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Resumo 

O artigo trata da dissertação final do Mestrado em Gestão Cultural da Universidade de 
Barcelona, onde analisamos a hipótese de que em municípios de baixo índice de 
desenvolvimento social é estratégico o uso da gestão da cultura como instrumento para 
o desenvolvimento, tendo como objeto de estudo o caso de Guaramiranga/Ceará, no 
período de 1992/2007. Partimos de uma breve reconstituição histórica das políticas 
culturais no Brasil, passamos pela construção teórica de um conceito para 
desenvolvimento e políticas culturais a partir de diversos autores contemporâneos e 
concluímos com a análise dos indicadores oficiais do município, relacionando-os com 
as práticas de gestão aplicadas pelo poder público, aliadas à pesquisa de percepção e 
entrevistas realizadas com a população local e agentes responsáveis pelas ações. 
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O contexto da política cultural no Brasil 

Iniciamos nosso trabalho com uma breve reconstituição histórica das políticas culturais 

no Brasil, observando que dentre suas principais características estão a oscilação entre 

iniciativas exitosas com alguns momentos de criatividade no cenário nacional e a 

insistente descontinuidade política de nossos governos, reforçada ainda pela quase que 

total ausência de políticas públicas municipais de cultura. Tal situação inicia-se ainda no 

Brasil Colônia e permanece até os dias atuais, apesar da incipiente preocupação pelo 

estudo das políticas públicas de cultura e da criação do Ministério da Cultura após o fim 

da ditadura militar, nos anos 80. Com a criação do MinC,  os governos estatais 

momento começam um movimento de valorização da cultura nas políticas públicas, mas 

de uma forma tímida ainda, e sem a efetiva participação dos gestores municipais, tendo 

como princípio a participação do poder estadual no cenário nacional e com políticas 

voltadas quase que exclusivamente para as capitais, fato observado em diversos Estados 

brasileiros.  
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Nos anos 90 outro período de ostracismo domina as políticas culturais em todo país, 

com o governo neoliberal que adota as políticas de financiamento através de leis de 

incentivo e captação de recursos por parte dos produtores. Rubim (2007) descreve da 

seguinte maneira a política cultural nos anos do neoliberalismo a nível nacional:  

A combinação entre escassez de recursos estatais e a afinidade desta lógica de 
financiamento com os imaginários neoliberais então vividos no mundo e no país, fez 
que boa parte dos criadores e produtores culturais passasse a identificar a política de 
financiamento e, pior, as políticas culturais somente como as leis de incentivo. Outra 
vez mais a articulação entre democracia e políticas culturais mostrava-se problemática. 
O Estado parecia persistir em sua ausência no campo cultural em tempos de democracia. 
(Rubim, 2007:25)2 

Hoje, o Brasil vive um momento histórico nas políticas culturais, achamos que novos 

paradigmas estão sendo criados no âmbito das decisões do poder público. Com o 

governo de Lula, a partir de 2002 e, através da gestão do Ministro Gilberto Gil, uma 

nova ação procura implantar políticas culturais, através do Sistema Nacional de Cultura, 

que trabalhem as três esferas de poder, os governos federal, estatal e municipal.  Mas, 

apesar destas influências, muito ainda deve ser mudado para que Brasil seja um país que 

reconheça realmente seu potencial cultural e o utilize para o desenvolvimento.  

 

A cultura nas políticas públicas municipais 

Reconhecemos que no campo da gestão cultural encontramos muitos casos de sucesso 

tanto na esfera pública como privada, destacando-se os aspectos do desenvolvimento 

cultural, político, econômico, administrativo e turístico, reduzindo a poucos os relatos 

de experiências que destacam os aspectos de desenvolvimento integral que a gestão 

cultural pode promover. É lógico que ressaltamos a importância dos êxitos nas áreas 

acima descritas, mas observamos que muito poucos gestores públicos de municípios 

brasileiros vêem a posição estratégica que uma política cultural pode ocupar visando ao 

pleno desenvolvimento do município, principalmente em cidades pequenas e de baixo 

índice de desenvolvimento social, objeto de nossa investigação. 

