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Resumo: O presente artigo insere-se nas discussões sobre o processo de implementação 
de políticas culturais no âmbito do território brasileiro, com ênfase no município de 
Cachoeira - BA. Propõe-se uma análise da realidade apresentada pelo referido 
município, que a despeito da sua relevante potencialidade cultural não possui conselho 
municipal de cultura e uma política cultural estruturada, ocasionando uma histórica 
dependência de políticas culturais implementadas pela instância federal. A viabilização 
e execução do artigo está pautada em pesquisas bibliográficas, investigações 
preliminares e análise de documentos referentes as políticas culturais. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Estado brasileiro vivência na atualidade um período privilegiado de 

discussões, avaliações, reconduções e elaboração de políticas públicas direcionadas a 

dimensão cultural, principalmente, pela aparente democratização do processo e 

significativo aumento da participação da sociedade civil, seja por indução ou por 

conscientização da relevância de sua atuação. No entanto, a análise do percurso das 

políticas culturais no Brasil revela a reduzida atenção destinada ao desenvolvimento 

cultural, a priorização de ações pautadas numa concepção de cultura erudita e 

valorização da dimensão econômica, além de um incipiente envolvimento da sociedade 

na condução de tais políticas.  

Durante décadas as políticas culturais foram pensadas, elaboradas e conduzidas 

pelo Estado sem consulta a sociedade ou apresentando apenas uma restrita participação, 

dessa forma, não expressavam, na maioria dos casos, a vontade popular, não supriam as 

demandas ou possuíam características que denotasse aspectos de políticas públicas, 

apresentando articulação com os diversos propósitos da sociedade, ao contrário, eram 

                                                        
1 Artigo baseado nas investigações preliminares da pesquisa de dissertação em fase inicial de elaboração. 
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concebidas no bojo do aparelho do Estado assumindo o caráter de políticas estatais 

(FONSECA, 2005). 

As instituições governamentais articularam e executaram políticas culturais 

para atender as ideologias partidárias ou interesses próprios, induzindo a criação e 

desenvolvimento artístico como instrumentos de controle ou mecanismos auxiliares na 

construção de uma “identidade nacional” ou “comunidade imaginada”, apontaram e 

selecionaram as manifestações, atividades e grupos culturais que ganhariam projeção e 

os que seriam relegados ao obscurantismo. 

Em todo o território nacional e, mais especificamente, na Bahia ocorreu o 

atrelamento entre a cultura e as políticas de turismo. Nesse sentido, a peculiaridade e 

diversidade cultural, pluralidade de manifestações, festejos, ritos, patrimônios históricos 

e artísticos, bens materiais e imateriais foram utilizados como fetiches para 

potencialização do fluxo turístico e atração de divisas. Por outro lado, a cultura também 

de beneficiou com a vinculação, pois, em alguns contextos, seus projetos, programas, 

preservação e valorização só foram viabilizados, graças à utilização de verbas 

originárias do turismo (SANTOS, 2007). 

Na contemporaneidade, se projeta um início de democratização no processo de 

condução das políticas culturais. Algumas providências no sentido de integrar a 

sociedade representada por segmentos organizados, já estão sendo postas em prática 

pelas instâncias federal e estadual. Nesta perspectiva, a Secretaria de Cultura do Estado 

da Bahia (SECULT) vem reafirmando a necessidade de integração sociedade civil e 

Estado, seguindo as orientações de democratização das políticas implementadas pelo 

Ministério de Cultura (MinC), com o intuito de tornar tais políticas um processo 

conjunto.  

Perceber a cultura de forma plural e horizontal tem uma 
consequência imediata: jogar por terra qualquer possibilidade de existência 
de “iluminados” capazes de compreender e projetar as necessidades de um 
povo. [...] Por isso, este governo assume o compromisso de estabelecer uma 
relação sincera e transparente com a sociedade baiana. Além disso, propõe-se 
a criação de sistemas de governança para permitir o intercâmbio constante 
com os diversos setores da sociedade baiana (MEIRELLES, 2008, p. 14). 

