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Resumo: 
 
Um rápido panorama analítico das políticas culturais executadas pela Secretaria da 
Cultura e Turismo do Estado da Bahia à luz de conceitos teóricos desenvolvidos por 
estudiosos da área da cultura é o objetivo central deste artigo. A recorrência a este  
“background” conceitual e a conseqüente confrontação da teoria e da prática, 
especificamente na realidade baiana, permitiu apontar possíveis limitações das políticas 
culturais executadas num período de doze anos, 1995 a 2006, de existência da 
Secretaria.  
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Refletir sobre políticas culturais exige a incursão em ambientes ainda pouco 

explorados. Esta afirmativa está sedimentada nos mais diversos aspectos circundantes e 

conformadores desta temática. Em princípio, é valido admitir que a cultura está presente 

e incide, direta ou indiretamente, em uma vastidão de lugares, setores, ciências e searas 

da vida social.  Reconhecer a “transversalidade da cultura”, como diz Rubim (2006), é 

um ponto de partida que possibilita dimensionar, ainda que ligeiramente, a abrangência 

e o alcance a que as políticas culturais, em essência, devem se submeter. E, sendo assim, 

ao pesquisador destas políticas cabe o papel de ser hábil em investigar estas incertas 

fronteiras.  

Mas antes de nos atermos à dimensão do campo de atuação ao qual se dedicam 

as políticas culturais, partamos dos aspectos conceituais que, a priori, deveriam orientar 

tais estudos. Nesta intenção, mais uma vez a acertiva de abertura deste texto volta a se 

confirmar, na medida em que o “como” ou o “de que maneira” se dedicar à investigação 

das políticas culturais ainda é uma estrada em construção.  Visto que, apesar de 

abundantes os textos analíticos sobre as políticas culturais de instituições e personagens 
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emblemáticos, em momentos históricos determinados, muito escassos são os aparatos 

teóricos capazes de orientar pesquisadores sobre como penetrar neste campo de estudo.   

O primeiro limite imposto é a própria discussão e/ou definição do conceito de 

política cultural. Para este fim, contamos com restritas, embora relevantes e 

fundamentais, abordagens. Em seu “Dicionário de Políticas Culturais” (1997), Teixeira 

Coelho define política cultural enquanto  

 

uma ciência da organização das estruturas culturais2, a política cultural é 
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. Sob este entendimento imediato, a política 
cultural apresenta-se assim como o conjunto de iniciativas, tomadas por esses 
agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a 
preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho 
burocrático por elas responsável. (p. 293) 

 
Separadas em seis anos, de uma publicação para outra, encontramos a 

contribuição de Alexandre Barbalho (2004) que se confronta com a definição 

estabelecida por Coelho. A desconstrução do verbete acima descrito inicia-se pela 

classificação das políticas culturais enquanto “ciência”.  Barbalho reconhece neste 

termo, e em tudo que ele representa, uma contradição fundamental, visto que a 

característica basilar das políticas culturais é, justamente, ser um conjunto de ações 

práticas que devem, sim, ser alvo de pesquisas e reflexões científicas.  

Ainda para Barbalho, a noção acionada pela expressão “organização das 

estruturas culturais” também é incômoda. A palavra “organização” neste contexto 

remete à gestão cultural, ambiente impertinente para a política cultural. Barbalho 

explica que cabe à política elaborar estratégias e planejamentos para esta gestão e não 

executá-la.  O uso da palavra “estrutura” também é apontado como inviável por negar o 

fluxo de símbolos, imaginários e significados do campo cultural, no dizer de Bourdieu3, 

conferindo-lhe um caráter meramente concreto.  

Além das ressalvas, dentro do conceito estipulado por Coelho também é possível 

abordar um outro aspecto inerente à definição de políticas culturais que levanta suspeita: 

os agentes responsáveis. Muitos pesquisadores reconhecem estas políticas enquanto 

responsabilidade exclusiva do Estado. O equívoco está em associar a finalidade 

“pública” das políticas culturais ao “Estado”, como se tudo que é de destino público 
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estivesse ao encargo, unicamente, do governo, das “autoridades públicas”. Barbalho, 

ainda no seu artigo “Por um conceito de política cultural” (2004) desfaz esta dúvida ao 

afirmar que “uma política cultural é duplamente pública”, na medida em que cultura é 

“um documento simbólico social”, e política, já em sua origem terminológica 

(polítikós), também se refere à dimensão coletiva da vida humana.  

