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Não obstante o entendimento da centralidade da cultura para se alcançar o 

desenvolvimento da cidadania, apenas na década passada o Estado brasileiro passa a 

dispender uma maior atenção à sua pauta. Nesse sentido, nota-se que, a partir do 

primeiro mandato do governo Lula, a cultura passa a ocupar um papel de destaque, 

sendo entendida como instrumento essencial na fundamentação das políticas sociais 

adotadas. Dessa forma, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: De que maneira a 

política cultural federal adotada no período de 2004 a 2010, notadamente a partir do 

Programa Cultura Viva, pode ser analisada sob uma ótica de implementação de práticas 

de democracia participativa? Na tentativa de respondê-lo, são estabelecidos alguns 

objetivos como, por exemplo, avaliar os mecanismos de participação da sociedade civil 

na definição das políticas culturais concernentes ao Programa Cultura Viva; e 

compreender os mecanismos de participação utilizados nas conferências nacionais de 

cultura. Trata-se, portanto, de um estudo de caso, onde serão analisados documentos 

oficiais sobre o programa, bem como dados secundários produzidos a seu respeito. 

Como resultado parcial, uma vez que a pesquisa está em desenvolvimento, é possível 

perceber que, ainda que se tenha buscado descentralizar as ações do programa, tais 

medidas não foram eficazes, impedindo uma efetiva participação social nestas políticas. 

Palavras-chave: democracia participativa, políticas culturais, cultura viva, participação 

social. 
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Introdução 

Não obstante o entendimento da centralidade da cultura para se alcançar o 

desenvolvimento da cidadania, apenas na década passada o Estado brasileiro passa a 

dispender uma maior atenção à sua pauta. Ainda que se possa verificar a existência de 

algumas ações pontuais no campo cultural nos anos de 1990, as políticas culturais se 

restringiam às leis de incentivo fiscal, transferindo grande parte da responsabilidade 

pela alocação de recursos do Estado para a iniciativa privada.  

Desta forma, o cenário cultural que se percebe até aquele momento se 

encontrava voltado para a promoção de práticas culturais que detivessem certo 

reconhecimento e valorização, fator este que relegava práticas culturais populares e 

tradicionais ao abandono. Além disso, esta maneira de produzir políticas públicas para a 

cultura não proporcionava espaço de diálogo para que a sociedade civil apresentasse 

suas demandas, fazendo com que o resultado de tais políticas não produzisse significado 

para a maior parte dos cidadãos. 

Porém, a partir do primeiro mandato do governo Lula, esta conflituosa relação 

entre o Estado e a cultura passa a ser ressignificada. A partir deste momento, a cultura 

passa a ocupar um papel de destaque, sendo entendida como instrumento essencial na 

fundamentação das políticas sociais colocadas em prática. De acordo com Filho e 

Chagas (2015), o Estado passa a compartilhar a gestão das políticas culturais com a 

sociedade civil, deixando de ser o produtor oficial de cultura e passando a organizar e 

estimular a produção cultural demandada pela sociedade. Neste momento, através da 

atuação do ministro Gilberto Gil, a cultura passa a ser vista a partir de uma abordagem 

antropológica mais abrangente, ampliando os setores de atuação das políticas culturais e 

valorizando a diversidade cultural do país.  

Nesse sentido, Chauí et al. (1985) apontam a importância de uma política 

cultural capaz de romper com o conceito elitista hegemônico que prevalecia, até então, 

na sociedade brasileira, onde o reconhecimento artístico e cultural eram conferidos 

apenas a determinadas atividades, com o acesso restrito a certos grupos sociais – como, 

por exemplo, o caso da cultura erudita. A partir de 2003, as políticas culturais passam a 

ser entendidas como um importante elemento de promoção da cidadania – atuando em 

consonância com as políticas sociais adotadas –, além de ser um efetivo veículo na 

implementação de um diálogo mais próximo com a sociedade civil.  
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Um exemplo desta nova maneira de se entender a cultura e de se fazer políticas 

