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Resumo: As políticas públicas de cultura tem sido alvo de grandes discussões entre artistas, 
produtores e gestores de cultura nos últimos anos. O texto se propõe a fazer uma rápida 
introdução sobre os conceitos que permeiam tais discussões dialogando com diversos 
pesquisadores que estudam o assunto. Objetivando ainda relacionar e analisar, mesmo que de 
forma superficial, os programas e ações adotadas pelos órgãos de cultura do Estado de Goiás. 
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INTRODUÇÃO  
 

O presente artigo visa a compreender a concepção do que é uma política pública 

de cultura, como ela deve ser construída e como se dão os financiamentos da área cultural.  

Em um primeiro momento veremos como o termo cultura é compreendido em 

dois trabalhos. Posteriormente, tentaremos uma concepção de políticas públicas de cultura, 

dialogando com diversos pesquisadores acerca do tema, encontrando pontos de interseção 

entre eles. Por fim, à luz dos discursos da AGEPEL (Agência Goiana de Cultura Pedro 

Ludovico Teixeira) sobre políticas culturais e das ações do governo do estado de Goiás para a 

cultura, veremos, de modo geral, como tem sido desenvolvida a política pública de cultura no 

estado.  

No estudo As dimensões da cultura e o lugar das políticas públicas1, abordado 

por esta pesquisa, a priori, Isaura Botelho diferencia duas visões sobre o termo cultura e que 

será a base para compreender seu trabalho: a dimensão antropológica e a dimensão 

sociológica; outro estudo analisado neste artigo é a concepção do termo pelo Plano Nacional 

de Cultura2 (PNC), que se sustenta em duas linhas para a compreensão da cultura e 

conseqüente formulação de políticas culturais, são elas: a dimensão simbólica e a dimensão 

cidadã.  

Os dois estudos têm como mola propulsora as questões relativas às políticas 

públicas de cultura, à criação, à difusão e à absorção dos bens culturais. Portanto, os autores 

também abordaram as questões relativas ao financiamento da cultura, o que no PNC será 

chamado de dimensão econômica.  
                                                 
1BOTELHO, Isaura. As Dimensões da Cultura e o Lugar das Políticas Públicas. Disponível em: 
http://www.centrodametropole.org.br/pdf/Isaura.pdf  
2Plano Nacional de Cultura: Diretrizes Gerais. 1ª ed. p. 12. Disponível em: http//www.cultura.gov.br/pnc.  
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O objetivo deste estudo foi o de relacionar como e de que forma estes trabalhos, 

que falam especificamente de políticas públicas de cultura, em um contexto geral, podem 

contribuir na compreensão das políticas culturais do estado de Goiás e gerar modelos na 

formulação e elaboração destas, como ação contínua, articulada na colaboração de seus 

diversos agentes, a saber, artistas, criadores, gestores, produtores, entidades, órgãos, governo 

e sociedade.  

Procurando entender as políticas culturais que a AGEPEL tem gerado e gerido 

durante a gestão do então presidente Nasr Chaul, outra fonte a ser examinada é a estrutura 

administrativa da mesma, ou seja, utilizando a sua Lei de Criação, o seu Programa de Política 

Cultural e realizando análises das atividades e ações da AGEPEL. 

Neste contexto faz-se uma crítica aqui às leis de incentivo à cultura como únicas 

viabilizadoras de projetos culturais e de que forma este mecanismo tem contribuído 

eficazmente para o desenvolvimento da cultura. 

 

 

 

1. Das Dimensões da Cultura às Políticas Culturais  

 

 

Nos últimos anos, pensar na cultura como fonte de desenvolvimento humano e 

social, tornou-se mais intenso e valorizado pelos governos e gestores, a contar pelo poder que 

tem em configurar e transformar sociedades e as ações no universo público.  

Seja em âmbito privado ou público, a cultura se revela importante instrumento 

para o desenvolvimento humano. Na verdade, ela sempre foi chave deste desenvolvimento, 

mas parece que agora, mais do que nunca, principalmente no Brasil, aos olhos dos governos e 

investidores da produção cultural, ela tem se revelado: 1- valorosa contribuição “do, pelo e 

para” o indivíduo e cidadão; 2- importante fonte de estratégias governamentais; 3- importante 

meio de comunicação empresarial, esta, ainda que incipiente.  

Entendamos a cultura como a produção e absorção de bens simbólicos, onde cada 

indivíduo interage com o outro criando uma rede de relações entre si e com o meio. Nessa 

troca permanente, identifica o que lhe é próprio e o que lhe é estranho, tendo de um lado as 

representações simbólicas e sociais e de outro lado, os objetos materiais e imateriais que a 

cultura produz.  

Na concepção de Edward Tylor citado em Laraia o termo Culture “tomado em seu 

sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 
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costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade”.3 Ou ainda pelos símbolos e signos através dos quais, o indivíduo se 

reconhece e se identifica pertencente à determinada nação. Ou conforme a definição dada por 

Isaura Botelho:  

 
Na dimensão antropológica, a cultura se produz através da interação social 
dos indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus 
valores, manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas. 
(...) Dito de outra forma, a cultura é tudo que o ser humano elabora e produz, 
simbólica e materialmente falando.4 

 
No entanto, a cultura, sob a égide antropológica, torna difícil o trabalho de 

formulação de políticas culturais específicas. Para evidenciar os tipos de políticas públicas 

faz-se necessário dar consistência ao termo. 

Vista por aquele prisma a cultura poderia ser “tudo”, porém ver cultura como tudo não 

contribui efetivamente para a elaboração de uma política cultural e não consegue traduzir a 

amplitude deste discurso em mecanismos eficazes que viabilizem sua prática. Botelho afirma 

que é necessário então limitar o campo de atuação, “de forma a não serem criadas ilusões e 

evitando que os projetos fiquem apenas no papel, reduzidos a boas intenções”5. 

