do centro histórico, com a proliferação de usuários de crack na região do 

Pelourinho, também se tornou um problema de saúde pública em que o local passa a ser 

evitado por moradores da capital. Apesar de uma tentativa de se incorporar no processo de 

revitalização a criação de uma agenda de eventos e festas no intuito de movimentar a região, a 

artificialidade empregada a esse ambiente é inevitável, pois, não houve uma apropriação da 

área por moradores que acabaram sendo expulsos gradativamente a cada etapa da 

revitalização.  

 

O trânsito e a questão da mobilidade urbana é hoje um dos maiores gargalos da cidade que 

carece de estrutura. Por conta dos jogos da Copa de 2014 alguns projetos começam a 

caminhar, como é o caso das obras do metrô que já duram 10 anos, sendo oito na gestão de 

JH, com um percurso de 6km torna-se irrelevante diante da dimensão e problemas da cidade. 

No entanto, sobre sua gestão e ações, o prefeito se defende:  

 

Em ano eleitoral é preciso haver bandeiras eleitorais. Mas, se a limpeza tem 90% de 

aprovação, o SAMU também com quase 90%, a iluminação pública, o banho de luz, 

o banho de asfalto, o funcionalismo público está tendo a reposição de suas perdas 

salariais, - nós já demos mais de 35% de reposição salarial ao funcionalismo nesses 

três anos -, então, com tantos dados e aspectos positivos na cidade, é preciso que 

existam bandeiras para justificar algumas candidaturas para prefeito. O PDDU é o 

plano que está preparando a cidade para o futuro. Pegaram dentro do PDDU um 

aspecto: a elevação do gabarito. Por quê? Porque gera polêmica por desinformação. 

Os erros de Copacabana, Boa Viagem ou Atalaia não serão repetidos. (...) Nós 

estamos falando de 70 anos depois, quase 80. Será que nesses 80 anos e com esse 

amadurecimento com a questão ambiental ainda tem gente que pense que a gente vai 

fazer uma "Copacabanização" na orla de Salvador? (CARNEIRO, 2008) 

 

Os pontos de maior polêmica do projeto do PDDU são contrários ao discurso de João 

Henrique sobre preservação ao meio ambiente, como destaca a matéria do site Terra 

Magazine:  

 

Construção de hotéis de até 54 metros na orla da cidade; Extinção da Unidade de 

Conservação do Parque do Vale Encantado, reserva de um milhão de metros 

quadrados de Mata Atlântica; Construção de uma via de grande porte que cortaria 

com uma ponte o Parque de Pituaçu, maior área verde de uso público de Salvador, 

com 450 hectares de Mata Atlântica; Permissão do uso de títulos imobiliários de 
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Transcon (Transferência do Direito de Construir) para construções na orla - 

expediente que pode gerar uma perda de receita ao município da ordem de R$ 750 

milhões segundo estimativa de membros do próprio secretariado municipal -, além 

da retirada dos poderes de deliberação e licenciamento do Conselho da Cidade e do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam), órgãos que até então tinham o 

objetivo de garantir a participação democrática da sociedade na gestão pública 

urbana; e a aprovação da privatização de duas paradisíacas praias na Ilha dos Frades, 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Baía de Todos os Santos, por meio do 

cercamento pelo mar da praia, onde poderão ser construídos hotéis de até 24 metros 

de altura. (AMORIM, 2012) 

 

Em entrevista ao Jornal A Tarde, Ana Fernandes também critica a visão restrita que os 

governantes têm da cidade sobre o que priorizar a fim de obter benefícios para a sociedade: 

 

Salvador não tem calçada, há um descaso com o que é público que é enorme. Uma 

coisa que espanta é que os nossos empresários viajam bastante, eles vivem outras 

realidades, só que os que eles trazem de proposta é só o espaço privado. O espaço 

público, as calçadas, os parques, as praças ficam só do outro lado… E o poder 

público tem aberto mão disso. Como é que se troca praça na cidade por banho de 

asfalto, como foi feito há dois, três anos? E hoje você tem uma pequena área verde 

no Dique que está virando um posto de gasolina, tá certo? Não é possível desse jeito. 

Tem que ter alguma forma de controle para que haja responsabilização dessas ações. 

(FERNANDES apud MENDONÇA, 2012) 

 

Foram poucas as áreas que tiveram avanço na gestão de João Henrique; acredita-se que a 

principal foi a construção civil, com a expansão de diversos empreendimentos espalhados pela 

cidade sob concessão da prefeitura, que alega a criação de mais postos de trabalho e a 

preparação da cidade para o futuro. A visão e os valores da prefeitura estão estampados na 

mudança de slogan: “Prefeitura de Participação Popular” – que não houve – para “Prefeitura 

de um novo tempo”, simbolicamente representado pelos grandes prédios, consolidando, 

portanto, a parceria da prefeitura com o mercado imobiliário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Slogans da Prefeitura de Salvador (2005-2012). 
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Tal aliança se firma sob elevado custo político e democrático, como analisa Ana Fernandes: 

 

Um excelente artigo de Ugo Mattei, da Universidade da Califórnia, publicado no Le 

Monde Diplomatique de dezembro, traz como título “tornar inalienáveis os bens 

comuns”. A ideia é a necessidade de que a sociedade se defenda contra o Estado, 

pois este, crescentemente, se torna aliado – ou refém – das grandes operações 

propostas pelas corporações internacionais de todo tipo, gosto e cor. Diz ele “assim, 

a expropriação dos bens comuns em favor dos interesses privados (...) é realizada 

por governos colocados em uma dependência crescente (e portanto em posição de 

fraqueza) frente a empresas que lhes ditam as políticas de privatização, de consumo 

e de exploração do território”. Essa formulação, que bem descreve a conjuntura atual 

de Salvador, é mais que oportuna, num momento em que o poder público municipal, 

com o apoio do estadual, propõe alterações nas leis que regem a regulação do 

território de nossa cidade. (FERNANDES, 2011) 

 

Como aconteceu em poucas áreas, a da cultura parecia que iria dar certo nos anos que 

perduraram a gestão de Paulo Lima (2005-2008), professor e pesquisador da Escola de 

Música da Universidade Federal da Bahia, trazendo uma série de iniciativas que conferiram 

vigor a instituição. No entanto, não passou de um breve suspiro da Fundação Gregório de 

Mattos, como será analisado a seguir.  

 

Segundo o Instituto Datafolha, a administração de JH foi considerada ruim ou péssima por 

45% dos soteropolitanos, atingindo o recorde de avaliação negativa. O prefeito angariou o 

título de segundo pior prefeito entre oito capitais pesquisadas em 2010, à frente apenas da 

prefeita de Fortaleza, Luzianne Lins (PT). Tal diagnóstico também se comprovou na prática, 

quando, em 2011, verificou-se uma série de manifestações e mobilizações na internet e nas 

ruas, reivindicando que JH deixasse o executivo. Sobre a crise, o prefeito fala que só haverá 

reconhecimento de suas ações depois que ele deixar a prefeitura.  

Quando você senta na cadeira do Executivo, é como se ela fosse cheia de espinhos; 

tudo fura. Mas, nessa reta final, começo a sentir um certo sentimento de 

reconhecimento começando a brotar, através de palavras, manifestações e gestos. 

Chegaram a falar de impeachment. Mas sei conviver com isso. Venho de uma 

família política. As pessoas só dão valor ao político depois que ele deixa o mandato. 

(JÚNIOR, 2012)  

 

Percebe-se, portanto, que em Salvador não há um processo contínuo de políticas de 

participação ou a tentativa de trabalhar com governos pautados num processo decisório 

aberto. Pelo contrário, segundo Fernandes (2004), Salvador foi se afastando cada vez mais de 

modelos de gestão democráticos e políticas participativas.  

Em Salvador, como não ocorreram processos de retornos crescentes, não houve o 

aprofundamento de uma trajetória política na administração municipal. Daí que o 

PFL, ao ingressar no poder municipal, não tem nenhum custo em desviar-se de uma 

possível rota de gestão municipal democrática, dado que os feedbacks positivos 
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acumulados não existem ao longo das gestões de Kertész e Lídice e, portanto, de 

fato uma rota não se estabeleceu. (FERNANDES, 2004) 
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4.1.1. A Cultura e o Turismo em Salvador 

 

Não muito distante da realidade brasileira, o cenário das políticas culturais em Salvador é 

assinalado pelo caráter tardio e desarticulado. Os anos 1990 são marcados pela hegemonia 

política de Antônio Carlos Magalhães, que assume pela terceira vez o governo da Bahia 

(1991-1995). A política econômica adotada para o Estado apresenta perspectivas voltadas 

para as “atividades ligadas ao consumo cultural e ao turismo, estratégia que vai favorecer o 

delineamento de uma imagem da Bahia como lugar de entretenimento e turismo” (VIEIRA, 

2011, p.2). Em 1995, foi criada a Secretaria de Cultura e Turismo (SCT), que, durante dez 

anos, foi gerida pelo economista e historiador Paulo Gaudenzi
53

. Essa associação entre cultura 

e turismo era inédita no país, na época. 

 

A cidade de Salvador, foco das maiores mudanças geradas pelo projeto político vigente, passa 

por transformações em algumas de suas paisagens, a fim de conceber uma imagem em 

consonância com o novo discurso produzido. Apesar das profundas desigualdades arraigadas 

no tecido sociourbano da cidade, o governo realiza um remapeamento do espaço de Salvador, 

no início da década de 1990, e tem como marco principal a restauração do Centro Histórico 

do Pelourinho (VIEIRA, 2011). Na busca pela reafirmação das identidades locais e 

apropriação de elementos simbólicos da cultura baiana, o governo do estado passa a atrelar a 

cultura a uma estratégia turística e econômica, colocando o turismo numa posição privilegiada 

em relação à cultura, vista como “produto” a ser comercializado. 

 

O governo da Bahia reconhece a interdependência entre a cultura e o turismo. A 

cultura é um fator de diferenciação da oferta turística, e o turismo, um elemento 

facilitador da implementação da indústria cultural. Justamente por essa razão, o 

governo trata a cultura como produtora de riqueza econômica, ao contrário de 

outras regiões do país, onde a cultura recebe tratamento apenas residual, como se 

fora eventual excedente do crescimento econômico. Um dos vários exemplos que 

referendam a atitude pró-ativa do governo frente à área da cultura é o projeto do 

Cluster de Entretenimento da Bahia [posteriormente este projeto não foi realizado], 

capitaneado pela Secretaria da Cultura e Turismo. Prevê esse projeto a necessidade 

de mais investimentos privados na ampliação, sofisticação e dinamização do 

conjunto da oferta de atrativos e serviços de entretenimento, além do estímulo e 

apoio governamental à maior sinergia e integração negocial entre cultura e turismo. 

(BAHIA, 2000, p. 2 apud FERNANDES, 2007, p. 9) 

 

                                                 
53

 Paulo Renato Dantas Gaudenzi  iniciou na vida pública em 1973, quando assumiu a Coordenação de Fomento 

e Turismo na Secretaria de Indústria e Comércio do Estado da Bahia, no primeiro governo de Antônio Carlos 

Magalhães. Foi responsável pela presidência da BAHIATURSA em três administrações carlistas: 1979-1983; 

1983-1987; 1991-1994. 
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Vale ressaltar a importância da Bahiatursa (Empresa de Turismo da Bahia S/A), instituição de 

economia mista, atrelada à Superintendência de Turismo, que tem como função articular a 

política de marketing da cidade ao turismo no estado. Além disso, a Bahiatursa desenvolve 

atividades e eventos sazonais que movimentam a política cultural local. Verifica-se a 

responsabilidade da empresa em organizar, juntamente com a Prefeitura Municipal de 

Salvador, festas populares como o carnaval. Além disso, a instituição executa políticas 

específicas para atividades ou setores como museus, culinárias, folclore e artesanato 

(FERNANDES, 2007). Gerida por Paulo Gaudenzi em três mandatos, a Bahiatursa estava 

vinculada à Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, e já era responsável pela promoção 

de políticas para a área da cultura mesmo antes da criação da SCT.   

 

Observa-se que boa parte das ações culturais realizadas pelo estado se ateve ao espaço da 

capital baiana. Destaca-se aqui o papel da Fundação Cultural do Estado da Bahia 

(FUNCEB)
54

, órgão atrelado à SCT e responsável pela manutenção de espaços culturais e ao 

estímulo à produção e difusão de manifestações artístico-culturais. Além disso, FUNCEB 

mantinha  

 

(...) convênios com instituições da capital a fim de garantir a manutenção e 

recuperação de espaços culturais (teatros, centros, salas de cinema etc.) e o apoio a 

projetos artísticos e de formação de platéias. No entanto, os parcos recursos 

destinados a esta entidade limitam o seu desempenho, malmente, a Salvador. 

(FERNANDES, 2007, p. 8) 

 

O cenário das políticas culturais na cidade demonstrava uma carência de recursos e 

investimentos para o fomento do setor, porém parecia não ser uma prioridade da 

administração do governo. 

 

A política cultural estadual, durante a gestão de Kertész na Prefeitura de Salvador, 

era gerida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB, criada em 1972, 

durante o primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães. De 1986 a 1989, o 

estado teve dois governadores: João Durval Carneiro, então membro do grupo 

carlista, que governou entre 1983 e 1987 e Waldir Pires, eleito pelo PMDB, que 

governou de 1987 a 1989. No governo de João Durval, a FUNCEB foi dirigida por 

Olívia Barradas e, segundo matérias publicadas nos jornais da época, a instituição 

era pouco presente na vida cultural da cidade. Com a pouca autonomia do 

Município, determinada pelo regime ditatorial, os produtores e outros atores do 

campo cultural dirigiam seus pleitos à Fundação Estadual, que, nesta fase de baixa 

atividade, contribuía para o crescimento da demanda por uma política de cultura 

local. (KÖLPP; ALBINATI, 2005, p. 8) 
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 A FUNCEB foi criada em 1972.  
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Porém, mesmo com as dificuldades de incentivo à área cultural, não se pode negar que a 

longevidade da administração estadual no setor, sob o signo do “carlismo”, proporcionou uma 

consolidação do mercado de bens simbólicos na Bahia, conferindo-lhe uma maior 

dinamicidade (VIEIRA, 2011). Por outro lado, as ações diretas na área da cultura pautavam-se 

por modelos tradicionais e sem tratamento à diversidade cultural. 

 

No entanto, ao analisarmos o perfil da política cultural implementada nesse 

período, pode-se perceber que a linha de orientação da ingerência do Estado na 

cultura está pautada em um modelo tradicional de intervenção, por assim dizer, aos 

moldes do script que vem sendo adotado em nível federal ao longo da história da 

relação entre Estado e cultura no Brasil. Qual seja: incentivar ações ora voltadas 

para aquele circuito mais identificado com o que comumente tem se chamado de 

“cultura de elite”, fomentando produções voltadas para linguagens artísticas mais 

restritas como o teatro, a dança e as artes plásticas, ou então através do incentivo às 

produções de cunho mais popular, voltados à preservação do patrimônio material e 

imaterial [mas sob uma relação com o turismo] como o folclore, festas e tradições 

populares. (VIEIRA, 2011, p. 9) 

 

Além disso, grande parte dos recursos investidos em preservação patrimonial vinha de fontes 

internacionais, conferindo ao Estado papel importante nessa atuação. Na Bahia, assim como 

em âmbito federal, a “gestão e organização do campo cultural ficaram sob guarda quase que 

exclusiva do Estado por um longo período, sendo inclusive considerada como área 

politicamente estratégica, principalmente pelos governos autoritários (destaque-se a era 

Vargas e o período da ditadura militar)” (VIEIRA, 2011, p. 7). 

 

O que se percebe é que a política cultural adotada pelo governo da Bahia pretendia: 

 

(...) conjugar essa sua intervenção mais ‘clássica’, ao tempo em que a potencializa, 

aos mecanismos institucionais da sociedade de consumidores — o turismo e as 

indústrias de lazer e de diversão são os instrumentos privilegiados —, como que 

buscando se alinhar à lógica que concede lugar de destaque à esfera cultural no 

ordenamento social contemporâneo. (VIEIRA, 2011, p. 10) 

 

Observa-se que o entendimento de cultura acionado pelos gestores do governo baiano remete 

ao
 
que Botelho (2001) chama de dimensão sociológica, uma produção elaborada com a 

intenção explícita de construir determinados sentidos e de alcançar algum tipo de público, 

através de meios específicos de expressão. Portanto, a noção que prevalece é a do senso 

comum, a qual entende por cultura “o circuito organizado de produção que cria espaços de 

apresentação ao público, programas/projetos de estímulo, agências de financiamento para os 

programas e bens culturais a serem consumidos” (FERNANDES, 2007, p. 3). Além disso, 
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essa perspectiva favorece a obtenção de resultados mais rápidos e visíveis, ao contrário das 

ações verificadas no âmbito antropológico, que necessitam de uma maior interação entre o 

social, econômico e o simbólico, através de políticas públicas articuladas e plurais geridas por 

diferentes esferas do governo. 

 

Verifica-se que os impactos das políticas estaduais sobre a cidade e suas políticas culturais 

são em decorrência de uma conjuntura política que privilegiava a cultura, através de um viés 

economicista pautado no turismo e no consumo de bens simbólicos. Esses elementos são 

decisivos para a configuração do cenário soteropolitano, que, por muito tempo, ficou 

subordinado a essa visão política. Assim, a forte presença da política cultural estadual na 

cidade acaba contribuindo para a falta de autonomia do poder público municipal em elaborar 

sua política cultural.   

 

 

4.2. Políticas Públicas de Cultura em Salvador (2005-2011) 

4.2.1. Institucionalidade (Fundação/Secretaria, Equipamentos e Funcionários) 

 

A gestão de Paulo Costa Lima, presidente da Fundação Gregório de Mattos nos anos de 2005 

a 2008, ocorreu durante o primeiro mandato de João Henrique Carneiro. Desde a saída de 

Lima, em maio de 2008, e a reeleição de JH, em 2009, a presidência da FGM vem sofrendo 

sucessivas mudanças; apesar disso, observa-se que o quadro de funcionários permanece 

praticamente o mesmo. Assim, com poucas modificações, a Fundação consegue manter sua 

rotina administrativa funcionando. 

 

 

 

Quadro 2. Presidentes da Fundação Gregório de Mattos (1997 - 2012). 
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(Fonte: Dados fornecidos pela Fundação Gregório de Mattos)  

 

Durante a gestão de Paulo Lima em Salvador, o país vivia a gestão de Gilberto Gil frente ao 

Ministério da Cultura (MinC), que apresentava como aspecto positivo da gestão a abrangência 

dos programas. As propostas do MinC configuravam-se como reformistas e inovadoras para a 

área da cultura. Gil, que também havia sido presidente da FGM no governo Kertés, no início 

foi criticado, inclusive influenciando a confiabilidade de sua competência para assumir o 

Minc. 

 

Entre as articulações previstas no país na esfera federal, estadual e municipal estão o Sistema 

Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Informações 

Culturais. Com a eleição do governador Jaques Wagner (PT), o setor da cultura passou a ser 

repensado na Bahia, com o objetivo de ampliar o acesso aos bens culturais, que antes estavam 

concentradas na capital, através da descentralização das atividades de cultura em todo o 

estado.  

 

Uma das primeiras ações foi a separação das áreas de cultura e turismo, que, até então, 

estavam numa mesma Secretaria. Esta medida fez-se necessária para a implantação de uma 

nova proposta de política cultural para a Bahia. Esses contextos demonstraram-se favoráveis 

para o delineamento de um cenário diferente na área da cultura, tanto em âmbito estadual, 

quanto municipal. Em ambas as esferas de poder, a participação popular apareceu como plano 

de fundo das discussões e medidas a serem implantadas.   

 

Com as influências advindas das propostas do governo federal, na intenção de integrar 

sistemas mais democráticos e participativos, as políticas adotadas em Salvador buscaram 

através de programas e projetos, uma aproximação maior com a realidade da cidade, através 

do diálogo com a sociedade e a valorização das tradições populares e religiosas. Já em âmbito 

estadual, a política adotada visava a descentralização das atividades de cultura através da 

interiorização dessas ações no estado baiano. Observa-se que ambas as estruturas baseavam-

se na adoção de uma perspectiva ideológica de política cultural caracterizada como:  

 

Políticas de democracia cultural que se apóiam não na noção de serviços culturais a 

serem prestados à população, mas no projeto de ampliação do capital cultural

de 

uma coletividade no sentido mais amplo desta expressão. (...) uma política de 

sustentação e ampliação do capital cultural que passe pela discussão das formas de 

controle da dinâmica cultural pode criar as condições para práticas culturais 

duradouras, quer de consumo quer de produção. (COELHO, 2004) 
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A Fundação Gregório de Mattos, que vinha tendo uma postura distante quanto à realidade 

instalada na cidade, nos bairros e nas comunidades, passou a adotar um olhar mais crítico 

quanto à própria atuação e propostas para o município.  

 

De fato, não se pode separar a cultura da vida. As pessoas desta cidade se 

aglomeram em torno de um espaço urbano caótico, fruto de uma rima perversa entre 

ocupação desordenada, ausência de políticas públicas, índice alarmante de pobreza e 

desigualdade social comparável à da Namíbia – o que dizer da cultura? Poderia estar 

imune a esse quadro? (...) A invisibilidade caminha de mãos dadas com uma grande 

dificuldade de articulação local e com a ausência de intercâmbios sistemáticos entre 

bairros e regiões. Para a classe média e as instituições a ela adstritas – universidades, 

cadernos de cultura, etc. – a cidade praticamente se restringe ao que pode ser visto 

do carro. (...) O resultado de tudo isso: uma cidade pobre, com grandes problemas 

urbanos, porém capaz de exibir uma quantidade expressiva de pólos culturais 

espalhados por seu território. Uma enorme vocação para o desenvolvimento cultural, 

potencializando o que já existe, e ao mesmo tempo um déficit histórico de educação 

formal, de construção de leitores e de fruidores críticos, capazes de impactar o nível 

cultural da mídia, por exemplo, vulneráveis com relação ao discurso fácil da 

folclorização, para o bem da imagem, garantindo uma superficialidade insuportável, 

que afeta tudo, inclusive o carnaval. Não é um cenário simples, até porque já não 

existem cenários isolados. Assim como na economia, a circulação de bens 

simbólicos é hoje uma rede mundial. Estamos preparados para tal desafio? 

(SALVADOR, 2008) 

 

A difícil tarefa de administrar um cenário complexo como o de Salvador, com problemas de 

organização social e urbana, torna-se um agravante para a atuação da FGM. A instituição de 

pequeno porte tem a responsabilidade de atender uma demanda que não corresponde à sua 

realidade estrutural (Figura 10) e administrativo-financeira. 
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Figura 10. Organograma da Fundação Gregório de Mattos 

 (Fonte: Regimento 2009 – Fundação Gregório de Mattos) 

 

 A responsabilidade pela execução das ações da FGM fica a cargo das gerências e 

subgerências. As primeiras têm a função de planejar, orientar, controlar e avaliar a execução 

dos trabalhos e das atividades permanentes da unidade; as outras funcionam como área de 

articulação e execução referentes ao setor em que atuam. Na escala de hierarquia, todos esses 
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setores são subordinados à presidência, que está ligada ao conselho curador
55

, porém esse 

último encontra-se inativo. Considerado como um conselho de notáveis, esse grupo foi 

nomeado para dar status aos conselheiros, para mostrar que a Fundação tinha um vínculo com 

vários setores, uma articulação local, nacional e internacional. O Conselho pouco atuou em 

relação à Fundação, que tem uma função executiva diária (KÖPP; ALBINATI, 2005).  