No cenário nacional vivenciamos a democratização dos recursos públicos de apoio à 

produção cultural, que antes eram centralizados na região sudeste de Brasil e agora têm 

cotas para as regiões definidas por lei; a criação de um Sistema Nacional de Cultura 

onde as instituições culturais públicas e privadas podem trabalhar em colaboração; a 

realização de estudos da economia da cultura no país; o estímulo à sociedade civil a 
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organizar-se e à discussão de políticas para o desenvolvimento cultural, bem como 

outras muitas iniciativas importantes para o desenvolvimento na gestão da cultura. 

Ainda que as ações sejam muito importantes no contexto Brasil, precisa-se de tempo 

para uma verdadeira mudança na realidade da gestão pública da cultura nos municípios. 

A maior parte das cidades, pequenas e de baixo índice de desenvolvimento social, 

mantêm as práticas de valorizar as áreas que recebem mais recursos financeiros do 

governo federal, como educação e saúde, relegando o tema de cultura a um segundo ou 

terceiro plano.  

Afirmando nossa idéia de que os gestores municipais fazem muito pouco de gestão 

cultural nos municípios pequenos, encontramos dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e do Ministério da Cultura brasileiro publicados em 20043, 

referentes aos anos 2002-2003, apontando que o 41% do consumo cultural em Brasil, 

incluindo desde os produtos culturais como artesanato, CDS, DVDs, livros, entradas de 

cinema e teatro até a compra de equipas de informática e telecomunicações, se realiza 

nas grandes cidades, onde também se encontra a maior parte dos equipamentos 

culturais. Em relação com este tema, Silva (2007) destaca que:  

Caracterizada por lacunas e ausências, a distribuição dessa oferta (cultural) revela as 
desigualdades em esforço e capacidade de destinação dos recursos financeiros 
municipais. A capacidade financeira desigual faz a oferta de bens culturais por meio de 
financiamento público acessível a poucos municípios, concentrando nas capitais e 
regiões metropolitanas mais pujantes economicamente. (Silva, 2007:11)4 

Outros dados recentes do Perfil dos Municípios Brasileiros em Cultura (MUNIC 2006)5 

indicam que pouco mais de 4% dos municípios têm uma Secretaria própria para a 

cultura e um 42,1% dos municípios brasileiros não tem uma política cultural definida, 

de maneira que a cultura não está na agenda das políticas públicas de uma alta 

percentagem dos municípios brasileiros. 

E, além do descaso com as políticas culturais, os gestores municipais também não 

consideram a cultura como um tema transversal a diversos outros segmentos da vida 

quotidiana do cidadão, como em Botelho (2001): 

Não se pode esquecer que a área da cultura tende a ser vista como acessório no conjunto 
das políticas governamentais, qualquer que seja a instância administrativa. Quase 
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sempre são os militantes da área cultural (criadores, produtores, gestores, etc.) os únicos 
a defender a idéia de que a cultura passa obrigatoriamente todos os aspectos da vida da 
sociedade e de que, sem ela, os planos de desenvolvimento sempre serão incompletos e, 
como alguns defendem, destinados ao fracasso. (Botelho, 2001:76)6 

Defendemos através deste estudo que a política cultural numa gestão municipal pode ir 

muito além do intuito de entretenimento, de desenvolvimento econômico ou ainda  

estritamente cultural, e enfocar os âmbitos político e social de uma forma integrada, 

como uma ampliação do entendimento do que é a função da gestão cultural numa 

sociedade, como afirma a UNESCO (2006):  

(...) a relação entre cultura e desenvolvimento vai bem mais além dos aspectos 
econômicos; o que significa um desafio ainda maior para a medição e monitoramento 
do impacto das ações concebidas. O Brasil é um campo fértil para o desenvolvimento de 
projetos em que a cultura tenha um papel central, devido a sua notável diversidade 
criativa. Áreas como o artesanato tradicional, pequenas manufaturas, moda e desenho 
são estratégicas para o país, em vista de sua potencialidade em termos da melhoria das 
condições de vida das populações mais pobres. (UNESCO, 2006:43)7 
 