Por isso é que ela nos fala de outra dimensão, a dimensão sociológica, que é a 

dimensão, na qual vamos delimitar nossa pesquisa e estudos:  

 
Por sua vez, a dimensão sociológica não se constitui no plano do cotidiano 
do indivíduo, mas sim em âmbito especializado: é uma produção elaborada 
com a intenção explícita de construir determinados sentidos e de alcançar 
algum tipo de público, através de meios específicos de expressão. Para que 
essa intenção se realize, ela depende de um conjunto de fatores que 
propiciem, ao indivíduo, condições de desenvolvimento e de 
aperfeiçoamento de seus talentos, da mesma forma que depende de canais 
que lhe permitam expressá-los.6 

 
Para a autora os meios específicos de expressão são aqueles em que a cultura se manifesta 

através da arte, pela criação do indivíduo-artista. São as manifestações artísticas criadas nem sempre 

com o intuito de ganharem visibilidade, pois geralmente são concebidas na particularidade do artista e 

na sua singularidade, mas ao alcançarem outras fontes de percepção e ao serem absorvidas, tornam-se 

universais.  Fala-se ainda do escoamento dessas expressões, ou seja, ações concretas que venham ser 

criadas e dar condições para a circulação e apresentação desses trabalhos à sociedade:  

 

                                                 
3 TYLOR, Edward in LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 6ªed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1992. p.25 
4 BOTELHO, op.cit.p.3 
5 Ibidem 
6 Ibidem, p. 4 



4 
 

Deixam-se de lado, aqui, as construções que ocorrem no universo privado de 
cada um, abordando-se aquelas que, para se efetivarem, dependem de 
instituições, de sistemas organizados socialmente: uma organização da 
produção cultural que permite a formação e/ou aperfeiçoamento daqueles 
que pretendem entrar nesse circuito de produção, que cria espaços ou meios 
que possibilitam a sua apresentação ao público, que implementa 
programas/projetos de estímulo, que cria agências de financiamento para os 
produtores. Em outras palavras, trata-se de um circuito organizacional que 
estimula, por diversos meios, a produção, a circulação e o consumo de bens 
simbólicos, ou seja, aquilo que o senso comum entende por cultura.7 

 

A dimensão sociológica, sob a qual Botelho vê a cultura, trata, segundo suas 

próprias palavras, de um circuito “mais visível e palpável”, que ao contrário da dimensão 

antropológica, seria planejada uma interferência mais facilmente onde se buscaria resultados 

relativamente previsíveis.  Nesta dimensão se inscrevem as produções artísticas e é onde “está 

todo o aparato necessário à difusão e acessos às diversas linguagens artísticas, mesmo como 

prática descompromissada, mas que colabora para a formação de um público consumidor de 

bens culturais” (Botelho, 2008, p.5). 

Embora as dimensões a que Botelho se refere sejam igualmente importantes, 

exigem diferentes estratégias quanto à formulação de políticas públicas. Distinguir bem estas 

duas dimensões é fundamental para determinar o tipo de políticas que os governos de diversos 

países vão formular para a cultura, uns “delimitando o universo específico das artes como 

objeto de sua atuação” (Botelho, 2001, p.5), outros trabalhando com um conceito abrangente 

de cultura, como é o caso do Plano Nacional de Cultura. 

 

 

 

2. O Plano Nacional de Cultura 

 

 

Paralelamente à abordagem feita por Isaura Botelho, o Plano Nacional de Cultura 

reitera a visão antropológica para definir o termo cultura, ao que vai denominar de dimensão 

simbólica: 

 

Adotando uma abordagem antropológica abrangente, o PNC retoma o 
sentido original da palavra cultura e se propõe a “cultivar” as infinitas 
possibilidades de criação simbólica expressas em modos de vida, 
motivações, crenças religiosas, valores, práticas, rituais e identidades.8 

                                                 
7 Ibidem, p.5 
8 PNC, op.cit.p.12.  
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Ele pretende atuar em cima do que considera três relevantes questões para a 

cultura e as políticas públicas culturais: a dimensão simbólica, que trata de uma abordagem 

antropológica da cultura; a dimensão cidadã, que visa a garantir à população os acessos aos 

bens culturais; e a dimensão econômica, que visa a regulação do que ele vai chamar de 

“economias da cultura”. 

O Plano Nacional de Cultura nasceu da necessidade de se criar e aprimorar a 

gestão pública no setor. Ele é um mecanismo de planejamento para médio e longo prazo que 

tem como base o esforço de garantir os direitos culturais aos brasileiros, em respeito à 

Constituição de 1988. O PNC foi escrito numa iniciativa com outros poderes públicos como o 

legislativo e por “milhares de mãos” (PNC, 2008), pois é fruto de várias audiências públicas, 

realizadas em 2007, organizadas pelo Ministério da Cultura (Minc) e a Câmara dos 

Deputados.  

Dados da cultura brasileira, no que diz respeito aos indicadores de acesso a bens e 

equipamentos culturais no Brasil, “refletem conhecidas desigualdades e estão entre os piores 

do mundo” (PNC, 2008). Revelam o que já desconfiávamos: uma pequena parcela, 

normalmente formada pelos mesmos grupos de pessoas, tem acesso e possuem o hábito de 

freqüentarem as aparelhagens culturais de suas cidades. No PNC, o governo sente a 

necessidade de democratizar os acessos às artes, possibilitando às diversas camadas da 

população o acesso à cultura, o que denominou Democratização Cultural.  

Os baixos indicadores de acessos aos bens culturais são revelados também pelas 

pesquisas de Botelho, contudo, ela afirma que criar uma política de democratização cultural, 

que normalmente tem se caracterizado pelo acesso aos bens culturais, através da gratuidade, 

custeio, barateamento dos preços de peças teatrais, shows, concertos, óperas, cinema etc., não 

influenciam diretamente na ida ou não do público a estes lugares, mas os próprios bens 

simbólicos que se quer consumir – ela amplia o termo para Democracia Cultural, que se 

caracteriza pela criação de políticas culturais abrangentes e plurais que ofereçam à população 

todas as opções possíveis e permite ao cidadão escolher o que ele quer consumir. Porque 

existem públicos diferenciados para cada tipo de produção cultural: 

 
Hoje, parece claro que a democratização cultural não é induzir os 100% da 
população a fazerem determinadas coisas, mas sim oferecer a todos – 
colocando os meios à disposição – a possibilidade de escolher entre gostar 
ou não de algumas delas, o que é chamado de democracia cultural.9 
 

                                                 
9 BOTELHO, op.cit.p.27  
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A abordagem da dimensão cidadã que o Plano Nacional de Cultura faz, pode ser 

comparada à dimensão sociológica da qual nos fala Botelho, ela é mais estrutural, própria da 

ação que as políticas culturais podem oferecer na difusão das manifestações/linguagens 

artísticas que a sociedade produz: 

 
O acesso universal à cultura é uma meta do Plano que se traduz por meio do 
estímulo à criação artística, democratização das condições de produção, 
oferta de formação, expansão dos meios de difusão, ampliação das 
possibilidades de fruição, intensificação das capacidades de preservação do 
patrimônio e estabelecimento da livre circulação de valores culturais.10 

 

Por fim, os dois estudos tratam das questões do financiamento da cultura, mas não 

como fator fundamental, cerne da questão das políticas públicas, mas como complemento a 

estas. Botelho é bem enfática ao declarar que as políticas culturais não devem estar 

subordinadas ao financiamento da cultura, mas devem criar modelos de financiamento, 

inclusive gerando outras formas possíveis:  

 

Hoje, o financiamento a projetos assumiu o primeiro plano do debate, 
empanando a discussão sobre as políticas culturais. Render-se a isso 
significa aceitar uma inversão no mínimo empobrecedora: o financiamento 
da cultura não pode ser analisado independentemente das políticas culturais. 
São elas que devem determinar as formas mais adequadas para serem 
atingidos os objetivos almejados, ou seja, o financiamento é determinado 
pela política e não o contrário.11 

 

Botelho critica a falta de recursos por parte do estado e o fato de eximir-se muitas 

vezes enquanto órgão regulador, especialmente quando transfere para empresas privadas a 

responsabilidade de patrocínio de projetos culturais, através das leis de incentivos fiscais, 

assunto que será tratado posteriormente neste artigo.  