É interessante notar que este caráter público dos organismos não-estatais é 

confirmado na própria promoção das políticas culturais. Sindicatos, organizações de 

movimentos populares, associações de moradores, entre outros, ampliam o status de 

“públicos” ao estabelecerem uma forte presença na sociedade civil. O mesmo se 

observa com as empresas que desenvolvem políticas culturais através de suas fundações 

e organizações culturais criadas para este fim.  Ainda é válido lembrar que a iniciativa 

privada age neste campo, principalmente, através das leis de incentivo fiscal, propostas 

pelo Estado para o financiamento das práticas culturais. 

A fim de ampliarmos esta discussão havemos de penetrar em fronteiras ainda 

mais incertas. As reflexões sobre políticas culturais exigem, como destaca Rubim 

(2006), o conhecimento do sentido de cultura por elas acionado. Para tanto, entramos 

num debate amplo e indefinido: o que é cultura? Isaura Botelho (2001) instrumentaliza 

a resposta a esta interrogação a partir do reconhecimento de duas dimensões da cultura, 

a antropológica e a sociológica. 

A dimensão antropológica é representada pelos pequenos mundos construídos 

pelos indivíduos, que lhes garante equilíbrio e estabilidade no convívio social. No dizer 

da autora, “a cultura [que] 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” (p. 3), ou ainda “tudo o que o ser 

humano elabora e produz, simbólica e materialmente falando” (p. 3). 

Por sua vez, a dimensão sociológica supera o plano cotidiano e remete às 

demandas profissionais, institucionais, políticas e econômicas da cultura. “(...) 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” 

(BOTELHO, 2001, p. 3). 

Diante destas duas perspectivas, mesmo olhares “distantes” haverão de 

identificar a dimensão sociológica enquanto privilegiada pelas políticas culturais. 

Prevalece o que o senso comum entende por cultura, o circuito organizado de produção 

que cria espaços de apresentação ao público, programas/projetos de estímulo, agências 



de financiamento para os produtores e bens culturais a serem consumidos. Dois motivos 

se apresentam para esta limitação imposta pelas políticas culturais: por um lado, a 

dimensão sociológica permite uma interferência e resultados previsíveis e, por outro, a 

ação no plano antropológico exige a articulação entre políticas públicas de diferentes 

naturezas dentro do aparato governamental, visando um objetivo único, a qualidade de 

vida.   

Para Teixeira Coelho (1997), no entanto, os quatro circuitos de intervenção que 

configuram a “existência plena4 de uma política cultural de estado” não contemplam a 

dimensão antropológica prevista por Botelho. São estipulados os seguintes circuitos de 

intervenção: 

 

a. “Políticas relativas ao mercado cultural”: referem-se ao apoio aos setores de 
produção, distribuição e consumo da cultura. Aqui se inserem também os 
incentivos fiscais que impelem a atuação da iniciativa privada no campo 
cultural. 

b. “Políticas relativas à cultura alheia ao mercado cultural”: compreendem as 
ações de beneficiamento das produções culturais que não têm caráter 
econômico, a exemplo dos grupos folclóricos, de cultura popular, amadores, 
além da preservação do patrimônio histórico. 

c. “Políticas relativas aos usos da cultura”: são aquelas destinadas aos centros 
de cultura e arte, que fornecem aos indivíduos condições para desfrutar dos 
modos culturais à disposição na sociedade.  

d. “Políticas relativas às instâncias institucionais de organização dos circuitos 
culturais”: voltadas para a organização administrativa da cultura, estrutura de 
funcionamento dos órgãos públicos, como secretarias, departamentos de 
cultura, institutos, museus, centros de cultura, instituições de pesquisa etc. 