Desenvolvimento: um conceito em construção 

Com relação ao conceito de desenvolvimento que empregamos neste trabalho, tentamos 

procurar uma idéia de desenvolvimento no sentido mais amplo possível, através da 

análise de aspectos transversais às áreas de economia, educação, cidadania e cultura a 

serem observado na cidade de Guaramiranga, estruturando um sentido que possa 

integrar o ser humano e suas condições de vida em procura da liberdade de escolhas, 

como aponta o Nobel de Economia, Amartya Sen (2006) 

A reflexão sobre o desenvolvimento se achava limitada à concepção elementar de que 
os países pobres não são mais que países com níveis de renda baixos, onde o objetivo 
era, simplesmente, superar os problemas do subdesenvolvimento através do crescimento 
econômico, aumentando o PNB. Mas resultou que esta não era uma via adequada para 
pensar a questão do desenvolvimento, que deve-se vincular com o avanço do bem-estar 
das pessoas e de sua liberdade. (Sen, 2006:30)8 
Nossa revisão bibliográfica em busca de um conceito de desenvolvimento que refletisse 

nossa necessidade de não falar exclusivamente em desenvolvimento social, econômico, 

humano ou cultural nos revelaram a inquietude atual e constante nos pensadores e 

investigadores contemporâneos. Como uma cita de Boutros-Ghali no Relatório da 
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Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento - Nossa Diversidade Criativa 

(PNUD: 1997)9: 

Dado que o desenvolvimento converte-se num imperativo à medida que nos 
aproximamos ao ano 2000, enfrentamo-nos com a necessidade de dar um novo sentido a 
esta palavra. Refletir sobre o desenvolvimento é, portanto, o mais importante desafio 
intelectual dos anos vindouros. (PNUD, 1997:31) 
Muito bem descrito por Ortiz (2008), a percepção de desenvolvimento é uma questão 

dos tempos modernos, em contraposição ao pensamento conservador dos status quo nos 

antigos regimes: 

A noção de desenvolvimento pertence ao domínio da racionalidade, implica uma 
dimensão da sociedade na qual é possível atuar, desta ou daquela maneira. Neste 
sentido, não é constitutiva da sociedade. Trata-se de uma concepção datada 
historicamente. Nas sociedades passadas, tribais, cidade-Estado, impérios, não existia 
na forma como a conhecemos hoje. Inclusive nas sociedades européias do Antigo 
Regime, o ideal de belo nada tinha de progressista; identificava-se com um modelo 
determinado na Antiguidade, e devia ser copiado para perpetuar-se. (Ortiz, 2008)10 
A discussão neste momento converge para o desenvolvimento não como um fim em si, 

mas como meio dos objetivos desejados, considerando ao ser humano no centro da 

questão e seu processo pessoal e social baseado também na cultura como um dos 

elementos transversal mais amplo. Em outro texto, Kliksberg (2000) reforça a 

necessidade de mudança a partir da experiência de desenvolvimento em América 

Latina: 

O capital social e a cultura começaram a instalar-se no centro do debate sobre o 
desenvolvimento, não como adições complementares a um modelo de alto vigor que se 
aperfeiçoa um pouco mais com eles. Todo o modelo está sofrendo severas dificuldades 
por suas distâncias com os fatos, e as críticas procedentes de diversas origens se 
encaminha de um modo ou outro a “recuperar a realidade” tendo em vista produzir, em 
definitivo, políticas com melhores oportunidades com respeito a meta finais. (Kliksberg, 
2000:6) 11 
Por fim, olhando a definição de desenvolvimento nos tempos atuais, encontramos um 

caleidoscópio de fatores que nos fizeram optar pelo conceito de desenvolvimento sem 

outra expressão que o defina ou limite seu entendimento. Propusemos aqui a idéia de 

desenvolvimento em seu alcance mais amplo. Poderia chamar-se integral, universal, 

transversal, holístico. O nome usado não importa agora tanto quanto a idéia em si 

mesma. Por este motivo decidimos usar simplesmente a expressão “desenvolvimento”.   

 

Cultura e cidades  
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Na Agenda 21 da Cultura, as cidades que aderiram aos seus princípios assumem o 

compromisso de elaborar uma estratégia cultural local de acordo com as recomendações 

do documento. É um marco para as políticas culturais do âmbito mundial, por sua 

característica inovadora de reunir governos locais no novo mundo globalizado, e 

considerar a cidade como o ponto principal para as ações.  