As pesquisas do Plano Nacional de Cultura revelam ainda uma grande 

concentração de recursos financeiros e físicos alocados em determinadas regiões, 

normalmente Sudeste e Sul do país, o que na verdade não é um problema, desde que outras 

regiões do país tenham os mesmos direitos e privilégios.  

Neste ponto, e como é uma ação do governo federal, o PNC visa a atingir algumas 

metas e aprimorar algumas ações já implementadas, como a lei de incentivo, o fundo nacional 

de cultura, consórcios intermunicipais, estímulo para abertura de editais de empresas privadas, 

auto-sustentabilidade das produções, etc. Ele prevê uma série de ações e metas que deverão 

ser estimuladas e ampliadas até 2018:  

                                                 
10 PNC, op.cit. p.12 
11 BOTELHO, op.cit.p.12 
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A implementação do Plano Nacional de Cultura apoiará de forma 
qualitativa o crescimento econômico brasileiro. Para isso, deverá fomentar 
a sustentabilidade de fluxos de produção adequados às singularidades 
constitutivas das distintas linguagens artísticas e múltiplas expressões 
culturais. Inserida em um contexto de valorização da diversidade, a 
cultura também deve ser vista e aproveitada como fonte de oportunidades 
de geração de ocupações produtivas e de renda.12 
 

Os dois estudos são bem contemporâneos à nossa realidade. O PNC, que ainda 

está em fase de conclusão e aprovação, tem propostas no mínimo interessantes e inovadoras, a 

começar pela própria forma como foi elaborado: em parceria com a sociedade civil, o que já 

era uma discussão bem antiga sobre como deveriam ser elaboradas as políticas públicas de 

cultura; um clamor dos produtores, artistas e da população, que buscavam democratizar as 

opiniões e participação na questão cultural.  

 
 

3. Contexto Histórico das Políticas Públicas no Brasil 

 

 

Os estudos da especialista em produção cultural Cristiane Olivieri13 afirmam que 

nos últimos anos as políticas culturais no Brasil têm se resumido na criação de leis de 

incentivo à cultura que transferem a responsabilidade do governo no investimento da cultura 

para a sociedade, através de isenção fiscal. Pessoa física e jurídica podem patrocinar projetos 

culturais, apesar do investimento se dar mais no último caso. Para o apoio a projetos, basta 

que sejam contribuintes do Imposto de Renda, ICMS, ISS ou IPTU, dependendo da esfera do 

poder. 

Podemos dizer que o investimento da cultura no Brasil não é uma novidade do 

final do século XX, mas tendo, o país passado por diversos problemas sociais, políticos e 

econômicos durante o processo de afirmação de um Estado democrático, talvez tenha sobrado 

pouco tempo para se pensar numa política cultural de interesse da maioria.  

Existiam ações isoladas como as de Mário de Andrade, que estando à frente do 

Departamento Cultural de São Paulo, em 1935, “instituiu cursos de ‘refinamento’ musical; 

incentivou pesquisas sociológicas, etnográficas; valorizou a cultura popular (...). Ele visava 

dar condições para a criação de um Instituto Paulista de Cultura que seria o embrião de um 

                                                 
12 PNC, op.cit,p.13 
13 OLIVIERI, Cristiane G. O incentivo Fiscal Federal à Cultura e o Fundo Nacional de Cultura como política 
cultural do Estado. Usos da Lei Rouanet (1996 – 2000). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002. 
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Instituto Brasileiro de Cultura” 14, além de estar ocupado com o projeto de criação do Serviço 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).  

Ainda neste contexto histórico surgem as propostas de Astrojildo Pereira, que 

possuía uma visão para consolidar as ações voltadas para a cultura no plano nacional, ações 

que como o próprio Feijó menciona, caracterizariam “um primeiro passo na consciência” 

(FEIJÓ). Astrojildo entendia que a política cultural deveria ser:  

 
(...) a que cria condições para aprofundar uma tendência, uma capacidade, 
pela democratização da cultura. Portanto, uma política para a cultura (que 
tenha esta, como princípio, meio e fim) envolve uma luta que una os 
intelectuais em torno de um “programa” de valorização das nossas 
conquistas culturais, dando conta, ainda que parcialmente, de nossa 
identidade cultural, e que crie condições para o avanço cultural.15 

 
 
Feijó acrescenta que tanto em Mário de Andrade quanto em Astrogildo Pereira se 

encontram os primeiros passos para uma consciente e profunda política cultural para o Brasil, 

transcendendo o meramente artístico no primeiro e o circunstancialmente partidário no 

segundo.  

Obviamente, a criação e a produção artística cultural sempre existiu, 

independentemente do investimento/incentivo ou de efetivas políticas públicas de cultura. As 

produções de arte no Brasil eram patrocinadas pelo próprio Estado, num projeto de busca de 

uma identidade nacional; por apreciadores de arte, pessoas abastadas da sociedade que 

financiavam e adquiriam obras artísticas; por movimentos independentes da classe artística ou 

ainda pela auto-sustentabilidade dessas produções. Quadro semelhante descreve Marco 

Mendonça, no seu livro sobre a Lei de Incentivo à Cultura de São Paulo; S. Miceli e M. A. 

Gouvea em Política Cultural Comparada, mencionando a importância da criação das leis de 

incentivo como propulsoras de uma nova ordem de mercado para as artes. 