 

Em relação à administração dos projetos executados pela FGM, no período, destaca-se a 

Gerência de Promoção Cultural (Geproc) – como responsável, por exemplo, pelos projetos 

Cinema na Praça, Estação Cultura, Mestres Populares da Cultura, Orquestra Sinfônica da 

Juventude e eventos cívicos como o 2 de Julho e o 7 de Setembro. Além disso, a Gerência 

dirige e supervisiona a utilização dos equipamentos de cultura e a execução do planejamento 

de atividades do Museu da Cidade e da Casa do Benin (equipamentos da FGM).  

 

A Geproc também tem a função de avaliar e apoiar projetos das comunidades da cidade, em 

comum acordo com a gerência da presidência da FGM. A Gerência de Promoção Cultural 

conta com duas subgerências: Sub-Gerência de Eventos Especiais e Projetos e Sub-Gerência 

do Espaço Cultural da Barroquinha e Teatro Gregório de Mattos. Percebe-se que a Fundação 

possui um setor de captação de recursos; este, porém, é específico para a área de sítios 

históricos, voltado para o patrimônio material da cidade. Isso se deve aos custos elevados 

desses serviços, que extrapolam a capacidade orçamentária da FGM para cobrir essas 

despesas. 

 

A Fundação Gregório de Mattos possui 131 funcionários, distribuídos entre fixos e 

terceirizados; são eles: 86 servidores; 40 prestadores de serviço terceirizados; e 5 estagiários 

(sendo que parte dos prestadores de serviços terceirizados é cedida pela Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, à qual a FGM é vinculada).  

 

(...) esta opção de contratação aconteceu na primeira gestão de Imbassahy após a 

demissão (e recontratação de uma parte) do quadro de pessoal da Fundação. A 

maioria não possui nível superior e recebe pouco incentivo para qualificação, o que 

rarefica as discussões e contribuições acerca das atividades e projetos da Fundação. 

(KAUARK, 2004, p. 11) 

 

                                                 
55

 Composto por: Prefeito Municipal; presidente da FGM; secretário da SMEC; diretor presidente da 

EMTURSA, um vereador representante da Comissão de Cultura da Câmara Municipal; dois membros nomeados 

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ligados à atividade histórico-cultural e artística.  
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Segundo o relatório de gestão de 2008, a FGM buscou melhorar as condições de trabalho 

através de investimentos em equipamentos de informática e na atualização do modelo de 

gestão pública em parceria com a Secretaria de Municipal de Administração (SEAD), 

acompanhando a execução orçamentária e contábil, além das prestações de contas mensais e 

anual. Por não possuir um orçamento fixo, a FGM lida com a instabilidade de recursos que 

faz com que parte dos projetos realizados seja custeada através de convênios e 

financiamentos. Grande parte da execução orçamentária da FGM é gasta com a folha de 

pagamento de salários, manutenção da estrutura e projetos de baixo custo. A FGM tem sob 

sua responsabilidade a administração e manutenção dos aparelhos culturais (de posse da 

Prefeitura), tais como: Teatro Gregório de Mattos; Espaço Cultural da Barroquinha; Casa do 

Benin; Museu da Cidade; Arquivo Municipal; Biblioteca Professora Denise Tavares 

(localizada na Liberdade) e Biblioteca Reitor Edgar Santos (em Itapagipe). 

 

Na busca pela promoção de ações culturais e abrangência de incentivos para o setor na cidade, 

instituiu-se uma nova Lei Municipal de Incentivo a Cultura (Viva Cultura), que prevê o 

abatimento de impostos a empresas patrocinadoras de projetos culturais. Essa lei revogou a 

anterior nº 5.352 de 23/01/1998, que, por sua vez, revogou a Lei Alfaya n°4.280 de 1990 

(renovada nas leis 4.776/93 e 5.153/96). Configura-se, portanto, como a quinta 

institucionalização da lei municipal de incentivo à cultura, que possui critérios muito 

próximos da anterior. Contudo, mesmo sob os esforços de reativação da lei, mais uma vez ela 

não prosperou. 

 

Apesar do crescimento de recursos da FGM nessa gestão, verificados por meio do aumento de 

projetos que possuíam linhas de fomento diversificadas tanto do governo federal como de 

empresas de capital misto como a Petrobrás, através das tentativas de articulação institucional 

para a dinamização do setor, percebe-se que a escassez de recursos financeiros para o fomento 

das políticas culturais promovidas, dentre outros fatores, configura-se como um dos principais 

impedimentos para a abrangência de ações e intervenções locais. Além disso, apesar da 

Fundação ter o apoio institucional da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, não há interação entre as ações promovidas por ambos. Segundo o atual secretário 

municipal de educação, João Carlos Bacelar, não há porque a maioria das ações é sempre 

articulada com as escolas e a contribuição da FGM acaba sendo pontual, quando ocorre.  

 

Onde a gente pode casar com o interesse da escola a gente faz, onde não, não tem! 

Não tem um tostão pra cultura, esporte, lazer... Por exemplo, música, coral a gente 
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joga com a escola, estão o maestro ou a maestrina que a gente paga pra escola acaba 

pagando pra atender a comunidade (...). Eu acho que as perspectivas são boas porque 

você está resolvendo um problema financeiro, equacionado isso (...). Este ano já está 

conseguindo, pra educação e pra saúde e não conseguia. Foi de 2011 pra cá que se 

organizou porque antes era um caos. As contas foras rejeitadas basicamente porque 

não aplicava nem os 25% da educação nem os 15% de saúde. (...) Você perguntou 

da política cultural, não tem, qual a política de esporte e lazer? Não tem. Eu tenho 

políticas culturais junto com educação, tenho políticas esportivas nas escolas, fora 

isso, não tem. (BACELAR, 2011)
56

  

 

Segundo o secretário, a situação de contingenciamento das finanças e a falta de crédito de 

Salvador, por inadimplência nas contas da prefeitura, se configuram como um impeditivo para 

se conseguir recursos e formar convênios. E com isso, a sensível vulnerabilidade e abandono 

da cidade ficam mais visíveis nos bairros longínquos que não tem acesso a nenhum benefício 

público, salvo as escolas que mantêm uma relação próxima com a comunidade. No entanto, 

até as escolas existentes enfrentam uma série de problemas, dentre eles destaca-se a situação 

precária dos prédios que não oferecem condições estruturais para se ampliar projetos como o 

Mais Educação, programa do Governo Federal que dá suporte para que os municípios 

ofereçam um segundo turno com atividades culturais ou esportivas para os alunos; ou mesmo, 

o projeto municipal Escola Aberta que mantêm a escola funcionando nos finais de semana 

também com atividades lúdicas e recreativas para a comunidade.  

 

Qual é o nosso diferencial? É que na nossa unidade nós pegamos crianças de 0 a 14 

anos, que são as crianças que ainda estão muito sob o domínio da família e nós 

estamos nos bairros mais pobres da cidade do Salvador. Então, do poder público o 

que chega nesses bairros ou é a escola pública ou é a polícia, não tem outro, saúde, 

não tem nada! Temos escolas vizinhas ao tráfico (...), por exemplo, o nosso ginásio 

de esportes em Plataforma o tráfico tomou e não tem como (...). Temos um 

problema sério em Salvador, (...) boa parte da nossa rede, cerca de 25%, funciona 

em prédios que originariamente não eram destinados a escolas, eram em casas. E 

essas casas não ofereciam condições nenhuma (...). Tem um outro problema em 

Salvador que é o uso e ocupação do solo, a prefeitura não tem terreno, agora mesmo, 

o Governo Federal financiou, abriu para Salvador, a possibilidade de construção de 

130 CENEIs – Centro de Educação Infantil, nós só podemos fazer 14, porque não 

tem terreno como eles querem. (BACELAR, 2011)
57

 

 

Em consonância com as discussões supracitadas, destaca-se a fala de Cleide Avelino, 

moradora de Cajazeiras XI e integrante do movimento Mude Salvador, existente desde 1995, 

que destaca a precariedade de serviços públicos para o bairro, a ausência de equipamentos 

culturais e oportunidades para os jovens. Segundo ela, já é uma pauta antiga do movimento, 

apoiada por vereadores e deputados, a implantação do campus da Universidade do Estado da 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por João Bacelar (Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer), 

2011. 
57

 Ibidem. 
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Bahia (Uneb) em Cajazeiras. A instituição apoia a ideia e é solidária ao objetivo de atender a 

população carente levando oportunidade para os jovens do bairro. Além disso, Cleide ressalta 

que a história e as tradições da cidade se esvaem com o abandono e a falta de reconhecimento 

de quilombos urbanos, existentes em Cajazeiras, praticamente dizimados juntamente com 

seus símbolos e tradições culturais e religiosas. Ela aponta como exemplo o caso da Pedra do 

Buraco do Tatu, símbolo da resistência negra no combate à escravidão e marco da existência 

de um quilombo urbano que não existe mais. Por desconhecimento, a Conder, em 2003, deu 

início a implosão da pedra para abrir a estrada que interliga Fazenda Grande a Cajazeiras. 

Entretanto, por reinvindicação da comunidade e do movimento Mude Salvador, hoje a Conder 

incluiu a área como ponto a ser preservado.  

 

Na verdade o que a gente criou em Salvador foi, quilombos urbanos do século XXI, 

porque se você observar as caras são iguais, a cultura é igual, a dificuldade é igual, a 

cor da pele é igual. Todos imprensados nas favelas. (...) O que a gente precisa é de 

um projeto de zoneamento urbano que não seja só o projeto Minha Casa, acho que a 

gente precisa encarar um projeto de urbanização dessa cidade, respeitando as 

tradições das pessoas e a cultura de uma forma muito mais séria. Então, eu vejo que 

as pessoas aqui, em sua grande maioria, fingem que tomam conta do povo e o povo 

finge que tá tomando conta também. (AVELINO, 2011)
58

 

 

Percebe-se, portanto, que apesar do destaque e reconhecimento do papel da FGM como 

instituição responsável por gerir a área da cultura na cidade, é notória sua insignificância 

diante da dimensão dos problemas enfrentados em Salvador.  

 

 

4.2.2. Programas e Projetos 

 

As formulações e ações da política cultural de Salvador, de 2005 a 2008, foram baseadas em 

premissas conceituais que tinham a intenção de guiar as diretrizes da gestão. Foram levadas 

em consideração as seguintes discussões:  

 

1. A missão e o desafio da gestão em desenvolver e estimular processos culturais e 

educacionais. 2. Busca pelo conhecimento e pela informação por meio da cultura. 3. 

Necessidade de criação de um formato de atuação ou movimento, capaz de 

mobilizar pessoas e organizações, promovendo a permanência institucional dessas 

ações desenvolvidas. 4. A adoção de uma perspectiva de cultura abrangente trata-se 

de uma dimensão utópica, porém necessária. Pensando nessa utopia como algo que 

possa “assumir a feição da possibilidade de criar campos de experimentação social 

onde seja possível resistir localmente às evidências da inevitabilidade, promovendo 
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com êxito alternativas locais
59”

, cabendo à teoria não o papel da generalização a 

partir das alternativas e sim a gestão da informação visando à criação de redes 

translocais – permitindo inteligibilidade e cumplicidade – investindo numa forma 

de globalização contra-hegemônica. 5. Se o horizonte mais imediato da gestão 

cultural apontou para a necessidade de um movimento, em termos de médio e longo 

prazo o desafio apontou para as vias de institucionalização dos múltiplos canais que 

organizam a produção e a troca de conhecimentos culturais numa cidade que 

prioriza a participação coletiva (...). (SALVADOR, 2007) 

 

Através da reflexão de ações e áreas prioritárias a serem seguidas, foram formuladas diretrizes 

que se tornaram balizadoras para atuação da FGM nessa gestão. As cinco diretrizes
60

 que 

norteiam a Fundação são: 1) Participação popular (pensando a cultura para o desenvolvimento 

e a responsabilidade social); 2) Cotidiano das Artes (fomento aos diferentes atores do sistema 

cultural: artistas, grupos artísticos, produtores, centros culturais da cidade. Surgem nessa 

direção duas propostas: a criação da Lei de Incentivo à Cultura e o Fundo de Cultura); 3) 

Valorização da Memória; 4) Intercâmbio cultural; 5) Fórum permanente (diálogo com a 

sociedade sobre objetivos da gestão e políticas culturais).  

 

Verifica-se que os projetos e eventos realizados pela Fundação foram encaixados dentro 

dessas divisões de prioridades. Tendo como base as diretrizes ou o que Paulo Lima chamou 

de “avenidas”, princípios que perpassam diretamente a Fundação e a cultura de modo geral, a 

FGM reuniu esforços para a realização de projetos e programas que transmitissem suas 

intenções.  

 

Partindo da necessidade de reavaliar as políticas municipais de incentivo à cultura, a 

Fundação buscou articulação com a população e segmentos da sociedade. Uma das iniciativas 

foi a reativação da lei municipal de incentivo à cultura, conhecida como Lei Alfaya, que 

estava em desuso há mais de dez anos. Aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, no 

dia 10 de agosto de 2005, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei nº 6.800/2005) foi 

sancionada pelo prefeito João Henrique, em 26 de agosto de 2005, e regulamentada em 28 de 

dezembro de 2005. Através da Lei Vivacultura, o contribuinte pode transferir 10% do que 

pagaria em ISS (Imposto sobre Serviços) e IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana) para projetos culturais aprovados pela FGM.  

 

A Prefeitura Municipal de Salvador, através da parceria entre Secretaria da Fazenda (SEFAZ) 

e FGM, lançou em 2007 o segundo edital destinando recursos orçamentários da ordem de R$ 
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600 mil para incentivo a projetos culturais, visando os benefícios previstos na Lei – R$200 

mil a mais que no primeiro ano. Mesmo com o aumento de recursos no segundo ano de 

vigência do edital, percebe-se que esse valor representa cerca de 0,36% da arrecadação 

municipal entre os impostos referidos. Observa-se que esse percentual ainda é baixo se for 

levada em consideração a extensão da cidade, suas demandas e os baixos recursos destinados 

à FGM, que não ultrapassam, de 2005 até os dias atuais, o valor dos R$ 2 milhões, cerca de 

0,20% do orçamento do município.  

 

Quanto às áreas contempladas, podem concorrer projetos nas seguintes áreas: artes cênicas, 

artes plásticas e gráficas, artesanato, folclore e tradições populares, arquivos e museus, 

fotografia, cinema e vídeo, música, história, literatura, e campanhas educativas e culturais de 

caráter não comercial. De acordo com o edital, a restrição refere-se à concorrência de projetos 

que solicitam incentivos inferiores a R$ 5 mil e superior a R$ 50 mil. Além disso, o 

abatimento concedido às empresas não poderá exceder 80% do valor do projeto a ser apoiado. 

Medida considerada importante porque obriga o empresariado a investir 20% dos seus 

recursos. Paulo Lima afirma que “O Vivacultura representa um passo adiante, ao consagrar 

como prática de governo, no âmbito do município, o estímulo à atividade cultural” (SANTOS, 

2009, p. 24). 

 

Uma das dificuldades encontradas pelos grupos, no edital, é a exigência da carta de aprovação 

de apoio pelo patrocinador, questão que muitas vezes impede a inscrição de um projeto na 

seleção. A partir do lançamento do edital em 28 de junho de 2006, foram inscritos apenas seis 

projetos, com vistas à obtenção de incentivo fiscal. Os projetos foram submetidos à Comissão 

de Avaliação de Projetos Culturais (CAPC), que não conta com a participação de 

representantes da comunidade. Esta comissão é composta apenas por representantes da 

Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), Fundação Gregório de Mattos e Secretaria da 

Fazenda (SEFAZ) e foi constituída por decreto em 24 de abril de 2006 como consta no 

relatório de gestão no período. Dos seis projetos inscritos, foram aprovados e receberam 

certificado, os seguintes: "Reviravolta", montagem de percussão cênica de Osvaldo Rosa Jr.; 

"Dois Gumes", espetáculo de dança de Marcelo Galvão; "Limite e Fim", CD autoral de Maria 

Stella Aouad Campos; e "Vá ao Vila, Velho", proposto pela Organização Não-Governamental 

Sol Movimento da Cena, gestora do Teatro Vila Velha. O edital apoiou quatro projetos 
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culturais com o valor total de R$ 170.000.00, sendo R$ 136.000.00 sob forma de renúncia 

fiscal, conforme a lei prevista. 

 

Como a lei municipal tem como pré-requisito a aprovação do patrocinador para a inscrição do 

projeto no edital, entre a classe interessada, há alguns questionamentos quanto a essa 

exigência. Porém, para os responsáveis pela criação da lei municipal, não faz diferença ter um 

patrocinador antes da aprovação do projeto. A dificuldade assinalada entre os grupos artísticos 

está na observação de um impasse em que as empresas só patrocinam um projeto caso ele 

esteja aprovado na lei, tornando-se moeda de troca. Outra questão é o desinteresse das 

empresas em apoiar projetos pequenos, que lhes proporcionam menos visibilidade. Portanto, 

sem a carta de aprovação no edital, fica ainda mais difícil viabilizar a captação de recursos.  

 

A lei municipal de incentivo a cultura, desde sua vigência, enfrenta problemas como a pouca 

visibilidade e repercussão, com uma quantidade irrisória de projetos inscritos e aprovados, 

sendo estes projetos de grupos e pessoas já conhecidos como, por exemplo, o “Vá ao Vila, 

Velho” do Teatro Vila Velha. Este é um fator que limita o edital no avanço da diversidade dos 

grupos e raio de atuação dele na cidade não é diferente dos já conhecidos pela cena artística 

baiana. Desta forma, a lei municipal Viva Cultura tem seu objetivo principal questionado, já 

que deveria apoiar grupos artísticos menores da cidade que não têm condições de concorrerem 

na lei Fazcultura (lei de incentivo à cultura do estado).  

 

Ainda na gestão de Paulo Lima um segundo edital do Cultura Viva foi lançado em abril de 

2007, porém, com a sua saída o processo não teve continuidade. Segundo as parcas 

informações fornecidas pela FGM por meio dos relatórios de gestão 2008, constam que não 

houve continuidade do edital lançado por conta de supostos problemas com a SEFAZ. No 

entanto, sem detalhar o porquê da interrupção. “A Lei de Incentivo à Cultura, ‘Programa Viva 

Cultura’, teve seu procedimento de análise e aprovação de contas regulares, embora não tendo 

sido possível concluir o último edital, por se tratar inclusive de trabalhos em parceria com a 

SEFAZ” (SALVADOR, 2008). 

 

A Fundação lançou o último edital em 2009, mas segundo relatório de 2009 e 2010 (com as 

mesmas informações), a FGM havia lançado três editais, totalizando R$ 1.300.000,00 (hum 

milhão e trezentos mil reais) disponibilizando para projetos culturais selecionados, contudo, 
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efetivamente apenas o edital de 2006 foi concluído, pois, os editais de 2007 e 2009 ficaram 

paralisados, como consta no relatório: 

 

Processos aprovados no Edital Viva Cultura 2009, paralisados e com a Lei 

6.800/2005 que dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais, sem a devida 

prorrogação do seu prazo para concessão dos benefícios que expirou em 21 de 

dezembro de 2009. Perceba-se que tal descontinuidade se deve a sucessivos períodos 

de interrupção das gestões da FGM sem que os projetos pudessem ser encaminhados 

devidamente. (SALVADOR, 2010) 

 

Dentro das iniciativas previstas pela FGM para a ampliação de recursos no setor da cultura, 

não foram identificados avanços na implementação do Fundo Municipal de Cultura até os dias 

atuais. O Fundo de Cultura foi formalmente criado em 28 de dezembro de 2005 através da lei 

nº 6.914, mas a segunda etapa exigia a superação de desafios. Segundo Paulo Lima, era 

necessário criar cargos para estabelecer o fundo, já que possuía CNPJ independente, entre 

outras coisas. Como o governo entrou em crise, a partir do segundo ano de gestão (2006), a 

criação de cargos estava vetada. Apesar de ser possível a aplicação dessa medida, seria 

necessário refazer essa estrutura para que uma fundação pudesse ter um fundo ligado à 

cultura.  

 

Uma terceira dificuldade encontrada é que os outros fundos têm fontes federais que 

os alimentam diretamente, então a criação desse fundo não iria necessariamente 

resolver o problema de que a câmara votasse mais verbas para a Fundação, a rigor 

existia a rubrica Fundo de Cultura, mas você cria o fundo e o dinheiro vem de 

onde? Então, criar o fundo não é a questão principal, mas de onde vem a verba. É 

nessa questão que entra aquele acordo de 1% para a verba da cultura. E quando 

chega na câmara todas as Secretarias tem seus percentuais fixados e ninguém quer 

ceder. Quanto de faz as contas junto à Secretaria da Fazenda do orçamento da 

prefeitura: 25% de educação, 15% saúde, 40% funcionalismo, dívidas consolidadas 

e deixadas pelos governos anteriores afetam 12% então vai para 92%. Ou seja, a 

prefeitura tem 8% pra cuidar de tudo. É inviável! Ou a prefeitura consegue muito 

dinheiro de fora do estado ou do governo federal para que dê conta disso ou está 

declarada em crise permanente. Além disso, há a arrecadação via IPTU que foi feito 

de uma forma desordenada, em que muita gente não paga, porque se arrecadasse 

mais esse percentual do funcionalismo cairia, mas o nível de arrecadação atual fica 

em torno de 38% a 40% e não é um nível tão alto. Esse é o drama da cidade de 

Salvador. Com 8% para tudo qual a chance que cultura tem de pegar 1%? 

Nenhuma. Tem que haver outra abordagem política e uma, macro organização do 

município para esse setor chegue aonde precisa chegar. (LIMA apud SANTOS, 

2009, p.26) 

 

Nota-se que propostas como o Fundo Municipal de Cultura fazem parte do plano de 

iniciativas para cultura do governo federal, que, a partir de 2005, através de debates extraídos 

da Conferência Nacional de Cultura e uma série de outros eventos, possibilitaram o 

intercâmbio entre as diversas instâncias do campo cultural. Dentre elas, instituições públicas e 

privadas; sociedade civil; representantes de órgãos que desenvolvem e regulamentam as 
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políticas culturais em âmbito municipal, estadual e federal. Além disso, essas ações tinham a 

intenção de integrar e articular um Sistema Nacional de Cultura, que seria gerado a partir de 

iniciativas e estímulos das três esferas de poder. 

 

Paulo Lima faz referência à busca por outras estratégias que ampliassem a atuação da 

Fundação, como por exemplo, a educação, que tem direito a 25% do orçamento do município 

e administra 400 escolas. Destaca ainda que todas elas deveriam ter uma dimensão cultural. 

Lima ressalta que somou esforços para estabelecer alianças com a Secretaria de Educação 

para tentar articular a Fundação por esse caminho. 

 

(...) nossos enfoques em relação a essa situação de penúria foi batalhar por 

convênios conseguimos a cada real que foi gasto com o dinheiro do orçamento nós 

conseguimos botar R$ 1,00 de convênio, captamos mais de 6 milhões de reais em 

três anos (Informação verbal). (LIMA apud SANTOS, 2009, p. 26) 

  

Verifica-se, nesse processo, a necessidade de diálogo com outros setores, não só como uma 

estratégia orçamentária para a cultura, mas também pela influência que áreas como educação 

e cultura, quando juntas, exercem sobre a esfera social. Hamilton Faria (2000) pontua:  

 

Certa vez, conversava com um ativista do Olodum que me chamava a atenção para 

a necessidade deste diálogo. “Em Salvador, mais de 90% da população é negra. A 

questão cultural do negro passa pela alfabetização das crianças a partir de temáticas 

da cultura negra e da necessidade de introduzir nos currículos práticas culturais de 

origem negra, como capoeira junto com educação física, a introdução de estudos 

africanos como matéria curricular. O reggae, o samba de roda, as músicas de 

candomblé e da capoeira devem ser matéria educacional”. (FARIA, 2000, p. 19) 
 

Destacam-se os projetos através de convênio com o MinC, número que cresceu 

significativamente na gestão de Paulo Lima. Entre eles, o projeto Escola-Rede ‘Ponto de 

Cultura em Salvador’, incentivado pelo Ministério da Cultura, através do Pontão de Cultura 

do programa nacional Cultura Viva.  