No Princípio 7, da Agenda 21 da Cultura, as cidades e espaços locais são considerados o 

ponto principal para o desenvolvimento cultural e humano: 

As cidades e os espaços locais são um marco privilegiado da elaboração cultural em 
constante evolução e constituem os âmbitos da diversidade criativa, onde a perspectiva 
do encontro de tudo aquilo que é diferente e diferente (procedências, visões, idades, 
gêneros, etnias e classes sociais) faz possível o desenvolvimento humano integral. O 
diálogo entre identidade e diversidade, indivíduo e coletividade, revela-se como a 
ferramenta necessária para garantir tanto uma cidadania cultural planetária como a 
sobrevivência da diversidade lingüística e o desenvolvimento das culturas. (AGENDA 
21, Princípio 7)12 
Sabemos que os desafios para alcançar o ideal proposto na Agenda 21 da Cultura são 

muitos, principalmente em cidades de países que não estão numa situação de 

desenvolvimento social e econômico. Mas um dos desafios que existem é as duas 

realidades diferentes, as capitais e as cidades pequenas, e não só em Brasil, senão 

também na Espanha,  como destaca Manito (2007): 

Para analisar as políticas culturais locais é necessário distinguir duas realidades muito 
diferentes: de um lado encontram-se as grandes capitais, onde se concentra criação, 
produção e exibição e com oferta tanto pública como privada; do outro estão o resto de 
municípios onde a grande maioria de programadores são os governos locais (em casos 
reduzidos, alguma entidade sem fins lucrativos). (Manito, 2007:35)13 
Outro aspecto que queríamos ressaltar é a importância de considerar o conceito de 

comunidade nas políticas culturais locais, que deve ser mais amplo e ao mesmo tempo 

mais centralizado. Isto é, por um lado a idéia que se pode ter de identidade cultural de 

uma cidade é tão mutável como o conceito de identidade cultural em si mesmo, já que 

as realidades mudam constantemente e, logicamente, suas identidades também. Não é 

possível fazer um desenho da identidade cultural de uma comunidade tal qual uma 

imagem parada.  

A dinâmica da construção do sentido de comunidade pode estar presente em muitos 

aspectos como na organização das pessoas nos bairros e nas influências das 

comunicações em suas mais íntimas manifestações, onde os costumes específicos de 

                                                        
12 Disponível em www.agenda21cultura.net  
13MANITO, Félix. Cultura e estratégia de cidade. CIDEU, Barcelona, 2007. 



cada bairro podem mudar, desde a origem de seus habitantes até o uso do espaço pela 

economia, e tudo o quotidiano que move as pessoas. 

Qual é a diferença entre viver no campo, numa cidade pequena ou numa capital? Com o 
progresso das comunicações e o acesso universal às novas tecnologias, esta diferença 
tende a diminuir em certos aspectos, sempre que os  habitantes das zonas rurais possam 
ter acesso às redes mundiais de comunicação. (Jelin em UNESCO, 1998:153) 14 
Neste sentido, pensamos em como compreender a comunidade se hoje as culturas são 

hibridas como bem descreve Canclini: 

Estes processos incessantes, variados, de hibridação levam a relativizar a noção de 
identidade. Questionam, inclusive, a tendência antropológica e de um setor dos estudos 
culturais ao considerar as identidades como objeto de investigação. A ênfase na 
hibridação não só aprisiona a pretensão de estabelecer identidades “puras” ou 
“autênticas”. Além do mais, põe em evidência o risco de delimitar identidades locais 
autóctones, ou que tentem se afirmar como radicalmente opostas à sociedade nacional 
ou a globalização. (Canclini,p10)15 
Leitão (2006) confirma as palavras de Canclini, com sua proposta de questionar o 

próprio sentido da diversidade cultural, muito utilizada nos discursos políticos e que 

pode, e em nossa opinião deve, ser repensada: 

