
 

 

 

O FLIGSP – Fórum Litoral Interior e Grande São Paulo, em sua 13ª edição, reuniu 

entre 22 e 24 de abril de 2022, em Piracicaba, 90 representantes de diversas regiões do 

Estado. Depois de dois anos de pandemia com a impossibilidade de eventos presenciais, 

este encontro foi caracterizado pela potencialização das relações humanas – indispensáveis 

para a construção de projetos que visem o desenvolvimento coletivo da sociedade, de 

maneira saudável e afetiva – com diagnósticos, avaliações, análises e debates objetivos, para 

a construção de proposições que representam possibilidades concretas no atendimento das 

demandas da produção artística e cultural do Estado de São Paulo. 

  

DIAGNÓSTICO 

 

 Realizamos cartografias e levantamento de dados por meio de informações e debates 

a respeito das políticas públicas que impactam sobre a formação, fomento e fruição de cultura 

no Estado de São Paulo com a finalidade de traçar um abrangente diagnóstico da situação 

real da atuação do Governo de Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, 

fora da Capital. Cada região representada fez o levantamento de informações sobre a 

presença do Estado em seus territórios através do acesso aos programas culturais da 

Secretaria e a distribuição de recursos entre seus municípios. 

  

1. O Governo de Estado ainda mantém suas políticas públicas de cultura 

concentradas na capital, seja por aquisição, manutenção e ocupação de 

equipamentos, seja pela má distribuição de ações e programas de fomento em 

todo o território estadual. Embora mais de 70% da população do estado se 

concentre fora da capital, é notória a ausência do estado na maioria dos 645 

municípios. A atual gestão, em sua política de contenção de gastos, fechou 



 
equipamentos culturais estrangulando a abrangência de seus programas de 

formação e estímulo em diversas cidades, diminuiu a distribuição de recursos, 

restringiu a participação de diversos setores culturais aos editais de fomento e 

dificultou acessos a informações como mapeamento e registro de dados sobre a 

distribuição da cultura no Estado de São Paulo. 

  

2. O recorde de investimento anunciado pelo Secretário, Sr. Sérgio de Sá Leitão em 

seus inúmeros pronunciamentos públicos não corresponde à realidade dos 

recursos estaduais investidos na cultura do Estado. O Proac Editais, um dos 

programas que mais atende a diversidade e a distribuição da produção artística e 

cultural paulista, lançado em 2021, por exemplo, não teve acréscimo real. Os 

incrementos propagados pelo Secretário correspondem somente à correção 

monetária, segundo dados do IPCA 2011/2021 divulgados. 

  

3. Dentro do montante de recursos utilizados pela Secretaria em 2020 estão 

somados valores obtidos pela Lei Aldir Blanc, um investimento emergencial em 

função da Pandemia oriundo do governo federal. 

  

4. O único aporte de recursos emergenciais proposto pela Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa em combate à situação precária de artistas, produtoras e 

produtores culturais durante a impossibilidade de realizar qualquer tipo de 

trabalho foi uma linha de crédito a juros mais baixos, rapidamente absorvida por 

um único setor da produção relacionada a empreendimentos culturais de grande 

porte. 

  

5. Em termos de programação, quando todas as casas de espetáculo estavam 

fechadas, a Secretaria disponibilizou estrutura para exibição de filmes “drive-in”, 

em pátios de shoppings centers, na capital, o que exigia que o público tivesse 

carro disponível, pois só era permitido assistir aos filmes de dentro de seus carros 

e com pagamento de ingressos. 

  

6. Demais programas como Cultura em Casa, Juntos pela Cultura, RevelandoSP, 

Virada Cultural, Fábricas de Cultura, Projeto Guri, entre outros não têm 

transparência quanto aos critérios de seleção para contratações e se concentram 

em trabalhos resultantes das produções da capital. 

  

7. As conquistas alcançadas por movimentos culturais, há anos em diálogo com 

gestões anteriores da Secretaria implementadas no estado todo, foram 



 
permanentemente ameaçadas pela falta de comunicação e escuta para 

demandas reais das categorias culturais, apresentadas por suas próprias 

representações. Isso é muito diferente de lançar na internet formulários de 

consulta para decisões já tomadas. 

  

8. Houve um aumento significativo da dificuldade de acesso aos recursos e da falta 

de representatividade de diversos setores, uma vez que o Conselho de Políticas 

Culturais foi nomeado pelo Governador sem que houvesse um único Conselheiro 

representante do litoral, interior e grande São Paulo, ou das ações artísticas e 

culturais das periferias de São Paulo. 

  

O Estado de São Paulo, ao longo de quase 30 anos de atuação de um único partido 

político, acirra o neoliberalismo como projeto político na área cultural. Assim, compreende o 

Estado como Empresa propondo políticas públicas como se fossem negócios privados e 

tratando cidadãs e cidadãos como empreendedores capazes ou incapazes de se inserir no 

invisível e tão reverenciado mercado. Tais crenças criam por isso processos de exclusão e 

desprezo e injusta competitividade na disputa por recursos miseráveis, que se consolidam 

como políticas públicas a cada ano, beneficiando, por outro lado, setores exclusivos ligados 

a empreendimentos de grande porte. 

  

Diante do terrível cenário revelado neste encontro que agrega experiências e 

vivências da produção artística e cultural de diversos setores e territórios do Estado de São 

Paulo, reivindicamos mudanças estruturantes na criação e aplicação das políticas públicas 

de cultura do Estado de São Paulo, que aproximem o Governo das 645 cidades sob sua 

administração, para que conheça e assim possa ampliar definitivamente sua atuação em 

todos os seus municípios. 