A título de exemplificação dos novos direcionamentos na Bahia, podem ser 

citados a diversificação dos editais de cultura, descentralização dos recursos e realização 

da II Conferência Estadual da Cultura, promovida em 2007 com a intenção de articular 

os poderes públicos e sociedade civil para que discutissem, avaliassem e, 

essencialmente, pudessem propor ações e medidas que servirão de parâmetro para 



elaboração de políticas públicas de cultura para os Territórios de Identidade3 (BAHIA, 

2008).  Espera-se que as sugestões e propostas da comunidade sejam acatadas e possam 

ser consideradas realmente como parâmetro para as políticas públicas, caso contrário, a 

proposição e intenção de democratização serão consideradas meramente falácias. 

Outras iniciativas relevantes, são as tentativas do MinC de integração das 

políticas de cultura desenvolvidas no território brasileiro pelas diferentes instâncias 

governamentais e suporte aos municípios através de ações como: a elaboração do Plano 

Nacional de Cultura (PNC) que  dispõe sobre o estabelecimento de metas para a 

execução de políticas públicas, bem como servirá para orientar  as iniciativas futura dos 

órgãos responsáveis pela cultura no país; a efetivação do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC), propiciando a integração de conselhos, conferências e fóruns; a veiculação da 

cartilha intitulada “ Cultura, cidade e desenvolvimento local: como estruturar a política 

cultural no seu município e acessar os recursos federais” visando cooperar com os 

municípios.  

Não obstante aos novos encaminhamentos tomados pela gestão da cultura no 

país, à tentativa de democratização cultural e ao suporte destinado aos gestores públicos, 

muitos municípios brasileiros ainda não conseguiram se inserir no processo e, 

fundamentalmente, formular suas próprias políticas culturais, na maioria dos casos, por 

apresentam resistências, não se atentaram para a importância da cultura como política 

pública, ausência de mobilização da sociedade civil ou por carecem de corpo técnico 

administrativo apto para a realização de tais funções. 

 Inserido nessa realidade se encontra o município de Cachoeira – BA, que apesar 

do potencial cultural e da área urbana ser tombada como Patrimônio Histórico e 

Artístico do Brasil, não possui conselho municipal de cultura e uma política cultural 

estruturada, ocorrendo no município uma histórica dependência de políticas culturais 

implementadas pela instância federal e, consequentemente, atuação mais incisiva do 

Governo Federal, através dos seus órgãos representativos, em detrimento do Poder 

Público local que assume papel de coadjuvante.    

 

TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE 

CACHOEIRA - BA 

 

                                                        
3 Divisão político-administrativa da Bahia proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
e adotada pela atual gestão governamental. 



Município localizado na região do Recôncavo Sul baiano e pertencente ao 

território de identidade do Recôncavo. Os primórdios de Cachoeira remetem ao século 

XVI, com o início da colonização portuguesa da Baía de Todos os Santos e a instalação 

de engenhos de cana-de-açúcar nas margens esquerda do rio Paraguaçu. O 

desenvolvimento do povoado e acúmulo de riquezas em Cachoeira foram provenientes 

do alto rendimento da economia açucareira, aliada a posição estratégica da cidade, 

interligando duas regiões econômicas complementares: o Recôncavo e Sertão. 

Posteriormente, a produção de fumo gerou intenso fluxo de exportação transformando-a 

em um dos maiores entrepostos comerciais da Bahia e contribuindo para um expressivo 

crescimento demográfico (LUÍS SANTOS, 2001). Paralelo ao destaque econômico, 

Cachoeira destacava-se pela existência de suntuosos sobrados, casarões, prédios 

públicos e igrejas decoradas com a exuberância da arte barroca que marcou o período 

colonial da Bahia e pela preponderante participação nas lutas pela Independência da 

Bahia em 1923. 

Atualmente, notabiliza-se por apresentar manifestações populares singulares e 

multifacetadas, a exemplo da Boa Morte4, os sambas de roda Suerdick e Filhos do 

Caquende, a Esmola Cantada5, as quadrilhas, as tradicionais festas do São João e 

D’Ajuda e pelo acervo arquitetônico que lhe rendeu o título de Patrimônio Histórico e 

Artístico do Brasil. 