O conceito de diferença "cultural" ressalta a ambivalência da autoridade cultural, 
fazendo-nos repensar expressões como "tradição" e "identidade cultural". Mais do que 
um depositário unificador do passado, a cultura é um espaço de lutas políticas, uma 
zona instável de enunciados atravessados pela linguagem que os simboliza e os 
interpreta. Esses lugares de enunciação transformam em todo momento os enunciados 
culturais em espaços de negociação, de tradução, de refazer a história. Nesse sentido, 
mais valeria abrir caminho a um conceito da cultura que olhe para seu hibridismo que 
para a diversidade, pois é nesse "meio-lugar" que se constitui o espaço movediço da 
diferença cultural.  (Leitão, 2006:91)16 

Diante de tamanha complexidade que trata do conceito de comunidade no sentido 

cultural, achamos que é necessário conhecer estas questões para poder propor ações 

locais. Conhecer as realidades dos cidadãos, aproximar-se o mais possível ao quotidiano 

para estabelecer ações e/ou criar equipamentos que respondam às necessidades mais 

locais é uma destas propostas, descrita por Manito (2007) com respeito aos 

equipamentos de proximidade: 

No caso de Espanha, a escassez generalizada de equipamentos ao recuperar a 
democracia leva as prefeituras a criarem equipamentos de proximidade polivalentes que 
bebem tanto da tradição própria dos atos populares, casas do povo, etc. como dos 
modelos europeus dos anos 70, os centros cívicos italianos, as casas de cultura 
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francesas, os centros comunitários britânicos e as universidades populares alemãs. 
Trata-se de um modelo hibrido, onde o papel da cultura tende a diminuir e a conviver 
com mais ou menos dificuldades com o resto dos serviços municipais que integra. 
(Manito, 2007:13-14)17 
Assim, para que a construção de uma política cultural local seja possível e atenda às 

expectativas da população, e suponha um avanço no desenvolvimento cultural e total da 

cidade, é necessário conhecer suas realidades e estimular a participação cidadã nas 

decisões. Ao falar aqui de cidadãos não falamos especificamente dos nascidos na 

localidade, senão dos que vivem, que participam, de uma forma permanente ou 

temporária na vida da cidade, como um espaço de criação, através dos quatro elementos 

descritos por Martinell (2003) 18: criatividade, informação, trabalho em rede e coesão 

social. 

Ainda é necessário conhecer e reconhecer as realidades locais, uma vez que a cultura 

também tem a função de atrair turistas à cidade. Há que ter cuidado com a 

homogeneização para que a manifestação local não seja transformada num produto 

consumível e descartável. Achamos que qualquer cidade tem potencial para o turismo 

cultural, uma vez que a produção cultural local, no contexto da hibridação cultural, é 

por si mesma um atrativo de pessoas de qualquer parte do mundo. Por outro lado, há de 

saber como desenvolver o turismo local, sem prejudicar a outras áreas da comunidade 

como o meio ambiente. O turismo cultural deve ser pensado de forma responsável para 

que seja sustentável e durável.  

As últimas tendências no que diz respeito ao turismo como estratégia cultural propõem 
desenvolver complexos sem prejudicar o ecossistema original; enquanto convertem-se 
em negócio rentável, podendo financiar projetos ou programas culturais concebidos em 
função do benefício de toda uma comunidade; portanto, a elaboração, execução e 
seguimento de uma política cultural deve estar enraizada na participação de todos os 
agentes dessa comunidade em relação com a harmonia com a natureza. (Ramírez, 2004) 
19 
Tudo o que propomos aqui não são uma realidade nas organizações políticas mais 

tradicionais ou em pequenas cidades onde as práticas políticas ainda estão com as raízes 

estabelecidas no autoritarismo, populismo, clientelismo ou outros tipos de gestão que 

não sejam verdadeiramente democráticas. E, logicamente, não consideram a todas as 

pessoas cidadãs com direitos e obrigações.   
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Nossa intenção é refletir sobre a relação entre cultura e cidade através de políticas 

culturais que sejam libertadoras no sentido de desenvolver o pleno direito à criação, o 

acesso e o uso dos bens culturais. Sabemos que as políticas culturais locais são capazes 

de produzir uma sociedade mais equilibrada em muitos aspectos, no sentido de 

possibilitar a diversidade cultural que existe escondida, de contribuir à consciência 

democrática e cidadã em todos os aspectos e colaborar com o desenvolvimento integral 

da humanidade, para fazer um novo sujeito cultural, a partir do sujeito social e político 

como nos assinala Chauí (1995): 

