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Política cultural do PPS  

 

Em primeiro lugar, entendemos ser absolutamente essencial para a democracia 

brasileira que os partidos políticos se reúnam e possam discutir, especialmente na 

Universidade, mas não apenas nela, as questões que envolvem as relações entre cultura 

e política na contemporaneidade e em nosso país. O PPS, por meio da Fundação 

Astrojildo Pereira (FAP), participa desse seminário com o espírito aberto, valorizando a 

pertinência dessa discussão que, esperamos, possa mobilizar produtivamente nossas 

melhores energias por meio de sugestões e formulações afirmativas de uma política 

cultural democrática. 

 

Creio ser importante advertir, antes de mais nada, que o PPS não tem o que se poderia 

chamar de uma “política cultural” definitiva e acabada. Entende que essa é uma questão 

sempre aberta. No passado imaginamos – e não somente nós – que os partidos políticos, 

principalmente de esquerda, deveriam ditar rumos e regras para a criação cultural. Isso 

fazia parte de uma concepção que foi sendo ultrapassada pela história e pela vida. 

Mesmo assim, é preciso enfatizar que mesmo a ascensão ao poder por meio de eleições 

não tem o condão de eliminar por completo uma visão instrumentalista do Estado, não 

somente na área da cultura.  

 

No passado, havíamos provado e vivido alguns momentos especiais que pareciam 

indicar que tínhamos uma visão correta e sabíamos fazer essa reflexão junto à 

comunidade de artistas e produtores de cultura. Parece, contudo, que precisamos 

reaprender e refundar essa dimensão, ultrapassando as inclinações instrumentais que, a 

partir de visões finalistas e autoritárias, intencionalmente ou não, buscam anular a 

convivência entre diferentes. Hoje a nossa inclinação é outra, enfatizando, desde logo, 

que a criação cultural deve viver e seguir vivendo um clima de liberdade integral, sem 

orientações político-culturais pré-estabelecidas, justificadas por quaisquer posições 

ideológicas. A natureza e os sentidos do debate cultural sempre foram muito vivos entre 

nós e precisam ser resgatados e expandidos para o conjunto da sociedade, com a atenção 

voltada para as mudanças que operam no mundo da vida e das representações artísticas.  

Há que superar ideologismos rasteiros, posturas fechadas e diretrizes normativas 

preestabelecidas e ir ao encontro do pluralismo que marca nossas sociedades para se 
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estabelecer uma relação fecunda entre cultura, modernidade, ou mesmo 

hipermodernidade, e democracia.  

 

Para nós, cultura é “um estar no mundo”, é estar vivendo e “fazendo o mundo”, 

construindo-o e construindo-se a partir e com as suas circunstâncias. A cultura, como 

esse “estar no mundo”, permeia assim todos os aspectos da vida. Com base nessa 

premissa, considera-se a cultura como um conjunto de traços distintivos, espirituais e 

materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam as sociedades em seu tempo e lugar 

no mundo, proporcionando ao homem a capacidade de reflexão sobre si mesmo, 

fazendo-o reconhecer-se como um projeto inacabado, em incessante produção de 

representações e leituras do mundo e de si mesmo. Pensar a cultura é enfim pensar esse 

“estar no mundo”, é entender que o mundo nos pede atuação, entrelaçamento, 

protagonismo e orientação em relação a ele. Tanto mais num mundo em permanente 

mudança, no qual o espaço vital deixa gradativamente de ser os Estados nacionais e 

ganha crescentemente dimensão global.   

 

As políticas públicas para a cultura, que formam em conjunto o que podemos chamar de 

política cultural, devem se assentar em torno dessas premissas, com vistas à construção 

de um país mais democrático, com relações igualitárias, remetidas ao princípio da 

alteridade e da plena liberdade de expressão e de manifestação de todos, visando 

garantir a possibilidade de produção simbólica do seu “estar no mundo”, 

independentemente de sexo, etnia, credo religioso e origem, etc. As políticas culturais 

são sempre impactadas pelo ambiente político em que se vive, bem como da nossa 

presença nele. São objetivas e subjetivas, simultaneamente, e no caso brasileiro 

guardam um sentido preciso: a esperança de continuarmos a seguir a trajetória de 

construção de uma sociedade democrática entre nós. 

 

Em termos culturais, um país democrático se constrói quando se pensa a partir de um 

princípio: o locus da produção cultural é e deve continuar sendo a sociedade civil. Uma 

política pública para a cultura, de viés emancipador, deve partir desse ponto, 

mobilizando a participação efetiva, independente e criadora dos produtores culturais. 