Desde a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) Cachoeira vem sendo contemplada como medidas federais de preservação e 

proteção do patrimônio local, assim, em 1938 ocorreu o tombamento do Conjunto do 

Carmo (composto pela Igreja do Carmo, Convento e a Casa de Oração da Ordem 

Terceira) que pela riqueza arquitetônica e artística foi registrado nos Livros Históricos e 

das Belas Artes (FLEXOR, 2007). Posteriormente, foram tombados a Igreja Matriz de 

Nossa Senhora do Rosário em 1939, Imóvel nº 34 na Rua Sete de Setembro em 1941 e 

Imóvel nº 17 na Rua Benjamin Constant em 1943.   

Sob a influência do documento o “Compromisso de Brasília” - formulado em 

1970, no contexto da Ditadura Militar, com a pretensão de ressaltar a proteção e 
                                                        
4 A Irmandade da Boa Morte em Cachoeira é uma sociedade religiosa fechada, formada exclusivamente 
por mulheres negras acima dos 40 anos. Realiza todos os anos, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, a Festa da 
Boa Morte, uma manifestação secular que encanta pelo seu caráter de afirmação de uma tradição e por 
mesclar nitidamente uma celebração religiosa de cunho católico com práticas típicas do candomblé, 
exaltando assim, o sincretismo religioso. 
5 O grupo cultural Esmola Cantada da Santa Cruz da Ladeira da Cadeia é formado por membros da 
comunidade cachoeirana que saem pela cidade, três vezes por ano, entoando ladainhas, cantarolando 
músicas sobre o lugar de vivência e pedindo donativos para realização da festa da Santa Cruz. 



valorização do patrimônio cultural e, por meio dessa medida, contribuir para a 

“invenção” da consciência nacional (SANTOS, 2007) – o Presidente da República 

Emílio G. Médici aprova o processo 843-T- 71, instituindo o tombamento do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico de Cachoeira – BA.  Efetivado pelo decreto nº 68.045 em 

18 de janeiro de 1971 e constando no Livro de tombo arqueológico, etnográfico e 

paisagístico, o ato constituiu-se na primeira política cultural na esfera federal 

direcionada para a cidade de Cachoeira, visando salvaguardar não apenas alguns bens 

tombados isoladamente, mas a totalidade do acervo arquitetônico e preservação da 

paisagem no entorno. 

No entanto, o processo de tombamento da cidade não foi suficiente para 

despertar na população local a valorização dos bens e o desenvolvimento de ações no 

sentido de zelar pela integridade e conservação dos mesmos. Dentre os motivos para o 

reduzido reconhecimento pode ser apontado o fato do “serviço, depois Instituto ou 

Secretaria, optar pela preservação do patrimônio de pedra e cal, de cultura branca, de 

estética barroca e teor monumental. Em geral: igrejas católicas, fortes e palácios do 

período colonial”. (RUBIM, 2007, p. 17), não abarcando a diversidade étnica e cultural 

brasileira. 

De acordo com Fonseca (2005) a maioria dos bens tombados não serve como 

parâmetros efetivos de identidade nacional, grande parcela da população os reconhece 

como símbolos abstratos e distantes da nação em função da lacuna com as tradições 

culturais e diferentes identidades. A referida autora não menospreza o valor dos 

patrimônios e nem as políticas de preservação, porém intitula os imóveis tombados de 

patrimônio pesado e mudo, esclarecendo que a referência ao pesado não se deve apenas 

a monumentalidade, mas pesado porque mudo em decorrência de um restrito grupo 

identificar-se com os mesmos, além do que, a proteção limita o acesso do público em 

geral, corroborando para alimentar a idéia de preservação como atividade culta e 

dificultando o reconhecimento dos valores e simbolismos dos patrimônios. 

Associado a reduzida valorização dos patrimônios pela população local, 

Cachoeira vivenciou um período de carência de políticas culturais que incentivassem o 

florescimento cultural, bem como a preservação dos bens tombados. Na década de 70, 

as únicas iniciativas se circunscreveram a abertura do Escritório Regional do 

Recôncavo6 do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), órgão que realizou 

nos anos de 72 e 73 um levantamento para cadastramento dos imóveis, censo sócio-
                                                        
6Quando criado tinha a função de atender os municípios de Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré.   



econômico dos moradores e restauração de três imóveis tombados que encontravam-se 

em situação de precariedade e/ou risco de desmoronamento. 