A cidadania cultural teve em seu centro a desmontagem crítica da mitologia e da 
ideologia: tomar a cultura como um direito foi criar condições para fazer visível a 
diferença entre carência, privilégio e direito, o dissimulo das formas de violência, a 
manipulação efetuada pela mass média e o paternalismo populista foi a possibilidade de 
fazer visível um novo sujeito social e político que se reconheça como sujeito cultural. 
(Chauí, 1995) 20 
 

O estudo do caso Guaramiranga 

O município de Guaramiranga tem seus primeiros vínculos com as manifestações 

culturais a partir do século XVIII, quando refugiados da seca na região chamada “sertão 

cearense” subiram o serra de Baturité para trabalhar nas plantações de café do então 

povoado de Concepção do Serra, fazendo dramatizações cantadas (dramas) durante a 

colheita e nas festividades locais. Esta prática prosseguiu até a decadência do ciclo do 

café na região, nos anos 50, quando de povo Concepção da Serra passa a ser município 

de Guaramiranga, então voltado para a economia agrícola, apesar de que todo o 

município fazer parte de uma área de preservação ambiental. Tal característica impediu 

o desenvolvimento local, uma vez que na agricultura pouco ou quase nada era permitido 

fazer, se convertendo em alternativa sustentável a busca de um turismo rural que 

colaborasse no desenvolvimento local, objetivo este que também não foi atingido dada a 

pouca dinamização do comércio local por parte dos proprietários de terras, provocando 

uma estagnação no crescimento da cidade. 

Esta situação manteve-se até o momento em que o Sr. Dráulio Holanda assume o cargo 

de Prefeito Municipal com a intenção de realizar uma política para o desenvolvimento 

diferenciada das ações que se praticavam na época, em sua grande maioria centradas 

quase que exclusivamente na educação e saúde. A idéia era realizar ações integradas 

numa política transversal entre diversos departamentos, com estratégias que levassem à 

                                                        
20CHAUÍ, Marilena. Cultura política e política cultural. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de 
São Paulo. vol.9 não.23 São Paulo, 1995 



alfabetização da população, ao desenvolvimento do turismo, ao crescimento dos 

indicadores sociais, ao incremento do comércio local, além de outras intenções como a 

inclusão dos habitantes locais no mundo das manifestações culturais, mudando o 

comportamento dos habitantes como consumidores e produtores de cultura, colaborando 

assim com o desenvolvimento integral (educativo, social, cultural, turístico e 

econômico). 

Tendo como base a vocação para a arte da dramatização, iniciaram uma série de 

atividades com grupos convidados de outras cidades que compunham com os grupos 

locais uma programação cultural gratuita para os habitantes do município. Estas 

atividades apresentavam-se em tendas de circo montadas na sede do município. E, 

fazendo surgir assim a necessidade de construção de um teatro local. 

A partir desta necessidade, e com o apoio político e recursos federais, construiu-se o 

Teatro Rachel de Queiroz, com capacidade para 150 pessoas, que abrigou a primeira 

edição do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga - FNT, em 1993. Com o 

sucesso do primeiro FNT realizaram-se outras edições e um novo fato fazia-se presente, 

a chegada do turismo na sede do município, antecipando um pensamento global de 

criação de festivais para a consolidação do desenvolvimento cultural nas cidades, como 

afirma Manito (2007):  

Além das festas, os festivais estão também cada vez mais presentes como objetivo na 
política global de uma coletividade. Os festivais são a principal ferramenta para vender 
uma cidade, mas o importante é que o festival se baseie num ponto forte da cidade em 
questão ou que gere uma nova singularidade. (Manito, 2007:17)21 
Na Secretaria de Cultura de Guaramiranga encontramos pensamentos que não são 

típicos na gestão pública cultural de cidades pequenas de Brasil. A missão que se 

procura cumprir é “Promover a Cultura como via de desenvolvimento humano, 

posicionando-a na centralidade das estratégias municipais de promoção do 

conhecimento, inclusão social e desenvolvimento sustentável”. Os pilares da gestão 

municipal de cultura são o incentivo às artes;  a preservação da memória e do 

patrimônio; a promoção do conhecimento e a inclusão social através de suas ações e 

projetos.  