culturais pode ser visto através do programa Cultura Viva. Este programa se desenvolve 

através do estímulo às práticas culturais que já existem nas comunidades e que, 

portanto, já fazem parte de sua realidade e dialogam com suas peculiaridades e 

imaginário. Além disso, um de seus principais fundamentos é apoiar projetos que 

promovam a diversidade dos diferentes tipos de segmentos culturais. Desta forma, 

devido às grandes mudanças trazidas por este programa, sentiu-se a necessidade de 

melhor estudá-lo, através de um estudo de caso, para entender de que forma ele se 

propõe a estreitar os canais de comunicação entre Estado e sociedade civil, através do 

fomento a práticas culturais que abarquem a diversidade cultural brasileira. 

Aspectos Metodológicos 

 A partir do cenário contextualizado acima, o problema de pesquisa que este 

estudo se propõe a analisar pode ser colocado da seguinte forma: de que maneira a 

política cultural federal adotada no período de 2004 a 2010, notadamente a partir do 

Programa Cultura Viva, pode ser analisada sob uma perspectiva de implementação de 

práticas de democracia participativa? 

 Neste sentido, a principal hipótese que norteará a pesquisa é a de que as políticas 

culturais - notadamente através do Programa Cultura Viva – implementadas nos dois 

mandatos federais do governo Lula, passam a representar uma nova forma de diálogo 

entre governo e sociedade civil, através da disponibilização de canais participativos aos 

cidadãos, como as conferências nacionais de cultura e os conselhos de cultura. 

 Desta maneira, de forma a operacionalizar a análise proposta, estabeleceu-se 

alguns objetivos como, por exemplo, avaliar as formas e mecanismos de participação da 

sociedade civil na definição das políticas públicas culturais concernentes ao Programa 

Cultura Viva no período de 2004 a 2010; descrever o processo de tomada de decisão e 

definição das políticas públicas culturais federais e a participação da sociedade civil 

nesse processo; avaliar se existe e como se dá o processo de integração entre as ações do 

programa Cultura Viva nas esferas federal, estadual e municipal e a atuação da 

sociedade civil nestas instâncias; e compreender os mecanismos de diálogo e 

participação utilizados na primeira conferência nacional de cultura, ocorrida em 2005.    
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  Portanto, este estudo, inicialmente, irá retomar alguns aspectos referentes ao 

debate teórico que tem permeado as discussões acerca da teoria participativa da 

democracia, bem como sobre as práticas encontradas na realidade brasileira. Em 

seguida, parte-se para a contextualização do campo cultural no Brasil e as mudanças 

percebidas pela implementação do programa Cultura Viva na forma de produzir 

políticas públicas de cultura, bem como o surgimento de novas possibilidades de 

diálogo entre Estado e sociedade civil. Em relação às fontes documentais, a pesquisa se 

fundamenta, basicamente, em documentos oficiais do Ministério da Cultura, bem como 

de órgãos e entidades com quem mantenha relação e atue de forma conjunta. Neste 

sentido, analisou-se os documentos oficiais do programa Cultura Viva, bem como seus 

relatórios de análise. Além disso, foram objetos de estudo o relatório resultante da 

primeira conferência nacional de cultura, com o intuito de avaliar a relação de diálogo 

estabelecida entre Estado e sociedade civil, bem como a qualidade deste diálogo. 

O Debate sobre a Participação 

 A discussão acerca da participação popular no sistema político, mesmo não 

sendo um tópico recente, se faz cada vez mais importante nos dias atuais. A crise de 

representatividade vivenciada no atual contexto político brasileiro tem suas raízes, em 

grande medida, no distanciamento que se evidencia entre representantes e 

representados. Outro significativo aspecto desta crise se relaciona à falta de 

credibilidade da população no que concerne à atuação e ao desempenho das instituições 

que compõem nosso sistema político. 