Entre as décadas de 80 e 90, com a permanência do grupo político Carlista no 

Governo Estadual por 16 anos consecutivos, vigorou na Bahia a associação explícita 

entre turismo e cultura, assim os projetos desenvolvidos visavam valorizar a cultura 

baiana não apenas pelo seu caráter simbólico e social, mas, essencialmente, pela 

potencialidade da dimensão econômica. Nessa conjuntura, o município de Cachoeira 

também experienciou os resultados do atrelamento entre as políticas de cultura e 

turismo. O município estava, desde a segunda metade do século XX, emerso numa 

decadência econômica e encontrou na indução da atividade turística uma alternativa de 

escape para a retração econômica, graças ao seu histórico conjunto arquitetônico, beleza 

paisagística, manifestações de expressões culturais e festividades populares 

reconhecidas e projetadas nacional e internacionalmente pelo cunho simbólico e 

cultural. 

  Intentando potencializar o desenvolvimento turístico em Cachoeira, o Governo 

Estadual, por meio da parceria IPAC e Secretaria do Planejamento (SEPLAN) e com 

financiamento do Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas do 

Nordeste (PCH) 7, promoveu em 1981 a restauração do Convento do Carmo, que com a 

conclusão das obras em 1983 foi transformado em Pousada do Convento atendendo aos 

padrões internacionais de hospedagem (FLEXOR, 2007).  Ainda nesse período, deu- se 

início ao processo de turistificação de Cachoeira e, em especial,  da Festa da Boa Morte 

com sua inserção nos roteiros de turismo Étnico Afro, bem com a espetacularização do 

tradicional festejo de São João e a resignificação da Feira do Porto8.  

Por outro lado, algumas manifestações culturais locais sofreram sérias restrições 

de financiamento por não se enquadrarem nas exigências dos programas de 

financiamento como a Lei Rouanet e o Fazcultura e/ou por não pertencerem as áreas 

culturais de maior visibilidade. O descaso também atingiu o patrimônio material, que 

em função da ação corrosiva do tempo, destruições provocadas por enchentes do Rio 

Paraguaçu, falta de manutenção especializada e ausência de políticas de preservação, 

atingiram elevado estado de degradação. 

                                                        
7 Programa criado pelo IPHAN em 1973 com orçamento proveniente do Fundo de Desenvolvimento de 
Projetos Integrados. 
 
8 Feira de artesanato ocorrida na área do porto fluvial durante o período da festa de São João. 



A reversão da situação de desatenção com os patrimônios tangíveis de Cachoeira 

somente ocorreu a partir da concepção do programa federal de proteção aos 

patrimônios, denominado de Monumenta. O Programa Monumenta, principiado no ano 

20009, possui como diretrizes a revitalização e preservação do patrimônio histórico e 

artístico urbano sob proteção federal, viabilizando sua utilização social, cultural e 

econômica, visto que as áreas preservadas apresentam significativa atratividade para o 

desenvolvimento do turismo cultural. As obras realizadas nos imóveis públicos dos 83 

municípios contemplados são custeadas por recursos da União, estados e municípios, e 

contam com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Em 2002 as ações do Monumenta foram iniciadas em Cachoeira, sob a 

coordenação da filial no município da 7ª Superintendência Regional do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em associação com o Escritório 

Regional do Recôncavo do IPAC e Secretária Municipal de Cultura e Turismo, com 

intenção de restaurar imóveis do centro histórico que encontrava-se em estágio 

avançado de deteriorização, muitos em ruínas. Antes do início das obras o programa 

patrocinou oficinas de marcenaria, pintura artística, carpintaria, estucaria10, cantaria e 

ferraria para qualificação de mão-de-obra, em função da escassez de profissionais 

especializados na região.  

O projeto, que prevê um investimento de aproximadamente R$ 24 milhões em 

Cachoeira (município contemplado pelo programa que recebe o maior volume de 

recursos), ainda está em andamento, mas já foram concluídas as recuperações da Capela 

da Ajuda, Conjunto do Carmo, Arquivo Público, Igreja Matriz de Nossa Senhora do 

Rosário, Paço Municipal (Casa de Câmara e Cadeia), Igreja do Rosarinho e Cemitério 

dos Pretos, casa natal de Ana Nery, Igreja Nossa Senhora do Monte, requalificação da 

orla na Rua do Cais e inúmeros outros imóveis representativos da história local. Vale 

ressaltar que, em Cachoeira, não estão sendo restaurados somente os bens públicos, já 

foram concluídas as obras em 20 imóveis privados, 11 estão em fase de 

desenvolvimento e está prevista a reforma de mais 40. 