 

Análise das informações coletadas 

                                                        
21 MANITO, Félix. Cultura e estratégia de cidade. CIDEU, Barcelona, 2007. 
 



Na observação das ações realizadas pela Secretaria, vimos o avanço de ofertas culturais 

na cidade no período estudado de 15 anos, apesar de não nos fazer a comparação dos 

anos 1992 e 2007, por não ter os dados do ano 2007 isoladamente. Percebemos que o 

crescimento é visível, (de 26 ações em 1992 a 68 ações em 2007), o que nos mostra a 

intenção de desenvolver o conhecimento e a diversidade cultural no município.   

Percebemos também através dos relatórios que o poder público procura relações mais 

estreitas com a comunidade, no sentido de proporcionar a participação cidadã nas 

decisões políticas, ou seja, estimula a participação através de fóruns, encontros e 

reuniões, como assinalado principalmente nas entrevistas de profundidade e na listagem 

de ações da secretaria de cultura. Neste sentido, está de acordo com os princípios de 

desenvolvimento apontados na Agenda 21 da Cultura e no conceito de democracia 

cultural, apesar de observamos também que a ação precisa ir para fora da sede do 

município como nos revelam algumas informações dos próprios entrevistados.  

Nos indicadores oficiais, encontramos um grande apoio a nossa hipótese, no aspecto 

relativo aos investimentos financeiros do governo local na cultura. Constatamos que na 

gestão influenciada pela missão da Secretaria de Cultura os gastos ultrapassam o 2%, 

sendo destacável na realidade nacional, já que é notório, e público, a intenção de que no 

Brasil existe uma “luta” para se chegar a 1% o orçamento cultural nos municípios. Na 

entrevista em profundidade com Nilde Ferreira, ex secretária de cultura, é citado o fato 

de que em alguns anos este recurso chegou a 16% do orçamento municipal.  

Observando ainda o IDH-m (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 2002, 

o salto é visível em relação aos dados de 1991. De 0,55 a 0,65, com um aumento de 

20%. Estes dados não indicam que o fator mais importante desta mudança tenha sido a 

cultura, mas na análise em relação a outros índices e informações que obtivemos no 

estudo, principalmente nas pesquisas e entrevistas em profundidade, tendemos a 

concluir que as ações culturais estão relacionadas ao desenvolvimento de uma forma 

geral.  

Outro aspecto a ser destacado relaciona-se à educação, não se tratando aqui somente da 

educação formal, senão da formação mais completa, uma vez que a oferta de diversas 

opções culturais amplia o conhecimento do cidadão, seja jovem ou adulto.  Como 

assinalado por Nilde Ferreira, ex secretária, a intenção inicial era diminuir o 

analfabetismo adulto na cidade, e observamos através dos índices de educação 

utilizados (taxa de alfabetização  e alunos matriculados em escolas municipais) que a 

intenção está no caminho, apesar que os dados não revelam a alfabetização de adultos, 



mas mostram para onde está indo as crianças e adolescentes, e neste sentido sua 

presença nas escolas subiu bastante. Considerando que não haja alteração nesta 

tendência, podemos prever um cenário onde teremos uma taxa menor de analfabetismo 

adulto no município. 

Na análise das respostas da população em relação às mudanças na cidade, a maioria dos 

entrevistados diz que sua vida mudou para melhor em muitos aspectos (83,91%) e que o 

grande responsável das mudanças foi o poder público local (67,05%), ou seja, 

percebemos que a idéia de melhorar os índices de desenvolvimento foi atingida em um 

sentido geral, considerando aqui desenvolvimento como de melhoria generalizada.  

Dos que responderam à pesquisa somente 15,71% não conhecia nenhuma atividade 

cultural, em sua maioria dos distritos distantes da sede. O mesmo repete-se na pergunta 

da assistência à programação cultural, onde a maior parte das pessoas que assistem estão 

na sede do município. De maneira que consideramos a inclusão cultural como uma 

realidade na sede do município, mas nos distritos ainda falta muito por fazer. Com 

relação a este ponto achamos que é necessária uma política mais descentralizada das 

ações de promoção e difusão cultural, seja ampliando os espaços de apresentações, 

exposições, eventos para os povos, seja facilitando o acesso das pessoas das pessoas à 

programação na sede do município, apesar de considerarmos que esta não seja uma 

solução em si, já que as pessoas têm o direito de consumir cultura estejam onde estejam. 

