
Política Cultural do PSDB 

 

São os princípios do Partido da Social Democracia Brasileira:  

 O PSDB tem como base a democracia interna e a disciplina e, como objetivos 

programáticos, a consolidação dos direitos individuais e coletivos; o exercício 

democrático participativo e representativo; a soberania nacional; a construção de uma 

ordem social justa e garantida pela igualdade de oportunidades; o respeito ao pluralismo 

de ideias, culturas e etnias; e a realização do desenvolvimento de forma harmoniosa, 

com a prevalência do trabalho sobre o capital, buscando a distribuição equilibrada da 

riqueza nacional entre todas as regiões e classes sociais. 

 

No ano de 1998 o Prof. Bresser Pereira era ministro da Administração do governo 

Fernando Henrique. Foi o mentor do marco histórico quando propôs a lei das 

Organizações Sociais e posteriormente a Organização Social Com Interesse Público. As 

duas leis coroaram a participação da sociedade civil organizada como parceira do 

Estado para a gerencia compartilhada de bens e serviços públicos. 

 

A proposta era ousada. Preservava como funções privativas do estado como o exercício 

dos Poderes Republicanos, as forças armadas para garantir a soberania nacional, o poder 

de polícia na execução da proteção da sociedade, a arrecadação de recursos públicos, o 

seu respectivo planejamento orçamentário e a representação diplomática. A inovadora 

proposta apresentava uma nova feição de trabalho público: 

1) Desmontava a argumentação de que só entidades de estado poderiam exercer as 

outras funções públicas com decoro e propriedade.  

2) Depositava esforço público para alcançar objetivos no lugar do controle dos meios. 

3) Exigia das autoridades um exercício contínuo para alcançar fatores de eficiência 

(fazer mais com os mesmos recursos e fazer melhor) e preservava o critério da 

eficácia ( fazer o que acreditava ser o certo).  

4) Atraia a Sociedade Civil Organizada para compartilhar a obrigação de atender as 

demandas sociais por em todas as áreas do conhecimento, saúde, cultura, educação 

entre outras. 

 



A proposta do PSDB seguiu a proposta de melhorar a qualidade do serviço público 

onde o Estado não alcançaria indicadores e resultados de alta qualificação.  O que 

devemos entender: 

1) Qual é o entendimento de política pública neste contexto?  

2) Onde deu certo?  

3) Porque deu certo? 

4)  Como deu certo? 

 

Qual é o entendimento de política pública neste contexto? 

Política pública, seja na forma singular ou plural, é uma forma de circunstanciar e 

abrigar um conjunto ordenado de ações jurídicas e administrativas para o exercício da 

gestão pública nas áreas de sua atuação, como: educação, transporte, urbanismo, saúde, 

cultura, habitação e desenvolvimento econômico (mineração, agricultura, indústria, 

comércio e serviços). A qualidade de uma política pública reside na possibilidade de 

ultrapassar o estágio de pertencer a um governo ou partido e de alcançar o estatuto de 

política de Estado. Desta forma, a ação abrigada no guarda-chuva de política pública 

não se restringiria a uma determinação programática de um partido. Seria uma 

formulação a favor do desenvolvimento social e econômico de uma nação com alcance 

de longo prazo. A política pública inclui os papéis a serem desempenhados de forma 

ordenada: o Estado (primeiro setor), as empresas ou mercado (segundo setor) e as 

organizações da sociedade civil (terceiro setor). No desenvolvimento sobre o papel do 

governo observamos três tipologias: 1) Articulador 2) Assistencialista e 3) Regulador-

intervencionista. 

1) O articulador define-se por medidas governamentais que disciplinam recursos sem a 

obrigação de o Estado ser o seu realizador. Conta com a participação da sociedade. 

Sendo esta a proposta fundamental do papel do estado para o PSDB. 

2) Assistencialista: os recursos são repassados pela conveniência das forças, interesses e 

representação política e social. 

3) Regulador-intervencionista: define um conjunto de normas e leis para regular o 

exercício cultural e determinar o que poderá e o que não poderá ser realizado quanto à 

matéria. 

 

O que deu certo? 



Em pelo menos dois estados do Ceará e o de São Paulo. Eles acorreram para abrigar no 

seu conjunto jurídico a figura do compartilhamento da Sociedade Civil em duas 

funções: Saúde e Cultura. A primeira OS estabelecida foi a gestora do Centro Cultural 

do Dragão do Mar em Fortaleza. 