Na década de 1990, com o governo Collor, o plano de políticas públicas para a 

nação foi relegado às perspectivas neoliberais que viam no mercado possibilidades suficientes 

de financiamento e produção:  

 
O governo de Fernando Collor de Mello veio definitivamente colocar um 
fim a esse período, com a destruição promovida nas instituições federais 
responsáveis pelo patrimônio histórico e artístico nacional e pela ação 
cultural e artística. Esse movimento teve repercussão sensível nas esferas 
estaduais e municipais. Afora nossa dolorosa particularidade histórica, esta 
busca pelo patrocínio privado reflete o movimento mundial iniciado nos 
anos 80 e motivado pela crise econômica e pelas soluções procuradas dentro 

                                                 
14 FEIJÓ, Martin Cesar. O que é política cultural?. 2ª ed. São Paulo:Ed Brasiliense; 1985. p.54 
15Ibidem, p.60 
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do chamado quadro neoliberal, no qual os governos começaram a cortar seus 
financiamentos para as áreas sociais e, mais particularmente, para a cultura.16 
 

O período de que nos fala a autora são as décadas de 70 e 80, onde a presença do 

Estado no apoio às artes no Brasil era mais vigorosa, por meio de políticas públicas mais 

efetivas e também mais dirigistas, o que é o receio de muitos artistas atualmente quanto à 

presença forte do estado nas artes, pois as ações podem acabam centralizadoras , clientelistas e 

paternalistas demais, é o que comenta MOISÉS:  

 

Após a rápida e malsucedida experiência de deixar o financiamento das artes 
quase exclusivamente à iniciativa do mercado, como tentado de modo 
atabalhoado pelo governo Collor, será que a sociedade brasileira deveria 
simplesmente retornar ao modelo anterior, baseado na forte e quase 
exclusiva presença do Estado na área, cujos traços de paternalismo, em 
relação à organização e ao financiamento das artes e da cultura são 
execrados pela sociedade? 17 

 
 
 

3.1. Lei Rouanet 

 

 

A Lei de Incentivo à Cultura Federal ou Lei Rouanet foi sancionada no Governo 

Collor em 13 de dezembro de 1991, sendo elaborada pelo então secretário de cultura Sérgio 

Paulo Rouanet. Desde então, houve um crescimento significativo nos investimentos dos 

setores privados na área cultural, mesmo que insuficientes.  

A Lei 8.313/91 que restabelece os princípios da Lei 7.505 de 1986 ou Lei Sarney, 

criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), entre outras providências.  Este 

programa é formado por três mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), o Mecenato e 

o Ficart (não implementado). 

Com a implementação do Programa o incentivo à cultura se tornou bilateral, ou 

seja, público e privado; cabendo às empresas privadas a escolha dos projetos exeqüíveis, que 

seriam viabilizados pelo mecenato; isso por um lado foi bom, porque aumentou o 

investimento privado na cultura; por outro, levantou uma séria questão quanto à reavaliação 

do que devam ser as políticas culturais do país.  

Como se sabe, as empresas em geral cobrem 1/3 do valor do projeto, ou muitas 

vezes nenhum valor (Moisés; Botelho, 1997), mas podem escolher qual manifestação cultural 
                                                 
16 BOTELHO, op.cit. p.11 
17 MOISÉS, José Álvaro; BOTELHO, Isaura. Modelos de Financiamento da Cultura: (os casos do Brasil, 
França, Inglaterra, Estados Unidos e Portugal). Rio de Janeiro: Funarte, 1997. p. 8 
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patrocinar, utilizando assim essa nova ferramenta de mercado denominada ‘marketing 

cultural’ ou seja, fazer marketing próprio através de concessões fiscais do estado, (Muylaert, 

1994). Isso não seria de todo ruim, não fossem as centenas de projetos que deixam de ser 

beneficiados por esses investimentos (Olivieri, 2002).  

Estes autores concordam, ainda, que se o governo se exime de apoiar alguns tipos 

de manifestações artísticas, atribuindo este processo às empresas, estas produções podem ficar 

relegadas a um obscurantismo sem precedentes para a atual e futuras gerações, por talvez não 

possuírem o perfil que o possível patrocinador deseja, o que muitas vezes parece ser requisito 

básico para se obter patrocínio.  

 
Aqui, tem-se um aspecto mais grave e que incide sobre a qualidade do 
trabalho artístico: projetos que são concebidos, desde seu início, de acordo 
com o que se crê que irá interessar a uma ou mais empresas, ou seja, o 
mérito de um determinado trabalho é medido pelo talento do produtor 
cultural em captar recursos – o que na maioria das vezes significa se adequar 
aos objetivos da empresa para levar a cabo o seu projeto – e não pelas 
qualidades intrínsecas de sua criação18. 

 
Outrossim, é questionada a idéia do mercado como único viabilizador da cultura e 

das artes. As obras artísticas que pudessem ser comercializadas, e que gerassem lucro, seriam 

veiculadas. Ou seja, as produções artísticas auto-sustentáveis encontrariam meios de 

circulação, caso contrário, não seria possível.  

Estas tendências neoliberais de mercado valorizam determinadas produções em 

detrimento de outras, como por exemplo, as produções que não geram produtos de consumo, 

logo, comercialização e lucro, as tendências artísticas experimentais que podem, ou não, dar 

certo, e ainda, a arte religiosa e a arte política, justamente por suas naturezas.  

 
(...) sabe-se que a lógica do mercado é a da visibilidade, e que nele não se 
quer correr riscos. Desta forma, alguém acredita ser possível que a arte 
inovadora, experimental, portanto não legitimada e altamente arriscada, 
poderá vicejar sem o concurso do apoio governamental? Ou aquelas 
manifestações de caráter mais local, que não têm a visibilidade necessária 
para interessar potenciais patrocinadores? E como fica a produção cultural 
nos Estados menos industrializados, onde a captação de recursos junto às 
empresas é mais difícil ainda, já que as matrizes das empresas se localizam 
nas regiões Sul e Sudeste?19 

 
 

Contudo, essa lógica de mercado e patrocínio que prevaleceu por cerca de 10 

anos, começou a apontar, em 2005, para uma nova configuração no que se refere às escolhas 

dos projetos e à gestão das políticas culturais. 
                                                 
18 BOTELHO, op.cit.p.16 
19 Ibidem, p.18 
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 O Programa “Cultura Viva”, estabelecido através dos “Pontos de Cultura” em 

diversos estados do Brasil, foi estabelecido pelo Governo Federal e tem por finalidade manter 

projetos culturais selecionados diretamente pelo Ministério da Cultura (MinC), através de 

editais públicos, com o investimento do próprio Fundo Nacional de Cultura (FNC), isto é, 

através de recursos financeiros e materiais diretamente do MinC. Quem sabe numa tentativa 

de impulsionar o FNC. 

Outra novidade, já mencionada, é o próprio Plano Nacional de Cultura que com 

suas especificidades e propostas, esperamos vir lograr frutos para a cultura brasileira em 

médio e longo prazo. Como política cultural do Estado o que se faz ainda é muito pouco tendo 

em vista uma nação tão criativa e plural como a nossa.  

 

 

4. Políticas Públicas de Cultura: Algumas Visões 

 

 

Os fazeres artísticos estão em constante construção, criação, implosão e explosão, 

num processo muitas vezes rápido e de difícil acompanhamento, ainda mais com os meios de 

comunicação de massa cada vez mais globalizados e dominantes. Alguns grupos, neste 

processo de inter-relação subjetiva e objetiva das sociabilidades e de relações simbólicas da 

cultura (onde há ou não há produção de bens), se criam, trocam entre si, se “hibridizam” e se 

transformam, criando novos bens e valores oriundos de diversos grupos diferentes. Sendo, 

portanto, difícil para as políticas culturais acompanharem este processo de criação, renovação 

e transformação.  