A criação de novos espaços é o mais indicado neste caso, através de equipamentos de 

proximidade, como vimos na parte de conceituação teórica deste trabalho. 

Com respeito às ações transversais do próprio governo, pensamos que muitas outras 

atividades poderiam ser feitas em colaboração com outras secretarias do município, e 

neste sentido, só encontramos ações com a área de educação. Apesar de saber que para 

algumas das atividades, principalmente os eventos, devem procurar apoio nas áreas de 

turismo, infra-estrutura, segurança, etc.  

Outro ponto interessante que destacamos é em relação à participação popular nas 

decisões políticas culturais. A pesquisa revelou-nos que 16,86% das pessoas participa 

nestes momentos, mas, considerando que do total de entrevistados, 17,62% participa de 

atividades culturais, concluímos que este é um quase que total de participação de 

agentes culturais, bem expressivo para a realidade local.   

O ponto de crítica mais recorrente destacado pelos entrevistados e pesquisados trata da 

questão com o espaço rural e a especulação imobiliária, que ocupou todo o município 

pelo fato do turismo crescente, levando os moradores dos distritos e inclusive da sede a 



vender suas propriedades, sem manter a tradição de ocupação das terras pelas famílias 

dos filhos. Recomendamos neste sentido, a vigilância permanente, por parte da 

sociedade, neste sentido de cuidar do patrimônio ambiental e, por parte do governo 

local, a promoção de políticas de melhora financeira que possam manter as famílias em 

suas moradias, sem necessidade das vender pela necessidade de sobrevivência. 

 

Comentários finais 

Através deste trabalho buscamos colaborar com a ampliação do estudo da gestão da 

cultura no Brasil e levando pesquisadores europeus a conhecerem um pouco da 

realidade brasileira neste sentido. Achamos que esta realidade não é muito diferente de 

muitos países em desenvolvimento. As realidades se não são parecidas, têm muitos 

aspectos que são próximos e esperamos que este trabalho possa servir de base para um 

conhecimento inicial.  

Sabemos que não existem fórmulas e soluções para a gestão cultural, mas esperamos 

com este estudo ajudar a construir um banco de experiências que possam inspirar outros 

gestores culturais e investigadores deste tema, e que as reflexões que tivemos durante a 

investigação possam ser analisadas e complementadas por interessados neste estudo, 

principalmente de países com cidades no mesmo porte da estudada neste trabalho.  

O exemplo da cidade de Guaramiranga nos traz a certeza de que é possível ter a gestão 

cultural pública como principal instrumento para o desenvolvimento em municípios 

pequenos e com baixos índices de desenvolvimento. Sendo esta uma visão de futuro, 

iniciada no início dos anos 90, em uma cidade do interior do Brasil. Pensamento 

revolucionário que mudou a vida de muitas pessoas e influenciou a vida de outras 

tantas. 

Por fim, desejamos que nosso estudo ajude a melhoria de vida na cidade de 

Guaramiranga e de outras que tratam a cultura como eixo principal da vida pública, 

reconhecendo que as impossibilidades de desenvolvimento econômico por víeis como a 

indústria, o comércio, a agricultura ou outros podem fazer que a cultura seja a melhor e 

mais inteligente opção de estratégia de desenvolvimento local. 

Concluímos nosso trabalho propondo a mudança de atitudes nas políticas públicas de 

forma geral. E aqui não falamos somente das políticas públicas municipais, mas 

também as de esfera regional e nacional, que compreendam a grande possibilidade de 

desenvolvimento a partir da ampliação do poder que existe na cultura. Ampliação do 

poder do conhecimento. Ampliação do poder econômico. Ampliação do poder cidadão. 



Ampliação do poder humano no sentido mais completo da palavra. O poder de ser uma 

pessoa consciente de sua realidade, mas integrada nas demais realidades e com a opção 

de escolha de seu próprio destino. 
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