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O FLIGSP – Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, é um movimento cultural 

integrado por representações das artes e da cultura das 15 regiões administrativas do Estado de 

São Paulo: Araçatuba, Bauru, Barretos, Franca, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Região 

Central, Registro, Ribeirão Preto, Rio Preto, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e ainda as 

cidades que integram a grande SP, ao redor da capital. Teve início em 2007, em Bauru, e realiza, 

anualmente, encontros em diversas cidades do interior e litoral, com o objetivo de conhecer, 

analisar, debater e propor políticas públicas para todo o Estado de São Paulo. 

Dentro do movimento FLIGSP, existe um braço muito importante, criado no decorrer da 

aplicação da Lei Aldir Blanc, chamado FLIGSP REGIONAIS, que agregou movimentos 

regionalizados que já atuavam em seus territórios e que, em 2020, aliando objetivos comuns, 

compreenderam a importância de unir esforços para levar ao Governo de Estado a perspectiva de 

uma gestão que se dá fora da capital. 

Durante muito tempo, no que se refere às Artes e Cultura, os Governos de Estado 

trataram o interior, litoral e grande São Paulo como fornecedores de mão de obra e territórios de 

expansão de políticas públicas criadas para as necessidades do município de São Paulo, 

acreditando que essas políticas eram universais e atenderiam a todo o Estado, sem sequer 

conhecer as especificidades da diversidade cultural de suas regiões. Tal escolha empobreceu e 

desqualificou a cultura Paulista, provocando a descrença de que os 644 municípios além da 

capital eram vistos pelo governo.  

Além da produção cultural, gestores municipais de cultura sempre foram considerados 

inferiores ao gestor cultural do Estado e por consequência, pouco ou impacientemente escutados 

em relação às suas demandas. O resultado disso é que essa maneira de enxergar e lidar com as 

diferenças contagiou e contagia gestores municipais, que são induzidos a apenas servir e 

executar os programas que vêm da capital. 
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Nesta mesma proporção, a administração das OS, que em sua maioria são ou mantém 

seus escritórios na capital, fez e faz com que suas administrações se relacionem com artistas e 

pessoas fazedoras de cultura que, de alguma maneira se destacam e ganham visibilidade dentro e 

fora de seus territórios, desconhecendo em profundidade o que, de fato, se realiza nos 

municípios. Em função disso, realizam programas de produção, circulação e difusão cultural que 

atendem demandas da capital e ao se depararem com as realidades dos municípios, mais criam 

problemas do que soluções, e suas execuções são muitas vezes negadas pelas gestões culturais 

das cidades, sem que outras opções possam ser avaliadas. 

Ao longo de 2014 o FLIGSP realizou, em comum acordo com a Secretaria de Estado da 

Cultura, encontros permanentes e continuados entre representantes do Fórum e responsáveis 

pelas áreas de Fomento e Difusão Cultural para a construção de políticas públicas culturais 

direcionadas ao interior, litoral e grande SP.  

O resultado desses encontros fez com que, pela primeira vez em muitos anos, a Secretaria 

de Estado da Cultura se deslocasse pelas regiões administrativas, alcançando territórios que o 

Estado não alcançava, para assegurar a credibilidade na isonomia das políticas públicas para fora 

da capital.  

A aproximação entre movimento e gestão, que gerou a possibilidade de maior 

conhecimento do funcionamento da produção cultural de diversas regiões do Estado, possibilitou 

uma análise mais profunda da gestão sobre seus programas: Projeto Guri, Adhemar Guerra, 

Fábricas de Cultura, Proac Editais e ICMS, Virada e Circuito Cultural, gerados e criados com 

referências da produção cultural da cidade de São Paulo e “esparramadas” para os demais 

municípios como únicas possibilidades de atuação da gestão sobre o Estado.  

O mesmo aconteceu na compreensão da necessidade de outras formas de relação entre as 

OSs e suas abrangências nos territórios, desde a escolha de projetos a serem difundidos nos 

programas do Estado, quanto a tipificação e qualificação de profissionais para processos de 

formação. A soma dessas forças também possibilitou um aumento de recurso para o Proac 

Editais, viabilizando uma melhor distribuição percentual entre a capital, interior, litoral e grande 

São Paulo, transferindo 50% dos recursos para municípios fora da capital. O mesmo se deu em 

relação à formação das comissões de avaliação de projetos dentro do Proac Editais, assegurando 

um número de avaliadores residentes no interior, litoral e grande SP. 
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Além do FLIGSP, movimentos como o Fórum das Culturas Tradicionais e Populares e a 

Frente Estadual dos Pontos de Cultura também se somam à conquista desses avanços. No 

entanto, ainda estamos muito aquém do que é, de fato, necessário. 