O fomento da Cultura deve-se dar principalmente definindo o papel do Estado 

neste processo. Ao contrário do que as tendências neoliberais esperam, o Estado deve se 

envolver ativamente no fomento à cultura, garantindo a produção daqueles meios que não 

foram contemplados pela lógica do mercado, incentivando e atentando para os diversos 

grupos culturais existentes.  

No entanto, não há produção artística autêntica germinando sob formas de 

dirigismo cultural do Estado, protestam alguns estudiosos, artistas e produtores. Como define 

Coelho, essas políticas dirigistas são “postas em prática principalmente por Estados fortes e 

partidos que exercem o poder de modo incontestado, promovem uma ação cultural em moldes 

previamente definidos como de interesse do desenvolvimento ou da segurança nacionais”.20  

                                                 
20  COELHO, Teixeira. Dicionário Crítico de Política Cultural. São Paulo: Iluminuras, 1999, p.299. 



12 
 

O Estado não pode entregar nas mãos das empresas a decisão das políticas 

culturais, pois, como foi dito, um projeto sofre descaracterizações quando tenta se enquadrar 

dentro do perfil de determinadas empresas para obter apoio financeiro, como também deixá-lo 

decidir o que deve ser produzido, impondo um dirigismo sobre a produção artística, atrasa os 

processos de criação.  

De 1990 a 2000, o que vinha acontecendo com as produções de arte, era o Estado 

se eximindo de qualquer contato com aquela e distinguindo dois campos de atuação política; 

um, onde implementava sérias políticas governamentais o outro era designado aos artistas e à 

produção cultural, concebendo-os como campos isolados. Contudo Edward Said afirma que 

não se pode compreender a esfera cultural isolada, tida como livre e disponível para etéreas 

investigações versus uma esfera política degredada (onde se supõe a verdadeira luta de 

interesses), estas esferas estão relacionadas se não são as mesmas (Said, 1995).  

A Política Cultural deve ser entendida habitualmente como programa de 

intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos 

comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover 

o desenvolvimento de suas representações simbólicas (Coelho, 1999).  

Teixeira Coelho acrescenta que existem dois tipos de políticas segundo 

perspectivas ideológicas e o terceiro tipo seriam as políticas de democratização cultural, que 

são aquelas de interesse coletivo, devendo ser estabelecidas de acordo com princípios 

consensuais visando o acesso igualitário à cultura. Nela estaria incluída a política da 

democracia participativa, cujo objetivo é a promoção das formas culturais de todos os grupos 

sociais segundo as necessidades e desejos de cada um, procurando incentivar a participação 

popular no processo de criação cultural e os modos de autogestão das iniciativas culturais.  

 
(...) isso exige uma mudança de foco fundamental, ou seja, não se trata 
de colocar a cultura ao alcance de todos, mas de fazer com que todos 
os grupos possam viver sua própria cultura. A tomada de consciência 
desta realidade deve ser uma das bases da elaboração de políticas 
culturais, pois o público é o conjunto de públicos diferentes (...) e esta 
diversidade de públicos exige uma pluralidade cultural que ofereça 
aos indivíduos possibilidades de escolha.21 

 

Dialogando com Teixeira Coelho, Canclini assegura que é cada vez mais evidente 

a importância da cultura, dos valores simbólicos da sociedade e da construção de políticas 

públicas que visem a atender esse “todo fragmentado”  em que se transformou a sociedade 

contemporânea, propiciando a coesão dos interesses gerais, sem, no entanto, perder a 

                                                 
21 BOTELHO, op.cit. p.27 
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característica essencial do jeito de ser plural, como é o caso do povo brasileiro. E talvez o 

ponto de partida para as políticas urbanas não seja pensar a heterogeneidade como problema, 

mas sim como base para a pluralidade democrática (Canclini, 1996).  

Qual seria então a melhor política a ser implementada no caso Brasil? Todos os 

autores são unânimes em dizer que a construção de uma política pública de cultura deve ser 

feita em conjunto com a sociedade que é quem a produz e a absorve:  

 
Na democracia, a definição das políticas culturais passa, necessariamente 
pelo debate com a sociedade civil e deve levar em consideração a relação 
do governo com o congresso nacional, com os governos estaduais, com 
os governos municipais, com os partidos políticos e, em especial com a 
comunidade cultural.22 

  

Como expressa Feijó, atualmente, a discussão sobre política cultural atinge outros 

universos. Iniciada na questão estética, ela avançou para propostas políticas, tornando-se um 

assunto obrigatório hoje. “Ela não se limita mais a um aspecto determinado da cultura, mas à 

própria concepção de cultura e de sua importância” 23  

 

 

5. O Estado de Goiás e as Políticas Públicas de Cultura 

 

 

“Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o 
símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e 
fê-los humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram 
somente pelo uso de símbolos (...) Toda a cultura depende de 
símbolos”24.  

 
Podemos dizer que algumas políticas públicas de cultura além de terem se 

resumido à criação de leis de incentivo, se resumiram também em políticas de preservação do 

patrimônio histórico cultural, o que inibe o apoio às produções contemporâneas ou a difusão 

até mesmo do patrimônio imaterial. Certeau (1995) afirma que a cultura é algo “flexível” e 

que a política cultural para uma sociedade deve ser pensada considerando-se a idéia do 

flexível,25 com a inclusão das mais diversas formas de manifestação, de públicos e de 

produtores.  

                                                 
22 MOISÉS, op.cit. p.15 
23 FEIJO, op.cit. p. 71 
24 WHITE, Leslie in LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 6ªed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, p.56 
25 Certeau diz que “cultura é o flexível, de um lado é aquilo que permanece e de outro aquilo se inventa”. 
CERTEAU, M. A cultura no plural. Campinas: Papirus, 1995. p.239.  
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Partindo do poder imaginário, que tem como fonte os símbolos que uma 

sociedade fabrica, chegamos a um poder outorgado que se utiliza desses símbolos 

monopolizando-os e estabelecendo entre eles uma hierarquia, a fim de preservarem o lugar 

privilegiado a si próprios na busca de auto-afirmação enquanto poder constituído, o que se 

pode ver nos discursos de dominação e valor (Baczko, 1996), daí concluímos, por exemplo, 

quais manifestações artísticas, as políticas culturais do estado devem contemplar. Geralmente 

são aquelas em que se reconhecem os símbolos do patrimônio artístico e histórico e do 

tradicional por dizerem ser nesta cultura que o povo se reconhece e se identifica enquanto 

nação.  