 Uma possível forma de se analisar este cenário pode-se dar a partir das 

expectativas geradas no processo de redemocratização. Neste sentido, tais expectativas 

criadas com o retorno ao Estado democrático não puderam ser efetivadas de uma forma 

mais consistente, substancial, uma vez que não conseguimos, e esta é a minha leitura, 

superar o estabelecimento de uma mera democracia instrumental. Em outras palavras, 

entendo que o que conseguimos implementar, de fato, foi um sistema de arranjos 

instrumentais, nos moldes da corrente democrática liberal, representada principalmente 

por autores como Schumpeter. De fato, se analisarmos nossa democracia a partir do 

prisma defendido por tais autores, estamos diante de um regime democrático, uma vez 

que nosso sistema está fundamentado centralmente na ocorrência de eleições periódicas 

livres; onde há, em tese, a liberdade para que os cidadãos se candidatem; onde a 

participação popular é mínima, garantindo estabilidade ao sistema político administrado 
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por uma elite política; e em que o controle social se dá, de forma mais eficiente, através 

da possibilidade de reeleição. 

 Contudo, uma ressalva deve ser feita. Este regime foi elaborado tendo-se em 

mente o contexto de países desenvolvidos, capazes de manter os índices de 

desigualdade econômico-social em níveis aceitáveis e administráveis, realidade não 

verificada em países como o nosso. Assim sendo, mesmo com a ocorrência dos aspectos 

elencados acima, o elevado índice de desigualdade social encontrada em nosso contexto 

é um importante fator capaz de colocar em xeque a tão desejada estabilidade pelos 

teóricos liberais. 

 Neste sentido, a partir da breve exposição acima, entendo que a corrente 

democrática participativa é capaz de propor algumas alternativas aos problemas que se 

colocam em nossa realidade. Isto porque, baseada em teóricos clássicos da participação 

como Rousseau, por exemplo, esta corrente se fundamenta no caráter substancial ao 

qual a democracia se propõe. Aqui, democracia não é entendida como um simples meio, 

uma forma de se chegar a decisões políticas. Ao contrário, passa a ser vista como um 

valor em si mesma, como um fim em si mesma. É tida como capaz de proporcionar uma 

formação cidadã à população. Nesta forma de se entender a democracia, o aspecto 

educativo possui destacada centralidade. Para os teóricos participativos, quanto mais o 

indivíduo participa das tomadas de decisões políticas, mais capacitado ele se torna para 

o desempenho de seu papel cidadão.  

 Neste ponto, algumas críticas surgem às propostas da teoria participativa. Uma 

primeira contestação, ao se considerar a realidade das atuais sociedades de massas, se 

refere à impossibilidade real de efetivar, na prática, a abertura para a participação direta 

em detrimento do sistema de representação. Para responder a este questionamento, cabe 

aqui destacar a elucidação oferecida por Miguel (2005). Este autor salienta que o que a 

teoria participativa propõe, na verdade, é o estabelecimento, de forma complementar ao 

sistema representativo, de canais de acesso aos cidadãos para a tomada de decisões 

(MIGUEL, 2005). Portanto, o objetivo não é a substituição plena da representação pela 

participação direta, mas sim o estabelecimento de um equilíbrio entre ambas. 

 Uma segunda crítica proposta à participação diz respeito às qualidades 

psicológicas exigidas das massas, as quais são tidas como apáticas e incapazes por 

grande parte dos teóricos contemporâneos. Novamente aqui, Miguel (2005) sublinha 
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que a teoria participativa não parte do pressuposto de que todos os indivíduos irão 

participar ativamente do processo político. O que se defende é que as pessoas irão, 

potencialmente, participar das discussões políticas na medida em que tiverem acesso a 

canais participativos. Neste ponto, Pateman (1970) destaca que, além das evidentes 

capacidades psicológicas que podem ser proporcionadas pela participação, como o 

aumento da confiança, responsabilidade, entre outras, a participação é capaz de 

estabelecer uma relação positiva com o sentido de competência política, o qual significa 

a percepção por parte dos cidadãos de que sua atuação tem a capacidade de incidir sobre 

os processos políticos. Por sua vez, pessoas que possuem este sentimento de 

competência política demonstram maior pré-disposição para a participação. 

