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pOLÍticAs cuLturAis e educAÇÃO1

INTRODUÇÃO

Como secretário da Educação e Cultura da Bahia por duas vezes, 
sempre pensei a cultura muito mais em termos de alternativas e 
possibilidades que se desenvolvem em ações e programas na sucessão 
das políticas que não se excluem necessariamente.

É possível, pelos contrastes e comparações, encarar a cultura 
como um movimento em mão dupla, da cidade metropolitana para o 
interior e do interior para o meio urbano. O vocábulo interior deve 
ser aqui tomado radicalmente com muito respeito, ou seja, aquilo que 
está dentro, parte última e particular, recôndita, que se encontra na face 
interna. O dicionário avança mais ainda nessa peregrinação e apresenta 
como acepções de interior: seio, coração, índole, caráter [...] Em um 
Estado litorâneo, como a Bahia, toda a parte continental costa adentro 
é o interior. Abomino, como sertanejo e feirense militante, o emprego 
pejorativo do vocábulo interior designativo de atrasado. O que há no 
interior é outro modo de viver diferente da capital litorânea.

Perceber a cultura pelo paradigma da mão dupla não exclui 
alternativas, como conservação versus criação, cultura produto das elites 
letradas, científicas e artísticas, de um lado, e cultura como manifestação 

1 BOAVEntUrA, Edivaldo M. políticas culturais e educação. Revista da Fundação Visconde de 
Cairu, Salvador, v. 5, n.10, p. 27-37, 2003.
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comunitária, do outro, cultura como consciência do passado, do presente, 
e cultura como controle sobre as normas do comportamento, além de 
suas múltiplas relações com a educação.

No relacionamento das duas funções sociais, Cultura e Educação 
administrativamente sempre estiveram juntas (Ministério da Educação 
e da Cultura, Secretaria da Educação e da Cultura). Educação pode ser 
entendida como um processo, a saber, pedagógico, político e psicológico, 
o processo ensino-aprendizagem; enquanto a cultura possibilita ser vista 
como produto que vai sedimentando o conhecimento adquirido e que, 
por sua vez, retroalimenta a percepção educativa pelos valores, objetivos 
e modos de ser via currículo.

E na perspectiva do tempo ainda há tantos endereços do passado 
a serem preservados pelas vias do enriquecimento econômico do pre-
sente que abrem estradas para o futuro. Considere-se, por exemplo, 
o Pelourinho, bairro antigo restaurado da cidade de Salvador, capital 
do Estado da Bahia, é um desses endereços do passado acessível pelo 
desenvolvimento político, econômico, social e cultural do presente.

CULTURA, UM MOVIMENTO EM MÃO DUPLA

Na primeira direção – do interior para a capital –, deve-se buscar 
o reconhecimento, a identificação e até mesmo o inventário das 
manifestações da cultura edificada, cantada ou escrita, no caso da Bahia, 
como produto anônimo e autóctone dos sertões, das regiões dos gerais, 
das diversas nações africanas, da nação grapiúna, do aquém e do além 
São Francisco, enfim, do pluralismo cultural baiano. Em boa parte é 
o que realiza Paulo Ormindo David de Azevedo (1980) com os seus 
inventários de proteção do acervo cultural.

Excelente ilustração dessas manifestações foi encontrada na cidade 
messiânica de Uauá, perto de Juazeiro, nas bandas de pífanos. E mais 
do que na música e nas evoluções dos seus tocadores, na tradição oral, 
narrativa e poética dos seus poetas e cronistas, como Jerônimo Ribeiro: 
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poeta e líder político eficiente, foi prefeito do seu município por cinco 
vezes. Poeta que fala duas linguagens, a norma culta, erudita, bem 
pronunciada e mais bem falada, e o idioma sertanejo com suas variações 
dialetais. Pois bem, nesse mesmo município, no distrito de Serra da 
Canabrava, que é um verdadeiro oásis em plena caatinga, naquele quase 
deserto euclidiano, encontramos também uma pequena capela - uma 
nota branca num cenário cinza - colocada na meia-encosta de um 
pequeno outeiro, antecedida de longa calçada de pedras, que convida 
mais à curiosidade da subida do que à penitência da escalada. Aberta 
a pequena igreja, adentramos todos. À frente, os tocadores de pífanos 
faziam voltas e evoluções na testa do altar.

É bem uma cena que reproduz a vida e a utilização de um patrimônio 
edificado pela comunidade que o respeita, mas que não foi classificado. 
Patrimônio que não é barroco ou neoclássico, nem erudito, não foi 
desenhado por arquiteto ou pintor, mas que existe e é valorizado pela 
comunidade.

É preciso ir ao interior para conhecer e se abastecer de uma lídima 
manifestação cultural bem brasileira, na vertente baiana, embora com 
profundas raízes ibéricas e mediterrâneas, como bem mostrou Jerusa 
Pires Ferreira nos seus trabalhos sobre a literatura de cavalaria no 
Nordeste e nos sertões da Bahia. Na literatura, na imaginária católica, 
medieval e dramática, nas festas de vaqueiros, na cultura bíblica dos 
caprinos e ovinos, enfim, no medievalismo das relações residuais, no 
campo e na simplicidade românica da construção religiosa, há muito a 
aprender e a apreciar.