 
É preciso ver então como uma política é elaborada. O momento elaborado 
dessa política está expresso na política Nacional de Cultura (Ministério de 
Educação e Cultura, 1976). Segundo esse projeto a política cultural do 
Estado deve dar-se no sentido de valorizar a “cultura nacional”, que é 
definida pelas manifestações regionais, pelo folclore e pela consolidação de 
nosso patrimônio histórico e cientifico (...) o problema é que todas essas 
manifestações são concebidas de maneira estanque, separadas, acabadas. A 
cultura nacional, diante de uma leitura atenta do projeto, já está pronta!26 

 
Estes discursos, retoricamente, dominam o imaginário social propiciando, mesmo 

que ilusoriamente, uma sensação de que realmente devem ser geradas somente estas políticas 

culturais, por causa dos valores das identidades “nacional” ou “local” de uma sociedade. 

Vejamos a perspectiva da política cultural adotada pela Agepel nestes últimos anos:  

A política voltada para o setor cultural centrou-se em dois princípios básicos. 
Na preservação e manutenção do patrimônio histórico físico e no resgate das 
manifestações artísticas, festas e tradições populares e ainda na busca das 
diferentes culturas que se entrelaçam e compõem a identidade cultural do 
povo goiano27.  

 

Mas qual seria a identidade do povo goiano? A AGEPEL dividiu sua atuação em 

nove linhas de atribuições e competências: Resgate das Raízes Históricas; Investimentos no 

Potencial Cultural; Interiorização e Descentralização da Cultura; Incentivos Culturais; 

Estabelecimento de Parcerias; Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico; Respeito e 

Preservação dos Costumes e Tradições; Formação Artística; Documentação, Estudo e 

Pesquisa.  

Existe uma série de ações do governo do estado que apóiam as manifestações 

artísticas, projetos e eventos culturais que estão sendo desenvolvidos e transformando a 

sociedade de alguma forma no setor cultural em Goiás. Estas ações partem de um ponto, de 

                                                 
26 FEIJÓ, op.cit. p.68 
27 AGEPEL. Política Cultural. Disponível em: http//agepel.go.gov.br. Acesso em 16/08/2008. 
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uma secretaria, órgão ou entidade que legitimam, financiam e viabilizam a execução destes 

projetos. Estamos falando de algum tipo de pública de cultura.    

A idéia de política e de coisa pública surge pela primeira vez na polis grega 

considerada o berço da democracia. O conceito de política que conhecemos nasceu na cidade 

grega de Atenas e está intimamente ligado à idéia de liberdade que para o grego era a própria 

razão de viver. Para os antigos gregos não havia distinção entre política e liberdade e as duas 

estavam associadas à capacidade do homem de agir em público que era o local original do 

político.  

A pesquisa, em andamento, traça o perfil das Políticas de Cultura de Goiás, e as 

analisa de forma crítica questionando sua existência, funcionalidade, e as ações culturais 

desenvolvidas e implementadas pelo governo do Estado de 1999 a 2006, desde a Criação da 

Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira.  

Se pudermos dizer que houve a intenção de se criar uma política cultural bem 

definida, qual foi o impacto destas na sociedade goiana e de que forma atendeu às demandas 

da produção cultural, inclusive criando novas alternativas para as produções que naquela 

época emergiam em Goiás.  

Questões que tratam de como o goiano se reconheceu diante de tais ações, como 

sua identidade cultural foi trabalhada diante de outras identidades, como ele foi incluído 

também como participador nas formulações de políticas públicas de cultura que hoje fazem 

parte de suas atividades, enquanto cidadão, e qual a cultura que ele quer para si, para sua 

família e sociedade, são preocupações relevantes para entendermos e considerarmos as ações 

no setor cultural. 

O que é a política cultural hoje do estado de Goiás? Existia alguma política 

cultural antes da Criação da Agepel? Como nasceram as ações culturais e os projetos para a 

área da cultura que hoje estão em funcionamento no estado? Qual é o modelo de política 

cultural elaborado pela Agência Goiana de Cultura em seus oito anos de existência? 

Para responder a tantas perguntas, o projeto de pesquisa em andamento, estudará 

as causas e os efeitos das políticas públicas de cultura em Goiás, ou seja, desde a criação 

dessas políticas até o impacto que causaram na sociedade goiana e seus resultados.  

E como não podem ser dissociadas do estado, a pesquisa relaciona também as 

políticas culturais do governo federal e municipal (Goiânia) como fontes da ação cultural 

nessas instâncias e que contribuem e se relacionam com a organização da cultura do estado, 

no recorte temporal que vai de 1999 a 2006, anos de grandes mudanças administrativas e 

políticas do governo Marconi Perillo.  
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De forma a compreender como são elaborados os planos para a área da cultura e 

avaliando a responsabilidade dessas ações para com a sociedade e com as identidades 

culturais locais, como menciona Botelho “se é possível afirmar que a cultura, do ponto de 

vista antropológico, é a expressão das relações que cada indivíduo estabelece com seu 

universo mais próximo, em termos de uma política pública, ela solicita, por sua própria 

natureza, uma ação privilegiadamente municipal”28.  É preciso, então dar uma atenção 

especial aos universos locais, mais reduzidos, que são os das comunidades de onde emanam 

as produções culturais: 

 
(...) a ação sócio-cultural é, em sua essência, ação micro que tem no 
município a instância administrativa mais próxima desse fazer cultural. 
Embora esta deva ser a preocupação das políticas de todas as esferas 
administrativas, o distanciamento que o Estado e a Federação têm da vida 
efetiva do cidadão dificulta suas ações diretas 29 

 
É, portanto, extremamente profícuo entender a política cultural do estado 

relacionada e integrada às políticas do município, e também a federal, para entender o 

contexto das ações culturais nos universos menores, mais locais. 

Na pesquisa, os estudos se farão em cima da linha de política cultural adotada pela 

AGEPEL, suas ações para o setor, os projetos realizados, sua lei de incentivo a cultura, ou Lei 

Goyazes bem como os projetos aprovados, não aprovados pelo Conselho Diretor e os projetos 

que foram executados para compreender a eficácia das leis de incentivo.  

No âmbito federal é analisado, ainda que de forma superficial, alguns Pontos de 

Cultura, do Programa Cultura Viva, viabilizados pelo governo federal, e de que forma eles 

também configuram parte de uma política pública para o estado; por fim, na esfera municipal, 

veremos as ações da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (SECULT), na tentativa de 

delinear os traços marcantes das suas políticas públicas de cultura. Neste artigo, analisaremos 

o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), como braço de uma política 

pública de cultura adotada pelo governo. 

O FICA é realmente um grande projeto que contribuiu para revelar o nome de 

Goiás no cenário cultural do país e fora dele, porém não podemos dizer que este projeto 

traduz um modelo bem articulado de políticas públicas de cultura, do modo como estamos 

concebendo-as. Pelo contrário, o projeto nos faz questionar a prática comum dos governos, 

que têm em grandes projetos ou tão somente no resgate do patrimônio, suas políticas públicas 

de cultura.  