 Contudo, a autora destaca não somente a importância da participação em esferas 

concernentes ao ambiente político. Na verdade, um aspecto central para o estímulo à 

competência política seria a forma com que se estabelecem as relações em estruturas de 

autoridade não-governamentais (família, escola, trabalho, etc.). Uma atuação ativa e 

independente do indivíduo nessas estruturas poderia fornecer o estímulo necessário à 

sua participação e envolvimento em esferas políticas mais amplas (PATEMAN, 1970). 

Uma outra crítica que se coloca à participação se vincula às capacidades técnicas 

exigidas para a tomada de decisões complexas. Neste sentido, Pateman (1970) chama a 

atenção para a centralidade dos espaços de participação em nível local. Ao analisar as 

possibilidades da participação no ambiente de trabalho – no caso da indústria – a autora 

destaca a importância da existência de espaços participativos em níveis mais baixos, 

como forma de preparar/capacitar o trabalhador a participar nas tomadas de decisões 

nos níveis mais altos, bem como incitá-lo a tomar parte nestes espaços. Isso porque as 

pesquisas analisadas pela autora demonstram que nas indústrias onde haviam espaços 

para a participação apenas nos níveis mais altos, sem haver, contudo, as mesmas 

possibilidades nos níveis mais baixos, os trabalhadores não se sentiam motivados e 

interessados em participar. Portanto, construir espaços de participação nos níveis mais 

baixos, se constitui de central importância para possibilitar o acesso dos trabalhadores à 

participação, uma vez que as questões englobadas por tais espaços de discussão estão 

mais próximas à realidade destes trabalhadores. 

Portanto, a partir da breve discussão acerca dos limites e possibilidades relacionados à 

teoria participativa, é possível superar alguns pressupostos equivocados e passar a vê-la 



8 
 

 

como uma alternativa capaz de melhorar a qualidade da democracia, oferecendo 

caminhos para se pensar em soluções à crise representativa. 

Novas práticas no campo das políticas culturais: O Programa Cultura Viva e a I 

Conferência Nacional de Cultura. 

 A partir da nova maneira de se entender a cultura, adotada no início da década 

passada, é lançado em 2004 o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – 

Cultura Viva. De acordo com seu documento-base, 

o programa Cultura Viva é concebido como uma rede orgânica de criação e 

gestão cultural, mediado pelos Pontos de Cultura, sua principal ação. A 

implantação do programa prevê um processo contínuo e dinâmico e seu 

desenvolvimento é semelhante ao de um organismo vivo, que se articula com 

atores pré-existentes. Em lugar de determinar (ou impor) ações e condutas 

locais, o programa estimula a criatividade, potencializando desejos e criando 

situações de encantamento social (BRASIL, 2017, p. 18) [grifo do autor]. 

 Na estrutura deste programa, dois elementos fundamentais merecem destaque, 

quais sejam, os pontos de cultura e os pontões. Assim, 

o Ponto de Cultura é a ação prioritária do Programa Cultura Viva e 

articula todas as suas demais ações. Ele é a referência de uma rede horizontal 

de articulação, recepção e disseminação de iniciativas e vontades criadoras. 

Uma pequena marca, um sinal, um ponto sem gradação hierárquica, um 

ponto de apoio, uma alavanca para um novo processo social e cultural. Como 

um mediador na relação entre Estado e sociedade, e dentro da rede, o Ponto 

de Cultura agrega agentes culturais que articulam e impulsionam um 

conjunto de ações em suas comunidades, e destas entre si (BRASIL, 2017, p. 

20) [grifo no original]. 