 

Com o objetivo de colorir, dar vida e movimento a alma desse País é que o 

Programa Cultura Viva atua junto com a sociedade, entidades organizadas, pessoas 

interessadas, poder público, jovens vibrantes e apaixonados. Tudo isso para 

construirmos uma rede que seja capaz de se mobilizar na conquista de espaços e 

fazer com que, cada vez mais, permeie entre nós, uma Cultura viva que tenha 

corpo, mas que ao mesmo tempo, tenha uma alma fértil e seja capaz de produzir 

frutos. E aqui, construir a rede, significa criar uma maior proximidade dos Pontos 

de Cultura, trocar experiências culturais, estéticas, sociais, fazer uma gestão 

compartilhada, empoderar ações e sujeitos que trabalham o despertar da música, da 

literatura, das artes visuais, do teatro, da dança e assim, cada um deles em sua 

especialidade possam trocar, estender e disseminar ações dentro e fora do Programa 

Cultura Viva. (SANTOS, 2009, p. 27) 
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O projeto passou a se desenvolver em Salvador sob a coordenação da FGM, que também 

tinha a responsabilidade de realizar seleção através de edital específico. Eram 

disponibilizados para o edital R$ 3.100.000.00 (três milhões e cem mil reais) de investimentos 

do governo federal. Esse projeto possibilitou a instalação de 12 projetos culturais no âmbito 

da cultura digital, em bairros populares da cidade. Além de Salvador, outros 261 municípios 

integraram a rede Pontão no país, totalizando 450 projetos, dos quais cerca de 50 são na 

Bahia. Em Salvador, o projeto recebeu o nome de Escola-Rede Municipal de Cultura, 

propondo-se a trabalhar com temáticas culturais em diversos formatos e linguagens. O 

primeiro produto foi a revista Cultura no Ponto, sobre as comunidades de Águas Claras, Vila 

Canária e Engomadeira. Segundo Paulo Lima, a proposta da Escola-Rede oferece uma 

perspectiva interessante porque congrega Escola e formação na área cultural. 

 

Dentro dessa perspectiva vemos aí uma grande aproximação entre a idéia da 

Escola-Rede e do Pontão de Cultura de Salvador, que é um convênio recém-

firmado entre a FGM e o Ministério Nacional da Cultura - MinC, no âmbito do 

Programa Cultura Viva, e que prevê a instalação de 20 pontos de cultura digital e 

audiovisual espalhados pela cidade. O desenho do Pontão reforça a concepção da 

Escola, e vice-versa. Neste âmbito, prevê-se a realização de processos de formação 

na área de produção cultural e em linguagens artísticas diversas. Prevê-se ainda a 

criação de um Site especificamente voltado para a produção dos 20 pontos, a 

publicação de uma revista e o lançamento de vídeos e CDs. (LIMA apud SANTOS, 

2009, p. 27) 

 

No ano de 2008, oito projetos receberam kit multimídia e a segunda parcela do incentivo, no 

valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) por participante. Quatro ainda estavam com 

documentação pendente, e uma instituição desistiu de participar da premiação por problemas 

jurídicos. Verifica-se que, após o fim da gestão de Paulo Lima, o programa enfrentou sérias 

dificuldades no avanço das ações, gerando reivindicações da Comissão de Representantes dos 

12 Pontos de Cultura do Projeto, Escola Rede Municipal de Cultura - Pontão de Cultura de 

Salvador ao ministro da cultura Juca Ferreira.  

 

Tendo em vista a formalização de Convênio/MinC/FNC nº 845/05 de 31 de 

dezembro 2005 entre o Ministério da Cultura - MinC e a Fundação Gregório de 

Mattos ...) viemos por meio deste em nome dos 12(doze) pontos de Cultura (...) 

solicitar a Vossa Senhoria maiores informações e esclarecimentos, uma vez que tal 

recurso encontra-se aplicado pela Fundação Gregório de Mattos, e até o momento 

nada foi concretizado para com  as entidades  selecionadas pelo Projeto Escola 

Rede Municipal  de Cultura - Pontão de Cultura de Salvador. Salientamos que 

recebemos Apoio Cultural da Fundação Gregório de Mattos na gestão do Prof. 

Paulo Lima, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos), com o objetivo de 

estruturar o espaço físico para o recebimento dos materiais previstos em edital que 
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já encontrava-se em fase de pregão eletrônico. Após tal recebimento houve uma 

mudança de gestão o que retardou o processo e atualmente nos encontramos em 

total descaso para com a execução do projeto, causando péssima situação junto às 

comunidades onde se alocam os pontos. (SANTOS, 2009, p. 28) 

 

Após reinvindicações, a FGM mesmo sob condições administrativas precárias, manteve o 

projeto; e em 2009, entre os 12 projetos culturais em bairros populares da cidade, 10 desses 

projetos já havia recebido o material kit multimídia e a 2ª parcela da premiação conforme 

edital e 2 projetos receberam a 3ª e última parcela.  Em 2010 a FGM realizou as seguintes 

ações: 

 

Viabilização da participação dos representantes dos Pontos de Cultura no Encontro 

Nacional dos Pontos de Cultura em Fortaleza de 25 a 31/03/2010; Liberação de parte 

do kit multimídia aos Pontos de Cultura: 01 DVD, 01 Televisor 21”, 01 Aparelho 

fax, 01 Máquina fotográfica digital e 01 Filmadora digital. Inicialização da 

construção do Site do Pontão e dos 11 Pontos de Cultura; Prorrogação do prazo de 

execução do convênio 845/05 vigente até 11 de agosto 2011concedido pelo 

Ministério da Cultura; 11 instituições foram beneficiadas com o Ponto de Cultura do 

Município, com a realização dos projetos: “Capoeira e Cidadania: o sol nasce para 

todos”; “Rede de Cultura Engoma-Beiru-Cabula”; “Arte no Morro”; “Cultura Para 

Todos”; “A Musicalidade Rumo a Inclusão Digital”; “Formação de Mediadores 

Culturais Locais”; “Ibasoré Iya Rumo ao Cururzu Corredor Cultural da Liberdade”; 

“Memória Viva”; “Estação Sofia, nos trilhos da cultura”; “Casa de Cultura Egbe 

Antonio Ângelo Pereira”. (SALVADOR, 2010) 

 

Apesar do esforço em prolongar convênios e parcerias, a descontinuidade de ações da 

Fundação caracteriza-se como fator maior que contribui para a cisão entre a relação da 

instituição e a sociedade soteropolitana. A dificuldade em prosseguir com as ações e projetos 

da FGM verifica-se após a exoneração de Paulo Lima, em meados do final de 2008, situação 

que sucede até os dias atuais. 

 

Em 2007, a cidade de Salvador foi escolhida como eixo nacional para a construção da nova 

fase do Projeto Capoeira Viva 2007. Através de um acordo político, a FGM ficou a cargo do 

gerenciamento do edital (o terceiro lançado através do projeto). 

 

Idealizado pelo Ministério da Cultura, o Capoeira Viva é um programa pioneiro na 

valorização e promoção da capoeira como bem cultural brasileiro. “Queremos 

consolidar uma política nacional para a capoeira, sem perder o foco das funções 

sócio-culturais que ela exerce tão bem, mas destacando também o seu potencial de 

interação com as mais diferentes linguagens, inclusive as ligadas à tecnologia”, 

observa Juca Ferreira. Por sua vez, o presidente da Fundação Gregório de Mattos, 

Paulo Costa Lima, vê no novo edital um recurso prático não só para disseminação 

da capoeira, como para o mapeamento de todas as diversas experiências 

relacionadas a ela nas várias regiões do país. (SANTOS, 2009, p. 29) 
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Com uma abrangência nacional, o projeto teve patrocínio da Petrobrás e do MinC (mecenato). 

O programa previu a premiação de cerca de 100 projetos, distribuindo R$ 1.200.000.00 (um 

milhão e duzentos mil reais) a partir de quatro modalidades – ação sócio-educativas (voltadas 

diretamente para os mestres em suas atividades de ponta); estudos e pesquisas; criação e 

manutenção de acervos; além de capoeira e cultura digital. A divulgação do edital (2007), 

feita através das prefeituras em todo país, fez com que fossem registradas 1.286 inscrições em 

todo território nacional. O processo de seleção contou com avaliações online e presencial, 

sendo que a Comissão de Avaliação reuniu-se em Salvador entre 17 e 19 de março para 

finalização do julgamento, que culminou na apresentação de um Seminário sobre pesquisas 

em Capoeira. Os resultados foram anunciados no dia 4 de abril de 2008, em solenidade que 

contou com a presença do Ministro da Cultura Juca Ferreira (Interino), no Palácio Rio 

Branco, contemplando 123 projetos em todo o Brasil.  

 

CATEGORIAS PROJETOS VALOR INCENTIVADO 

Apoio a Ações Socioeducativas  

86 R$ 561.935.00 
Incentivo para projetos inéditos de 

estudos, pesquisas, inventários e 

documentação sobre o desenvolvimento 

da capoeira 
16 R$ 171.000.00 

Apoio a Acervos Documentais 7 R$ 200.000.00 

Ações relacionadas à capoeira por meio 

de mídias e suportes digitais, eletrônicos e 

audiovisuais, incluindo, filmes, vídeo, 

exposições, instalações, sítios, portais e 

jogos eletrônicos, software livre e 

produtos correlatos, e iniciativas de 

produção e difusão. 

13 R$ 270.160.00 

TOTAL 122 R$ 1.203.095.00 
 

Quadro 3. Projetos selecionados. 

 (Fonte: ABC da Fundação Gregório de Mattos: um catálogo de projetos culturais, Salvador, 2008) 

 

A segunda edição do projeto, em 2008, captou recursos via Mecenato: Petrobrás/MinC no 

valor de R$ 5.368.830.00 (cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta 

reais) previa o lançamento de catálogos de referência e CDs com músicas de capoeira das 

cinco regiões brasileiras. Dentre as dificuldades assinaladas pela FGM, que gerenciou 

novamente o edital, estava o problema de adequar o plano de trabalho proposto ao valor do 

prêmio recebido, que foi menor que o solicitado. Além disso, a demora do recebimento do 
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dinheiro gerou defasagem orçamentária. Outro questionamento girou em torno do seminário, 

que gerou por parte dos avaliadores e participantes considerações sobre seu formato. 

Propuseram discutir em cada região os projetos contemplados, elaborando o formato do 

seminário de acordo com o público a quem se destina. A aceitação em coordenar um projeto 

em nível nacional emprestou certo prestígio à gestão, que se utilizou dessa estratégia para 

suprir carências que a instituição não pode sanar, como por exemplo, a promoção de grupos 

locais com recursos próprios. Entretanto, como todos os projetos e convênios que possuíam 

prazo e calendário para captar recursos, executar e finalizar, com o Capoeira Viva não seria 

diferente. Segundo relatório de gestão 2010 o projeto estava aguardando arquivamento, pois 

havia expirado o prazo de captação de recurso e, portanto, não poderia mais ser executado 

através do Ministério da Cultura. 

 

Outro projeto desenvolvido pela Fundação Gregório de Mattos foi o Espaço Cultural da 

Barroquinha, em parceria com a Arquidiocese de Salvador e patrocínio da Petrobras e do 

MinC, através da Lei Rouanet. A Fundação renovou o convênio com a Petrobras para a 

realização da segunda etapa das obras de restauro e adaptação da Igreja, no valor de R$ 

2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil reais). A iniciativa visava à reestruturação da 

Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha, iniciada na gestão de Imbassahy (2001-2004), que 

se encontrava em estado de degradação desde um incêndio em 1984. O monumento foi 

reformado por conta da revitalização do seu entorno, no Centro Histórico de Salvador. 

Inaugurada em março de 2009 em comemoração ao aniversário dos 460 anos da cidade, a 

Igreja passou a funcionar como um centro cultural que abriga espetáculos de teatro, dança e 

música; possui capacidade para atender 150 pessoas e um espaço com galeria de arte, 

memorial e café. 

 

O Espaço Cultural da Barroquinha é formado pela Igreja da Barroquinha, o Terreiro 

da Fama (área externa do TGM [Teatro Gregório de Mattos]) e do Cine Glauber 

Rocha (posse do Governo do Estado [sob concessão de uso ao Unibanco 

Arteplex]). Apenas no relatório de 2002, aparece a intenção de transformar a Igreja 

Nossa Senhora da Barroquinha num equipamento cultural, que seria denominado 

Coliseu das Artes – muito embora o projeto de utilizar a Igreja, semidestruída por 

um incêndio em 1984, para promoção de atividades culturais, date de 1999. O 

projeto de 1999, que também seguia uma antiga proposta da arquiteta Lina Bo 

Bardi, destinava o espaço a atividades cênicas e exposições, construindo o teatro 

independente da estrutura original, permitindo o uso de cenotecnia, comum no 

Teatro Experimental - que diversifica o uso dos espaços internos à imaginação e 

criatividade dos que os utilizam. Nos corredores laterais, de um lado estaria o foyer 

do teatro, do outro um espaço para exposições. Mas o modelo apresentado pela 

Fundação em 2002 indica apenas a adaptação do espaço para a realização de 

eventos musicais eruditos. Segundo mesmo relatório, a Petrobrás demonstrou 
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interesse em financiar a restauração da Igreja, com parceria do Ministério da 

Cultura - investimento este que já começou. (KAUARK, 2004, p. 15) 

 

  

O projeto da Igreja da Barroquinha, que faz parte das ações prioritárias da FGM, de 

valorização da memória, compõe o conjunto de iniciativas de revitalização do entorno do 

Pelourinho e seu patrimônio material. Aspecto que ressoou como forte argumento perante o 

MinC e a Petrobras patrocinadores da obra. Além disso, a nova arquitetura do espaço, prevista 

no projeto, reúne história e contemporaneidade, característica que atua como elemento 

estratégico para o local. O projeto contou com incentivos políticos do prefeito João Henrique 

e do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), para sua abertura 

definitiva. Atualmente, a FGM é responsável por coordenar projetos e atividades artísticas e 

culturais no espaço.    

 

O programa Mestres Populares da Cultura também foi patrocinado pelo Ministério da Cultura, 

através do Fundo Nacional de Cultura e Mecenato. Obteve junto ao MinC o valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). Além disso, contou com o apoio da Petrobras e Prefeitura de 

Salvador, compreendendo uma série de DVDs, o lançamento de dois CDs e um edital para a 

seleção de propostas de festivais e feiras de cultura, homenageando pessoas que foram 

escolhidas pela notoriedade do seu saber e contribuição na construção da identidade cultural 

do bairro ou localidade onde moram ou trabalham.  

 

A intenção era investir em processos de transformação de saberes para a juventude. Foram 

selecionados 15 festivais; entre eles, destacam-se alguns como: Afonjá Até Gbô Gbô: o corpo 

da diversidade homenageia a mestra Detinha de Xangô (Oba Gessin) e o mestre Albérico 

Mascarenhas (Oba Kankanfô) do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, no bairro de São Gonçalo do 

Retiro. O projeto pretende valorizar os conhecimentos afro-brasileiros e o potencial da 

juventude do terreiro; Mulheres Rendeiras e Trançadeiras dos Bairros do Uruguai e 

Massaranduba, o projeto das comunidades do Uruguai e Massaranduba, que homenageia as 

mestras Elinete Lazara, Ana Rosa Santos, Luisa Amélia e Sônia Dias; I Festival Cultural da 

Ilha de Maré, proposto pela comunidade de Praia Grande na Ilha de Maré, homenageia o 

mestre Nôca e as mestras Izeth Bonfim, Maria Carvalho (conhecida como Dona Véia) e Joana 

do Nascimento, valorizando a pesca, a tradicional confecção de doces de banana e a memória 

afro-descendente
61

. 

                                                 
61

 Fonte ABC da Fundação Gregório de Mattos: um catálogo de projetos culturais, Salvador, 2008. 
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O programa investiu ainda em atividades que dessem repercussão aos autores. Destacam-se 

exposições fotográficas como: ‘Eu me orgulho dessa gente’, de André Faria, montada no 

Aeroporto e nos Shoppings da cidade e promovido em parceria com ‘Salvador Negro Amor’, 

Sérgio Guerra. Além disso, houve participações em eventos como o Panorama Percussivo 

Mundial (PERCPAN), o Mercado Cultural e a feira das Artes do bairro do Rio Vermelho. 

Esses eventos renderam ainda a captura de imagens e a edição de vídeos.  

 

Referente à situação do convênio para apoio a realização dos festivais, segundo relatório de 

gestão 2010 “foi encaminhado prestação de contas e devolução do saldo de recursos 

financeiros não utilizados, aguardando parecer da FUNARTE” (SALVADOR, 2010). De 

acordo com Luiza Cruz do Nascimento dona do terno “Rosa Menina”, durante a gestão de 

Paulo Lima, troféus foram entregues aos mestres da cultura numa cerimônia realizada no 

Teatro Castro Alves, entretanto, até hoje nunca recebeu o dinheiro que a Fundação na época 

havia destinado para os grupos de ternos premiados.  

 

Embora houvesse uma iniciativa de valorização e reconhecimento dos mestres populares com 

a proposição de tal iniciativa, nota-se que além da má gestão dos recursos que causou perda 

de verbas, ações como estas também se configuram como paliativos de uma realidade 

dramática da cultura popular que vem morrendo na cidade. Segundo Isabel Nascimento 

moradora do Pernambués e filha de Luiza Cruz do Nascimento dona do terno “Rosa Menina”, 

eram mais de oitenta ternos na cidade e hoje só existem seis, sobrevivendo sob condições 

precárias, mas que ainda conseguem se apresentar esporadicamente para turistas e moradores 

da cidade em festejos no Pelourinho durante o período natalino. 

 

Eu agora depois que meu pai faleceu, que ele quem ensaiava a gente, passei a fazer 

os ensaios, como chama mestre eu aprendi com ele. Ai minha irmã Efigênia faz a 

administração porque quando o terno recebe uma ajuda de custo a gente tem que 

fazer a prestação de contas. O Governo do Estado dá uma verba, sempre deu uma 

ajuda de custo, a Secretaria de Cultura do Estado.  A gente faz o projeto e manda ai 

eles dão essa ajuda e depois é revestido em prestação de contas, em nota fiscal, 

recibo... A gente faz o projeto, tem que fazer um projeto porque tem uma associação 

de ternos, tem a União dos Ternos de Reis que é registrada daqui de Salvador, né. 

Somos seis, eram oito ternos agora só tem seis. Um faleceu e a família não quis mais 

ai foi morrendo os ternos. Eram muitos, eram mais de 80, hoje só tem seis. E são 

seis na UTI! Na década de 70 tinha concurso de ternos de reis e nós fomos 

campeões, várias vezes, então o terno que ficou mais conhecido foi o nosso, Rosa 

Menina, que é como diz, o “carro chefe” a maioria das apresentações a Secretaria 
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manda mais que a gente represente os ternos e sempre deu essa ajuda de custo desde 

Otávio Mangabeira. (NASCIMENTO, 2011)
62

 

 

É notória a carência latente que vive os grupos de cultura tradicional de Salvador, pois, eles 

vêm morrendo na mesma medida em que a cidade também desfalece de inanição, de carência 

de forças vitais, expurgando e negando quem a ergueu. O drama da Soterópoles está 

exatamente em equacionar o seu crescimento enquanto metrópole, sem abandonar suas 

tradições culturais que se esvaí com o tempo. A cidade se expande sem memória, sem uma 

valorização real de suas raízes e sob a isenção sínica do poder público quanto as suas 

responsabilidades.   

 

Ano passado, era um projeto que era do Fazcultura [lei de incentivo à cultura do 

estado] então você tinha que fazer o projeto e a empresa patrocinar, a gente que teve 

que procurar essa empresa e não conseguimos. Então, o ano passado não tivemos 

verba, saímos dia 05 de janeiro de 2011 com uma mão na frente e outra atrás porque 

não pagamos nossas dívidas. Terno só por amor, por tradição... porque quando vem 

a verba de 2 mil reais temos que prestar contas e temos que pagar os músicos 

recolher recibo, pagar costureira, comprar sapato, comprar panos e tudo tem que ter 

nota fiscal. Ano passado tiramos do nosso bolso e não recebemos e até hoje estamos 

devendo aos músicos. E por sorte nossa eles já tocam em ternos há muitos anos e 

sempre receberam e às vezes só tem o dinheiro do guaraná e o transporte. Aí a gente 

já tem uma ligação de amizade e de sinceridade com eles e sempre fomos muito 

honestos com eles. (NASCIMENTO, 2011)
63

 

 

Apesar do Estado se dizer laico, Isabel Nascimento não entende porque as escolas públicas 

em comemoração ao dia do folclore, por exemplo, não levam o terno, o samba de roda e 

outras tradições da região e da cidade para fazer apresentações e ensinar aos alunos a 

importâncias da diversidade cultural local; mas ao ensinarem línguas estrangeiras incorporam 

a comemoração de datas como o Halloween.  Para ela, os jovens tem se desinteressado cada 

vez mais em aprender com seus “velhos” a história e a importância de sua cultura, pois eles 

vêm como algo ultrapassado e sentem vergonha de se apresentar no terno, e com isso, a rua, o 

pagode e as festas de camisa são sempre mais interessantes.  

 

Caracterizada como uma ação de intercâmbio cultural, a recuperação da Casa do Benin foi 

promovida em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e a Odebrecht. Os recursos 

envolvidos somaram o valor de R$ 1.100.000.00 (um milhão e cem mil reais), permitindo que 

o equipamento cultural voltasse a ser um ponto de representação e articulação entre Bahia e 

África. Em 2006, a casa do Benin foi recuperada e, mais tarde, em parceria com o Serviço 

Federal de Processamento de Dados (SERPRO), passou a abrigar em sua estrutura o 
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Telecentro da Casa do Benin, que recebe visitantes e escolas públicas municipais. Após a 

reestruturação, a Casa do Benin passou a ser cenário de exposições e oficinas, destacando-se 

algumas ações:  

 

Agudás (de Milton Guran), Oficina das Folhas Sagradas, projeto Casa dos Objetos 

Mágicos – iniciação de jovens artesãos na manufatura de peças ritualísticas do 

candomblé –, Curso de Toques e Tradições (Ketu e Angola), voltado para jovens 

percussionistas, sempre em parceria com importantes alabês da cidade, a exemplo 

de Edvaldo Araújo do terreiro da casa Branca e Esmeraldo Emetério  (Chuchuca) 

do Tumba Junsara. (SANTOS, 2009, p.32) 
 

Em 2007, o Presidente da República do Benin, Boni Yoyi, esteve em Salvador em visita à 

casa do Benin.  

 

O líder africano disse que veio a terra já conhecida por seus antepassados “para ver 

de perto” a semelhança cultural e histórica entre a África e o Brasil, o Benin e a 

Bahia. “O presidente Lula me falou isso e vejo que só o mar nos separa, a alma é a 

mesma”, disse Yayi, enfatizando que Lula foi o primeiro presidente brasileiro a 

criar uma embaixada brasileira no Benin. (SANTOS, 2009, p. 33)  

  

Na gestão de Paulo Lima, esta articulação da Casa do Benin, que buscou convergir mundos 

que, apesar de distantes têm as mesmas raízes históricas e culturais, foi considerada como a 

ação mais importante entre articulações e eventos considerados como de intercâmbio cultural.   

