
Política cultural do PV 

 

Conceitos, diretrizes e experiências 

de uma política cultural verde 

 

Introdução 

Na carta de 12 valores do Partido Verde, a diversidade figura entre os mais 

emblemáticos. Em seu enunciado o PV prega a troca e a integração étnica e social como 

preceitos para uma sociedade democrática e existencialmente rica; defende a 

preservação do patrimônio cultural e investe contra todas as formas de preconceito e 

descriminação racial, cultural, etária ou de orientação sexual. É pela livre manifestação 

política, pela absoluta liberdade de expressão e multiplicidade de tendências artísticas. 

Essa é, em síntese, a base do pensamento do PV sobre a cultura brasileira. 

 

O Partido Verde foi concebido a partir de iniciativas de ecologistas australianos, frente 

às ameaças ambientais no início dos 1970. Esse é o marco do surgimento de uma nova 

corrente do pensamento político, em que a variante ambiental é peça chave na 

elaboração de um projeto de desenvolvimento sustentável e de igualdade social. O PV aí 

incorpora seu caráter holístico, tratando de compreender e estabelecer parâmetros para 

as relações do indivíduo com o espaço em que vive.  

 

No Brasil, o PV floresceu a partir do encontro de artistas, jornalistas, ativistas e exilados 

políticos – que retornavam ao país desde o final daquela década –, logo enraizando-se 

na sociedade. A associação desses grupos iria produzir e amalgamar novos postulados e 

experiências políticas e culturais dirigidas ao universo tupiniquim.   

 

Daí derivam o planejamento e a formulação de políticas públicas das administrações 

verdes. Notadamente na área da Cultura, o PV propõe o incentivo às novas formas de 

trabalho e ocupação gerados pela indústria da comunicação, artística e de 

entretenimento. O foco principal é no apoio às iniciativas comunitárias e 

descentralizadas, baseado em projetos de formação profissionalizante voltados para 

estes setores. Elas configuram as bases da economia criativa, polo capaz de envolver 

vários segmentos da economia formal, além de promover o desenvolvimento humano e 

a diversidade cultural.    



 

A Cultura e as diversidades 

A economia criativa diz respeito às atividades produtivas e de serviços que têm como 

matéria prima a imaginação, a criatividade, a inovação, fatores tão determinantes quanto 

inesgotáveis se estimulados.   

 

Abrange setores tão diversos como as artes visuais, as artes cênicas, a fotografia, a 

moda, o design, a arquitetura, a gastronomia e o turismo, a produção de softwares e 

videogames. Por isso a economia criativa tem um poder exponencial de movimentar a 

cadeia produtiva, estimulando a geração de trabalho e a arrecadação de impostos, que 

por sua vez deverão alimentar novos programas de capacitação e inclusão social, 

perfazendo um ciclo virtuoso e decisivo para um modelo de desenvolvimento 

sustentável da economia.  

 

Dados recentes apurados em estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(Firjan) e divulgados pelo Ministério da Cultura (MinC) revelam um potencial de 

crescimento da indústria criativa de cerca de 4,6% ao ano ao longo da próxima década. 

Mais: nos últimos anos o percentual de crescimento do setor superou 9% ao ano, apesar 

da profunda crise recessiva vivida pelo país. 

 

O quadro sugere ao poder público, e ao empresariado em particular, engajar-se no 

processo, estruturando-se para viabilizar o desenvolvimento do setor. A economia 

criativa atende não só ao crescimento do indivíduo, como de fato gera riquezas. E 

políticas de incentivo implementadas, a partir de agora, poderão ser decisivas até o meio 

do século, quando seguramente teremos novos parâmetros de condução e aferição de 

desenvolvimento. 

 

Partimos do princípio de que uma política cultural deve fomentar a produção e o acesso 

à cultura e à arte, em suas diversas manifestações e em interface com a educação.  E 

traçamos alguns pressupostos* como diretrizes para sua execução. 

• A proteção do nosso patrimônio cultural é fundamental para garantir a memória de 

nossos povos, sua ancestralidade, história, costumes e tradições.  

• A preservação do patrimônio abrange os recursos naturais e o conhecimento 

científico. 



• É dever democratizar o acesso à cultura, promovendo a educação artística e 

transformando a escola em espaço de ensino e difusão de arte e cultura.  

• É preciso investir na formação profissional, diminuir a burocracia e ampliar o acesso 

ao crédito. 

• Facilitar e estimular e o acesso a espaços e atividades culturais, estendendo-o aos 

municípios e diferentes regiões do país. 