  
Também nos é cara, neste ensaio, a perspectiva ideológica das políticas 

culturais, levantada por Coelho (1997). O primeiro modo ideológico de perceber as 

políticas culturais nos será de grande valia mais adiante, é chamado de “Políticas de 

dirigismo cultural”, “posta em prática por Estados fortes e partidos políticos que 

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

previamente definidos como de interesse do desenvolvimento ou da segurança 

nacionais” (p.298). O segundo modo, “Políticas de liberalismo cultural”, tem como 

exemplo emblemático a política cultural do governo Collor, visa primeiramente o 

“mecenato liberal”. Por fim, as “Políticas de democratização cultural” defendem a não 

imposição da cultura às leis de mercado e, sim, ao consenso coletivo, incorrendo no 

risco de privilegiar ou a cultura erudita ou a popular.  
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Os estudos das políticas culturais envolvem ainda uma série de outros fatores a 

serem considerados e refletidos. Para este fim as considerações de Albino Rubim (2006) 

são essenciais, já que se propõem a construir “uma rigorosa delimitação do território de 

pertença das políticas culturais”, buscando “delinear com precisão as suas possíveis 

zonas de abrangência”. Trata-se, em verdade, de um valioso roteiro capaz de orientar 

significativamente as investigações neste campo.  

Rubim delimita como passo inicial a determinação das noções de “política” e 

“cultura” imanentes às políticas culturais em estudo.  Em seguida estipula a necessidade 

de se dedicar à observação e reconhecimento das formulações e ações a serem 

desenvolvidas por estas políticas; seus objetivos e metas; a delimitação e caracterização 

dos atores envolvidos; os públicos pretendidos; os instrumentos, meios e recursos 

acionados (humanos, legais e materiais).  

Este modelo analítico ainda prevê a consideração de mais alguns aspectos que 

merecem ser cuidadosamente elucidados. Retornamos à discussão acerca do termo 

políticas culturais, levando em conta que, para Rubim, políticas públicas de cultura 

podem ser desenvolvidas por qualquer ator ou agente, não necessariamente o Estado. 

Mas o seu acréscimo, ao que fora dito anteriormente aqui, está na exigência de que para 

constituir uma “política pública de cultura” é preciso que esta tenha sido submetida ao 

“crivo social”, ou seja, ao debate e controle social. Apesar de reconhecer que este 

debate não se dá em um campo de forças igualitárias, a nossa sociedade capitalista.  

As políticas culturais também devem ser investigadas segundo os momentos 

acionados do sistema cultural, visto que ganham marcas ou características próprias a 

depender dos momentos que prioriza ou das articulações que faz entre eles. São 

reconhecidos sete momentos que se complementam ou se fundem, a depender da 

complexidade da vida cultural, mas que não podem deixar de existir: criação, invenção, 

inovação; difusão, divulgação e transmissão; conservação e preservação; circulação, 

troca, intercâmbio e cooperação; análise, crítica, estudo, investigação, pesquisa e 

reflexão; fruição, consumo e públicos; e organização, legislação, gestão, produção da 

cultura.  

Considerar as diferentes esferas sociais acionadas, ou a serem acionadas, pelas 

políticas culturais, reconhecendo o caráter transversal da cultura, também representa 

condição sine qua non para a reflexão acerca desta temática. 

 

Um passeio por doze anos de políticas culturais na Bahia recente 



 
A partir deste momento, o objetivo do texto se volta para a apresentação da 

principal estrutura promotora e fomentadora de políticas culturais no estado da Bahia: a 

Secretaria da Cultura e Turismo do Estado (SCT). A pretensão aqui implícita é de 

permitir um razoável conhecimento dos principais órgãos, programas, atores, objetivos, 

metas etc. envolvidos neste, e com este, aparato governamental, a fim de delinear o 

lugar de pertença das políticas culturais baianas. Só então, posteriormente, partiremos 

para a confrontação destas ações e condições práticas com os conceitos previamente 

discutidos.  

Inicialmente é mínimo considerar as particularidades que envolvem esta 

Secretaria, desde a sua fundação. Criada em 18 de janeiro de 1995 (Lei n° 6.812), a 

SCT completou em 2005 uma década de gerência por um único Secretário, o 

economista e historiador Paulo Gaudenzi5, e pelo mesmo grupo político no poder, o 

Partido da Frente Liberal (PFL), tendo com governadores Paulo Souto (1995-1998), 

César Borges (1999-2002) e, novamente, Paulo Souto (2003-2006), apadrinhados 

políticos de Antônio Carlos Magalhães. É válido ressaltar, ainda, que o ineditismo desta 

Secretaria se estende à associação entre as áreas de cultura e turismo, iniciativa nunca 

antes realizada em outras unidades da federação.  