 

Vale ressaltar o investimento da gestão de Lima em dar visibilidade às ações e promoções 

realizadas pela FGM; segundo relatório de gestão 2008, foram contabilizadas 850 matérias na 

imprensa escrita de Salvador, no período da gestão. Além disso, a construção do site da 

Fundação (www.cultura.salvador.ba.gov.br) também servia como divulgador e banco de 

dados da FGM para quem quisesse obter mais informações sobe a história, bairros, etc. de 

Salvador e sobre as novas articulações estabelecidas pela gestão. Com intuito de aproximar a 

FGM da sociedade, Paulo Lima também promoveu parcerias com mais de 100 instituições 

envolvidas, de forma pontual ou constante, em diversas iniciativas promovidas durante os três 

anos e meio que esteve na presidência da Fundação. (ABC da Fundação Gregório de Mattos: 

um catálogo de projetos culturais, 2008) 

 

Nota-se uma paralisia geral nos projetos, convênios e parcerias nos anos que se seguiram após 

a saída de Lima em 2008. Após o falecimento da arquiteta Adriana Castro, que havia 

assumido a Fundação em junho 2008 permanecendo até dezembro do mesmo ano, a FGM foi 

                                                                                                                                                         
63

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Isabel Nascimento (Terno Rosa Menina), 2011. 



165 

 

 

marcada por inconstâncias e vulnerabilidade administrativa. Observa-se que no ano de 2009, 

com o jornalista e poeta Antonio Lins à frente da instituição, grandes projetos foram 

anunciados para a FGM, como a criação de um teatro municipal maior, no entanto, nenhuma 

ideia foi posta em prática, além disso, sua gestão foi marcada por polêmicas, antipatia da 

classe artística e rejeição dos funcionários.  

 

Antonio Lins teve uma gestão conturbada e em 2009, o Tribunal de Contas dos Municípios 

(TCM) aprovou, com ressalvas, as contas da FGM relativas ao exercício financeiro de 2009. 

O TCM aplicou uma multa de R$ 300 ao presidente da FGM por constar “irregularidades na 

apresentação do relatório do controle interno deficiente e da não remessa das informações 

mensais acerca de processos licitatórios homologados, referentes a obras e serviços de 

engenharia” (POLÍTICA HOJE, 2011). Em 2010, Lins foi exonerado sob trocas de acusações 

com João Henrique. Segundo ele: “O prefeito não dá bola para a cultura nem para a cidade. É 

um governo fraco, cercado por uma quadrilha, com raras exceções. Todo dia nos jornais tem 

denúncia de corrupção. A cidade não merece esse tipo de gente. Estou caindo fora para não 

me contaminar. Tenho uma família e tenho história” (ALÉM DA NOTÍCIA, 2011). Lins 

também foi acusado pelos funcionários da FGM por assédio moral e racismo, movimentos 

sociais de Salvador decidiram divulgar um dossiê conjunto, para denúncia de excessos na 

gestão da autarquia. O documento teria sido a causa do pedido de exoneração. 

    

O ano de 2010 praticamente foi anulado, pois, a FGM ficou oito meses sem gestor, sendo que 

o Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Soares, assumiu a 

responsabilidade durante esse período. Esse quadro de abandono gerou a paralisia das ações 

da instituição, apesar dos funcionários terem mantido sua rotina de trabalho. Esse mesmo 

quadro havia sido observado na época em que Francisco Senna, durante a gestão Imbassahy, 

assumiu a Fundação, encontrando a FGM com dívidas e defasagens na estrutura 

administrativa.  

 

Em outubro de 2010 o jornalista, Ipojucã Cabral, assume a instituição também com o objetivo 

de “arrumar a casa”, o que impossibilitou a execução de novos projetos, mantendo apenas os 

eventos pontuais do calendário da cidade e a retomada das funções administrativa. Como 

segue num breve parecer sobre o exercício de 2010: 

 

Situação encontrada ao assumirmos a gestão em 22 de março de 2010: 
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 Servidores desmotivados; 

 Ausência de diálogo com os segmentos culturais populares; 

 Estrutura física inadequada para a custódia, preservação, guarda e conservação dos 

documentos do Arquivo Histórico Municipal; 

 Falta de credibilidade e confiabilidade pelos credores devido ao alto número de processos não 

pagos, inclusive dificultando a aquisição de material de escritório, material de consumo e 

equipamentos; 

 Diversos convênios inadimplentes com o Ministério da Cultura, pelo não atendimento às 

solicitações do MinC, como envio de prestação de contas, relatórios, extratos bancários etc., 

convênios com prazo de execução expirado 31/07/2009 sem a devida execução do seu objeto e 

com solicitação de devolução de recursos; 

 O Conselho Municipal de Cultura da cidade do Salvador, sem sua implantação, durante a III 

Conferência Municipal de Cultura realizada em outubro de 2009 foram eleitos apenas 14 

representantes para as Comissões Temáticas do Conselho Municipal de Cultura, isto é, menos 

que 1/3 da representação prevista na Lei nº 7.315 de 01 de novembro de 2007, que estabelece 

na sua estrutura 08 (oito) Comissões Temáticas, compostas de 6 (seis) representantes cada 

uma; 

 Obras para recuperação do Teatro Gregório de Mattos paralisadas; 

 Processos aprovados no Edital VivaCultura 2009, paralisados e com a Lei 6.800/2005 que 

dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais, sem a devida prorrogação do seu prazo para 

concessão dos benefícios que expirou em 21 de dezembro de 2009. 

 

Em 2011, Ipojucã Cabral deixa a FGM para ser assessor do governador Jaques Wagner e em 

julho de 2011, a escritora Isa Maria Silva assume a presidência da FGM e tem pela frente o 

acúmulo de projetos inacabados e o anseio da sociedade por renovação. Todavia, sabe-se que 

na realidade o saldo do segundo mandato de João Henrique é negativo, uma vez que, nada foi 

feito efetivamente pela área da cultura em decorrência da Fundação praticamente ter um 

presidente por ano, o que demostra claramente uma falta de atenção à cultura por meio de um 

desmonte da instituição gestora.   

 

 

4.2.3. Instrumentos Legais 

 

Apesar da cidade de Salvador usufruir dos benefícios da Lei de Incentivo à Cultura 

(Fazcultura) e do Fundo de Cultura, ambos em âmbito estadual, o mesmo não se verifica no 

município. Com a lei Viva Cultura (nº 6.800/2005) paralisada, o Fundo Municipal de Cultura 

(lei nº 6.914/2005) criado, porém inativo, e o Conselho Municipal de Cultura (nº 7.315/2007) 

desarticulado, percebe-se que, durante a gestão de Paulo Lima na FGM, foram mobilizados 
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esforços para a institucionalização de mecanismos legais que impulsionassem o setor cultural 

no município. No entanto, nas gestões seguintes, vê-se um desmanche dessas iniciativas. Isso 

não anula o efeito das ações já realizadas, pois, num primeiro momento, a sociedade foi 

mobilizada para a construção de tais instrumentos; portanto, o processo foi deflagrado, 

ficando a cargo da sociedade a constituição de grupos de pressão que reivindiquem ao poder 

público a efetivação de seus direitos.  

 

 

4.2.4. Financiamento 

 

Tida como uma metrópole nacional com quase três milhões de habitantes, Salvador é a cidade 

mais populosa do Nordeste e a terceira mais populosa do Brasil. Contudo, em 2002, a cidade 

chegou a ter o segundo pior PIB per capita do país. De acordo com pesquisa do IBGE, a soma 

dos bens e serviços dividida pelo número de habitantes de Salvador foi de apenas R$ 

4.624,00, bem abaixo da média nacional com R$ 8.694,00. Em 2009, o PIB per capita 

soteropolitano ficou em R$ 10.948,00, mesmo experimentando avanços, ainda continua 

abaixo da média nacional, de R$ 16.918,00. 

 

O número coloca a capital em 26º lugar no ranking dos municípios baianos com 

maior PIB per capita. Segundo [Joilson] Rodrigues [coordenador de Disseminação 

de Informação do IBGE na Bahia], esse é um aspecto comum, devido à densidade 

demográfica. Os municípios com maior PIB per capita em 2009 tinham como 

característica a baixa densidade demográfica. (ALBUQUERQUE, 2012) 

 

A cidade também alcançou, em 2009, um PIB de 32,8 bilhões, tendo concentrado nos serviços 

71,15% da geração de renda do município; as indústrias somaram 14,2%, a arrecadação de 

impostos representou 14%, e o setor de agronegócios, 0,05% (IBGE, 2009). 

 

Outro ponto levantado por Rodrigues  é que Salvador está perdendo participação na 

composição do PIB estadual. Enquanto  em 2008 a capital representava 24,42% do 

PIB da Bahia, em 2009 essa taxa caiu para 23,94%. A explicação, segundo Joilson, 

estaria no bom desempenho de outros municípios das regiões Norte, Sul e Oeste do 

estado. Entre eles, Juazeiro, Ilhéus, Luis Eduardo Magalhães e Itabuna, que 

cresceram e ampliaram suas participações. (ALBUQUERQUE, 2012) 

 

Com frequentes oscilações na economia, apesar da melhora, Salvador é caracterizada como 

uma cidade desigual e pobre.  Considerado elevado, o IDH de Salvador é de 0,805 (PNUD, 

2000); não obstante, dentro de seu território apresenta índices de extrema disparidade 
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socioeconômica, como demonstram dados compilados no Atlas de Desenvolvimento Humano 

da Região Metropolitana de Salvador do PNUD (2006), no qual se observa um diagnóstico de 

abandono da cidade por parte do poder público que se mostra indiferente às questões sociais.  

 

De acordo com o PNUD, o IDH-M do Itaigara é 0,971, fazendo do bairro um dos 

detentores do melhor IDH-M do Brasil. O Caminho das Árvores, Iguatemi, Pituba e 

Loteamento Aquárius-Santiago de Compostela possuem 0,968. A Avenida Paulo VI 

e Parque Nossa Senhora da Luz possuem 0,965, fazendo destes todos citados iguais 

ou maiores que da Noruega, líder mundial há seis anos. Porém, locais como Areia 

Branca e CIA Aeroporto (0,652), Coutos, Felicidade (0,659), Bairro da Paz e Itapuã 

(0,664) apresentam índices menores que países como a África do Sul, Guiné 

Equatorial e Tajiquistão, localizados na África e Ásia Central. (SALVADOR, 2006) 

 

Apesar de Salvador ser uma das cidades mais populosas do país, esse crescimento 

demográfico é inversamente proporcional a seu desenvolvimento social. Com um coeficiente 

de Gini de 0,66, a capital baiana está entre as principais sedes do país com alta concentração 

de renda. De acordo com dados do PNUD (2009), 53,59% da renda era apropriada pelos 10% 

mais ricos da cidade.  

 

Assim, tais números convocam a seguinte reflexão: como pensar em políticas públicas numa 

cidade onde o poder público se exime da responsabilidade em oferecer condições mínimas de 

vida a seus habitantes?  Segundo Paulo Ormindo, urbanista e professor da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), o fato de Salvador abrigar 81% da população metropolitana em 

7,41% desta área é um forte indício para se compreender sua pobreza estrutural e o porquê da 

cidade se amontoar em favelas e aglomerar-se em grandes prédios, destruindo o pouco verde 

que lhe resta. Além disso, acrescenta que, como toda atividade industrial está fora da cidade, 

Salvador tornou-se uma “cidade dormitório”, responsável por oferecer habitação, saneamento, 

educação, cultura e lazer a cerca de 1,5 milhões de habitantes que geram riqueza e impostos 

em benefício de municípios como Camaçari, que tem metade do PIB de Salvador e poucos 

custos com as pessoas que nela trabalham.  

Por que tanta gente se submete a este sacrifício diário? Porque em municípios como 

Camaçari, S. Francisco do Conde, Simões Filho e Candeias, onde estão as 

indústrias, não existe conjuntos habitacionais, hospitais, hotéis, escolas, cinema ou 

teatro de mínima qualidade. Não fomos capazes, como São Paulo, de criar em torno 

da capital cidades como Campinas, São José dos Campos e Santos. O que ocorreu 

aqui não foi por falta de recursos, foi por incapacidade de gestão dos prefeitos 

locais, inclusive de Salvador, cabeça de região, e omissão do Estado, que deveria 

planejar e desenvolver políticas metropolitanas de integração. (...) A única tentativa 

de planejamento da RMS, o CIA, só se preocupou com a indústria, visando os 

incentivos da SUDENE. Nenhuma atenção ao transporte, habitação, saneamento, 

saúde, educação, cultura e turismo. Não se pode resolver nenhum desses problemas 

dentro dos limites de cada município e partido, senão com políticas de estado. 

(LEAL, 2011) 
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Ormindo destaca ainda que a solução para Salvador está em pensar políticas conjuntas com a 

região metropolitana.  

Precisamos criar redes de transporte ferroviário e saneamento básico para toda a 

região, desenvolver uma agricultura voltada para o abastecimento alimentar, criar 

um mercado de terras baratas para programas habitacionais e aparelhar as cidades da 

RMS com serviços de qualidade. Visando o turismo, precisamos dar um tratamento 

único a nossas praias e a orla da Baía de Todos os Santos. É na solução desses 

problemas que está a chave para atrair grandes investimentos para uma região 

privilegiada, com dois grandes portos, terrenos planos, praias ensolaradas e uma 

baía  navegável todo o ano e não destruindo a Mata Atlântica e emparedando as 

nossas praias. (LEAL, 2011) 

 

Segundo Ormindo, o Estatuto da Cidade pouco delega atenção às questões das regiões 

metropolitanas restando apenas a possibilidade do estabelecimento de consórcios entre essas 

cidades. Entretanto essa ainda não é uma prática entre a RMS, que, pelo que parece, ainda não 

entendeu seus reais gargalos e suas possíveis saída – ou já entendeu e optou pelo caminho 

mais curto e viável, imediatos, adotando a privatização de bens públicos em detrimento do 

bem-estar coletivo.  

A questão institucional é um dos nós do problema metropolitano. Em muitas capitais 

latino-americanas, além dos prefeitos municipais, há um prefeito metropolitano 

eleito. Esta prefeitura é um degrau para atingir postos mais elevados, como governos 

provinciais e a Presidência da República. Seu titular tem que mostrar eficiência e 

capacidade de articulação política numa prévia para voos mais altos. Nossa 

constituição não prevê isto e o Estatuto da Cidade passou ao largo da questão 

metropolitana. Resta a possibilidade de um grande consórcio municipal, que já 

funciona com sucesso desde os anos 90 no interior de S. Paulo e Paraná e começa a 

ser adotado na Bahia. Em muitos setores, o interior está mais adiantado que a nossa 

metrópole. (LEAL, 2011) 

 

Em 2005, no ranking do orçamento per capita na área da cultura, Salvador encontrava-se na 

24ª posição entre as 27 capitais do Brasil. Segundo dados do IBGE, estima-se que cada 

soteropolitano gaste com cultura cerca de R$ 1,02 e, em Boa Vista (RR), 1ª colocada no 

ranking, gasta-se em média R$ 30,51. Vale ressaltar, mais uma vez, que, apesar dos índices 

serem uma linha norteadora para as análises, muitos fatores relativizam a veracidade dos 

números. Contudo, no caso de Salvador, esses dados parecem coerentes, tendo em vista o 

total descaso do poder público com a área e, por conseguinte, a ausência de estímulo ao 

consumo cultural ou às produções e criações da cultura local.  

 

O orçamento destinado à Fundação Gregório de Mattos para realização de suas ações culturais 

é fixado através do Plano de Aplicação Bimestral (PAB). Nesse plano, é definido quanto do 
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orçamento municipal a prefeitura pode disponibilizar para o que se chama de “Função 

Cultura”; o cálculo é feito de acordo com o balanço financeiro do município.  

 

A FGM não tem "recurso vinculado", que determina a porcentagem que deve ser 

investida pela Prefeitura, como acontece com a educação (que, segundo a 

constituição, é de 25%). Então a Fundação deve apresentar uma proposta 

orçamentária. Em 2004, por exemplo, os recursos para a Função Cultura foram de 

R$ 4.258.000,00, sendo R$ 1.853.000,00 para ampliação e novos projetos, e R$ 

2.405.000,00 para manutenção das atividades - neste valor está incluso o orçamento 

da FGM que foi de R$ 1.665.000,00. Em maio de 2004, porém, houve um corte de 

70% deste orçamento, ocasionando a paralização de todas as atividades da FGM. 

(KAUARK, 2004, p.11) 

 

Em 2006, Paulo Lima questionou esta Função Cultura, ressaltando a importância de cada 

instituição e seu dever em contribuir para os avanços do setor. 

 

A função da cultura está na Emtursa, que cuida do carnaval; na Secretaria de 

Emprego e Renda, que pensa a questão da economia da cultura; está na Secretaria 

de Desenvolvimento Social (...). E que na verdade, é um sistema do qual a 

Fundação Gregório de Mattos é reconhecidamente o órgão produtor de políticas 

culturais, mas é um entre essa diversidade
64

. 

  

A vulnerabilidade financeira da Fundação é um dos fatores que gera a falta de articulação da 

instituição na cidade. Boa parte do orçamento da FGM é absorvida com pagamentos de 

funcionários, manutenção dos serviços técnicos e administrativos, patrimônio material e 

projetos de curto e médio prazo. Segundo dados do IBGE de 2005, o orçamento do setor da 

cultura na cidade representava cerca de 0,2% do orçamento do município – correspondente a 

cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) –, números que demonstram a incapacidade 

orçamentária do setor e a falta de interesse político em aumentar os investimentos da cultura.  

 

Segundo Paulo Lima, apesar de ser disponibilizada uma média de R$ 6.000.000,00 (seis 

milhões de reais), existiam os contingenciamentos e, desse valor, era liberado cerca de dois 

milhões, sendo que a Fundação não poderia gastar mais que isso. Dentre os projetos 

avaliados, verifica-se que houve um investimento expressivo na captação de recursos via 

MinC, valores que acrescentam consideravelmente nos recursos financeiros da instituição, 

chegando em 2008 a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e meio de reais), o que triplica o valor do 

orçamento que era destinado à Fundação. Segundo relatório de gestão de 2008, a 

administração da FGM procurou cortar gastos no intuito de vencer as limitações financeiras, 
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reduzindo, por exemplo, em 25% a frota de veículos de trabalho da Fundação. Percebe-se que 

movimentar ações culturais e políticas públicas de cultura em Salvador é um grande desafio 

de criatividade, tendo em vista tanta restrição e instabilidade política e financeira. 

 

Após a gestão de Lima, o orçamento que já era baixo reduziu ainda mais; segundo 

informações oficiais da FGM, o orçamento direto com cultura, em 2010, atingiu o máximo de 

R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). No entanto, festas como São João, Natal 

e Carnaval são de responsabilidade da Empresa Salvador Turismo (Saltur), autarquia ligada à 

Prefeitura, que emprega em eventos como o carnaval cerca de 30 milhões de reais. No 

entanto, ainda sob alegação de que não há retorno financeiro com os festejos, a gestão 

municipal afirma que “a virada de um cenário deficitário para um superavitário [para a 

Prefeitura Municipal de Salvador] se deu em 2010, puxada por uma escalada crescente, a 

partir de 2007, da captação de patrocínios pela prefeitura. O montante obtido com as cotas 

saiu de R$ 2,9 milhões naquele ano para R$ 17,2 milhões agora em 2012, um aumento de 

quase 500%” (CASAES; BRITO, 2012). 

 

Segundo informações da assessoria de comunicação do Governo do Estado da Bahia, em 

2012 mais de R$ 52,9 milhões foi investido na festa, grande parte destinada à segurança 

pública. Além disso, a Secretaria de Cultura do estado empregou R$ 10 milhões, destinados à 

contratação de atrações para o folião pipoca e ao apoio a blocos afros e afoxés, através do 

Programa Ouro Negro.  

 

Mesmo com a imprecisão dos indicadores sobre os gastos e retornos públicos reais, já é 

sabido que o carnaval aponta para uma movimentação financeira de pouco mais de R$ 1 

bilhão de reais durante seis dias de festa.  

 

Frente às contas inconclusas, o presidente da Empresa de Turismo de Salvador 

(Saltur), Cláudio Tinôco, responsável pela captação dos patrocínios para o Carnaval, 

defende que a folia é “autossustentável”. O gestor se baseia no Relatório 

Diagnóstico Mercadológico Carnaval 2009, realizado a seu pedido pela empresa de 

consultoria Mídia e Planejamento Comunicação. Relatório - O estudo, que se valeu 

de pesquisas da UFBA e de dados de órgãos municipais, aponta uma movimentação 

financeira de pouco mais de R$ 1 bilhão durante seis dias de festejos. Os cálculos do 

relatório revelam que o Carnaval de Salvador só deixou de gerar prejuízo para os 

cofres públicos municipais a partir de 2010, ao mesmo tempo que a geração de renda 

permaneceu concentrada em três segmentos econômicos. (CASAES; BRITO, 2012) 
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 Apesar dos expressivos recursos públicos aplicados, a festa é dirigida pelos grandes 

empresários donos de blocos e camarotes, que vendem pacotes individuais para os seis dias da 

festa por até R$ 3.960,00. O formato da festa está diretamente relacionado à estética da 

pobreza e a um modo segregacionista do espaço urbano; é também mais um indício do modo 

de produção econômica da cidade, que delega o interesse público ao setor privado. Nesse 

formato, blocos carnavalescos tradicionais de pequeno e médio porte ficam à margem da 

festa; sem patrocínio, não há espaço para desfilarem ou participarem nos grandes circuitos de 

forma democrática. Esses grupos se inserem em programações alternativas de festas menores, 

com pequeno apoio do governo do estado.  

 

 

4.2.5. Participação da Sociedade 

 

O público-alvo a quem se destinam as formulações e a política cultural da FGM são os 

cidadãos, e não apenas a classe artístico-intelectual da cidade, como acontecia em gestões 

passadas. Dentre as ações de cunho participativo da Fundação, destaca-se a tentativa de 

implantar o Conselho Municipal de Cultura (CMC) – que, apesar de não ter sido instituído, foi 

criado como órgão colegiado, sob a Lei Municipal 7.315/2007, que passaria a definir as 

políticas públicas culturais para o município. A composição do conselho planejada pela FGM 

considerava uma coordenação colegiada, um conselho geral, uma plenária e oito comissões 

temáticas para as seguintes áreas: artes cênicas, música, artes visuais, livro e literatura, 

patrimônio histórico e cultural, culturas negra e indígena, eventos de rua e educação, ciência e 

tecnologia. Cada uma das câmaras envolveria representantes do empresariado local, das 

comunidades, classe artística, políticos, movimentos sociais, órgãos do governo voltados para 

a cultura e as instituições de pesquisa vinculadas ao tema
65

. Durante o ano de 2008, sob 

supervisão da Gerência de Promoção Cultural (GEPROC), a FGM cadastrou as entidades 

interessadas na participação do conselho, registrando um total de 150, distribuídas em oito 

câmaras técnicas e seis perspectivas, conforme determina a Lei.  

 

CÂMARAS PERSPECTIVAS 

  Comunitária Profissional Conhecimento Política Empresarial Governamental Total 

Artes Cênicas 29 7 5 2 4 2 49 

Música 31 7 4 3 3 2 51 

                                                 
65

 Fonte: ABC da Fundação Gregório de Mattos: um catálogo de projetos culturais, Salvador, 2008. 
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Artes Visuais 22 4 2 4 3 2 37 

Livro e 

Literatura 18 3 6 1 1 1 30 

Patrimônio 

Histórico 8 5 13 2 2 1 31 

Cultura Negra 42 8 7 4 0 3 64 

Eventos de 

Rua 31 8 3 2 1 3 48 

Educação 29 6 14 3 1 4 57 

Total 81 22 25 5 12 4 150 

 

Quadro 4. Número de entidades cadastradas no Conselho Municipal de Cultura. 