Em 2015, através de uma série de encontros com representantes, gestores públicos e 

movimentos da área cultural de diversos municípios, a Secretaria construiu seu Plano de Cultura 

e configurou uma possível formação para o Conselho de Políticas Culturais do Estado, bem 

como uma sólida proposta de formação de um novo Fundo Estadual. Infelizmente essas 

propostas não saíram da gaveta. No final desse processo houve grande mudança nos cargos da 

Secretaria e a nova gestão se afastou, retornando à antiga forma de exercer a gestão política e 

modificando a execução do que havia sido conquistado e representava um avanço.  

A partir daí o desmonte foi contínuo, culminando com a gestão atual, completamente 

atrelada à ideia mercantilista da cultura, que transforma sua responsabilidade de estimular, 

fomentar e difundir a diversidade da produção cultural do Estado, em privilégios destinados a 

áreas de interesse próprio, sem qualquer diálogo com as categorias, setores e territórios do 

Estado, centralizando novamente todo o pensamento sobre políticas públicas culturais nos 

modelos desenvolvidos na capital. 

A atual gestão, iniciada no Governo de João Doria em 2018, pelo Secretário Sergio de Sá 

Leitão - considerado réu em casos de improbidade administrativa e desvios de recursos públicos 

nas gestões anteriores, em Brasília, como Ministro da Cultura no governo de Michel Temer - 

veio do Rio de Janeiro, especialmente para assumir a pasta da Cultura em São Paulo, sem 

conhecer o Estado e seu desenvolvimento cultural. Sua gestão aplicou continuamente uma 

política pública ligada a grandes empreendimentos. Durante a pandemia, seu maior programa 

estava ligado aos bancos, com empréstimos a juros baixos e seus diálogos com a sociedade e as 

autoridades legislativas se resume à leitura pública de seus Power Points. Ou consultas públicas 

através de votações e sugestões em formulários online, dos quais não temos retornos específicos, 

senão aprovação permanente das propostas da Secretaria.  

www.fligsp.org 
www.instagram.com/fligsp_sp

http://www.fligsp.org


Diante disso, o FLIGSP - Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, reivindica um 

avanço das relações e ações já desenvolvidas entre os anos de 2014 e 2015, entendendo que a 

prioridade é aproximar a gestão do conhecimento das especificidades da diversidade cultural do 

Estado de São Paulo para criar políticas públicas que atendam essa diversidade, que se 

diferenciem de padrões estabelecidos a partir das políticas criadas para a cidade de São Paulo e, 

para isso, desenvolva meios para distribuir recursos de modo amplo e justo em todos os 

municípios das 15 regiões administrativas do Estado. Para isso, é necessário que o Governador 

compreenda que a cultura precisa de mais recursos e não constantes contingenciamentos em um 

dos percentuais mais baixos de seu orçamento. Também é necessário que o Governo de Estado, 

assim como os governos municipais e o Governo Federal compreendam definitivamente que a 

Cultura é o maior investimento que uma Gestão Pública pode fazer em sua cidade, Estado e País, 

se tiver realmente o objetivo de construir uma nação.  

O FLIGSP acredita que o terror que estamos vivendo, iniciado em 2016 com o golpe de 

Estado sobre a Presidenta Dilma Roussef, desencadeando o mandato fascista sob o qual nos 

encontramos, é consequência do abandono da cultura do povo brasileiro, em sentido amplo, 

avaliando equivocadamente a cultura como um gasto desnecessário e não como investimento nos 

símbolos que determinam o pertencimento de gerações a uma única e consistente nação, 

caracterizada pela sua diversidade. Para esse movimento, não há como reconstruir princípios 

humanitários em um Estado como São Paulo, de raiz conservadora, autoritária e violenta, sem 

tornar a Cultura o carro chefe de um investimento que vise a transformação dessa realidade. E 

não há como investir em Cultura sem aproximar a liderança do Estado de suas bases de 

construção cotidiana, que se encontram no interior, litoral, grande São Paulo e também na 

capital, através de encontros continuados e permanentes entre representações que possam atuar 

lado a lado com a gestão. 
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