                                                 
28 BOTELHO, op.cit.p.7 
29 Ibidem 
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Certamente que estes grandes projetos contribuem e impulsionam a cultura, mas a 

crítica, que aqui é feita, é que eles não devem ser únicas formas de políticas em favor da 

cultura goiana, antes, acreditamos ser a própria pesquisa cultural e debates públicos sobre 

cultura, princípios básicos e mais eficazes de comprometimento com as políticas culturais 

para o estado, sobremaneira garantindo que estas não sejam articuladas de cima para baixo, 

sem ação consultiva a população. 

O discurso que segue abaixo na íntegra foi o do então Presidente da Agência 

Goiana de Cultura, Nasr Chaul, e é o da atual Presidente Linda Monteiro, sobre o qual 

podemos analisar a visão da AGEPEL sobre a cultura nos anos em que se propôs estudar, pois 

reitera as ações da Agência no moldes desse tipo de política: 

 
A Assessoria de Imprensa da Agência Goiana de Cultura (Agepel), órgão 
de execução cultural do governo de Goiás, finalizou o balanço de suas 
atividades nos últimos oito anos (1999-2006). 
Neste período de duas gestões, foram múltiplas as realizações da Agepel 
na área, muito se fez e muito ainda há de se fazer, mas o saldo positivo é 
evidente e comprovado. As ações culturais desenvolvidas obtiveram o 
reconhecimento de variados segmentos artísticos, bem como das 
comunidades contempladas, e repercutiram o nome de Goiás no 
exterior. 
Vale citar, no somatório geral, as parcerias consumadas entre Agepel e 
países como Portugal, Itália, Espanha e Grécia, tendo como foco central 
o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), evento 
consolidado, com oito edições, no calendário cultural do Estado. 
De forma intensa, diversificada e qualitativa, as ações culturais do 
governo estadual, por meio da Agepel, não só foram descentralizadas, 
como também atenderam ao maior número possível de artistas ou 
produtores culturais em geral. É necessário ressaltar que, dentro de um 
projeto abrangente, de incentivo, promoção e divulgação cultural, aliou-
se um profícuo trabalho de resgate da identidade do povo goiano. 
Em resumo, a política cultural traçada nesta gestão, criou e fomentou 
projetos culturais que reiteram a credibilidade desta política. Os  
resultados tornam-se importantes para a nova gestão que se inicia em 
janeiro de 2007 e que, seguramente, promoverá novos cenários de 
cultura, nos seus variados matizes, dimensionando a arte e 
ampliando o intercâmbio dos segmentos artístico-culturais. 
Promovendo, conseqüentemente, o enriquecimento cultural de Goiás. 
No aspecto da repercussão cultural, foi sobremaneira importante, tanto 
quanto imprescindível, o papel de toda a imprensa, merecedora dos 
agradecimentos da Agepel pela valiosa colaboração na cobertura e 
divulgação dos eventos culturais realizados na Capital e também sediados 
em várias cidades do interior goiano.30 
 

 

É evidente que neste discurso, a AGEPEL ainda não vê como necessária a 

participação da sociedade civil nos debates e na formulação de políticas públicas de cultura 
                                                 
30AGEPEL. Discurso de Linda Monteiro à Imprensa. Disponível em: http//agepel.go.gov.br. Acesso em 
16/08/2008. 
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(grifos do autor). Entender como ação cultural as medidas tomadas pela gestão anterior é 

correto, porém defini-las como uma “política cultural traçada na gestão anterior” e cuja “nova 

gestão (...) promoverá novos cenários de cultura, nos seus variados matizes, dimensionando a arte e 

ampliando o intercâmbio dos segmentos artístico-culturais” levanta uma séria questão sobre os 

agentes participadores na elaboração das políticas públicas de cultura pelo fato de colocar a 

Agepel e suas parceiras (instituições governamentais) como únicas fontes provedoras dessas 

ações. 

As pessoas que não “produzem” cultura, da forma descrita por Botelho, não tem 

interesse em saber das políticas culturais, pois o seu único papel é o de “consumir”, no sentido 

de receber e interagir de diversas formas com as manifestações artísticas que lhes são 

apresentadas? Ou elas podem e devem dar sua contribuição no sentido de formular novas 

políticas de cultura para o estado?  

Mais uma vez se fala em resgate da identidade cultural do povo goiano. O que 

seria entendido como resgate e identidade cultural do povo goiano? Seria uma identidade 

perdida e que precisa ser resgatada, reinventada, reconstruída ou revalorizada? E qual é a 

identidade cultural do povo goiano? Para o entendimento de identidade cultural vamos utilizar 

o conceito de Manuel Castells que diz:  

 
(...) o processo de construção de significado com base em um atributo 
cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados os 
quais prevalecem sobre outras fontes de significado”.31 

  

Ou seja, a identidade, vista por esse prisma, é um processo de construção de 

significados dos quais muitos se perdem com o passar dos anos por falta de inter-relação dos 

seus canais, podemos ver que o que se pretende então, com o discurso, é uma tentativa de 

(re)significação de significados que se tornam determinantes no processo novamente. A 

questão é: existem outras fontes de significado surgindo nas sociedades contemporâneas e, 

portanto, é fundamental que abram-se espaços para que estes novos atributos culturais, por 

meio da expressão, possam fluir, por isso é necessária a criação de políticas públicas claras, 

embasadas principalmente pelo ponto de vista sociológico e antropológico.  

A AGEPEL traçou planos e delimitou algumas metas a cumprir na área cultural o 

que proporcionou, segundo Linda Monteiro, “um significativo crescimento, nesses últimos 

seis anos”, mas seria equivocado dizer que foi graças “à adoção de uma bem-delineada 

política cultural”, na forma como estamos concebendo as políticas culturais neste trabalho. 

                                                 
31 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. (coleção A era da informação: economia, sociedade e cultura, 
vol. 2, 3ª. ed.). São Paulo: Paz e Terra, 2001. p.22 
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Diz ainda: “o setor passou a ter a sua dinâmica centrada numa linha-mestra e planejada de 

ações que contemplaram igualmente todas as áreas da cultura”32; basta somente ter acesso aos 

projetos aprovados da Agepel para percebermos a esmagadora quantidade de projetos 

aprovados para música em dissonância com as artes plásticas ou cênicas, por exemplo. 

Voltando ao discurso “as ações culturais desenvolvidas obtiveram o 

reconhecimento de variados segmentos artísticos, bem como das comunidades contempladas”, 

é importante ver as ações culturais e reconhecê-las realmente quando estas são bem calcadas 

em um plano de cultura, o FICA é sem duvida um dos mais importantes projetos culturais 

organizados pelo governo, porém não dever ser levado em conta como política pública de 

cultura, pois é um projeto.  