 (Fonte: ABC da Fundação Gregório de Mattos: um catálogo de projetos culturais, Salvador, 2008) 

 

Mesmo depois de tal mobilização, segundo o relatório de gestão de 2008, o conselho não foi 

instalado, em função da falta de quorum da Comissão Provisória de Credenciamento (CAPC) 

e do atropelo das ações, devido aos dois turnos das eleições municipais. Além disso, a pouca 

mobilização social, somada à instabilidade administrativa da FGM, acabou interrompendo um 

processo importante para a conformação de um espaço de debate para a cultura na cidade.  

 

Destaca-se também a realização de duas edições da Conferência Municipal de Cultura de 

Salvador, que na primeira edição (2005) contou com 255 líderes culturais e na segunda 

(2007), com 650 participantes, entre eles políticos, lideranças de bairros e instituições 

culturais. A II Conferência teve como tema “A Cidade se Articula” e atingiu oito áreas da 

cidade: Brotas, Subúrbio, Liberdade, Itapagipe, Miolo Central, Orla Atlântica, Centro 

Histórico e Federação. O debate seguiu a partir da realidade de cada bairro, destacando temas 

como: patrimônio material e imaterial, pensamento e memória, culturas digitais, audiovisual e 

radiodifusão, expressões artísticas, além de políticas e gestão culturais. Pode-se avaliar essa 

iniciativa como ponto positivo da gestão, sendo o início desse tipo de articulação local. Outras 

iniciativas foram realizadas a partir desses debates, como por exemplo a Lei de Incentivo 

Viva Cultura e o Mapeamento Cultural da Cidade, que compilou informações sobre os 120 

bairros de Salvador que haviam sido divididos entre oito regiões. Essas informações, 

contendo cerca de 1500 matérias escaneadas de jornal de cada um dos 120 lugares, foram 

disponibilizadas no site Cultura Todo Dia, que está vinculado ao site da FGM.  

 



174 

 

 

Em 2009, sob a gestão de Antonio Lins, a FGM realizou a III Conferência de Cultura de 

Salvador, que, segundo relatório 2009, reuniu cerca de 800 pessoas para debater sobre a 

cultura no município. Durante o encontro, caracterizado por discussões dispersas e de pouca 

concisão sobre a retirada de propostas finais, foram eleitos 14 dos 40 representantes da 

sociedade civil para compor as primeiras cadeiras do Conselho, ficando acordado que, num 

segundo encontro, as outras cadeiras seriam preenchidas.   Entretanto, até a IV Conferência de 

Cultura em 2011, dois anos depois, nada foi feito. Contando com a presença de apenas 192 

pessoas, a reunião foi conduzida em clima de revolta por parte dos participantes, que 

cobravam as resoluções tiradas da última conferência. Sem respostas a dar, a nova presidente 

da Fundação, Isa Maria, convocou os presentes a darem mais um voto de confiança à 

instituição e sua nova gestão, assumindo o compromisso de atender às propostas lançadas e 

aos pleitos mais urgentes, como a formação do Conselho de Cultura. 

 

Ainda que as tentativas de aproximação e diálogo com a sociedade soteropolitana tenham sido 

frustradas, elas não devem ser direcionadas às gestões em específico. Segundo Paulo Lima, 

existem aí questões problemáticas para qualquer um que venha a assumir a gestão da 

Fundação, como por exemplo trabalhar numa estrutura com diversas limitações que lida com 

uma cidade tão grande e complexa como Salvador. “Quando se abre o mapa da cidade, são 

setenta áreas do tamanho da Liberdade. Só Cajazeiras são onze, se não me falha a memória. 

Imaginem, dois milhões e seiscentas mil pessoas!”, diz Paulo Lima referindo-se às ações da 

FGM
66

. 

 

Para o presidente da FGM na época, apesar das diretrizes que guiam as ações da Fundação, 

existem aspectos que são bastante questionáveis. “O que seria participação popular, quando 

conjugada com cultura? O que seria participação popular e que não são também as soluções 

populistas e que não são do tipo ‘levar cultura para’, geralmente taxadas como modelos 

culturais dirigentes?” 
67

. Essas perguntas são importantes quando se trata de um processo que 

está sendo construído e analisado frequentemente, como é o caso de Salvador. 

 

Apesar da gestão de Paulo Lima ter tentado instalar uma nova concepção de cultura e reunir 

esforços para modificar a realidade das políticas culturais do município, o que se percebe é 

que, atrelada ao desinteresse das lideranças políticas locais às questões culturais da cidade, 

                                                 
66

 Conselho Estadual de Cultura. Políticas Públicas de Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Salvador: P555 

Edições, 2006. 366p. (Cadernos Temáticos, 1) Política Cultural – Bahia. I. Título. II. Série. 
67

  Ibidem, p. 242. 
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está a falta de dados e informações sobre a cultura local e o cenário onde esta está inserida. 

Portanto o desconhecimento sobre a vida cultural do território acaba inviabilizando a 

elaboração de um planejamento, ou seja, a construção de uma política articulada, coesa e de 

longo prazo. O que ocorre, na maioria das vezes e também no caso de Salvador, é que os 

gestores, junto aos assessores, elegem por conta própria demandas que melhor correspondam 

às obrigações políticas. A política de eventos e serviços permanentes são os mais comuns 

nessa situação. No entanto, a realização de eventos muitas vezes pode ser benéfica, caso essas 

ações possuam dimensões e forças para promover articulações e intercâmbio de experiências 

e conhecimentos. Além disso, o registro dessas atividades de caráter periódico pode vir a ser 

um acervo, saindo da eventualidade e assumindo um sentido de permanência; entretanto não 

pode ser a única forma de encarar a intervenção cultural.  

 

Os serviços permanentes se concentram em áreas como: criação e manutenção de 

espaços culturais; registro, proteção e promoção da memória e do patrimônio 

cultural; apoio à produção e à difusão dos bens culturais; formação de recursos 

humanos; incentivo à leitura; políticas socioculturais; intercâmbio cultural e criação 

de instâncias de participação nas decisões de política cultural. (MACHADO, 2000, 

p. 54) 

 

Percebe-se, portanto, que Salvador compartilha o modelo de muitos municípios que vivem 

uma democracia sem participação, conformando um cenário deficitário no qual há uma 

posição financeira desfavorável e uma retração da participação, pelo fato de ser ela quem 

tenciona e redefine as prioridades da cidade. Além disso, configura-se como discussão 

inconveniente para os que governam; no entanto, para o alargamento das políticas culturais 

locais, faz-se necessário o estabelecimento de intervenções e debates sociais. 

 

Segundo Valdiria Lopes, integrante do Curuzu Corredor Cultural, projeto que promove visitas 

guiadas a turistas que querem conhecer as tradições da cultura afro, Salvador vive um drama, 

porque não se reconhece na cultura que produz, subordinando-se a um sistema perverso que 

gera fragmentações que o poder público não dá conta de sanar. A consequência disso é a 

retroalimentação de um processo de marginalização de jovens e comunidades.  

 

Você sabe como eu descreveria Salvador enquanto cultura? Pra mim Salvador é 

aquele negão de 1,80m, todo fortão, cheio de pegada... Agora, ele é retardado. Ou 

então, uma casa com todos os móveis com tudo que você imaginar, mas tudo fora do 

lugar. Eu moro num lugar que é o berço da cultura – a Liberdade, mas a Liberdade 

ainda vive de cuia na mão.  (...) Agora, esse sufoco não vai ser permanente, porque 

as pessoas não vivem sem a sua cultura, as pessoas não vivem sem sua identidade 
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cultural, se não vamos ficar mais esquizofrênicos ainda. (...) Mas eu acho que vai 

chegar um tempo que Salvador vai acordar. (LOPES, 2011)
68

 

 

Lopes (2011) ressalta ainda que são tais distorções que têm provocado a emergência de uma 

cultura de individualidade: 

 

Ao mesmo tempo eu fico pensando o seguinte, as outras organizações culturais, elas 

buscam com mais facilidade recursos que tem mais facilidade em dialogar com o 

estado, elas reproduzem aquele ditado que a gente fala, “farinha pouca meu pirão 

primeiro”. (...) Que é uma característica que nos estamos perdendo que é uma 

característica de todo povo africano da união, da celebração. A cada dia o sistema 

está mais perverso e as pessoas estão mais individuais e nós negros não sabemos 

viver nesse individualismo. Eu pego o meu e você pega o seu, ai você dá 5 milhões a 

um e 50 reais a outro e eu que dei 5 milhões eu sei que aquele 50 reais não vai dá pra 

meu irmão, mas é problema dele, aí pronto. (LOPES, 2011)
69

 

 

Nesse sentido, para Roberto Nascimento, morador de Fazenda Grande e ex-locutor da rádio 

comunitária do bairro, ao contrário da indiferença que os gestores sempre dedicaram aos 

bairros pobres da cidade, existiam pequenas iniciativas (como as da rádio) que buscavam, de 

forma independente, comunicar e interagir com a comunidade, falar sobre as demandas do 

bairro e as necessidades pessoais, além de convocar o poder público para esclarecer e orientar 

as pessoas, prestando um serviço público numa tentativa de amenizar a grande lacuna. 

Entretanto, segundo ele, a rádio funcionou durante cinco anos, findando em 2005 por 

denúncias feitas à ANATEL. Roberto relata que essa foi uma das poucas iniciativas de levar 

entretenimento e informação à comunidade de forma autônoma. 

 

Existe uma ausência total do estado, não existe uma área de lazer na comunidade, há 

ausência de segurança praticamente total. É um dos bairros mais violentos, deve está 

aí entre os 10 mais violentos e sem perspectiva nenhuma de melhora. Do jeito que 

está ai a tendência é piorar, não existe. (...) Eu não sei se polícia pacificadora 

resolve, porque só polícia por polícia... São coisas mínimas. Quando eu falo isso, eu 

me lembro o seguinte, o médico chega pra mim e disse: “olhe, você tem que 

caminhar, o seu remédio é caminhar, caminhar é tão fácil é tão simples. E eu sempre 

tenho dificuldade de caminhar... cheguei em casa, sai cedo, não deu tempo, sempre é 

uma desculpa e que é pra minha saúde. Mas, não tem uma área específica de lazer 

pra caminhar [no bairro]. Tem o esporte, aí vamos investir em esporte vamos ocupar 

esse pessoal. (RIBEIRO, 2011)
70

 

 

O colapso na estrutura urbana, econômica, social e política da cidade de Salvador vem 

gerando, nos últimos tempos, diversos movimentos sociais e culturais, a exemplo do 
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 Entrevista concedida a esta pesquisa por Valdiria Lopes (moradora do bairro da Liberdade em Salvador-BA e 

integrante da Associação Curuzu Corredor Cultural), 2011. 
69

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Valdiria Lopes (moradora do bairro da Liberdade em Salvador-BA e 

integrante da Associação Curuzu Corredor Cultural), 2011. 
70

 Entrevista concedida a esta pesquisa por Roberto Ribeiro (Ex-locutor da rádio comunitária do bairro de 

Fazenda Grande, em Salvador-BA), 2011. 
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movimento “Desocupa, Salvador” – um Occupy Wall Street
71

 às avessas, que levou cerca de 

mil pessoas às ruas de Salvador, no início de 2012. Clamando por intervenção do poder 

público na forma como a cidade vem sendo conduzida, o movimento reivindica mais espaço 

público, abertura para participação social na política e no modo de produção (econômica) da 

cidade. As intervenções são feitas por meios diversos: matérias jornalísticas, redes sociais, 

blogs, abaixo-assinado, ação popular, manifestações, palestras, etc. 

 

Em meio a uma crise urbana e política, a capital baiana retoma uma reflexão antiga sobre as 

bases econômicas às quais a cidade tem se subordinado e sobre os impactos sociais e culturais 

que esse rendimento tem gerado. Desse modo, revisitam-se aqui algumas reflexões citadas 

anteriormente, no intuito de compreender ou mesmo levantar possíveis saídas ao modelo de 

cidade que vem se consolidando em Salvador. Destaca-se a ideia de Furtado (2000), que se 

refere aos perigos relacionados a uma sociedade que se subordina à cultura material do 

capitalismo mais avançado, negando à população os meios de vida essenciais. Ela conflui com 

o olhar de Dagnino (2001), que, sob a perspectiva social, propõe incorporar a noção de 

políticas culturais por meio da emergência de novos movimentos sociais e culturais voltados a 

questões políticas e democráticas. 

 

 

La legitimación de relaciones sociales desiguales, y la lucha por transformarlas, son 

preocupaciones centrales de la política cultural. Fundamentalmente, la política 

cultural determina los significados de las prácticas sociales y, más aún, cuáles 

grupos e individuos tienen el poder para definir dichos significados. La política 

cultural también está involucrada en la subjetividad y la identidad, dado que la 

cultura juega un papel central en la constitución del sentido de nosotros mismos (...) 

Las formas de subjetividad que establecemos juegan un rol crucial en determinar si 

aceptamos o rechazamos las relaciones de poder existentes. Más aún, para grupos 

marginados y oprimidos, la construcción de identidades nuevas y opositoras son una 

dimensión clave en la creación de una lucha política más amplia para transformar la 

sociedad. (1995:5-6). Sin embargo, al enfocar su análisis en las “concepciones 

dominantes de la cultura” que se reducen a la “música, literatura, pintura, escultura, 

teatro y cine”, ahora ampliadas para incluir la industria cultural, la “cultura popular” 

y “los medios masivos”, Jordan y Weedon parecen compartir el planteamiento de 

que la política de la representación —fundamentalmente por formas de análisis 

textual— tiene un vínculo claro y directo con el ejercicio del poder, y en 

consecuencia, con la resistencia hacia él. 
72

 (DAGNINO, 2001, p. 7) 

                                                 
71

 Iniciado em 17 de setembro de 2011, na cidade de Nova York, o movimento Occupy Wall Street protesta 

contra a influência empresarial na sociedade e no governo dos Estados Unidos, mas já se espalhou por diversos 

países do mundo como: Espanha, Bósnia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, etc. O movimento também  se 

posiciona contra a impunidade dos responsáveis e beneficiários da crise financeira mundial e, a cada dia, ganha 

mais adeptos. 

 
72

 “A legitimação de relações sociais desiguais, e a luta para transformá-los, são preocupações centrais da 

política cultural. Essencialmente, a política cultural determina os significados das práticas sociais e, além disso, 

que grupos e indivíduos têm o poder de definir esses significados. Política cultural também está envolvida na 

subjetividade e identidade, uma vez que a cultura desempenha um papel central na constituição do sentido de nós 
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A cidade, portanto, é o cenário onde se afirmam e se reinventam as identidades, ambiente de 

conflitos e de constantes negociações; tais embates fazem-se presentes nesses espaços em que 

diversas culturas coexistem. Assim, esse conjunto de características respalda as cidades como 

verdadeiros espaços culturais vivos, que funcionam como os principais agentes de estímulo a 

formulações de políticas públicas de cultura, em prol de reformas e transformações sociais e 

econômicas, que se mostram possíveis através dos atores sociais e suas práticas culturais. 

                                                                                                                                                         
mesmos (...) formas de subjetividade que estabelecemos desempenham um papel crucial na determinação de 

aceitar ou rejeitar relações de poder existentes. Além disso, os grupos marginalizados e oprimidos, a construção 

de novas identidades e da oposição são uma dimensão fundamental na criação de uma ampla luta política para 

transformar a sociedade (1995:5-6).  

No entanto, ao focar sua análise sobre as "concepções dominantes da cultura" são reduzidos para a "música, 

literatura, pintura, escultura, teatro e cinema", agora expandido para incluir a indústria cultural, a "cultura 

popular" e "mídia de massa", Jordan e Weedon parecem compartilhar a abordagem que as políticas de 

representação, principalmente por formas de análise textual tem uma ligação clara e direta com o exercício do 

poder e, consequentemente, a resistência a ele” (Tradução própria). 
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CONCLUSÃO 

 

 

Recife e Salvador são duas das principais cidades da região Nordeste e ambas se caracterizam 

por uma formação antiga, carregando consigo diferentes influências políticas, econômicas, 

sociais e culturais. Deste modo, tornaram-se metrópoles complexas por terem que equacionar 

as projeções futuras com um passado sempre presente. O desafio está em lidar com os 

conflitos e dicotomias latentes e devastadores, como: desenvolvimento econômico e humano; 

avanço tecnológico e tradições culturais e religiosas; verticalização/ condominização e 

bolsões de pobreza; a manutenção de espaços públicos somados à qualidade de vida; cultura 

política conservadora e processo democrático aliado a mecanismos de participação social; 

massificação de uma cultura global e a diversidade local; consumismo; ausência de formação 

escolar; violência e drogas; além da retomada de políticas sociais e culturais.  

 

Estas dualidades urbanas, sociais e culturais não são exclusivas às duas cidades aqui 

estudadas; elas são consequência de um fenômeno global contemporâneo que insere padrões 

de desenvolvimento econômico estranhos a realidades que não estão preparadas para absorver 

tal exigência. Consequentemente, cria-se uma cultura exógena incompatível com as 

necessidades locais. Com isso, as cidades passam a ser palco de fragmentações e 

invisibilidades sociais, atrofia das relações políticas e usurpação da autonomia do Estado em 

negociar ou implementar políticas públicas voltadas para as reais demandas da urbe. A dura 

tarefa das cidades é justamente encontrar um equilíbrio ou alternativa ao desenvolvimento 

predador que tem sido adotado e incorporado em suas práticas políticas, econômicas e sociais. 

Essas manobras são ainda mais nocivas à diversidade cultural, símbolo dos espaços urbanos e 

elemento vulnerável diante do cenário competitivo.  

 

As diferentes rotas traçadas por Salvador e Recife lhes conferiram resultados distintos na 

constituição de suas trajetórias políticas e econômica. Segundo Fernandes (2004), a diferença 

entre os políticos conservadores de ambas as cidades está na conformação de políticas de 

participação social no Recife, diferente de Salvador, onde isso não ocorreu: “Caso as políticas 

de participação social na gestão pública tivessem sido bem-sucedidas e dotadas de retornos 

crescentes, seria racional para o PFL de Salvador continuar tais políticas, mesmo que isso 

fosse contrário à orientação ideológica do partido e de seus principais líderes” 

(FERNANDES, 2004, p. 207).  

 



180 

 

 

Verifica-se que o desempenho atual das políticas analisadas no Recife também é fruto de um 

passado político cujas bases estão sedimentadas em um processo decisório aberto, na 

constituição de mecanismos de participação social e tentativas de diálogo com a sociedade – 

em Salvador, ao contrário, o processo decisório sempre ocorreu de forma fechada e sem 

abertura para o diálogo. Em grande parte, isto se deve à vulnerabilidade financeira do 

município soteropolitano, enredado por dívidas e inadimplência, ao longo dos anos e presente 

até os dias atuais, configurando um quadro de instabilidade e dependência do estado, com 

pouca diversidade em sua economia pautada nos serviços e no turismo. Mesmo com uma 

diversificação da economia recente, Recife sempre apresentou contas mais equilibradas do 

que a cidade de Salvador. 

 

O comportamento das finanças de Salvador (...) é diferente do caso de Recife, que 

apresenta uma situação financeira mais bem equilibrada quando comparada à capital 

baiana. Uma primeira dado curioso ao observar comparativamente as duas cidades é 

que Salvador, entre 1993 e 1996, ano a ano apresenta uma receita orçamentária um 

pouco menor que a de Recife, apesar de possuir uma população de um milhão de 

habitantes a mais do que a capital pernambucana. (FERNANDES, 2004, p. 56)  
 

Apesar das vantagens políticas e econômicas do Recife em relação a Salvador, nota-se que as 

duas cidades não conseguiram superar o péssimo desempenho social; ambas apresentam 

índices de qualidade de vida e igualdade social muito aquém da média.  Como tentativa de 

superar estas defasagens, nos últimos anos no Recife, foram implantados projetos 

estruturantes, como a construção das Refinaras Multiculturais –aparelhos culturais 

descentralizados – que serviriam para melhorar a qualidade de vida das pessoas, levando 

cultura, entretenimento e lazer aos bairros mais violentos e oferecendo oportunidades a jovens 

em estado de vulnerabilidade social. Entretanto poucos avanços foram alcançados com esse 

projeto, que continua em andamento.  

 

Já em Salvador, na ausência de centros culturais em áreas distantes do centro, as escolas 

poderiam servir de espaço para interação da comunidade, oferecendo opção de lazer aos 

jovens em turnos alternativos e na promoção de eventos. No entanto, elas se encontram em 

estado de precariedade, o que impossibilita explorar suas potencialidades de uso. Nesse 

sentido, as duas cidades ainda convivem com índices alarmantes de violência, pobreza, 

desigualdade social e falta de oportunidade de trabalho para os jovens, combinação assertiva 

para o estímulo de doenças sociais como a dependência a drogas, que tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos. 
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Sobre este aspecto, Marta Porto (2009) destaca que essas são questões comuns à realidade 

caótica das metrópoles brasileiras e dizem respeito a uma discussão mais ampla de 

redirecionamento das frentes de atuação do que se entende hoje por desenvolvimento. 

Envolvem, portanto, diversos atores e uma mudança no imaginário coletivo nacional. 

 

As cidades do Recife e de Salvador trazem como marca dos respectivos governos, no período 

de 2005 a 2011, o legado do processo de democratização nacional do final da década de 1970 

e início dos anos 1980. Isso gerava uma demanda crescente por modelos mais democráticos e 

descentralizados, que compusessem a organização das cidades e causassem impacto no 

âmbito social. O processo exigia, portanto, maior agilidade e articulação por parte dos 

governos locais, além de processos de participação e controle social. 

 

A participação social no processo de administração municipal é contemplada na 

Constituição de 1988 e regulamentada por leis complementares que prevêem o 

estabelecimento de conselhos deliberativos no que tange à descentralização das 

políticas sociais (...). Experiências já bastante conhecidas e muito difundidas, como 

orçamento participativo, mutirões habitacionais, fóruns de cidade e conselhos 

municipais, são exemplos de ativismo democrático na gestão local. (FERNANDES, 
2004, p 2) 

 

O resgate do discurso enaltecendo o campo social passa a compor ambas as políticas dos 

governos do Recife e de Salvador, através de slogans como “A Grande Obra é Cuidar das 

Pessoas” e “Prefeitura de Participação Popular”, respectivamente. É seguindo esta linha que 

esses municípios tentam implantar projetos e políticas voltadas para a cultura, porém com 

resultados diferentes em cada cidade. No Recife, o partido de esquerda governa pela terceira 

vez consecutiva (2001 a 2011), tendo a oportunidade de consolidar as propostas iniciais de 

mudança social; entretanto a sucessão de João Paulo por João da Costa, ambos do PT, não é 

bem sucedida. Tendo em vista uma relativa continuidade das políticas iniciadas no governo 

anterior, a falta de identidade da gestão, que recorre a constantes apelos publicitários e troca 

de slogans, e a baixa popularidade do prefeito, tem-se a confirmação dos indícios que atestam 

a insatisfação da população local devido à descontinuidade das políticas públicas iniciadas 

anteriormente.  

 

Apesar das oscilações de governo, no Recife há uma consolidação da abertura do processo 

decisório, ou seja, a participação social é condição sine qua non para governar, tornando-se 

difícil romper com os mecanismos de participação já constituídos como o orçamento 

participativo e conselhos deliberativos. O que se percebe é a necessidade de consolidação 
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desses mecanismos que vacilam de acordo com o governo vigente; a busca por independência 

desses espaços e autonomia da sociedade em formar grupos de pressão e cobrar por políticas 

públicas efetivas ainda é um aspecto a ser desenvolvido na cidade.  