 Neste sentido, o ponto de cultura possui uma dupla função: primeiramente, age 

como elemento responsável por materializar a rede do programa, estabelecer um 

relacionamento de trocas entre os demais pontos, integrando e aproximando diversos 

setores culturais; em segundo lugar, atua como ponto de interação e diálogo entre 

Estado e sociedade civil. 

Por outro lado, os pontões atuam como articuladores, formam redes e atuam 

numa perspectiva macro, onde exista um conjunto de pontos de cultura. Destaca-se, 

além disso, que pontos e pontões se diferenciam também em relação à instituição 

proponente, ao seu perfil de atuação e à sua capacidade de agenciamento. Desta forma, 

uma vez que os pontões possuem a função de formadores e articuladores de redes, 

precisam possuir uma estrutura capaz de transitar pelos vários pontos desta rede. 

Neste sentido, a lógica deste programa se contrapõe à forma política adotada 

anteriormente, baseada nas BAC's – bases de apoio à cultura – marcada por licitações e 
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obras faraônicas, exemplificadas na construção dos centros culturais. A partir deste 

programa, passa-se a se incentivar projetos e iniciativas já existentes na sociedade. Sua 

preocupação se centra na preservação da cultura popular e o reconhecimento e 

valorização da diversidade. Além disso, o programa visa promover o fomento estatal a 

determinadas práticas culturais não valorizadas pelo mercado e que, portanto, enfrentam 

maiores dificuldades em sua manutenção. O que se pretende com isso, deve-se destacar, 

não é fornecer o estímulo para que tais práticas se insiram no mercado, mas garantir a 

sua preservação (IPEA, 2011). Conforme destacado por Domingues (2008, p. 132), “a 

ideia é garantir o direito autônomo de produção e utilização dos recursos da maneira que 

cada iniciativa entender ser a mais proveitosa, tendo a burocracia do Estado como 

limite”. 

 Outro aspecto diferencial neste programa se refere ao seu escopo de atuação. 

Sabe-se que a realidade de desigualdade social interfere diretamente nas práticas 

culturais. Neste sentido, conforme destacado anteriormente, o programa Cultura Viva, 

através da atuação dos pontos de cultura, pode ser visto como um programa de 

intervenção social, uma vez que atua em contextos marcados pela desigualdade cultural 

e social, fornecendo meios para que os agentes trabalhem com as comunidades no 

sentido de reduzir o desequilíbrio de tais relações (IPEA, 2011). 

Desta forma, o Programa Cultura Viva pode ser percebido como uma nova 

possibilidade de se pensar a relação entre Estado e sociedade civil, uma vez que, a partir 

de sua criação, as políticas públicas na área da cultura passam a ser pensadas em 

conjunto, originadas nas reais demandas sociais.  Conforme destacado em seu 

documento-base, 

o programa Cultura Viva procura apresentar uma abordagem de gestão que 

leve em conta os “pequenos” e localizados contextos sociais, ajudando a 

repensar os programas de políticas públicas que tendem a definir contextos 

preestabelecidos, fixos e de tendências anacrônicas. Um resultado correlato 

do programa é a experimentação de um processo que visa transformar o papel 

do Estado e de suas políticas públicas, quando este, paulatinamente, deixa de 

ser um controlador dos processos sociais para tornar-se um facilitador das 

demandas da sociedade civil (BRASIL, 2017, p. 38) [grifo no original]. 

 Contudo, conforme apontado por Domingues (2008), o caráter participativo do 

programa encontra seus limites exatamente ao se confrontar com a lógica fechada e 

burocrática de funcionamento do Estado. Desta forma, a análise das dificuldades 

verificadas na implementação das ações do programa pode ser feita a partir de dois 
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pontos de vista, quais sejam, a partir do Ministério da Cultura e a partir dos Pontos de 

Cultura conveniados.  