• Promover a diversidade das expressões culturais, manifestações populares e de raiz.   

• Oferecer condições de funcionamento e manutenção a museus, arquivos e 

bibliotecas;  

• Valorizar os registros escritos, sonoros e visuais de tradições orais e da produção 

contemporânea;  

• Cuidar da preservação do patrimônio e estimular a revitalização ambiental e urbana. 

 

Um modelo de gestão verde 

na Cultura de São Paulo  

A atual e pioneira administração verde na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo 

(desde abril 2017), como vetor de políticas públicas, aponta para esse cenário em 

transformação. Sua orientação principal, sob o comando de José Luiz Penna, tem sido 

justamente a de agilizar e ampliar o diálogo com o meio cultural e artístico, tratando de 

destravar os canais burocráticos que ligam seus agentes às várias instâncias do Estado. 

Nesse sentido, o decreto de criação do Conselho Estadual de Política Cultura finalmente 

efetivado é um marco dessa gestão. 

 

Outro sinal de caráter simbólico foi a reabertura do portão principal do Complexo Júlio 

Prestes, que abriga, além da secretaria, a Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo. Situada na região da Luz – uma área degradada e conflagrada pelo 

tráfico de drogas e alta concentração de dependentes químicos – a Casa da Cultura de 

São Paulo acabou tendo sua importância e visibilidade redobradas, depois de passar 

anos “fechada”, em meio a um conjunto arquitetônico que deveria ser um dos mais 

belos cartões postais da cidade.  

 

 



Assim, o endereço de número 51 da rua Mauá, antes bloqueado por entulho e peças de 

arquivo morto,  renasceu de portas abertas para a Luz, com a criação da Estação 

Cultura. Destinado a exposições e manifestações culturais, o espaço se propõe a atrair o 

interesse de habitantes e trabalhadores do entorno, contribuindo para revitalizar o bairro 

e estimular a reintegração da população local. Uma das primeiras exposições foi 

justamente a de grafiteiros, integrando-os em diálogo com os programas de reinserção 

social de dependentes químicos da região.  

 

Muitas vezes tratada como supérflua, a produção cultural é um bem de caráter 

emancipador e transformador da realidade. Compreender essa equação e garantir 

mecanismos para sua plena execução é preservar a identidade nacional Sob esse prisma 

– e a tese de que a Cultura deve falar com todos –, a atual administração verde da SEC 

tem buscado a interlocução com os diversos segmentos da população e agentes culturais 

do estado.  

 

Diante de um cenário recessivo, tratou de resgatar e garantir a continuidade de 

programas, manifestações e a subsistência de grupos artísticos. Exemplo são as oficinas 

culturais, recuperadas e ampliadas por meio de parcerias com cerca de 500 municípios. 

A manutenção do Projeto Guri, o maior programa de qualificação cultural de inclusão 

social do país – até então sob risco de extinção –, e do Pontos de Cultura, programa do 

governo federal criado com base em incentivos financeiros e oferta de kits de 

audiovisual a coletivos e entidades de natureza cultural. E a recriação do Revelando São 

Paulo, festival voltado às tradições e à diversidade cultural paulista. 

 

Iniciativa na área de captação de recursos e fomento foi a ampliação do ProAC 

(Programa de Ação Cultural), determinante na produção de cinema, teatro, música e 

dança, setores que demandam grande volume de recursos e sempre esbarram na 

escassez. Mas também devem ser entendidos como instrumentos de definição de uma 

política cultural, com o objetivo de contemplar os diversos aspectos e manifestações da 

vida brasileira.      

 

Em razão disso a atual gestão verde da SEC tem assumido o compromisso de assegurar 

a perenidade das manifestações e festas populares próprias do folclore paulista; 

estimular e difundir seu artesanato e culinária; incentivar a descoberta de novos talentos 



e revelar expressões alternativas, estimulando a música de rua e a produção de grupos 

teatrais das periferias; buscar inovações tecnológicas e preservar o patrimônio histórico, 

artístico e natural. Tem atuado também como principal agente difusor das manifestações 

de minorias étnico-raciais e de gênero. E aberto espaço para rituais e celebrações das 

diferentes seitas que compõem o pluralismo religioso brasileiro.        

  

O PV acredita assim exercer seu papel libertário e vanguardista na cena política e 

cultural brasileira. E reafirma seus valores em um momento de incertezas políticas e 

horizontes sombrios. 

 

*Tópicos extraídos do programa de cultura produzido pela Aliança PV/Rede 2018 