 

No estado de São Paulo as Organizações Sociais da área da saúde iniciaram o processo 

de integração Estado e Sociedade Civil. Foram criadas para gerenciar os novos 

equipamentos hospitalares enquanto que os antigos hospitais permaneciam com modelo 

operacional pré-existentes. Foi a única maneira de instalar o novo modelo. Preservar o 

antigo no existente e reformular a gestão dos novos hospitais. Na esfera da cultura 

apesar de estar em lei desde 1998, o sistema só foi implementado depois de intensa 

pressão do Ministério Público do Trabalho no sentido de regularizar a precária situação 

de vínculo dos contratados da pasta. A implantação serviu para regularizar um fato 

ilegal. Não foi um movimento planejado. Foi emergente. Deu certo? Por incrível que 

possa parecer está de pé e funcionando. Se não fosse este modelo a cultura paulista 

estaria mal, hoje está de razoável para bom.  

 

Por que deu certo? 

Por alguns motivos:  

1) A sociedade civil paulista convocada deu conta de articular com propriedade o que 

lhe foi repassado. Não sem pesados ajustes entre o ponto inicial 2004 e o momento 

atual.  

2) O apoio e perseverança da liderança pública em acreditar que poderia dar certo. 

3) Criação de uma estrutura pública para adotar o sistema. 

 

Creio que a estruturação da SEC – Secretaria de Estado da Cultura - foi determinante. 

Lá se reformulou por funções transversais para o exercício de uma política de Estado. 

Definiu quatro formas transversais de funcionamento da estrutura pública para que se 

desse conta das funções do Estado para trabalhar as expressões culturais cinema, 

literatura, artes plásticas, música, dança, circo e teatro, bem como para tratar de assuntos 

imateriais e sociais que permeiam a sociedade na atualidade. Este modelo adotado era 

composto das seguintes vertentes: 

A) Formação – Considera-se a dedicada ao ensino e à transferência do conhecimento de 

determinada expressão ou atividade cultural. 



B) Difusão – Ações para levar à população o trabalho artístico, contemporâneo e 

histórico de todas as expressões culturais. 

C) Memória – Ações dedicadas à preservação, difusão de determinada edificação, sítios 

e acervos material, imaterial e histórico da sociedade. 

D) Fomento – Ações voltadas ao financiamento total ou parcial das atividades 

anteriores, por meio da execução orçamentária definida em lei. O montante pode ser 

definido anualmente, conforme a disponibilidade e o interesse do governo. O fomento 

deve ser regulamentado por princípios republicanos de transparência, impessoalidade, 

probidade e acessibilidade. 

E) Comissão mista de acompanhamento dos contratos. 

F) Patrimônio Histórico – permaneceu com a sua estrutura de Conselho inalterada. 

 

A partir de 2014 surgiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

regulamentado em 2016. Esta nova configuração poderá alterar o cenário do 

compartilhamento da função pública com a Sociedade Civil. Depois de 20 anos parece 

que os aparelhos públicos e as suas lideranças estão percebendo o valor do 

compartilhamento.  

 

 

Por último, coloco o seguinte: 

1)  Como relevante algo relevante às leis das Organizações Sociais (OS) e das 

Organizações Sociais de Interesse Público (Oscip) que tratam da gestão compartilhada, 

entre a sociedade civil organizada e o Estado, de bens e serviços públicos. Criadas em 

1998 pelo governo FHC, estas leis foram um paradigma, porque ainda tem a 

propriedade de deslocar do centro da questão pública “o controle” de realização de 

certas atividades pelo Estado para que sejam realizadas por entidades da sociedade civil 

organizada. Desta forma, valoriza-se o resultado sobre o controle. A somatória destes 

itens poderia redundar em uma execução mais adequada da administração cultural. Em 

outras palavras, a gestão cultural poderia ser cumprida a partir das seguintes premissas: 

1) estabelecer uma política pública definida, 2) a prática de funções transversais e 3) a 

execução da gestão de bens e serviços que passam a ser assunto compartilhado entre o 

Estado e a sociedade civil. Só assim avançamos neste processo.  



2) Ao revisar o que aconteceu na esfera federal no Brasil nos últimos 80 anos, 

percebemos o quanto deixamos de avançar, comparando com os resultados alcançados 

pelo governo paulista a partir de 1998, na Saúde, e de 2003, na Cultura. 

3) Ao mesmo tempo e paradoxalmente o sistema paulista não se aplica em todas as 

possibilidades que existem no Brasil. Quanto mais provinciana e oligárquica a 

sociedade menor será a condição de êxito deste modelo. Le exige sofisticação e recursos 

humanos de alta qualificação disponíveis para o serviço voluntário. 

4) Temos que ficar vigilantes para que este modelo não se corrompa e haja uma 

regressão funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