Neste sentido, ao se analisar o desenvolvimento das ações do Programa a partir 

da atuação do Ministério, é possível pontuar que a falta de recursos humanos, aliado aos 

escassos recursos orçamentários, se constitui no principal entrave à execução das ações 

do Programa Cultura Viva. O limitado corpo de funcionários a serviço do programa 

acaba por impor dificuldades no atendimento às solicitações dos pontos, tornando 

problemática a comunicação entre Ministério e Pontos de Cultura. Além disso, este fato, 

repetidas vezes, gera atraso na operacionalização de ações como, por exemplo, a 

assinatura de convênios e repasse de recursos.  

Outro aspecto que se apresenta problemático diz respeito ao caráter 

descentralizado do programa. Desta forma, se por um lado esta descentralização 

proporciona uma maior aproximação entre Estado e agentes culturais, por outro ela 

apresenta algumas inconveniências como, por exemplo, o conflito de normas entre 

órgãos dos diferentes entes federativos. Neste sentido, é possível notar que, 

Em alguns dos casos aqui relatados como conflitos de normas, é possível 

perceber que estes decorrem muitas vezes de diferenças não só na legislação 

que rege a implantação dos pontos de cultura e o uso de recursos públicos 

como em diferentes interpretações da parte dos órgãos jurídicos de um ou 

outro ente, que geram orientações muitas vezes incompatíveis (IPEA, 2011, 

p. 223-224). 

Ao se analisar os principais problemas encontrados a partir dos Pontos de 

Cultura, pode-se perceber que a linguagem técnica se apresenta como um dos principais 

entraves ao desenvolvimento de suas ações. Conforme relatos apresentados por agentes 

responsáveis pelos pontos, exigências de caráter essencialmente técnico, como, por 

exemplo, a elaboração de planilhas de orçamento, acabam por dificultar o recebimento 

dos recursos – em muitos casos, o atraso no repasse dos recursos ocorre devido à 

rejeição da prestação de contas fornecida pelo ponto.  

Além disso, o cumprimento de regras e procedimentos legais concernentes ao 

estabelecimento de contratos e convênios impõem grandes dificuldades à manutenção 

dos pontos. Isto se evidencia, principalmente, nas dificuldades legais enfrentadas pelos 

pontos na aquisição de bens materiais, bem como na contratação de pessoal.  
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Desta forma, conforme destacado por Domingues (2008), apesar de este 

programa estar fundamentado em importantes conceitos de gestão compartilhada e 

participação social, suas ações acabam por ser limitadas uma vez que esta nova postura 

não é acompanhada por uma mudança na forma lógica de proceder do Estado. 

Outra iniciativa no campo das políticas culturais que merece destaque por 

proporcionar novas possibilidades de se pensar a relação entre Estado e sociedade civil 

foi a I Conferência Nacional de Cultura, ocorrida em 2005. Pensada a partir de ações 

implementadas em outras áreas, como saúde e educação, esta conferência objetivou 

discutir a construção do Plano Nacional de Cultura. Assim, fundamentando-se nos 

pressupostos participativos estabelecidos pelo novo governo, tal evento foi elaborado de 

forma a proporcionar um mecanismo de ampliação da relação entre Estado e sociedade 

civil, ambos atuando, de forma conjunta, na definição de diretrizes capazes de conferir 

relevância e assegurar a continuidade das políticas públicas da cultura (BRASIL, 2007).  

 A estratégia adotada, de maneira a garantir o acesso aos espaços de discussão, 

foi estabelecer uma articulação entre os diferentes níveis da federação. Desta forma, 

inicialmente foram realizadas conferências municipais e intermunicipais, abertas aos 

atores do campo cultural, bem como à comunidade em geral, com o objetivo de 

organizar e definir os aspectos que fundamentarão os planos municipais/intermunicipais 

de cultura. Tais encontros visaram definir propostas para encaminhar à conferência 

estadual, à plenária nacional e ao Conselho Nacional de Política Cultural. Além disso, 

era de sua responsabilidade eleger os delegados para a conferência estadual. 