Atualmente a SCT é formada por um Conselho Estadual de Cultura (CEC) e três 

órgãos da administração direta, as Superintendências de Cultura (Sudecult), 

Desenvolvimento do Turismo (Sudetur) e Investimentos em Pólos Turísticos (Suinvest). 

Também compõem a estrutura as Fundações Pedro Calmon (FPC), Cultural do Estado 

da Bahia (Funceb) e o Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia (IRDEB). Ainda 

existem na Secretaria uma autarquia, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 

(IPAC) e uma empresa de economia mista, a Empresa de Turismo da Bahia 

(Bahiatursa). 

O Conselho Estadual de Cultura da Bahia, criado em 1967, é um órgão 

colegiado de caráter normativo e consultivo. É o responsável por conceber as políticas 

estaduais de cultura, opinar sobre os programas vigentes, propor novos projetos, emitir 

parecer sobre pedidos de apoio cultural, entre outras atividades. É constituído por 20 
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conselheiros titulares, profissionais como: professores universitários, médicos, 

antropólogos, engenheiro, museólogo, teatrólogo, músico, artista plástico etc. 

A Sudecult é responsável por três linhas de atuação que envolvem  a 

coordenação, desenvolvimento e acompanhamento de “estudos, pesquisas e ações de 

apoio à criação, produção, difusão e consumo de bens culturais”6. À Diretoria de 

Incentivos Culturais, uma das três que compõem a Superintendência, cabe o papel de 

captar recursos financeiros, apoiar o setor privado no investimento em cultura e gerir o 

Programa Estadual de Incentivo à Cultura, o FazCultura7, primeira lei de incentivo 

fiscal criada em âmbito estadual no país.  

No discurso do estado, o FazCultura constitui “um dos pilares da nova política 

governamental de desenvolvimento da cultura”8. Nos moldes da Lei Rouanet, no âmbito 

federal, esta política é uma das grandes bandeiras da SCT, que se orgulha de ter 

despertado o investimento da iniciativa privada e ter aquecido o campo cultural. A lei 

prevê um abatimento de 5% no ICMS9 das empresas situadas na Bahia e a devolução de 

até 80% do valor financiado dos projetos. Em 1997, o programa iniciou com um 

montante de recursos destinados à renúncia fiscal de R$5 milhões e em 2004 este valor 

alcançou a casa de R$13 milhões.  

Ao considerar as tão discutidas deficiências deste modelo por produtores, artistas 

e estudiosos da cultura, a SCT desenvolveu estratégias para viabilizar a efetividade da 

dita “democratização cultural” promovida pelo FazCultura. O primeiro ajuste foi a 

implementação, em 2005, do Funcultura, o Fundo de Cultura da Bahia, que tem como 

objetivo financiar os projetos com baixo valor mercadológico e que não conseguem 

concorrer pelos recursos do FazCultura. São exemplos dos contemplados por este 

mecanismo o Mercado Cultural e órgãos da estrutura da SCT, como o IRDEB e o IPAC. 

Outro ajuste refere-se à determinação de percentuais de distribuição de recursos em sete 

áreas de expressão artístico-cultural: Artes Cênicas; Música; Arquivo, Biblioteca, 

Museu e Bens Móveis e Imóveis; Artes Plásticas, gráficas e fotográficas; Artesanato, 

Folclore e Tradição Popular; Cinema e Vídeo; e Literatura, sendo esta uma tentativa de 

deslocar a concentração do incentivo em alguns projetos. Conforme relata PITOMBO 

(2004), considerando o exercício de 2001 e 2002, dez dos 130 beneficiados pela lei 

estadual ficaram com 39% dos recursos.   
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 Ainda sob os auspícios da Sudecult existe a Diretoria de Informações Culturais, 

que é responsável por criar subsídios para as ações de planejamento na área da cultura. 

Os instrumentos empregados para esta finalidade envolvem o Inventário Patrimonial, 

diagnóstico dos monumentos artísticos existentes na Bahia, o Censo Cultural10, 

levantamento “do patrimônio, das manifestações artísticas e culturais, dos 

equipamentos, dos espaços afins, das instituições e agentes culturais existentes em todos 

os municípios baianos” (BAHIA, 2003, p. 18-19), e o PIB Cultural, outro suporte que 

reúne números de gastos com atividades culturais no estado. A última diretoria que 

compõe a Superintendência é a Diretoria de Promoções e Eventos. A esta compete a 

função de promover e apoiar, como o próprio nome indica, o intercâmbio de 

experiências, bens e ações culturais através de concursos, exposições, feiras e eventos 

em geral.  