 

O ano de 2005 caracterizou-se como um momento de mudança política para a capital baiana, 

que elegeu um governo de oposição às forças conservadoras do grupo “carlista” (vinculado à 

figura política de Antônio Carlos Magalhães); eleito com mais de 70% dos votos, o prefeito 

João Henrique (JH) teve como bandeira na candidatura a participação popular. Contudo, 

diferente do Recife, onde já havia um processo de participação deflagrado desde a 

redemocratização do país, Salvador nunca havia experimentado um diálogo paritário entre 

Estado e sociedade; assim, as promessas de participação social são frustradas no segundo 

mandato de João Henrique, que não consegue sustentar a visão política inicial. Observa-se 

que, mesmo com um cenário político favorável entre as esferas de governo, a gestão de João 

Henrique não consegue romper com os poderes e agentes externos que incidem sobre a 

cidade; assim como os governos anteriores, JH continua fazendo concessões ao capital 

privado, relativizando o poder de decisão da esfera pública, que deveria de fato gerir a cidade.   

 

O desafio de implantar políticas públicas de cultura nas cidades requer dos municípios o 

esforço de vencer a dissidência que existe entre a formulação e a implementação de políticas 

públicas. Vale ressaltar que ambas as cidades tiveram um longo período de gestão que 

possibilitasse iniciar um processo de implantação e estruturação de políticas públicas efetivas. 

No Recife, o governo do PT completa 12 anos; em Salvador, João Henrique lidera há oito 

anos. Entretanto os resultados verificados distinguem-se por conta de uma visão diferenciada 

quanto ao papel da cultura pela administração central dessas cidades. Nesse sentido, as ações 

empreendidas no Recife, ao contrário de Salvador, adotam modelos democratizantes e ações 

descentralizadas, demonstrando a preocupação do governo em estabelecer ações 

transformadoras, que, na maioria das vezes, são verificadas a longo prazo. Este aspecto é 

importante e se torna um empecilho para os que querem resultados mais imediatos.  

 

Além disso, tais modelos configuram-se como iniciativas de caráter perene, que buscam se 

conectar com o local e o global, promovendo articulações em âmbito municipal, estadual, 

nacional e internacional, e viabilizando o que se pode chamar de uma “nova cultura política”. 

Tal cultura é o processo de mudança de postura política da sociedade civil, a qual é convocada 

a fazer parte dessa iniciativa. A defesa dos próprios direitos através da participação e 
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engajamento em espaços de discussão e deliberação política é pressuposto fundamental para a 

constituição de uma política pública.  

 

Analisar experiências como as de Recife e Salvador, na área da cultura, significa observar 

como esses locais lidam com a cultura e com os debates globais lançados para o setor, a partir 

de contextos históricos e tradições que ora se assemelham, ora se distinguem. Através desses 

questionamentos, verifica-se proximidades e distanciamentos entre os objetos de estudo. Esta 

avaliação pode servir de amostragem para outras realidades similares a essas, que foram 

submetidas nas últimas seis décadas a grandes transformações urbanas devido a 

deslocamentos populacionais e, consequentemente, à geração de problemas sociais que 

impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas que moram nos grandes centros 

urbanos.  

 

O direito à cidade inclui moradia, bairro equipado materialmente e valorizado 

socialmente, articulação com o conjunto da cidade, dispondo de acesso fácil às suas 

centralidades, possibilidades de emprego e de formação adequada e igualdade 

política e jurídica de todos os habitantes. O exercício deste direito pode requerer 

políticas de discriminação positiva, e valorização cultural, para aqueles bairros ou 

grupos em situação de marginalização por razões econômicas, sociais ou culturais. 

(Reunião regional européia da Conferência de Habitat II, Madrid, 1995 apud 

VETRALE e colaboradores, 2002, p. 67) 

 

É a partir dessa concepção de cidade que este trabalho estabelece análises de acordo com as 

informações encontradas e conexões estabelecidas, concluindo que, em relação a aspectos 

como a liderança política local, as duas cidades apresentam realidades, posicionamentos e 

prioridades diferentes no âmbito cultural.  

 

Recife e Salvador abarcam em suas histórias manifestações culturais com influências 

variadas: africana, indígena, brasileira e europeia. No Recife, essas características estão 

presentes no Maracatu, Frevo, Manguebeat, Coco, Samba, Ciranda, Caboclinho, etc. As festas 

populares como Carnaval, São João e Natal são datas comemorativas importantes e a cidade é 

reconhecida por possuir o carnaval mais democrático e “multicultural” do país, como já visto 

anteriormente. Isso se deve à política adotada, de pólos festivos espalhados por toda a cidade, 

com uma grande diversidade de sons e ritmos que permeiam toda a festa.  

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 

 

Maracatu Rural                                                                    Frevo 

Figura 11. Manifestações Culturais do Recife. 

 

Em Salvador, suas marcas culturais estão no Samba de Roda, Terno de Reis, Capoeira, Chula, 

Lundu, etc; as festas populares e datas cívicas também têm grande relevância na cidade. 

Como no Recife, o carnaval de Salvador também tem ampla repercussão e projeção nacional e 

internacional, entretanto apresentam modelos diferentes de gestão da festa. Enquanto no 

Recife o setor cultural é responsável por gerir o evento, tendo grande participação do poder 

público em sua organização e incorporando as diversas manifestações culturais a festa, em 

Salvador esta função fica a cargo do turismo, sob a gerência da Empresa Salvador Turismo 

(Saltur). 

 

Com isso, a festa se concentra no centro e na orla da cidade, com alguns circuitos por onde 

passam trios elétricos com blocos pagos e camarotes, tendo pouco espaço para a “pipoca” ou 

foliões que não podem pagar pelos abadás. Nos grandes circuitos, também não há espaço para 

os pequenos blocos (afro e afoxé) – salvas algumas iniciativas como o projeto “Ouro Negro”, 

da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que apóia as apresentações desses grupos – a 

representação da cultura local é massivamente representada pelo Axé Music. A festa é um 

negócio de poucos e rende grandes lucros para o empresariado local; além de ser 

segregacionista, reforça o modo de produção ao qual a cidade tem sido submetida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



185 

 

 

Capoeira                                                                  Samba de Roda 

Figura 12. Manifestações Culturais de Salvador. 

 

Em Salvador, o setor cultural encontra dificuldades em elaborar formulações e definir um 

planejamento estratégico para a área; isso se deve ao não interesse político em articular essa 

temática na agenda de prioridades locais. Essa constatação é verificada através da trajetória da 

Fundação Gregório de Mattos (FGM), composta por constantes exonerações de presidentes e 

descontinuidades de projetos. Essas características não só demonstram a falta de um 

posicionamento político sólido, voltado para o setor, mas também o enfraquecimento 

institucional da FGM, em decorrência da falta de vontade política da administração central do 

município. Além disso, vê-se a subordinação da cultura ao turismo, foco dos grandes 

empreendimentos na cidade e RMS, e a abstenção do poder municipal quando atribui ao 

governo do estado a ingerência de recursos na área da cultura, eximindo-se do seu papel.  

 

Já no Recife, a realidade das iniciativas políticas na área cultural apresenta-se da forma 

oposta. Através da elaboração de um planejamento estratégico e um plano de cultura 

(2009/2019) – mesmo considerando que essas ações foram realizadas num período de oito 

anos – a gestão da cultura na cidade configura-se como fator prioritário para o 

posicionamento dos líderes locais, além de ser um vetor importante que se alinha às 

discussões globais que visualizam, a partir dessas iniciativas, mudanças sociais, econômicas e 

urbanas.  

 

A implantação de ações renovadoras só pode ser viabilizada quando se tem propostas, 

projetos, conjuntura política favorável que possibilite mudanças em prol de uma estrutura 

administrativa organizada – com políticas estratégicas definidas e apoiadas numa realidade 

orçamentária satisfatória e consolidada.  Na cidade do Recife, a cultura foi colocada como 

fator estratégico pelo governo local nos dois mandatos de João Paulo. Esta atitude gerou uma 

reformulação da administração do setor, com a implantação da Secretaria de Cultura, a fim de 

ampliar a atuação cultural na cidade, além de captar e gerenciar mais recursos.  

 

Apesar das mudanças estruturais, percebe-se que a formulação do planejamento estratégico e 

aplicação deste foram realizadas no período de 2001 a 2008, já que nos quatro anos que se 

seguiram com João da Costa houve pouca diversificação dos investimentos da Secretaria. 

Apesar da manutenção do percentual investido na área da cultura, que em sua maioria foi 
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destinado aos ciclos festivos (Carnaval, São João e Natal), projetos considerados estruturantes 

e iniciados anteriormente foram paralisados, voltando a concentrar os investimentos em 

eventos pontuais. Ainda assim, vale ressaltar que há avanço quanto ao empreendimento de 

políticas públicas de cultura no Recife, graças ao esforço em prolongar ações que tenham 

retorno social por meio da cultura; além disso, a institucionalização de mecanismos 

participativos na área representa significativo ganho democrático. 

 

Nos últimos anos, Recife teve um crescimento expressivo no orçamento destinado à cultura. 

Segundo o IBGE, em 2005, cerca de 2,3% da renda orçamentária municipal era destinada ao 

setor, ficando acima da média nacional, que tem um percentual próximo de 1%. No ranking 

das capitais brasileiras, Recife está a 22 posições acima de Salvador, ocupando o segundo 

lugar entre os municípios com maior percentual de investimento no setor – perdendo apenas 

para Boa Vista (RR), com 3,1%.  

 

 

Tabela 3. Orçamento da cultura nas capitais brasileiras. 
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 (Fonte: IBGE, 2005) 

 

A gestão do secretário de cultura Roberto Peixe possui iniciativas voltadas para a implantação 

de políticas públicas que se adequam às novas tendências e políticas iniciadas em âmbito 

nacional. Configurando-se como um caminho a ser trilhado, o plano de cultura (2009-2019) 

prevê ações contínuas desse processo, servindo, porém, mais como guia que como ferramenta 

que garanta a efetivação dessas políticas.  

 

Percebe-se que, no caso da cidade de Salvador, tal conjunto não se verifica ao longo dos anos, 

apesar da gestão de Paulo Lima atrelar uma visão ampla de cultura à intenção de buscar maior 

articulação com as discussões nacionais na área de políticas públicas para o setor. A Fundação 

Gregório de Mattos encontra-se em desvantagem pelo posicionamento político instável do 

governo local a respeito das políticas culturais da cidade. Esse aspecto inviabiliza, por 

exemplo, a elaboração de estratégias e planejamento de cultura que sejam continuados e 

operem mudanças efetivas. Além disso, a fundação conta com um orçamento insuficiente para 

atender a maioria das demandas que a cidade possui.  

 

Segundo dados do IBGE, em 2005, a média de recursos destinados ao setor da cultura na 

cidade foi de 0,2% do orçamento do município. Esses números não só indicam uma 

fragilidade da cultura no planejamento estratégico da política de governo em Salvador, como 

também a não incorporação da cultura ao projeto político de governo da cidade. Apesar dos 

problemas de direcionamento nas políticas de cultura no Recife, vê-se que a cidade está mais 

à frente de Salvador quanto às formulações, iniciativas e mobilizações, tanto do governo, 

quanto da sociedade. A cidade de Salvador, assim como em outros aspectos, também na 

cultura é muito dependente das ações do estado.  

 

Quanto à institucionalização do setor na cidade, segundo João Bacelar, o que faz diferença 

não é ter uma secretaria a mais, mas sim o fato de que não se tem dinheiro para gerir a cultura 

na capital baiana. No entanto, essa questão é pauta constante nas conferências realizadas em 

Salvador, já que há o entendimento de que possuir uma secretaria própria na conjuntura atual 

passa a ser signo ou sinônimo de autonomia e força econômica. Apesar desse imaginário, 

nota-se a Secretaria de Cultura do Recife (Secult), que se vincula à Fundação Cultural da 

Cidade do Recife (FCCR), tem um orçamento menor que o da FCCR, sendo que ela 

apresenta-se mais como um órgão articulador e estratégico que confere status à área.  
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Ainda que Recife tenha mais recursos, a cidade apresenta hoje problemas de ordem 

estratégica e política quanto ao destino do dinheiro aplicado na área cultural; mesmo com um 

orçamento satisfatório, continua arrastando velhos problemas como: difusão, formação, 

consumo, descentralização das atividades culturais na cidade, etc. Isso porque a 

implementação de políticas públicas requer um esforço não só orçamentário, mas político, na 

configuração de uma conjuntura que exige empenho e preparo do gestor.  

 

Percebe-se que em ambas as cidades as ações que se mostraram mais promissoras estiveram 

vinculadas a personalidades, e não a um projeto político incorporado às agendas de governo. 

Isso mostra não só a fragilidade do setor da cultura, mas também como a política no Brasil 

ainda está vinculada a personalismos, interesses individuais e eleitorais; não parece haver uma 

compreensão do que é importante para o interesse coletivo ou o entendimento dos problemas 

que afligem os centros urbanos e seus gargalos sociais e culturais. 

 

Segundo Bernardo Machado (2000), há dois conceitos de política cultural. A política de 

cultura de Salvador, no período analisado, é caracterizada como uma Política Governamental 

de Cultura (PGC) – cuja prioridade gira em torno dos eventos, com ações realizáveis no prazo 

da gestão governamental, visando à promoção do governo e com baixa participação da 

comunidade. Já a política do Recife encontra-se num processo de transição entre as duas 

dimensões propostas – a Política Governamental e a Política Pública de Cultura (PPC), que se 

preocupa com: 

 

(...) o maior ou menor conhecimento cultural do território governado; a 

identificação das demandas e carências culturais da população; a preocupação com 

a formação técnica dos servidores dos órgãos públicos de cultura; a informação 

atualizada sobre os custos que envolvem a produção cultural; o equilíbrio entre os 

investimentos feitos nos eventos e na prestação de serviços culturais permanentes; a 

maior ou menor participação da população na elaboração dos planos, definição dos 

orçamentos, realização e avaliação dos programas e projetos. (MACHADO, 2000, 

p.53) 

 

Apesar da grande movimentação cultural existente nas duas capitais, observa-se que as 

diferenças entre as políticas culturais adotadas não se encontram apenas no montante 

arrecadado para o setor em cada cidade. O processo histórico político que guiou as prioridades 

estabelecidas pelas organizações culturais é um elemento fundamental que impacta até hoje 

nas estruturas existentes.   
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Não se deve, no entanto, desconsiderar os esforços das gestões de Roberto Peixe (2001 a 

2008) e Paulo Lima (2005 a 2008) à frente dos órgãos gestores da cultura nessas cidades. No 

Recife, a cultura era vista como uma das áreas prioritárias do governo, havendo investimento 

significativo no setor da cultura, tanto através de aportes financeiros, quanto como agente 

estratégico de articulação e de desenvolvimento humano. Além disso, na gestão de Roberto 

Peixe houve continuidade das ações implementadas de cunho participativo e paritário, bem 

como as ações realizadas em âmbito nacional. 

 

As principais ações planejadas estabelecidas pelo governo na área da cultura foram: Sistema 

Municipal de Cultura (que engloba, por exemplo, o Conselho Municipal de Política Cultural); 

Conferência Municipal de Cultura; Sistema de Incentivo à Cultura e Sistema Municipal de 

Informações Culturais; além de projetos como as Refinarias Multiculturais e o Complexo 

Turístico Cultural Recife/Olinda. Havia também o engajamento em planejar ações para a 

cidade como um todo, na medida em que as Regiões Político-Administrativas eram 

incorporadas aos programas e projetos no intuito de contemplar diversas partes da cidade.  

 

No caso de Salvador, o período mencionado configura-se como a primeira tentativa articulada 

da Fundação Gregório de Mattos em estabelecer um diálogo com a sociedade soteropolitana, 

buscando se inserir nas discussões nacionais. Observa-se que, na gestão de Paulo Lima, 

apesar da maioria das ações serem voltadas para projetos e alguns eventos de caráter de 

permanência, são iniciativas diferentes das realizadas em gestões anteriores e tentam se voltar 

para as necessidades da sociedade.  

 

Contudo propostas que poderiam ser continuadas, no intuito de buscar uma articulação maior 

com as produções locais e com a população (como o edital Vivacultura, o Conselho 

Municipal de Cultura e as Conferências Municipais de Cultura), não foram extintas, mas 

atualmente estão paralisadas. Diferente do Recife, onde as Regiões Político-Administrativas 

(RPAs) eram levadas em consideração ao pensar as ações de cultura voltadas para a cidade, 

em Salvador constata-se a falência e a inoperância das Administrações Regionais (ARs) ou 

atual Serviço Integrado de Administração Regional (SIGAs), que não contribuem para a 

articulação, integração ou interlocução entre sociedade e Estado no atendimento das 

demandas existentes.  
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Planejar mecanismos de governança de modo descentralizado, de acordo com sua divisão 

político-administrativa, e fazer com que eles funcionem de fato seria a solução necessária para 

atender um território tão vasto e negligenciado como o soteropolitano. Não se trata apenas de 

recursos para tal viabilização, mas de prioridade e mudança de estratégia política. Romper 

com tradições e vícios políticos ainda são desafios democráticos para a cidade de Salvador, 

que há anos tenta resolver os problemas em curto prazo, sempre sem retornos expressivos. 

Pensar a cidade é olhar para o todo, e não apenas se ater a preservar os pontos mágicos dela 

como os únicos importantes para se visitar e cuidar, excluindo, por conseguinte, todo o resto. 

Deste modo, a cidade não consegue equilibrar interesses públicos, num espaço onde quem 

paga as contas é o poder privado, detentor de interesses estranhos às necessidades da cidade e 

das pessoas que nela vivem. Com isso, vê-se distorções que não são exclusivas a Salvador, 

mas também presentes no Recife, ainda que por motivos diferentes.  

 

Vale ressaltar que projetos estruturantes, mesmo os tidos como prioritários para a melhoria de 

vida das pessoas dos bairros mais carentes da cidade do Recife, com maior tempo de 

existência e de negociação (como as Refinarias Multiculturais), caminham a passos lentos, ao 

contrário de empreendimentos urbanísticos que visam à ocupação de áreas públicas por 

projetos imobiliários que muitas vezes geram expulsões e especulação imobiliária. Esse é o 

caso de projetos como: a revitalização do centro histórico do Recife; o Complexo Turístico 

Cultural Recife-Olinda, atualmente desativado; e o projeto Novo Recife, que pretende elevar 

15 torres de 45 andares numa antiga área ferroviária de Recife, porém, tem sido alvo de 

constantes críticas e está sob análise do Ministério Público.   

 

Apesar dos avanços da FGM na gestão de Lima, havia uma mudança de postura da instituição 

em relação às próprias limitações, insuficiência de recursos e de estrutura do órgão para 

atender tantas demandas de uma cidade grande e complexa como Salvador. Com extensão 

territorial e quantidade populacional consideravelmente superior à do Recife, a capital 

soteropolitana vê-se enredada por um problema difícil de equacionar – a relativização da 

capacidade do poder público em resolver seus problemas, cedendo espaço e poder para o setor 

privado intervir no território e em suas políticas, sob o discurso mascarado de geração de 

empregos e modernização da cidade. Tal tendência inviabiliza qualquer tentativa de pensar 

políticas públicas ou abertura do processo decisório na incorporação da participação social. 
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Observa-se, portanto, que o posicionamento crítico de Lima quanto à ampliação da 

capacidade de atuação do poder público em atender às diferentes partes da cidade enfrentava 

resistência na administração central, que ignorava as centenas de guetos gerados pela intensa 

verticalização da cidade, mediante adoção de modelos e projetos indiferentes à realidade 

local. Havia uma incoerência entre o pensamento do poder político local e a gestão de Lima, 

que buscava ampliar a capacidade de atenção do órgão gestor e os mecanismos de 

participação como forma de convocar a sociedade para discussão. Nesse sentido, ele destaca: 

 

Pois bem, como dizia Drummond: “o governo ideal termina no dia da posse”. Que 

bela frase! Quantos sentidos. Por um lado essa visão apoteótica de um governo 

instantâneo, por outro, a ironia fina de que o governo ideal é aquele que, na verdade, 

não chegou a existir, ou nunca existirá. Vale lembrar que o poeta também foi gestor 

público. Creio que podemos afirmar que foi uma experiência muito rica de 

modelagem de uma gestão cultural para a cidade de Salvador – e, aliás, amplamente 

reconhecida por diversas instituições e mais de uma centena de depoimentos de 

artistas e agentes da cultura. Feita com parcos recursos – Salvador recebe cerca de 

20 vezes menos recursos para a cultura do que Recife (e isso sem contar Olinda) – e 

parca consciência política da importância do investimento nessa direção, sem falar 

na pouca mobilização da própria população em defesa de seus direitos fundamentais. 

(LIMA, 2010, p.107) 

 

Quanto aos programas e projetos no Recife, percebe-se que o tempo de duas gestões foi 

benéfico para a elaboração de um planejamento estratégico que iniciou a implantação de 

projetos e ações de caráter perene. A valorização das tradições populares, aliada aos onerosos 

eventos como Carnaval e São João, faz parte de uma política de integração que pretende a 

descentralização desses festejos na cidade, buscando integrar a comunidade não só do centro 

municipal, mas também da periferia. Além disso, destacam-se projetos como as Refinarias 

Multiculturais e as políticas setoriais, que englobam diferentes ações para o setor das artes e 

da cultura popular.  

Apesar de Roberto Peixe ter escolhido o jornalista Renato Lins para sua sucessão, nota-se que 

não houve a continuidade esperada dos projetos que haviam sido encaminhados; nos três anos 

da gestão de Lins não houve progressos nas Refinarias Multiculturais, nem nas ações de 

formação dentro do Programa Multicultural, além de ter havido extinção do Projeto do 

Complexo Turístico Cultural devido a mudanças de prioridade do prefeito João da Costa. O 

que restou foram as políticas setoriais pautadas em eventos, ações pontuais gratuitas e a 

política de apoios. 

 

Levando-se em consideração o fato da prefeitura do Recife injetar uma verba maior no 

fomento à cultura local, através da promoção de eventos gratuitos, aliado à falta de políticas 
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que estimulem a formação, a difusão de produções locais e a autogestão de um mercado 

interno, vale a indagação sobre o alcance do poder de intervenção do Estado. No caso do 

Recife, os pequenos produtores reconhecem a importância dos incentivos públicos, 

principalmente os que trabalham com cultura popular (que não teriam como subsidiar os 

custos se não fosse tal incentivo); porém, ao mesmo tempo, ressaltam a concorrência que o 

poder municipal acaba gerando com os produtores da cidade.  

 

A cultura oficial produzida pelo Estado “coloca o poder público na qualidade de sujeito 

cultural e, portanto, de produtor de cultura, determinando para a sociedade formas e 

conteúdos culturais definidos pelo grupo dirigente, com a finalidade de reforçar sua própria 

ideologia, legitimando-a através da cultura” (CHAUÍ, 2006, p. 67). Ainda que este não seja o 

caso de utilização da cultura e suas produções como massa de manobra, como na ideologia do 

“verde-amarelismo” e na ideologia nacional no Estado Novo, a concepção de Estado como 

agente produtor de cultura é verificada pelos seus objetivos e metas a serem alcançados; é 

nessa perspectiva que se direcionam as críticas à política atual adotada no Recife.  