 No nível estadual, as conferências reuniram informações e subsídios dos 

municípios para pautar a atuação do órgão responsável pela cultura no estado. Aqui, 

elaborou-se o relatório estadual a ser encaminhado para a comissão organizadora da I 

CNC. Além disso, definiu-se também as propostas a serem submetidas e foram eleitos 

os delegados para representar a sociedade civil e o poder público na plenária nacional. 

De forma paralela às conferências estaduais, cabe ressaltar, também, a ocorrência de 

seminários setoriais de cultura com o objetivo de estabelecer as prioridades relativas aos 

cinco eixos temáticos definidos pelo programa da I CNC. Estes seminários ocorreram 

em cinco macrorregiões do país, dos quais participaram representantes de diferentes 

segmentos culturais, bem como de movimentos sociais. 
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 Por fim, no plano nacional, a conferência objetivou sistematizar informações e 

propostas que viriam a fundamentar a elaboração do Plano Nacional de Cultura. Na 

plenária nacional foram reunidos os delegados das conferências estaduais, dos 

seminários setoriais e do Conselho Nacional de Políticas Culturais. O documento 

resultante da I CNC, seu relatório final, é submetido ao CNPC, assim como aos 

presidentes de cada um dos poderes da República. Após a consideração deste relatório, 

o Ministério da Cultura, propõe o projeto do Plano Nacional de Cultura, através da 

criação de um documento-base. Contudo, antes do envio deste documento para o CNCP 

e para o Congresso Nacional, há ainda mais um canal de participação e discussão com a 

sociedade civil, através da Conferência Virtual. Apenas após o debate e consideração 

das discussões propostas, o documento final é submetido. 

Considerações Finais 

 O presente trabalho representa apenas o início de uma pesquisa que visa analisar 

as práticas participativas que podem ser encontradas no contexto político brasileiro, 

notadamente no campo das políticas culturais. O que se pretendeu aqui, portanto, de 

maneira alguma procura esgotar o debate acerca do tema proposto. 

 Contudo, a partir das exposições apresentadas acima, é possível indicar alguns 

cenários e possibilidades para o desenvolvimento da pesquisa. Neste sentido, um 

primeiro aspecto que pode ser apresentado se refere à possibilidade de se pensar nas 

práticas participativas como uma alternativa à crise institucional e de representação que 

atualmente se manifestam em nosso contexto político. Desta forma, o estabelecimento 

de canais de participação – principalmente local, em um primeiro momento – pode 

fortalecer o sentimento de competência política – no sentido destacado por Pateman 

(1970) – na população, reestabelecendo um ambiente de legitimidade política, uma vez 

que os cidadãos passariam a tomar parte nas discussões e a responsabilizar-se pelas 

decisões locais. Outra possibilidade que se coloca, ainda, é analisar a proposta de 

diferentes programas que, como o Cultura Viva, se propõem a desempenhar um papel 

de mediador entre interesses do Estado e sociedade civil. 

 Por fim, um aspecto que deve ser estudado, de maneira profunda, diz respeito 

aos entraves que surgem à implementação de práticas participativas, de forma a impedir 

a efetiva democratização de espaços onde as decisões são tomadas. Neste sentido, 

mesmo nos programas e práticas existentes que já possuam tais características, como o 
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Cultura Viva, se faz necessário analisar os fatores que limitam o melhor 

desenvolvimento de suas ações. Dito de outra maneira, pode-se perceber que houve um 

significativo avanço na proposição de canais de acesso da sociedade civil ao Estado, nos 

processos de elaboração de políticas públicas. Contudo, retomando a crítica da teoria 

deliberativa à teoria participativa exposta por Pereira (2006), a partir de agora, o 

objetivo que se impõe é qualificar estes espaços de acesso. Além disso, é preciso 

proporcionar espaços para a deliberação das demandas, de forma a melhorar o alcance 

das políticas públicas pensadas para a cultura. 
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