Por sua vez, a Funceb11 concentra sua atuação na manutenção de espaços 

culturais e no estímulo à produção e difusão de manifestações artístico-culturais. A 

Fundação mantém convênios com instituições12 da capital a fim de garantir a 

manutenção e recuperação de espaços culturais (teatros, centros, salas de cinema etc.) e 

o apoio a projetos artísticos e de formação de platéias. No entanto, os parcos recursos 

destinados a esta entidade limitam o seu desempenho, malmente, à Salvador. A 

Fundação Pedro Calmon13 é responsável pela manutenção dos arquivos históricos, 

geográficos, administrativos, técnico, legislativo e judiciário da Bahia. Seu papel de 

Centro de Memória e Arquivo Público do Estado também é executado sem maiores 

destaques.  

A preservação do patrimônio histórico, artístico e arqueológico fica a cargo do 

IPAC. Atuando em nível técnico, fiscalizando e acompanhando obras de recuperação do 

patrimônio, o Instituto trabalha em parceria com outras instituições públicas como a 

Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (Conder)14, o 

Programa de Desenvolvimento de Turismo da Bahia (Prodetur)15 e o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)16. O grande relevo do trabalho do 

IPAC foi a recuperação do Centro Histórico de Salvador (CHS), ou como é mais 
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conhecido, Pelourinho, responsável por seis das sete etapas que envolveram a iniciativa. 

Hoje, o Pelourinho sofre a sétima etapa de intervenção, desta feita conduzida pela 

Conder. Os recursos financiadores de toda a reforma são provenientes de empréstimos 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Depois de ambientadas as frentes de atuação da Secretaria da Cultura e Turismo 

de acordo com os seus órgãos de cultura, apreciemos, então, como se dá a relação com 

um importante aparelho de promoção do turismo no estado: a Bahiatursa17. Apesar de 

atrelada à Superintendência de Turismo, e com a competência de fomentar uma política 

de marketing, objetivando a expansão do fluxo turístico no estado, a Bahiatursa 

desenvolve atividades que repercutem diretamente na política cultural local. Prova disso 

é a responsabilidade da empresa em organizar festas populares, como o carnaval, e 

políticas específicas para atividades ou setores como museus, culinárias, folclore e 

artesanato.  

Talvez, seja possível o argumento de que anteriormente à criação da SCT, a 

Bahiatursa, sob a égide da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, e por três 

gestões liderada por Paulo Gaudenzi, era o principal órgão responsável pela promoção 

sistemática de políticas voltadas para a área da cultura. No entanto, observamos que os 

limites tênues existentes entre cultura e turismo na Bahia, refletem muito mais um 

interesse em aliar estrategicamente as duas áreas em benefício, primeiramente, do 

desenvolvimento econômico do estado. Na voz do governo é possível entender mais 

claramente, o lugar das políticas de cultura na Bahia: 

 

O governo da Bahia reconhece a interdependência entre a cultura e o turismo. A 
cultura é um fator de diferenciação da oferta turística, e o turismo, um elemento 
facilitador da implementação da indústria cultural. Justamente por essa razão, o 
governo trata a cultura como produtora de riqueza econômica, ao contrário de 
outras regiões do país, onde a cultura recebe tratamento apenas residual, como se 
fora eventual excedente do crescimento econômico. Um dos vários exemplos 
que referendam a atitude pró-ativa do governo frente à área da cultura é o 
projeto do Cluster de Entretenimento da Bahia, capitaneado pela Secretaria da 
Cultura e Turismo. Prevê esse projeto a necessidade de mais investimentos 
privados na ampliação, sofisticação e dinamização do conjunto da oferta de 
atrativos e serviços de entretenimento, além do estímulo e apoio governamental 
à maior sinergia e integração negocial entre cultura e turismo. (BAHIA, 2000, p. 
2). 

 

                                                
17 Nascida em 1968, como Hotéis de Turismo do Estado da Bahia S/A, a Bahiatursa sofre uma 
reestruturação institucional e jurídica em 1973. 
 