Os bens culturais de caráter imaterial, até então desamparado de políticas de 

incentivo e proteção, adquiriram valorização governamental durante a gestão de 

                                                        
9 As atividades do programa Monumenta em Cachoeira foram consideravelmente ampliadas durante o 
Governo Lula, abrangendo um número maior de patrimônios, incluindo os imóveis privados que recebem 
financiamento da Caixa Econômica e estendendo os convênios até 2009. 
10 Estucaria é a arte de utilizar argamassas diversas para o revestimento de alvenarias ou madeiras, 
criando sobre elas escultura e elementos decorativos. 
 



Gilberto Gil a frente do Ministério da Cultura. Em 2004 o Samba de Roda do 

Recôncavo Baiano foi registrado como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN e 

reconhecido como Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO em 2005, sendo contemplados com tal ação os grupos de samba de roda 

existentes em Cachoeira. 

   Em relação ao estímulo a produção cultural e manutenção de manifestações e 

projetos culturais já existentes, foi lançado em 2003 o programa federal Pontos de 

Cultura, com o desígnio de fomentar pólos de criação e produção artísticas, sendo 

vinculado ao Programa Cultura Viva. Trata-se de um programa pioneiro, pois através de 

seleção por editais públicos, o Ministério da Cultura oferece subsídio para alavancar 

ações e projetos já em condução nos municípios. Atualmente existem 824 Pontos de 

Cultura dispersos pelo território brasileiro. 

Na Bahia são setenta os Pontos de Cultura, dois deles localizados no município 

de Cachoeira: o Terreiro Cultural e a Sociedade Litero Musical Minerva Cachoeirana. O 

primeiro desenvolve atividades relacionadas a Cineclube e Cine Teatro, criando uma 

estrutura de apoio a produção, veiculação de diversificadas expressões artística,  

buscando estimular ações de economia solidária, jornalismo colaborativo, 

educomunicação e protagonismo juvenil . Enquanto o segundo, refere-se a uma secular 

filarmônica que realiza ações vinculadas ao ensino musical para a população 

cachoeirana, abrangendo, principalmente, o público infanto-juvenil. 

No que tange a atuação dos órgãos públicos responsáveis pela cultura na esfera 

municipal, somente a partir de 2005, com o desmembramento da cultura da Secretária 

de Educação, Cultura e Desportos e a criação da Secretaria de Cultura e Turismo, 

podem ser apontados alguns avanços e proposições culturais. Anteriormente, a grande 

incumbência do setor municipal da cultura se limitava a organização das festas 

populares e cívicas na cidade e zona rural de Cachoeira. Hoje, embora de maneira 

incipiente, já existem algumas iniciativas direcionadas a atendem as demandas culturais, 

entre elas destacam-se: 

- Inserção de apresentações dos grupos culturais locais nas programações das 

festividades; 

- Revitalização do desfile cívico de 25 de junho, data em que Cachoeira assume o posto 

de capital do estado da Bahia, uma homenagem do Governo Estadual pela sua 

participação nas lutas pela Independência da Bahia; 



- Realização do cadastramento das manifestações culturais do município e Inventário 

Cultural, viabilizados com recursos provenientes do PRODETUR/ NE11; 

- Promoção do seminário “Cultura e Turismo de Cachoeira: desenvolvimento territorial 

e sustentável”, realizado em julho de 2008 - com a participação de representantes de 

órgãos culturais estaduais que desenvolvem ações no município - objetivou incitar 

discussões sobre políticas públicas de cultura e turismo em Cachoeira; 

- Proposta de criação do Conselho Municipal de Cultura e Turismo; 

- Implantação, em parceria com a filial local da 7ª Superintendência Regional do 

IPHAN, da disciplina Educação Patrimonial na rede de escolas públicas municipais. 

 A Educação Patrimonial é um programa nacional desenvolvido pelo IPHAN 

como uma das vertentes de atuação do Monumenta, com o intuito de despertar nas 

comunidades das cidades tombadas a apropriação, conhecimento e valorização do 

patrimônio cultural, facilitando assim, a preservação dos bens tombados. Outra função 

do programa é o fortalecimento do sentimento de identidade em relação ao patrimônio, 

já que significativa parcela da população local considera o patrimônio e as ações de 

fiscalização do IPHAN entraves burocráticos para “modernização” de Cachoeira. 