Enquadrar a política cultural a partir de uma lógica de grupos, partidos ou mesmo do 

Estado sempre criou mais problemas e disfunções do que o florescimento da cultura. 

Partidos políticos que se fundam nessa lógica não têm dado uma contribuição positiva à 
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sociedade, muito ao contrário. Como afirmou Norberto Bobbio, “a política da cultura é 

uma posição de abertura máxima em direção a posições filosóficas, ideológicas e 

mentais diferentes, dado que é uma política relativa àquilo que é comum a todos os 

homens de cultura e não atinente ao que os divide”; é, no fundo, “uma política feita 

pelos homens de cultura para os próprios fins da cultura”. 

 

Sabemos que a produção de cultura, especialmente em países como o nosso, necessita 

do apoio do Estado para se tornar viável. O engajamento do poder público vem da 

consciência de que boa parte da produção cultural não é capaz de sobreviver a contento 

numa sociedade predominantemente mercantilizada. Por isso o impulso e o estímulo à 

criação artístico-cultural devem procurar combinar suas ações, sempre que possível, 

buscando um equilíbrio entre o Estado e as expectativas do mercado. 

 

Mas é importante compreender que a política cultural, ao incentivar, promover, proteger 

e difundir a cultura em todas as suas formas e expressões, visa também a aproximar 

cultura e cidadania, atribuindo às manifestações culturais o status de um direito. Um dos 

dados mais importante da conjuntura que vivemos é o fato de que o País assimilou a 

necessidade de se estabelecer uma conexão entre as instituições políticas da democracia 

e os desafios abertos rumo a sua expansão para o conjunto da sociedade. Nada a 

estranhar: nossa cultura sempre foi mais criativa quando se abriu e realizou o embate 

político, sem receio e sem preconceitos, envolvendo, na criação e na crítica, intelectuais 

e artistas de diversos matizes. 

 

Claro está, portanto, que uma política cultural supõe e exige comprometimento com a 

trajetória democrática do País, além de imparcialidade e incorporação de uma visão 

pluralista que brota do seio da sociedade. Supõe também a recusa à famigerada 

barganha político-eleitoral que muitos governos – até os que se declaram de esquerda – 

acabaram por reproduzir, mesmo que embalada em maquiagens modernas, contribuindo 

com a reprodução de uma visão oligarquizada e patrimonialista do Estado, em tudo 

nefasta à democracia. Uma política cultural democrática deve ser aberta e projetada para 

servir à cultura e só a ela. Deve fazer jus à ideia de que a cultura é uma esfera social e 

humana que supre e, ao mesmo tempo, gera novas necessidades culturais. 
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Integrados ao mundo como sempre fomos, nós, brasileiros, invariavelmente nos 

inclinamos a promover uma perspectiva cultural de superação das fronteiras artificiais e 

reducionistas que opõem o que supostamente é “nosso” e o que é supostamente o 

“outro”, ou então o que é entendido como popular em oposição ao erudito, essa 

“muralha chinesa” mental que vem criando obstáculos à intersecção dessas duas 

dimensões culturais permanentes da nossa formação histórica. Algo que nunca fez 

muito sentido porque nossa cultura sempre expressou hibridismo e uma mescla étnica 

que impediram o estabelecimento de guetos culturais e populacionais, como ocorreu em 

outras histórias nacionais. 

 

Uma política cultural democrática deve se pautar, portanto, na máxima qualificação da 

produção cultural, seja ela de perfil popular ou não, mas liberta dos grilhões de um 

nacionalismo já sem propósito. O País precisa resgatar e dar um novo curso a essa 

visão. Trata-se de uma tarefa que depende da esfera dos artistas e intelectuais, mas a 

supera, e deve ser assumida por toda a sociedade. Para tanto é de se supor 

permanentemente a imparcialidade e uma visão pluralista e democrática no 

comportamento dos gestores da política cultural. De forma alguma, sugere que a política 

cultural deva servir de barganha político-eleitoral, como em muitos casos ela é utilizada. 

A barganha cultural reproduz, mesmo que embalada em maquiagens modernas, uma 

visão oligarquizada do Estado, nefasta à democracia. Finalmente, uma política cultural 

de caráter democrático deve estimular o mérito, a qualidade dos produtos culturais com 

ênfase na possibilidade de colocar nossos artistas em nível de competição internacional. 

 

 