Dito isto, é desnecessário tentar apartar estas “vocações” baianas, aos olhos do 

Estado, e, conseqüentemente, negar o lugar privilegiado do turismo diante da cultura. 

As políticas culturais da Secretaria da Cultura e Turismo da Bahia estão presas à 

condição de geração e atração de divisas para o estado. Por mais isoladas que pareçam 

estar no campo cultural, tais políticas somente são concebidas desde que agreguem 

valor econômico à atividade turística. 

Em síntese, as políticas culturais desenvolvidas pela SCT resumem-se em: 

financiamento às artes através da lei de incentivo FazCultura ou parcerias institucionais, 

preservação do patrimônio cultural tangível e intangível, através de subvenções,  e 

gerenciamento e apoio a instituições culturais da sua estrutura administrativa ou não.  

Vejamos, então, em que termos se enquadram estas políticas culturais na discussão 

teórica do início deste ensaio. 

Em consonância com o conceito apresentado por Coelho e as ressalvas de 

Barbalho, a política cultural baiana é formulada pelo CEC e se reflete em um conjunto 

de práticas, cujos agentes não são, meramente, o poder público, mas entidades da 

sociedade civil e a iniciativa privada. Um dos principais modelos de política cultural no 

estado, o FazCultura, é responsável por permitir esta integração entre os mais diversos 

atores, embora, como previa Rubim, dentro de um campo de forças desiguais, onde 

prevalece a lógica do mercado.  

A lei de incentivo fiscal, iniciada no âmbito nacional com a lei Sarney (1985) e 

substituída, posteriormente, pela lei Rouanet (1991), é vista como um modelo 

desgastado de política cultural.   Apesar de reunir esforços das empresas em investir na 

cultura, esta política emprega recursos majoritariamente do estado e, este o fator 

negativo principal, não preza pelo estabelecimento de uma democracia cultural. 

Conforme apontado anteriormente pelos números do FazCultura, há um privilégio aos 

projetos que interessam à boa imagem da empresa, que resultem em visibilidade, o que,  

consequentemente, também compromete o processo criativo já que a cultura é traduzida 

em mercadoria. Mas para estas deficiências, a Secretaria da Cultura e Turismo 

aparentemente tem um argumento. Afirma que o FazCultura é uma política destinada a 

atender à indústria cultural, que sob os olhares de Rubim (2003) e Barbalho (2004) não 

pode ser negligenciada.  

Para esses autores, a relação com a indústria cultural é importante na medida em 

que ela é uma das grandes responsáveis pela mediação simbólica e a constituição do 

nosso imaginário no mundo contemporâneo. “Não perceber a importância formativa e 



informativa das indústrias culturais não é só preconceito ou limite ideológico, é um 

grave erro estratégico na hora de se formular políticas culturais”, afirma Barbalho 

(2004, p. 4). No entanto, a proposta desses autores é de ampliação dos repertórios e a 

promoção de reflexão entre públicos excluídos (analfabetos e analfabetos funcionais18, 

por exemplo) através dos canais abertos pela indústria cultural, particularmente ao se 

considerar o audiovisual (tv, vídeo, cinema etc.). Não há, portanto, uma defesa da 

prevalência dos interesses econômicos sobre a cultura, pelo contrário, propõe-se o uso 

da indústria cultural enquanto instrumento disseminador das manifestações culturais.  

Diante do exposto, a questão que se impõe é: o que não se enquadra na condição 

de produto cultural comercializável aos olhos da SCT, recebe a mesma atenção? Neste 

momento, é inevitável recorremos à Isaura Botelho, a fim de observarmos o conceito de 

cultura acionado pelo governo do estado da Bahia, retornando às dimensões 

antropológica e sociológica.  

O plano antropológico da cultura para se concretizar exigiria uma posição 

singular da SCT diante das demais secretarias e órgãos do poder público, permitindo o 

livre trânsito e interação entre a cultura e as demais zonas de gestão do estado, o que 

não se verifica. A “transversalidade” da cultura só é reconhecida pela administração 

estadual baiana dentro da economia, na relação com o turismo, mas em condição de 

subalternidade. A dimensão cultural considerada pela SCT é, sem dúvida, restrita à 

perspectiva da produção com o objetivo de atingir públicos específicos, especialmente o 

turista.  