 

Num primeiro momento, era evidente o esforço empreendido para fomentar ações voltadas à 

população e suas necessidades, por meio de ações formativas que buscavam parcerias com a 

universidade em cursos de capacitação, formação da área cultural, dentre outras ações que 

conferiram dinamicidade e diversificação nos investimentos a área. Porém o Plano Municipal 

de Cultura aprovado e os mecanismos legais instituídos não são suficientes para garantir a 

efetivação das políticas públicas de cultura formuladas; do contrário: por sua abrangência, os 

critérios de investimento e o direcionamento da política adotada podem ser os mais variados 

possíveis.  

 

Valendo-se disso, a atual gestão utiliza-se de um discurso de continuidade, assumindo o papel 

de implementar as políticas já planejadas. Entretanto há nisso uma quebra de expectativa, já 

que as ações que estavam em processo tiveram sua velocidade reduzida ou não avançaram; 

diminuíram o escopo de atuação, mas continuaram respaldadas porque eram ações previstas. 

Todavia, nota-se um desvio ou deslocamento entre o que foi formulado e o que se esperava 

alcançar. 

 

Assim, sob o mesmo projeto político e planejamento para a área cultural, ambas as gestões 

apresentam atuações diferentes quanto à abrangência de ações no setor, o que atrela a 
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efetivação dessas políticas à visão do gestor e seu poder de negociação política. Percebe-se 

que, quando os mecanismos de participação da sociedade se consolidam e, junto com isso, a 

produção da cultura emplaca um caráter independente, as ações do Estado passam a levar em 

consideração as pressões exercidas, aumentando sua porosidade. Do contrário, a participação 

social aliada à dependência do Estado, visto como único agente interventor e promotor de 

ações e mudanças em potencial, engessa a sociedade e cristaliza a criatividade. Esta é 

elemento fundamental para se pensar em ações alternativas na resolução de problemas, numa 

via de mão dupla entre estado e sociedade, proponente e ativa. Dessa forma, gera-se um 

mercado interno interventor e criativo. 

 

Em Salvador, inicialmente (2005 a 2008), encontravam-se projetos de execução a curto e 

médio prazo; algumas iniciativas, contudo, pretendiam-se estruturantes, a exemplo da criação 

da lei de incentivo municipal de cultura. Além disso, atividades e/ou eventos buscavam 

dialogar com a população através da valorização e preservação das tradições populares e 

religiosas, como: lançamento de uma coletânea de músicas dos terreiros de candomblé; 

comemoração da Independência da Bahia (Festa do Dois de Julho); festivais e prêmios 

destinados ao projeto dos Mestres Populares; e o edital nacional do projeto Capoeira Viva – 

todos em fase de conclusão após a saída de Paulo Lima. Essas iniciativas têm como propósito 

resgatar a valorização do patrimônio imaterial da cidade e se configuraram como as ações da 

FGM neste sentido. Após a gestão de Lima, estes projetos foram suspensos devido às 

incessantes interrupções nas gestões que se seguiram.  

 

Em ambas as cidades vêem-se experiências distintas quanto à forma de lidar com a cultura 

local. Na política cultural no Recife, apesar das críticas ao seu direcionamento, há muitos 

avanços. Atualmente, a política adotada depende de revisões de prioridades, realocação de 

verbas de acordo com um planejamento já construído e quebra de uma cultura política de 

vícios administrativos e políticos. O que se percebe no caso de Salvador é que não há uma 

política cultural voltada para a cidade, mas sim uma tentativa ensaística de promover ações 

abrangentes de cultura, num período determinado (quando Paulo Lima esteve à frente da 

Fundação).  

  

Mesmo com resultados distintos na avaliação, ambas as cidades possuíram gestores que 

pretendiam aderir às formulações previstas em âmbito nacional para área da cultura durante 

um determinado período. Todavia, tal situação não é verificada nas gestões seguintes em 
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Salvador, gerando uma ruptura no processo que havia sido deflagrado. Já no Recife, onde 

efetivamente políticas públicas de cultura vinham sendo construídas ao longo de oito anos,  a 

descontinuidade de programas e projetos, aliado à falta de retorno do poder público aos 

mecanismos de participação, demonstram uma quebra das políticas que vinham sendo 

implementadas. 

 

Ainda de acordo com as análises, a participação da sociedade civil na execução das políticas 

culturais é uma questão delicada. No Recife, a cidade tem estimulado a participação através 

de conselhos, fóruns e conferências de cultura; o Conselho Municipal de Política Cultural, por 

exemplo, já existia, porém foi totalmente reformulado nos moldes da proposta do governo 

vigente (2001-2008). Realizadas bienalmente, as conferências municipais de cultura 

somaram, até 2011, um total de cinco (2003, 2005, 2007, 2009 e 2011). De um evento para 

outro, observam-se significativas oscilações de quorum, principalmente entre os anos de 2005 

para 2007, em que a participação reduziu para a metade. Além de ser indício de que a cultura 

de participação ainda está sendo consolidada na cidade, há um agravante que é a velocidade 

em que caminham as demandas da população, extraídas desses espaços, e o tempo de retorno 

do poder público em atendê-las, que por muitas vezes se mostra vagaroso e frustrante. Tal 

situação é verificada quando se analisam as propostas retiradas das conferências; muitas 

proposições se repetem, a exemplo da consolidação do Programa Multicultural, em seu 

formato inicial, e da construção das Refinarias Multiculturais, que sofreu enxugamento na 

estrutura e abrangência do projeto.  

 

Já em Salvador, no campo da cultura, efetivamente, não há mecanismos de participação 

consolidados ou eficientes, apesar da gestão de Paulo Lima promover tentativas em aproximar 

e articular as iniciativas da Fundação com as demandas da sociedade soteropolitana. As 

propostas de implementação de projetos estruturantes, como o conselho e as conferências de 

cultura, não obtiveram desdobramentos ou avanços no campo das políticas públicas de 

cultura. Mesmo com a realização da conferência de cultura, a ausência de um conselho e de 

uma estrutura gerencial munida de recursos e estabilidade administrativa que atenda às 

demandas retiradas desses espaços inviabiliza o avanço de ações mais articuladas e perenes. 

Configura-se, assim, como um processo de negociação mascarado, em que as decisões são 

pautadas pela ínfima capacidade de atendimento e execução da Fundação Gregório de Mattos, 

que está subordinada a decisões de um processo político fechado que não prioriza a área 

cultural na cidade.  
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Quanto às ações planejadas que integravam a participação social, foi verificada a realização 

da primeira (2005) e da segunda (2007) Conferência Municipal de Cultura; ambas se 

mostraram relevantes para articular a sociedade civil nas discussões dos problemas que 

atingem a cidade e na implantação de iniciativas como por exemplo a lei de incentivo à 

cultura e o mapeamento cultural da cidade. Apesar da realização das conferências de 2009 e 

2011, esse mecanismo de participação, na prática, tornou-se meramente ilustrativo, pois não 

havia um compromisso ou seriedade com o que estava sendo construído.  

 

Quanto aos instrumentos legais, em ambos os casos (mesmo que em pontos diferentes), 

existem críticas ao desempenho das leis de incentivo municipal, que ainda necessitam de 

avaliação e realinhamento em seus desempenhos e direcionamento de recursos. No município 

do Recife, a lei já era vigente antes da gestão aqui analisada. O edital prevê a contemplação de 

18 diferentes segmentos, tendo papel significativo no fomento às iniciativas artísticas locais; 

todavia não há pluralidade entre as áreas contempladas – grupos populares e artesãos, por 

exemplo, que não detêm as habilidades de formatação de projetos culturais e captação de 

recursos sem que haja um intermediário, ficam inviabilizados de acessar esses mecanismos. 

Disto decorre a necessidade de ampliação do Fundo de Cultura, com repasses diretamente ao 

contemplado, possibilitando a diversificação de investimento dos recursos públicos.  

 

Na capital baiana, a lei de incentivo à cultura realizou apenas um edital, em 2006, 

contemplando 15 categorias distintas, que englobam artes e tradições populares. Além disso, o 

mecanismo apresenta-se como um elemento novo que oferece alternativa de incentivo a 

grupos artísticos menores da cidade, que não são contemplados, por exemplo, em editais 

como o Fazcultura (Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural). Contudo, com o 

desmanche da gestão da área cultural na cidade, foi paralisada a execução tanto dos editais de 

2007 e 2009 da Lei de Incentivo à Cultura, quanto a composição do Conselho e Fundo de 

Cultura do município.  

 

Após um balanço das gestões e políticas do setor cultural dessas cidades (2005 a 2011), 

identifica-se que planejamentos, concepções de cultura e política culturais se confrontam com 

difíceis desafios, nas ordens política, financeira, administrativa, urbana e social. Assim, a 

forma distinta como Recife e Salvador lidam com a cultura não só evidencia os poderes que 

operam nesses espaços, mas como eles estão marcados e distribuídos no território, seja através 
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do modo como são tratadas as questões do centro frente à periferia; consumo frente à 

produção; efêmero frente à produção e à criação; local frente ao internacional; e dos efeitos 

secundários frente aos efeitos culturais.  

 

Apesar dos problemas identificados nas ações para cultura no Recife, há um reconhecimento 

de que a cidade, como poucas no Brasil, tem se esforçado para empreender ações expressivas 

no setor, burlando os caminhos de uma história de ausência de políticas e investimentos na 

área presente em todo o país. Há um processo em curso, com projetos e políticas em 

andamento, que almejam oferecer uma situação de vida melhor para quem mora em bairros 

periféricos, por exemplo. Por outro lado, não se pode dizer que atualmente a cidade de 

Salvador tenha uma política cultural; as questões relativas à cultura são caracterizadas pela 

ausência e negligência do poder público municipal que, ao abster-se de suas 

responsabilidades, relega a cultura ao verdadeiro estado de inanição. 

 

De acordo com a análise realizada nesta pesquisa, as cidades do Recife e de Salvador 

apresentam mais distanciamentos que convergências entre as políticas adotadas e seus 

modelos de gestão da cultura, com causas e diagnósticos distintos. Identifica-se como ponto 

crucial para a reflexão, a visão política local, que se torna determinante no desempenho das 

ações culturais empreendidas nesse setor, que ainda se encontra vulnerável, com pouca 

articulação da sociedade civil e classe interessada. Infelizmente, o Brasil ainda vive um 

processo democrático lento e as experiências municipais desenvolvidas nesse sentido são 

ainda mais devagar. 

 

Contudo as mudanças estão surgindo, principalmente em âmbito nacional, e vêm 

impulsionando iniciativas no setor da cultura dentro das esferas estadual e municipal, além de 

promover reflexões em movimentos artísticos e sociais. Percebe-se, portanto, que as pressões 

externas têm impelido, mesmo que de forma morosa, as lideranças municipais a atenderem às 

demandas das cidades – que crescem e, por conseguinte, apresentam problemas relacionados 

às questões sociais e culturais. Essa realidade cria demandas que se fazem urgente, através do 

reconhecimento da cultura como fator fundamental entre as políticas públicas, que devem se 

configurar como transversais e promotoras do bem estar e desenvolvimento da sociedade. 

 

Este trabalho não só reflete sobre dados estatísticos e ações desenvolvidas na área da cultura 

por meio do estudo de caso, mas também demonstra, através de uma análise empírica, os 
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avanços da área e a importância que ela tem adquirido no cenário urbano, social e político. 

Além disso, a pesquisa aponta maneiras sobre as quais os mecanismos de governança, 

participação social e gestão compartilhada poderiam influenciar no modo de produção das 

cidades, na geração de políticas públicas e na qualidade de vida das pessoas – uma mudança 

cultural, portanto, que também passa pela superação de vícios e comportamentos políticos 

ultrapassados. Esse panorama possibilita a compreensão de que uma política cultural pode e 

deve ser entendida como a incorporação de novos arranjos políticos e sociais que tornem o 

processo decisório mais poroso e suscetível ao atendimento de demandas e controle da 

sociedade. 

 

É nessa perspectiva que se entende como política pública de cultura aquela apontada por 

Chauí (1994), que indica a democratização da cultura como direito à fruição, à 

experimentação, à informação, à memória e à participação. 

 
Recusamos a prática da animação cultural, substituindo-a pela ação cultural das 

comunidades, dos movimentos sociais e populares. Recusamos a celebração oficial, 

substituindo-a pela comemoração sócio-política, isto é, pela memória social como 

elemento crítico do presente e do passado da sociedade brasileira. Recusamos o 

clientelismo, graças à discussão pública (em conselhos e fóruns de cultura) dos 

orçamentos públicos de cultura e das prioridades da política cultural. (CHAUÍ, 1994, 

p. 17) 

 

A análise apresentada também demonstra que a convergência entre caos urbano, ausência de 

políticas públicas culturais e indiferença dos governantes influencia no modo e na qualidade 

de vida das pessoas nesse território. Salvador é uma cidade superpovoada, caótica e desigual, 

onde se ergueram centenas de prédios sem critério algum (urbanístico, arquitetônico, 

ambiental, cultural, etc.). Tais irregularidades remetem às irregularidades estéticas e éticas, 

como a convivência espacial, por exemplo, de um condomínio de luxo “Alphaville” com a 

favela, prédios e invasões que se sucedem sem lógica, demonstrando total falta de 

planejamento. Em função da economia, Salvador configurou-se como uma “cidade 

dormitório” e, do mesmo modo que a urbe, a vida coletiva também se partiu e individualizou-

se, substituindo a cultura de bairro pela cultura do inquilino, em que se vive sempre de 

passagem. Assim, o consumo da cultura e o usufruto das festas populares também seguem a 

lógica do efêmero, na qual as manifestações culturais são embrulhadas em pacotes e 

comercializadas em balcões e stands de agências de turismo.  

 

No Recife, a emergência de iniciativas que impulsionaram a conformação de políticas 

públicas de cultura aliada aos mecanismos de participação já existentes, como conselho 
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deliberativo e o orçamento participativo, demonstram que a cidade já tem incorporada a sua 

estrutura administrativa instrumentos que facilitam o diálogo entre Estado e sociedade. 

Contudo, mesmo à frente de Salvador quanto ao nível de organização da área, a cidade ainda 

não conseguiu superar os dramas sociais. Detentora de um dos piores IDH do Brasil e de altos 

índices de violência, a cidade parece não se entender. Como explicar os altos índices de 

investimento na área da cultura e um desempenho social tão baixo? O que fica evidente é que, 

com o término dos os oito anos da gestão de Roberto Peixe com propostas e ações inovadoras, 

o que permanece é o retorno de uma visão ideológica e hegemônica antiga sobre o que seria 

política cultural. Nesse sentido, a autopromoção da prefeitura municipal, por meio de um 

calendário cultural saturado de eventos, passa a sensação de que a cidade vive em constante 

ebulição cultural; no entanto esse é o destino usual de quase toda a verba da cultura no Recife. 

Com isso, o poder público não consegue romper e avançar para além de uma política de 

balcão, das relações clientelistas e do personalismo. 

 

Após a abordagem geral sobre o modo de produção contemporâneo da cidade, regido pela 

produção e consumo de bens simbólicos, destaca-se aqui o conceito de “capital cultural”, 

como mote para a discussão. 

 

(...) desenvolvido por Pierre Bourdieu (1984, 1987) e outros (ver Lamont e Lareau, 

1988). O conceito mostra como, paralelamente ao capital econômico, imediatamente 

calculável, intercambiável e convertível, existem modos de poder e processos de 

acumulação baseados na cultura, nos quais o fato de que a cultura pode ser capital e 

possui valor está muitas vezes oculto e dissimulado. Bourdieu (1987:243) aponta 

três formas de capital cultural: ele pode existir no estado “corporificado” (estilo de 

apresentação, modo de falar, beleza pessoal, etc.); no estado “objetificado” (bens 

culturais, como pinturas, livros, máquinas, edifícios, etc.); e no estado 

“institucionalizado” (como as qualificações educacionais).  (FEATHERSTONE, 

1995, p. 148) 

 

É esse estado “objetificado” que interessa especificamente à questão das cidades, propondo-

se, então, uma reflexão sobre possíveis soluções para superar tal processo, que vem criando “o 

que David Harvey (1988) chamou de ‘cidades vudus’, nas quais a fachada pós-moderna de 

redesenvolvimento cultural pode ser vista como uma máscara de carnaval, que encobre a 

decadência de todo o resto” (FEATHERSTONE, 1995, p.150).  Nesse sentido, apontar saídas 

para a implementação de políticas públicas de cultura para cidades brasileiras não é tão 

simples, visto que esses ambientes apresentam conjunturas políticas que configuram barreiras 

para o avanço de pautas, como o “uso político das artes e de outras formas de capital cultural 
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dentro da cidade e as possibilidades de uma política cultural mais democrática (Garnham, 

1987)” (FEATHERSTONE, 1995, p.150). 

 

Para se entender as dificuldades das cidades em implementar políticas culturais democráticas, 

é preciso conhecer sob qual conjuntura política elas se ergueram e quais os principais entraves 

para a superação de problemas antigos, decorrentes da relação arbitrária entre 

desenvolvimento econômico e social. Assim, é possível mapear, de forma mais articulada, as 

pressões que incidem sobre esses espaços e a reação do poder local frente aos fatores 

externos. 

 

Para se compreender fenômenos e questões de ordem política e cultural no ambiente urbano 

brasileiro, segundo Paulo Lima (2007), é necessário um amplo e cauteloso olhar sobre os 

novos processos culturais locais, que se apresentam imersos numa lógica mundial dinâmica e 

hegemônica.  

 

Discutir “cultura” e “cultura brasileira” nos dias de hoje é bem mais do que discutir 

alinhamento ou desalinhamento estético, ou mesmo refazer as missões de Mário de 

Andrade – embora tais temas não possam e não devam ser excluídos da agenda. 

Trata-se, antes de mais nada, de uma oportunidade de tomar pé em relação aos 

assentamentos do mundo contemporâneo, envolvido questões do tipo: a) Estamos 

deixando um passado centrado na grande narrativa da Cultura como formação e 

circulação cultivo do espírito para entrar em um futuro de circulação de mercadorias 

culturais? b) Estamos assistindo a um conflito considerável entre a hegemonia dos 

centros de distribuição dos produtos culturais e a presença pujante de periferias? 

Quais as alternativas nessa direção? Ainda resta alguma dúvida de que cultura e 

democracia fazem parte de um mesmo desafio? c) estamos deixando um passado de 

estados-nações para um futuro tribalista? Devemos conceber o mundo atual a partir 

da síntese construída em torno de três grandes pólos – a defesa do nacional, a defesa 

da globalização, e o mundo da contravenção? (Cf. Charles Melman). (LIMA, 2007) 

 

Quais as alternativas para unir um espaço urbano tão vasto e dividido? Como tornar as 

cidades mais humanas, preservando a capacidade de convergir pessoas dentro de um território 

mais equânime?  As barreiras e os problemas são muitos; as alternativas e formas a seguir 

também. A questão central para o combate a tanta degradação é pensar políticas que sejam 

voltadas para o ser humano, para a geração de capital social e cultural, através de ações que 

dignifiquem as pessoas, resgatando a possibilidade do indivíduo de decidir sobre sua própria 

vida e usufruir de seus direitos, de viver bem em comunidade, formando cidadãos através de 

uma nova concepção política voltada para a participação. 
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Para incluir as pessoas nas cidades, gerando condições profícuas para o exercício da 

cidadania, é preciso mais do que ampliar as suas capacidades de consumo; faz-se necessário 

promover uma reconfiguração política e territorial que integre esferas econômicas, sociais, 

culturais e materiais da vida urbana. Driblar os padrões desiguais, desagregadores e 

predatórios da urbanização que desmoraliza e oprime o humano é um compromisso de 

extrema importância para o Estado; do contrário, qualquer pretensão desenvolvimentista há de 

fracassar a longo prazo. Pois, se pensar que os processos humanos são cíclicos e que neles 

sempre esteve presente a possibilidade de desconstrução, construção e renovação, pode-se 

levantar a hipótese de que, nos próximos séculos, haverá uma inversão nas estatísticas 

demonstradas hoje, com o retorno à vida interiorana e o desinchaço das megalópoles 

exauridas. 

 

Sabemos que os excessos levam à ultrapassagem de limites que, por sua vez, 

produzem o esvaziamento de identidades, valores e significados. O resultado é que, 

enquanto vivíamos os excessos perdemos nossas bases identitárias e, dessa forma, 

penetramos em um mundo de referencias flutuantes, onde as ideologias tornaram-se 

incapazes de justificar nossas escolhas ou de orientar nossos destinos. Quando tudo 

se politiza, adverte-nos Jean Baudrillard, a política perde o sentido; quando tudo se 

estetiza, nada pode ser considerado bonito ou feio; quando tudo se mercantiliza, a 

categoria econômica se esvazia de significados. (LEITÃO, 2009, p. 13) 

 

É especialmente difícil falar do fortalecimento de identidades locais, das reafirmações de 

culturas ou da geração de uma cultura urbana dentro das megacidades em que há constante 

aceleração dos processos tecnológicos, midiáticos e científicos, e onde o valor humano está 

atrelado a sua capacidade de consumo. Ou seja, a sociedade contemporânea, na busca 

incessante por diferenciar-se, pauta suas relações interpessoais pela distinção entre espaços 

urbanos, classes sociais, capacidade individual e conhecimentos adquiridos determinados a 

partir do poder aquisitivo. A impossibilidade de participar, acessar e gozar de padrões sociais 

e culturais predeterminados pelo mercado, gera diferenças e exclusões que estereotipa, 

normatiza e naturaliza comportamentos grotescos e formas violentas de alteridade. 

 

Leitão (2009) afirma que os mesmos critérios da lógica da diferença historicamente 

instituídos na sociedade perpassam tanto a cultura quanto a liberdade e o desenvolvimento. 

Questionando-se sobre o lugar e a pretensão desses elementos para o futuro, argumenta que, 

em nome dos direitos humanos ou dos ideais democráticos, o pensamento jurídico-político 

moderno criou ilusões de garantia de dignidade e liberdade. Tais ilusões são caracterizadas 

como estratégias de sobrevivência e produtoras de simulacros, que simulam conciliações e 

consensos. Assim, a ilusão democrática “(...) pactua significados para o desenvolvimento, 
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atrelando-o à riqueza ao poder, à solidariedade universal, ao melhor ao nosso humanismo. (...) 

Assim, as diferenças acabam se tornando, ora indiferenças, ora racionalidades” (LEITÃO, 2009, 

p.16). 

 

A autora ainda observa que, no século XX, a cultura também se sustentou sob ilusões mais do 

que de esperanças e foi significada a partir de uma razão universal ou de um padrão; portanto 

seria estranho ou inapto à civilização aquele que não se apresentasse com todos os pré-

requisitos compatíveis aos desejados. Chauí (2009) coloca que é na segunda metade do século 

XX que antropólogos europeus abandonam a visão restrita de cultura para formular uma 

concepção alargada, inaugurando o mundo humano que rompe com a adesão imediata à 

natureza, própria aos animais. 