Iniciada em Cachoeira no ano de 2008, a proposta de Educação Patrimonial é 

trabalhada interdisciplinarmente no Ensino Fundamental I e como disciplina específica 

no Ensino Fundamental II. As primeiras ações para implementação da disciplina foram 

a capacitação de professores da rede municipal e distribuição da cartilha “Cachoeira: 

vivências e compreensões do patrimônio cultural”, elaboradas pelo escritório local do 

IPHAN. A referida cartilha é um importante instrumento para o processo de 

“alfabetização cultural”, pois traz entrevistas com personalidades populares (detentoras 

de informações e vivências de Cachoeira) e breves históricos com descrição dos 25 bens 

culturais ou patrimônios materiais e imateriais mais citados nos depoimentos dos 

entrevistados, buscando abarcar os bens mais representativos da memória e identidade 

coletiva local.  

O Plano Diretor Participativo do município também apresenta disposições para a 

questão cultural em Cachoeira, dessa maneira no Título III, Capítulo III, Seção III, Art. 

24ª dispõe sobre a afirmação da cultura asseverando que constituem-se objetivos deste 

eixo estratégico: cidadania, auto-estima, identidade e orgulho fortalecidos através de 

                                                        
11 Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, executado pelo Banco do Nordeste e 
financiado pelo BID, tem por objetivo auxiliar estados e municípios a expandirem as atividades turísticas 
na região. 



projetos voltados para o estímulo às atividades artísticas e culturais da população e 

para a perpetuação da memória da cidade (CACHOEIRA, 2006, p. 7). 

Entretanto, somente a idealização na teoria não é suficiente para a concretização de 

tais intencionalidades. É proeminente colocar em prática ações de incentivo e suporte 

que permitam a continuidade e o surgimento de manifestações culturais e artísticas e, 

fundamentalmente, promovam o reconhecimento e valorização dos bens tangíveis e 

intangíveis como elementos integrantes da cultura local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em Cachoeira – BA, além da inexistência de uma política cultural estruturada, a 

análise das ações e propostas para a cultura na escala municipal constitui-se em uma 

tarefa problemática, principalmente pela conjugação de fatores como: escassez de 

registros sobre o desenvolvimento dessas proposições ao longo dos anos no município; 

dificuldades de acesso aos documentos institucionais; descontinuidades de programas 

em função de mudanças político-administrativas; carência de corpo técnico 

especializado; limitações orçamentárias e subordinação das iniciativas culturais as 

políticas de turismo. 

De acordo com os resultados do Suplemento de Cultura da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (MUNIC-2006) desenvolvido pelo Instituto de 

Geografia e Estatística (IBGE), 42,1% dos municípios brasileiros não possuem uma 

política cultural. Considerando-se que a existência de tal política é dos indícios da 

relevância que a dimensão cultural tem perante os órgãos administrativos, é possível 

afirmar que a cultura não está devidamente inserida nas pautas de discussões políticas, 

não sendo concebida pelos gestores públicos como um instrumento essencial para a 

indução da prática da cidadania e promoção da qualidade de vida local. 

Para Botelho (2004), mesmo com os empecilhos enfrentados para a formulação 

e gerenciamento de uma política cultural, existem no Brasil municípios que 

conseguiram desenvolver bons exemplos de políticas democráticas. Afirma ainda, que a 

esfera municipal é um espaço privilegiado para reivindicações relacionadas à área 

cultural “em função de sua proximidade – indiscutivelmente maior – do viver e do fazer 

cotidianos dos cidadãos, esses governos tornam-se mais suscetíveis às demandas e 

pressões da população” (p. 06). 



Nestes termos, para uma modificação da realidade evidenciada, faz-se 

necessário que a sociedade civil desperte para a indispensabilidade da sua atuação no 

processo de elaboração e condução das políticas públicas, exigindo ações efetivas e 

coerentes, deixando de relegar o direito constitucional e adquirido de participação, bem 

como deve agir em parceria com os gestores locais no intuito de desenvolverem, 

conjuntamente, uma política cultural que atenda aos anseios e demandas do município 

de Cachoeira.    
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