Um parêntese pertinente neste contexto figura-se na execução do Programa de 

Educação Tributária desenvolvido pela Secretaria da Fazenda do Estado. Como é mais 

popularmente conhecido o Programa Sua Nota é um Show configura-se como uma 

política pública, mas não de cultura, que atrai a população soteropolitana para assistir a 

espetáculos de música e esporte (entenda-se por futebol) em troca da apresentação de 

dez notas fiscais. Realizado nas dependências do Teatro Castro Alves e do Estádio da 

Fonte Nova, o programa não conta com a participação da SCT. Mais uma vez, a cultura 

serve de instrumento econômico no estado.  

No dizer de Coelho, entretanto, a política cultural baiana se caracterizaria 

enquanto “plena”, na medida em que consegue intervir nos quatro circuitos propostos 

por este autor. As “políticas relativas ao mercado cultural” são representadas pelo 

FazCultura e as parcerias estabelecidas com empresas e instituições não-

                                                
18 Analfabetos funcionais são pessoas alfabetizadas que lêem, mas não compreendem. 



governamentais. As “políticas relativas à cultura alheia ao mercado cultural” têm espaço 

no Funcultura e nas atividades desenvolvidas pelo IPAC. As “relativas aos usos da 

cultura” também são atendidas pelas fundações previamente citadas. Por fim, as 

“políticas relativas às instâncias institucionais de organização dos circuitos culturais” 

são facilmente identificáveis na descrição da estrutura administrativa da SCT tratada no 

tópico anterior.  

Mas a dúvida que se instala é até que ponto podemos garantir a plenitude de uma 

política cultural? Possivelmente, as considerações de Coelho não devessem se ater à 

condição de mera intervenção nestes ambientes para configuração de uma política 

cultural “plena”. Mais apropriado seria cobrar uma intervenção “plena” em cada um 

desses circuitos, o que, talvez, seja inviável em curto prazo, mas não impossível. Desta 

forma, respondemos negativamente à primeira questão.  

Ademais, o conceito de “políticas de dirigismo cultural”, cunhado por Coelho, 

nos é bastante oportuno. E não precisamos ir longe para compreender esta recorrência, 

basta observar as características de ineditismo da SCT, gerida por um único grupo 

político e um mesmo Secretário da pasta há 16 anos ininterruptos. Terreno mais fértil 

não há para aplicação de, nas palavras de Coelho (1997), “uma ação cultural em moldes 

previamente definidos como de interesse do desenvolvimento ou da segurança 

nacionais”.  

Mas, apesar destes longos anos de gestão, não observamos no histórico da 

Secretaria a formulação de políticas com finalidades efetivamente culturais em longo 

prazo. Quando são assim pensadas, tais políticas culturais tomam como objetivo último 

o beneficiamento do estado enquanto atração turística. Um exemplo singular neste 

sentido são as reformas promovidas no Pelourinho que conseguiram descaracterizar por 

completo a “dimensão antropológica” da cultura intrínseca ao local em favor da 

implantação de uma forjada perspectiva sociológica. Antigos moradores e todas as suas 

práticas de convivência e interação social foram arrancados do “Pelô”, apenas a 

arquitetura, ou melhor, a fachada dos casarios foi preservada.   

Para completar esta rápida incursão pelas políticas culturais baianas é importante 

levarmos em conta os momentos do sistema cultural acionados pelas SCT. A partir do 

que foi visto, concluímos que as políticas culturais baianas passeiam muito 

superficialmente por cada um dos momentos propostos por Rubim (2006). Muito 

precariamente observamos a priorização do momento de criação, através do FazCultura, 

o que não significa contemplar a invenção e a inovação, como foi discutido.  Há, 



também um privilégio concedido à conservação e preservação, que se dá na esfera das 

exigências do turismo histórico-cultural. Além de considerar a divulgação e a difusão, 

muito mais do que a transmissão, enquanto momento fundamental contemplado pelas 

políticas culturais, na medida em que favorecem a concepção da cultura enquanto 

diferencial para atração turística. 

Assim, resta-nos reconhecer que na Bahia, reduto de tão valorosa expressão 

cultural, as políticas culturais ainda estão arraigadas pelos ditames do tradicionalismo 

que impera na gestão pública do estado. Na “terra da felicidade”, o papel de 

transformação da realidade social só é conferido à cultura, na medida em que permite a 

venda do “produto Bahia”.  
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