 

A dimensão humana da cultura é um movimento de transcendência, que põe a 

existência como o poder para ultrapassar uma situação dada graças a uma ação 

dirigida àquilo que está ausente. Por isso mesmo, só nessa dimensão é que se poderá 

falar em história propriamente dita. Pela linguagem e pelo trabalho o corpo humano 

deixa de aderir de pronto ao meio, como o animal adere. Ultrapassa os dados 

imediatos dos sinais e dos objetos de uso para recriá-los numa dimensão nova. A 

linguagem e o trabalho revelam que a ação humana não pode ser reduzida à ação 

vital, expediente engenhoso para alcançar um alvo fixo, mas há um sentido imanente 

que vincula meios e fins, que determina o desenvolvimento da ação como 

transformação do dado em fins e destes em meios para novos fins, definindo o 

homem como agente histórico propriamente dito com o qual se inaugura a ordem do 

tempo e a descoberta do possível.  (CHAUÍ, 2009, p. 23) 

 

Entretanto a autora se aproxima da ideia de ilusão democrática ao notar que tal concepção 

enfrenta barreiras ao se confrontar com os problemas da sociedade moderna. Para ela, a 

questão se localiza no fato de serem sociedades, e não comunidades. Isso porque “a marca da 

comunidade é a indivisão interna e a idéia de bem comum; seus membros estão sempre numa 

relação face a face (sem mediação institucional), possuem o sentimento de uma unidade de 

destino, ou de um destino comum (...) (CHAUÍ, 2009, p. 26)”. Assim, há um 

desconhecimento do mundo moderno pelo que seja comunidade, pois o que está em evidência 

é o resultado da produção capitalista, que gera uma miopia diante da sociedade que se 

apresenta sob processos de “isolamento, fragmentação, ou atomização de seus membros, 

forçando o pensamento moderno a indagar como os indivíduos isolados podem relacionar-se, 

tornar-se sócios” (CHAUÍ, 2009, p. 26).   
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Para se compreender a origem do próprio social, Chauí (2009) destaca a invenção da noção de 

pacto social ou de contrato social, estabelecidos entre indivíduos, formando, portanto, a 

sociedade que também se caracteriza pela divisão interna.  

 

Se a comunidade se percebe regida pelo princípio da indivisão, a sociedade não pode 

evitar que seu princípio seja a divisão interna. Essa divisão não é um acidente, algo 

produzido pela maldade de alguns e que poderia ser corrigida, mas é divisão 

originária, compreendida, pela primeira vez por Maquiavel quando, em O Príncipe, 

afirma: “toda cidade é dividida pelo desejo dos grandes de oprimir e comandar e o 

desejo do povo de não ser oprimido nem comandado”; e reafirmada por Marx 

quando abre o Manifesto comunista afirmando que, “até agora, a história tem sido a 

história da luta de classes”. A marca da sociedade é a existência da divisão social, 

isto é, da divisão de classes. (CHAUÍ, 2009, p. 27) 

 

A autora questiona: como uma sociedade dividida em classes pode manter uma concepção tão 

ampla de cultura como expressão de uma comunidade indivisa, proposta pela antropologia? 

Segundo ela, é impossível, já que a sociedade de classes institui uma divisão cultural. Desse 

modo, apresenta diversos exemplos do que se convencionou a designar “cultura formal ou 

letrada” e a “cultura popular”, presentes nos interstícios sociais: “Pode-se falar em cultura 

dominada e cultura dominante; cultura opressora e cultura oprimida; cultura de elite e cultura 

popular” (CHAUÍ, 2009, p. 27).     

 

É a partir dessa concepção de sociedade, logo, que se legitima o lugar da cultura dominante 

exercendo seu poder através da exploração econômica, da dominação política e da exclusão 

social. Segundo Chauí (2009), esse espaço também abre caminhos para novas formas de 

contestação das classes populares e trabalhadoras, dependendo das condições históricas e das 

formas de organização popular. Para Leitão (2009), se há possibilidade de se construir 

alternativas de desenvolvimento, esta se dará pela fuga dos modelos hegemônicos ocidentais 

tradicionais, em novos desenhos autônomos e escapes próprios de desenvolvimento, modos 

estratégicos de pensar e de agir na busca de diferentes formas de relação com o mundo.   

 

Para a autora, na era da globalização, não estar inserido ou não se reconhecer nas projeções 

que se fazem no mundo é como não se encontrar nele, mas “O que dizer desse ‘encontrar-se 

no mundo’ em sociedades com grandes desigualdades sociais como a sociedade brasileira?” 

(LEITÃO, 2009, p.13). Acrescenta que esse fenômeno, construído a partir de ideologias 

coloniais, esvazia o significado referente à cultura e ao desenvolvimento, por meio da criação 

de “patchworks culturais”, sob os quais se instalam conflitos que se constroem e reconstroem 

por diversas identificações e sociabilidades. “Em um mundo não linear, não há como 
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encorajar esperanças evolucionistas entre povos considerados subdesenvolvidos, a partir dos 

significados evolucionistas propostos pelas ciências ou pelas tecnologias dos povos, ditos, 

desenvolvidos” (LEITÃO, 2009, p.22). Assim, de que forma as políticas públicas de cultura 

podem contribuir para a construção de um desenvolvimento entrelaçado, voltado para as 

demandas sociais, intervindo especialmente nos espaços urbanos, onde esses conflitos são 

mais aparentes e complexos?  

 

A urbanização impõe desafios à capacidade de produção de políticas públicas, sobretudo 

aquelas voltadas para educação e cultura, que propiciam um ambiente saudável para o 

conjunto das populações, pré-requisito para um desenvolvimento social sustentável que 

garanta o bem-estar coletivo e, portanto, a expansão das liberdades individuais. No Brasil, a 

construção de políticas culturais locais ainda é muito recente e problemática, e isso se deve 

não só a fatores políticos que levaram os municípios, mesmo despreparados, a assumirem a 

gestão dessa área no processo de descentralização, mas a uma questão de retorno econômico e 

social, já que essa é uma política em que os frutos são colhidos a longo prazo, além de ser 

incompatível com nossa cultura política de incertezas, pautada em políticas sazonais de 

governo e estabilidade recente. 

 

Deste modo, as alternativas supracitadas apontam que, para a construção de modelos voltados 

para a configuração de espaços urbanos saudáveis em confluência com ações culturais no 

resgate do capital humano nesses espaços, é necessário que se rompa com paradigmas antigos. 

Isto para que se gere uma nova cultura política através da promoção de políticas públicas de 

Estado, a longo prazo, que sejam transversais, ajam em conjunto com os indivíduos e 

comunidades por meio da cooperação e diferentes formas de governanças locais, buscando, 

enfim, um maior entrelaçamento entre comunidade e Estado. Sobre essa relação entre cultura 

e política, Chauí (2009) fala da emergência de uma cidadania cultural como caminho a se 

seguir: 

 

Trata-se, pois, de uma política cultural definida pela idéia de cidadania cultural, na 

qual a cultura não se reduz ao supérfluo, ao entretenimento, aos padrões do mercado, 

à oficialidade doutrinária (que é ideologia), mas se realiza como direito de todos os 

cidadãos, direito a partir do qual a divisão social das classes ou a luta de classes 

pode manifestar-se e ser trabalhada porque, no exercício do direito à cultura, os 

cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, diferenciam-se entram em conflito, 

comunicam e trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam outras e 

movem todo o processo cultural.  (CHAUÍ, 2009, p. 45) 
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Segundo a autora, pensar a cultura como um direito é contrapor-se à própria concepção 

neoliberal que abandona as garantias dos direitos, tornando-os serviços negociados e 

comercializados, e, consequentemente, privilégios de classe. Chauí acrescenta ainda que a 

concepção de democratização da cultura sob o prisma da cidadania cultural implica numa 

ideia nova de democracia, já que propõe não apenas uma revisão do regime político, mas 

também uma reconfiguração da sociedade e seu modus operandi. 

 

Sob uma ótica similar, Evelina Dagnino (2001) também discute o entendimento da política 

cultural a partir de uma maior proximidade entre o cultural e o político: 

 

(...) utilizamos el concepto de política cultural (cultural politics) para llamar la 

atención sobre el vínculo constitutivo entre cultura y política y sobre la redefinición 

de la política que esta visión implica. Este lazo constitutivo significa que la cultura, 

entendida como concepción del mundo y conjunto de significados que integran 

prácticas sociales, no puede ser comprendida adecuadamente sin la consideración de 

las relaciones de poder imbricadas con dichas prácticas. Por otro lado, la 

comprensión de la configuración de esas relaciones de poder no es posible sin el 

reconocimiento de su carácter “cultural” activo, en la medida que expresan, 

producen y comunican significados. Con la expresión política cultural nos referimos, 

entonces, al proceso por el cual lo cultural deviene en hechos políticos
73

. 

(DAGNINO, 2001, p. 16) 

 

Percebe-se, portanto, a possibilidade de emergência de uma nova cultura política, necessária 

para a construção de bases sólidas de uma política cultural que apresente, em suas concepções 

e práticas políticas, um campo de ações de lutas democratizantes, modeladas por práticas 

sociais e culturais em que a participação social atua como característica inerente a esse 

processo. Pensar em políticas públicas de cultura para as cidades demanda atenção para 

questões amplas e profundas do contexto histórico e da realidade cultural de cada espaço 

urbano; a partir daí, pode-se pensar em ações estruturadoras a longo prazo. Caso tal cenário 

seja preterido em relação a estratégias e políticas externas à realidade local, problemas e 

gargalos antigos prevalecerão entre os governos que se seguirem. 

                                                 
73

 “(...) usamos o conceito de política cultural (cultural politics) para chamar a atenção para a ligação essencial 

entre cultura e política, e a redefinição da política que esta visão implica. Esta ligação estabelece um modo em 

que a cultura, entendida como uma visão de mundo e um conjunto de significados que fazem as práticas sociais, 

não pode ser adequadamente compreendida sem levar em conta as relações de poder embutidas nessas práticas. 

Por outro lado, a compreensão da configuração dessas relações de poder não é possível sem o reconhecimento de 

seu caráter "cultural" ativo, como elas expressam, produzir e comunicar o significado. Com a expressão política 

cultural, queremos dizer, então, o processo pelo qual o cultural se torna fatos políticos” (Tradução própria). 
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ANEXOS 
 

 

Plano Estratégico de Gestão Cultural para a Cidade do Recife 
 
Objetivos Estratégicos da Política Cultural 

 
 Desenvolver a cultura em todos os seus campos como expressão e afirmação de 

identidade. 
 Democratizar o acesso e descentralizar as ações culturais, num movimento de mão dupla 

centro-periferia / periferia-centro. 
 Inserir a cultura no processo econômico como fonte de geração e distribuição de renda. 

 Consolidar o Recife no circuito nacional e internacional da cultura. 

 
Principais Pontos de Mudança na Política Cultural 
 

 Implementar um modelo de gestão moderna, transparente e democrática. 
 Viabilizar uma política cultural ampla e integrada no espaço metropolitano. 

 Dar visibilidade, estimular e valorizar a produção cultural local. 
 Estimular, através da cultura, o exercício da cidadania e da auto-estima dos recifenses, 

especialmente dando aos jovens uma perspectiva de futuro com dignidade. 
 

 

Programa Estratégico 1 
 
Valorização da Cultura - Programas, Projetos, Ações e Eventos 
 

Objetivo: Promover ações e eventos culturais com democratização, descentralização, 

promoção do intercâmbio cultural e valorização da cultura local. 

 

1. Consolidar e institucionalizar, através de Lei Municipal, o Programa Multicultural do 
Recife, dando continuidade ao Festival, ao Mercado e implantando a Rede de Refinarias 
Multiculturais. 

 
2. Realizar o Carnaval Multicultural do Recife, reforçando o seu caráter democrático, a sua 

descentralização e a valorização da cultura local em sua diversidade, assim como, as 
festas de São João e Natal. 

 
3. Dar continuidade aos grandes eventos e festivais existentes, realizados pela Prefeitura do 

Recife, como o Festival Recife do Teatro Nacional, o Festival Internacional de Dança do 
Recife, a Mostra de Circo do Recife, o Festival Recifense de Literatura, o SPA - Semana 
de Artes Visuais do Recife, o Pátio do Rock, o Festival da Seresta e o Festival de 
Quadrilhas Juninas.  

 
4. Editar, mensalmente, a Agenda Cultural do Recife, com encarte da programação cultural 

do Complexo Turístico Cultural Recife/Olinda - impressa e na versão on-line.  
 

5. Promover intercâmbio cultural com outras cidades brasileiras e do exterior.  
 

6. Implementar políticas de ações afirmativas para inclusão de minorias sociais e étnicas 
nos programas culturais da cidade.  

7. Trabalhar a política cultural de forma transversal, integrada com as políticas de 
educação, esporte, saúde, meio ambiente, turismo, desenvolvimento econômico e social.  
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Programa Estratégico 2 
 
Cultura como Vetor de Desenvolvimento - Geração de Renda, Fomento à Produção e 
Inclusão Social 
 

Objetivo: Transformar a cultura em vetor de desenvolvimento econômico e social, integrada 
ao espaço metropolitano. 

 

1. Implementar o Plano do Complexo Turístico Cultural Recife/Olinda, em conjunto 

com a Prefeitura de Olinda, o Governo do Estado de Pernambuco, o Governo Federal 

e a iniciativa privada, promovendo a requalificação urbana da área central da Região 

Metropolitana do Recife, tornando-a um grande pólo de atração e irradiação do 

turismo cultural para todo o Nordeste brasileiro. Articular e integrar os agentes 

públicos e privados para desenvolverem ações de curto, médio e longo prazo nos 

quatro grandes territórios do Complexo: Olinda, Tacaruna, Recife e Brasília 

Teimosa, envolvendo os dezoito núcleos, especialmente os treze localizados na 

cidade do Recife. 
 

2. Realizar a Bienal Internacional Recife Multicultural, com mercado cultural, debates, 
mostras nas diversas linguagens artísticas e shows musicais, buscando valorizar e dar 
visibilidade ao patrimônio histórico e a paisagem natural da cidade, especialmente os 
seus rios.  

 
3. Promover ações de fomento à produção cultural através do Sistema de Incentivo à 

Cultura, do Fundo Municipal de Cultura, do Prêmio de Fomento às Artes Cênicas, dos 
Prêmios e das Coleções Literárias, do Concurso de Roteiros Firmo Neto/Ary Severo e do 
Concurso de Música Carnavalesca de Pernambuco.  

 
4. Apoiar a realização dos eventos do calendário cultural da cidade, como o Janeiro de 

Grandes Espetáculos, o Todos Verão Teatro, o Festival de Teatro de Rua do Recife, 

a Paixão de Cristo do Recife, o Cine PE – Festival do Áudio Visual, o Festival Abril 

Pro Rock, o Festival Rec Beat, o Festival Pré AMP, a Mostra de Dança do , o 

Festival de Circo do Brasil, o Salão Pernambuco Design, o Virtuose Brasil e o 

Virtuose Internacional, entre outros, realizados por produtores independentes, bem 

como os organizados pelas comunidades.  
 

5. Em parceria com o Ministério da Cultura, implementar o Programa Pontos de Cultura 
para fomentar a produção e o intercâmbio cultural entre os grupos artísticos da cidade.  

 
6. Articular com instituições financeiras, linhas especiais de crédito para a área cultural, 

especialmente com o Banco do Nordeste e o Banco do Povo da Prefeitura do Recife.  
 

7. Realizar pesquisas das cadeias produtivas da cultura para estabelecer políticas e 
procedimentos que facilitem e estimulem a produção e a geração de emprego e renda nos 
diversos segmentos culturais.  

 
8. Instalar a Rádio Pública Frei Caneca, priorizando o seu caráter cultural e informativo.  
9.      Promover alterações na atual Lei de Incentivo à Cultura, garantindo o percentual mínimo 

de 1% do ISS para Sistema de Incentivo à Cultura. 
 

10. Implementar o Fundo Municipal de Cultura, previsto no Sistema de Incentivo à Cultura.  
 

11. Buscar viabilizar parceria com o Ministério da Cultura e Governo do Estado para, 
anualmente, promover um prêmio para produção de um filme pernambucano de longa-
metragem.  

 
12. Desenvolver ações de promoção e divulgação do design local, em especial o segmento 

de moda, por sua importância cultural e econômica.  
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Programa Estratégico 3 
 
Patrimônio Cultural - Identidade, Diversidade e Multiculturalidade 
 

Objetivo: Preservar, valorizar e dar visibilidade ao patrimônio cultural material e imaterial 
da cidade do Recife. 
1. Implementar as recomendações da Agenda 21 da Cultura aprovada pelo IV Fórum das 

Autoridades Locais no Fórum Universal das Culturas – Barcelona   
2004, e da Convenção da Unesco sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, aprovada no ano de 2005, em Paris, especialmente no que toca o 
respeito aos direitos culturais e à diversidade cultural. 

 
2. Promover ações do Plano de Salvaguarda do Frevo como Patrimônio Cultural Imaterial 

do Brasil.  
 

3. Pleitear junto à UNESCO o título de Patrimônio Cultural da Humanidade para a cidade 
do Recife.  

 
4. Criar o Arquivo Público do Recife.  

 
5. Dar continuidade à implementação do Cadastro Cultural do Recife integrado ao Sistema 

Nacional de Informações Culturais, acompanhando e avaliando as ações e eventos 
culturais com pesquisas e indicadores culturais.  

 
6. Fortalecer o Centro de Estudos e Pesquisas em Cultura Popular Casa do Carnaval 

(Cultura Imaterial) e o Centro de Documentação do Patrimônio Cultural (Cultura 
Material) que pesquisam, documentam e disponibilizam os resultados para o público.  

 
7. Em parceria com o Ministério da Cultura, implementar o Programa Agentes Culturais, 

para desenvolver atividades de pesquisa, articulação e incentivo ao desenvolvimento 
cultural.  

 
8. Manter e fortalecer o Núcleo da Cultura Afro-Brasileira.  

 
9. Implementar o Projeto Circo do Recife.  

 
10. Reativar o Museu de Arte Popular do Recife, no Pátio de São Pedro.  

 
11. Editar, semestralmente, através do Conselho Municipal de Cultura, a Revista Arrecifes, 

para debater as grandes questões da cultura e da produção local.  
 

12. Apoiar o movimento cultural do hip-hop do Recife e seu intercâmbio com os de outras 
cidades.  

 

Programa Estratégico 4 
 

Formação Cultural - Capacitação de Produtores e Artistas e Formação de Público 
 

Objetivo: Promover a formação e qualificação profissional nas diversas linguagens artísticas 
e a acessibilidade dos cidadãos aos bens e eventos culturais, formando novas platéias. 

 

1.     Fortalecer o Programa Multicultural com o Plano de Formação Cultural, realizado em 
parceria com universidades e outras instituições de ensino. 

 
2. Fortalecer o Centro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas Apolo/Hermilo como 

espaço de formação e pesquisa nas artes cênicas.  
 

3. Manter o Projeto Cinema Popular no Teatro do Parque ao preço de R$ 1,00 e no Teatro 
Apolo a preços populares de R$ 4,00 e R$ 2,00 e ampliar a programação para os bairros, 
nas Refinarias Multiculturais e em espaços públicos com o Projeto Cinema na Praça.  
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4. Manter o Projeto Concertos Populares com a Orquestra Sinfônica do Recife e a Banda 

Sinfônica da Cidade do Recife, com apresentações em espaços públicos e igrejas.  
 

5. Manter o projeto Educação para o Teatro, Educação para a Vida, no Teatro Barreto 
Júnior, ao preço de R$ 1,00.  

 
6. Apoiar e propor iniciativas que promovam o desenvolvimento de uma transculturalidade, 

proporcionando a experimentação e o encontro entre artistas de diversas linguagens.  
 

7. Possibilitar intercâmbios com experiências bem-sucedidas de qualificação nos diversos 
segmentos culturais.  

 
Programa Estratégico 5 
 
Rede de Equipamentos Culturais - Gestão, Operacionalização e Democratização 
 

Objetivo: Modernizar, otimizar e democratizar a gestão dos equipamentos culturais da 
cidade do Recife. 

 

1. Implantar a Rede de Refinarias Multiculturais, constituída por unidades localizadas nas 
RPAs, como espaços de formação, produção e difusão nos diversos segmentos culturais 
visando inserir a população jovem no mercado de trabalho da cultura. 

 
2. Requalificar e dinamizar o Complexo Cultural Pátio de São Pedro, ampliando a Rede de 

Equipamentos culturais da cidade com a instalação de lojas de Artesanato, Moda, 
Centros de Design e de Formação em Artes Visuais, MAMAM no Pátio, Memoriais 
Luiz Gonzaga e Chico Science, Núcleo da Cultura Afro-Brasileira, Museu de Arte 
Popular, Centro de Documentação e Memória da Cultura Material, bem como dar 
continuidade ao Centro de Formação, Pesquisa e Memória Cultural – Casa do Carnaval e 
aos eventos já consolidados no espaço como: Terça-Negra, Sábado Mangue, Dançando 
no Pátio e Domingo do Reggae.  

3. Democratizar e otimizar o funcionamento da atual Rede de Equipamentos Culturais do 
Município, constituída por 5 teatros, 3 museus, 2 centros de documentação, 1 centro de 
memória, 4 espaços culturais , 2 bibliotecas, a Orquestra Sinfônica do Recife, a Banda 
Sinfônica da Cidade do Recife e o Coro da Prefeitura do Recife.  

 
4. Fortalecer o MAMAM, com a ampliação dos espaços expositivos, acervo e biblioteca e a 

intensificação do intercâmbio com outros museus e instituições culturais do Brasil e do 
exterior, inclusive com os projetos de residência criativa.  

 
5. Reestruturar o Museu da Cidade do Recife com a sua ampliação, requalificação dos 

espaços e estruturação para funcionar como Portal do Turismo Metropolitano, conforme 
previsto no Prodetur II.  

 
6. Apoiar a criação do Centro de Produção e Escola de Audiovisual do Recife e do Centro 

Técnico do Áudio Visual do Nordeste, do Ministério da Cultura.  
 
 
 
Programa Estratégico 6 
 
Gestão Democrática - Participação, Descentralização e Controle Social 
 

Objetivo: Democratizar a gestão cultural, promovendo a participação dos diversos segmentos 
envolvidos com a cultura na cidade do Recife. 

 

1. Implantar o Sistema Municipal de Cultura, articulado ao Sistema Nacional de Cultura.  
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2. Realizar, bienalmente, a Conferência de Cultura do Recife.  
 

3. Reestruturar o Conselho Municipal de Cultura com a implementação e o fortalecimento 
do Conselho Municipal de Política Cultural, com composição paritária governo - 
sociedade civil.  

 
4. Realizar, anualmente, a Plenária Temática da Cultura do Programa do Orçamento 

Participativo para definir as ações prioritárias na área da cultura e eleger os componentes 
do Fórum Temático da Cultura.  

 
5. Criar Fóruns Permanentes, por segmentos culturais e RPAs, articulados com o Conselho 

Municipal de Política Cultural.  
 

6. Criar Conselhos Diretores para as Refinarias Multiculturais, com a participação do 
governo municipal, dos artistas e produtores culturais, representantes da comunidade e 
das instituições e empresas parceiras.  

 
7. Participar ativamente dos Fóruns e Articulações Institucionais a nível Regional, 

Nacional e Mundial, contribuindo para a formulação das políticas públicas de cultura e 
inserção da produção local nas redes culturais.  

 
 

 

Programa Estratégico 7 
 
Estrutura Administrativa - Democratização, Modernização e Agilização 
 
Objetivo: Democratizar e modernizar a gestão da Secretaria de Cultura, buscando a agilização 
do atendimento ao público e a valorização dos servidores. 
 
1.   Reestruturar a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife, com os 

devidos ajustes na sua estrutura organizacional buscando viabilizar a implementação da 
nova política cultural. O novo organograma deve dar uma maior autonomia à gestão dos 
grandes equipamentos culturais do município como unidades vinculadas diretamente ao 
gabinete do Secretário. A Fundação de Cultura Cidade do Recife deve ser melhor 
estruturada para operacionalizar as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria de 
Cultura. 

 
2. Implementar o Modelo de Gestão Colegiada, integrando as diversas instâncias da Secretaria 

e da Fundação de Cultura, democratizando as decisões e dando maior agilidade e eficácia à 
gestão.  

 
3. Valorizar e reestruturar o Quadro de Funcionários, com a implementação de melhores 

condições de trabalho e a realização de Concurso Público para composição da equipes das 
diversas unidades administrativas da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade 
do Recife.  
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