
 

Política cultural do PSB 

 

Agenda CULTURAL resumida: 

 

É por meio da arte que se cria; é por onde renovaremos nosso desenvolvimento 

civilizatório e deixaremos para trás os tempos sombrios que insistem em nos rodear. 

 

Será pela cultura e pelo diálogo que garantiremos o pacto social. 

 

Vamos ampliar o hábito cultural paulista e o seu repertório do conhecimento 

através da aproximação da produção cultural brasileira com a educação pública 

possibilitando integração de áreas complementares e simbióticas, que jamais deveriam 

ter se desconectado e os prejuízos são catastróficos. 

 

Construímos nos últimos anos a ideia de que a cultura é desimportante, supérflua. 

 

Precisamos dar o acesso da sociedade à sua própria identidade. A discussão posta 

revela-se contraditória: investe-se menos em cultura para se investir nos reparos ao 

mal que a violência causa. Com mais cultura teremos mais conhecimento, mais 

respeito, mais memória, maior civilidade, mais reflexão e senso crítico, mais diálogo, 

tolerância e liberdade. Com mais cultura temos menos conflitos e menos violência.  

 

A cultura ensina o que a educação exige. E esse é o nosso mais novo programa “Cultura 

Ensina” deste mandato que só tem 5 meses: É pela ampliação do hábito cultural na 

rede pública que formaremos plateia e garantiremos a formação do senso crítico 

da sociedade. Atualmente, cerca de 800 escolas possuem algum tipo de espaço – 

teatro, auditório, anfiteatro – e é necessário que sejam locais de estímulo à 

criatividade, às novas perspectivas de profissionalização, ao exercício da participação 

social com diálogo pleno, e à formação de plateia para que nossa diversidade cultural 

seja mantida, preservada, ampliada, valorizada e difundida. 

 

 



Em 5 meses já levamos 70 mil alunos a museus e espetáculos. Até o final do ano 

serão 300 mil alunos a visitar esses equipamentos, inclusive cinema. 

 

Além de toda sua importância, a cultura tem uma enorme rede econômica. Da sua 

cadeia produtiva é possível gerar muitos empregos e renda, para isso precisa ser 

valorizada e financiada como outros setores econômicos. 

 

Será também pela cultura reduzimos a violência e damos oportunidade para os 

jovens. 

 

Pela cultura e ciência é por onde criamos, e com criatividade geramos inovação. 

 

Com a garantia de políticas para a preservação patrimonial e dos museus, faremos 

com que a sociedade mantenha sua memória viva, reflita sobre seus erros para que 

não o cometam no futuro – ou no presente – e possamos firmar cada vez mais nossa 

identidade e nossas tradições. 

 

Pelas tradições, passamos pela cultura popular, tão determinante para estimular 

nossos costumes e valores, para refletir a nossa criatividade original e dar amplitude e 

reconhecimento para nossas origens. 

 

A democracia do acesso, para garantir que o cidadão crie, pense, seja protagonista. 

Com estimulo a formação cultural e ainda com oferta intensa da produção cultural. 

 

A nossa cultura precisa circular mais; a arte e a produção precisam estar acessíveis 

para todos os paulistas, em todos os cantos, em todas as formas e cores. 

 

E nossos programas para isso precisam ser melhorados: a difusão, a circulação, a 

formação, a preservação, a memória e o fomento precisam de melhores investimentos. É 

valorizar no discurso e na prática. 

 