 

EXIGIMOS UM GOVERNO DE ESTADO 

QUE GOVERNE TODO O ESTADO 

   

Para atender tal exigência, reivindicamos as seguintes pautas: 

 

 1.   ORÇAMENTO: 

  

1.1.  Que se efetive o repasse de 1.5% do orçamento público do Estado para a Cultura, 

em conformidade com a PEC 150/2003 aprovada na 3ª Conferência Nacional 

de Cultura, que prevê o repasse anual para o setor cultural de: 2% do orçamento 



 
federal, 1,5% do orçamento dos estados e do Distrito Federal e 1% do 

orçamento dos municípios, oriundos de receitas resultantes de impostos. 

  

1.2.   Promover a interiorização do orçamento da cultura através da ampliação de 

recursos e não de sua realocação. 

  

1.3.   Que a distribuição dos recursos a ser interiorizada seja definida pelo orçamento 

participativo e tenha como prioridade o investimento em territórios culturais 

públicos ou de vocação pública, inseridos em suas comunidades e em 

comunidades de seu entorno, com ações e projetos de continuidade, voltados 

para formação, fomento e fruição. 

  

1.4.   Criação de mecanismos de distribuição de recursos para além dos editais, que 

atendam as demandas específicas dos territórios e que assegurem a 

continuidade de suas produções e ações culturais. 

  

 

2.   INSTITUCIONALIDADES: 

  

2.1.   Implantar e Efetivar o Sistema Estadual de Cultura. 

  

2.2.   Dentro da Implantação do Sistema Estadual de Cultura, construir um Conselho 

consultivo e deliberativo, representativo da diversidade, dos setores e territórios 

culturais, eleitos em Conferências Estaduais, cujas reuniões atendam ao 

formato híbrido. 

  

2.3.   Revisar o Plano Estadual de Cultura com a devida representação dos setores e 

territórios do Estado de SP. 

  

2.4.   As deliberações do Conselho de Políticas Culturais deverão ser guiadas e 

monitoradas pelo Plano Estadual de Cultura. 

  

2.5.   Garantir que o Conselho de Políticas Culturais se mantenha em relação com os 

Conselhos de Políticas Culturais dos Municípios. 

  

2.6.   Garantir a transparência da comunicação das deliberações do Conselho de 

Políticas Culturais para acesso a todo o Estado. 

  



 
3.  INDICADORES: 

  

3.1.   Que a estruturação do Sistema Estadual de Cultura contemple o 

desenvolvimento do Sistema Estadual de Indicadores e Informações Culturais. 

  

3.2.   A publicização urgente dos dados colhidos pela Secretaria, relativos aos seus 

programas e atuação, atualizados, em formato acessível e de dados abertos e 

com respeito a LGPD. 

  

3.3.   Reivindicamos às candidaturas ao governo e cargos estaduais que criem, 

divulguem e acompanhem metas para a cultura. 

 

 

4.  CIDADANIA: 

  

4.1.   Ampliação de políticas afirmativas;  

4.1.1.  Aplicação de políticas de cotas para raça, gênero, etnia, classe, 

deficiência e território em todas as áreas da cultura (editais, fomentos, 

programas e concursos públicos). 

4.1.2.  Somado às ações de cotas, manter a aplicação dos indutores de 

pontuação em editais e programas de chamamento. 

  

4.2.   Garantir a representatividade nas comissões de avaliação. 

4.2.1.  Aplicar uma política de cotas de raça, gênero, etnia, classe e território 

nas comissões de seleção e avaliação. 

4.2.2.  Garantir a proporcionalidade entre as comissões de avaliação e as cotas 

de interior dispostas nos editais, ou seja: 50% dos avaliadores devem ser 

do interior, litoral e grande SP, assim como são os projetos. 

  

4.3.   Retomar a assessoria de gênero, etnia e território. Essa assessoria foi extinta 

durante a gestão do Sr. Sérgio Sá Leitão 

  

4.4.   Preservar um programa permanente de formação para garantir o acesso à 

cultura (criação, produção e difusão) para interior, litoral e grande SP com 

atenção para as especificidades desses territórios levando essas formações de 

maneira descentralizada. 

  

4.5.   Manter o financiamento das redes de Pontos de Cultura. 



 
  

      

    Cientes de que a Cultura é o meio através do qual a estrutura social das 

relações humanas se cria, se desenvolve e se aprimora possibilitando a transformação do 

mundo para melhor porque investe na melhor transformação humanitária da vida, entregamos 

esta carta aberta nas mãos de quem se predispõe a buscar caminhos que respondam às 

demandas apresentadas. 

  

Piracicaba, 24 de abril de 2022 

 

FLIGSP – Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo 

 

*** 

 

O encontro de 2022 contou com a presença de representantes dos seguintes 

territórios paulistas: 

  

Baixada Santista: Santos, São Vicente, Guarujá, Peruíbe e Mongaguá. 

Litoral Norte: Ubatuba, Caraguatatuba e  São Sebastião. 

RA Sorocaba: Sorocaba e Tatuí. 

Vale do Paraíba: Jacareí, Paraibuna, São José dos Campos e Taubaté. 

Alto Tietê: Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. 

Grande São Paulo: Santo André e São Bernardo. 

Interior Profundo: Assis e Presidente Prudente. 

RA Ribeirão Preto: Jaboticabal e Ribeirão Preto. 

RA São José do Rio Preto: São José do Rio Preto e Votuporanga. 

RA Campinas: Americana, Amparo, Campinas, Capivari, Hortolândia, Limeira, Monte 

Mor, Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Bárbara D’Oeste e São Pedro. 

 

 

 

 

 

 

www.fligsp.org 

@fligsp_sp 

 