Deve-se entender o impacto sócio-cultural e inclusive educacional do FICA sobre 

as “comunidades contempladas”, outro equívoco quanto a avaliação das ações do estado para 

a cultura: tem-se sempre a idéia de que elas estão contemplando as pessoas, de que a cultura 

está sendo doada em favor da população, “a questão é que todas as políticas culturais, “são 

transformadoras; principalmente quando entendem que cultura se faz, não se consome nem se 

ganha de graça, muito menos se impõe.”33  

 
 O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) é um dos 
mais importantes projetos culturais desenvolvidos pela Agepel, inicialmente 
em parceria com a Agência Ambiental, que passou a dar seu apoio ao 
evento, assim como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Semarh).  Nascido sob a motivação de propagar as potencialidades 
de Goiás para o mundo, o Fica exibe e premia obras em vídeo e película cuja 
temática é a defesa da qualidade de vida na Terra.”34  

 
Utilizando verbas públicas, estes projetos fazem parte de uma política ainda não 

tão clara e definida do governo do estado, e não podem ser considerados isolados e suficientes 

como tais. Para tanto, é preciso ainda entender como se dá o financiamento da cultura, pois 

não é possível definir um plano de ação para a área da cultura sem que se prevejam verbas e 

melhorias financeiras para o setor.  

Abordando a Lei 13.613/00 ou Lei Goyazes, constatamos que este tem sido o 

principal mecanismo de apoio financeiro do estado, através de concessões fiscais às 

iniciativas culturais. Criada pelo governo do estado de Goiás, via AGEPEL (Agência Goiana 

de Cultura Pedro Ludovico Teixeira), no dia 11 de maio de 2000, esta lei tornou-se o 

                                                 
32 AGEPEL, op.cit. 
33 FEIJÓ, op.cit. p. 75 
34AGEPEL. FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Disponível em: http// 

www.agepel.go.gov.br. Acesso em: 16/08/2008 
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instrumento que viabiliza recursos financeiros para iniciativas culturais, através de dedução de 

imposto de competência do estado.  

A Banco de Projetos Aprovados, por esta lei, é outra relevante fonte para se 

entender as políticas do estado para a cultura, pois garante estatisticamente e 

quantitativamente o número de projetos culturais aprovados, e nos dá um perfil dos mesmos 

como a área de enquadramento, o segmento artístico, o proponente, o valor pedido, concedido 

e captado, e se foi realizado ou não.  

A discussão em torno das políticas públicas de Goiás tem ganhado força, nos 

últimos anos, e são cada vez mais comuns as críticas, sugestões e participações que o governo 

tem recebido no sentido de reformular, rever suas ações, suas iniciativas, e principalmente 

propiciar à sociedade goiana a construção democrática de seus valores culturais.  

 

 

6. Considerações Finais 

 

 

Para realizar as ações necessárias na área da cultura é fundamental: 1. definir e 

delimitar a abordagem sobre o termo cultura, e sobre política pública; 2. a partir daí propor 

uma política pautada em cima desses conceitos, observadas às necessidades da população; 3. 

Devem ser construídas priorizando a participação e colaboração do cidadão através de 

debates, audiências públicas, seminários etc., Só assim então poderemos lograr um avanço 

profundo na área cultural galgando patamares mais elevados para a cultura em qualquer 

instância.  

As manifestações artísticas emanam do povo, mas é na singularidade do artista, do 

criador que a arte se manifesta e é concebida, ela, porém com a aceitação do público torna-se 

universal.  Da mesma forma deveriam ser elaboradas as políticas públicas, assim como 

próprio nome diz: públicas.  

Sendo a cultura assim compreendida, também a política cultural deveria ser 

elaborada pelo governo, mas com a participação da sociedade, a saber, produtores culturais, 

artistas, comunidades locais, etc.; e ainda deve ser assegurado que uma política cultural não 

será uma política de partido, mas uma política de governo ou do estado, garantindo, assim, 

sua continuidade.  

 
“Políticas que podem emanar do governo, mas que ao passarem pelo crivo 
do debate critico com a sociedade civil, se transformam em políticas 
públicas de cultura. Tais políticas, democráticas, também detêm mais 
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possibilidade de transcenderem esta comprometedora tradição e 
instabilidade”35 

 
A política pública de cultura, como foi apontado diversas vezes no texto, deve ser 

elaborada com o crivo da sociedade, com chamadas públicas onde se discuta, principalmente, 

questões relevantes e objetivas quanto às ações e abordagens que devem ser feitas em cada 

caso. 

Existe a política do patrimônio, dos espaços, das verbas, do incentivo direto, do 

mercado, da auto-sutentabilidade, do financiamento, das parcerias e apoios, de partidos e de 

governo. A melhor política a ser criada será aquela em que contemplar de maneira equilibrada 

todas as formas de participação da sociedade, produtores e criadores e de forma a contemplar 

as diversas manifestações existentes e emergentes dentro da sociedade, reafirmando o que 

Botelho dissera sobre Democracia Cultural. 

E ainda, não entramos na questão dos diversos problemas relativos à produção 

artística, como a problemática dos espaços para apresentação, a formação, profissional, a 

veiculação e difusão dos bens culturais, distribuição, problemas de ordem estrutural e 

organizacional, próprios da construção e viabilização de cada produção em si. São estas 

possibilidades de rearticulações como da aparelhagem cultural do estado, da 

profissionalização, formação, manutenção e etc., que também devem ser discutidas e 

priorizadas nas políticas culturais, em construção com a sociedade, para que juntos possam 

encontrar soluções eficazes para o setor, de acordo com cada sociedade. 

Para definir cada questão relativa ao desenvolvimento cultural seria necessário 

pautar as questões importantes do contexto cultural como as que já foram mencionadas, com 

as novas tendências, novas tecnologias e expressões artísticas. É importante não entender a 

cultura como um pacote fechado e pronto, mas reconhecer que no processo de viabilizações 

para melhor atender as demandas e criar novas possibilidades, é preciso ter políticas públicas 

bem delineadas e claras, como também abertas às mudanças inerentes a sociedade.  

Sempre pautando as questões em debates públicos, onde não serão somente 

discutidas as ações, mas colocadas em prática com efetivas tomadas de atitudes por parte dos 

representantes que tem nas mãos o poder de implementar tais medidas e mudanças. Não 

deixar o campo cultural, para como Said mencionou, como espaço para etéreas investigações 

e levantamentos efêmeros, mas ao contrário, dispor de vontade política para realizações e 

mudanças. 

 

                                                 
35 GIL, Gilberto. “Discursos programáticos do Ministro da Cultura Gilberto Gil”. www.cultura.gov.br. Acesso 
em 18/08/2008. 
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