Metrópole e município, sertão e litoral

Na outra direção seguiremos em sentido oposto, isto é, da capital, 
como centro metropolitano de expressão, para o interior. Nessa direção, 
preliminarmente, é preciso que as populações interioranas tenham 
acesso à expansão da cultura erudita, produto herdado, elaborado e 
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gestado nos centros urbanos. Nesse trânsito em mão dupla, o melhor 
exemplo estaria em um concerto de orquestra sinfônica numa cidade 
de porte médio, se possível, na praça da matriz. A orquestra sinfônica 
ou filarmônica recordaria as antigas tocadas das filarmônicas locais.  
E, na área das artes plásticas, Juarez Dórea – arquiteto, pintor e escultor 
–, tem feito em Feira de Santana experiências com as suas esculturas de 
couro em praça pública.

Uma política cultural, em modo de percepção, deverá considerar 
esse movimento em dois sentidos, que se completam e se encontram, 
sem desprezar as atividades e tradições citadinas, algumas valorizadas, 
aproveitadas ou mesmo deformadas pelas promoções turísticas. É preciso 
inventariar e movimentar os conjuntos musicais populares que tão bem 
expressam a cultura do interior. É preciso redescobrir os sertões, como 
fizeram ontem Euclides da Cunha e Vargas Llosa, e continuarão sempre 
fazendo José Calasans Brandão da Silva, Renato Ferraz e o Centro 
de Estudos Euclides da Cunha da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). Como diretriz de valorização, há de se voltar para o interior 
em busca da identidade cultural que, para Felipe Herrera (1980, p. 89), 
é “a afirmação dos seus próprios valores em face dos elementos e fatores 
que representam forças de deformação [...]”. A identidade de um país 
ou região se respalda na tradição cultural originária.

A identidade há de ser procurada tanto na conservação como na 
criação, uma se apoiando na outra. O patrimônio, como todo bem de 
capital, economicamente concebido, gera novos processos criativos pela 
utilização crescente do que foi acumulado. A busca da identidade ou o 
estabelecimento da diferença, como prefere Eduardo Portella.

CONSERVAÇÃO E CRIAÇÃO

Além dessas alternativas, considerar a dualidade: conservação 
e criação. Como tradicionalmente a política cultural sempre foi mais 
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voltada para o patrimônio histórico e artístico, atendeu-se mais à al-
ternativa conservação. Assim mesmo, somente determinados períodos 
e certos monumentos foram privilegiados como sendo dignos de serem 
conservados. O barroco, por exemplo, foi sempre considerado, enquanto 
muitas construções do século XIX foram desprezadas.

Como diretriz, é preciso considerar a diferença entre herança 
e criação, patrimônio cultural e manifestação atual ou potencial, 
representada, essencialmente, pela arte. Tal dicotomia leva a se consi-
derar o produto ou bem cultural já existente, de valor particular mente 
histórico, aceito e assimilado pela sociedade. Do outro lado da vertente 
criativa, a expressão artística das capacidades do homem se expressa 
pela literatura, pintura, música, teatro, dança, cinema, televisão, vídeo, 
computador, Internet.

Ainda dentro dessa dicotomia, criar ou conservar, defesa do patri-
mônio ou promoção da criação artística, toma-se necessário cogitar 
também dos meios de comunicação social, tanto os inovadores – o vídeo, 
o cassete, a Internet –, como as mais tradicionais expressões da criação, 
a exemplo do livro, da revista, do teatro e da música.

Mário Bochman Machado (I983) sentiu as limitações de uma 
política cultural voltada apenas para o passado, bem entendido para a 
conservação, quando afirma:

Não acredito assim, que o objeto principal de uma política cultural deva 
e possa ser a conservação do passado, mas sim a ampliação do espaço da 
criação presente, o alargamento dos canais de acesso aos processos de 
produção, circulação e consumo dos bens culturais. (MACHADO, 1983)

Entendendo a política cultural em termos de criação e conservação, 
observa-se que ela tem recebido pouca atenção por parte dos parti-
dos políticos e analistas em geral. Normalmente, tem havido poucas 
reivindicações para investimentos públicos na área específica, quase se 
restringindo a pedidos para construção de bibliotecas, conforme minha 
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experiência. As demandas no setor geralmente nascem dos grupos jovens 
e iniciantes, o que não sucede com a educação que é um setor social 
altamente demandante, impulsionado pela exigência legal de educar, isto 
é, o direito à educação.

Por haver certa predominância do aspecto conservação no 
patrimônio edificado, acreditamos que se deve guardar uma idéia de 
vida quando se restaura ou tomba, isto é, classifica um monumento a 
ser utilizado para o serviço público, para o culto, para o lazer ou para 
uso pela comunidade de modo geral. Max Querriem (apud AZEVEDO, 
1984) expressa com vitalidade esse ponto de vista quando diz: 

Há um cuidado que domina todo o resto – fazer passar pelo nosso 
patrimônio um sopro de vida. É preciso terminar com uma visão 
exageradamente conhecida, segundo a qual o patrimônio não é senão um 
conjunto de coisas inertes. 

E complementa, o patrimônio tem uma unidade que o faz familiar a 
toda a população. Vejamos, por exemplo, a restauração da Casa Branca, 
na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, possibilitou a conservação 
do culto do candomblé, certamente uma das maiores contribuições 
espirituais baianas para a humanidade.

Consoante essa dicotomia criação ou conservação, é possível 
exemplificar com o alinhamento de nossas entidades da administração 
estadual por instâncias de prioridades. Enquanto uma Fundação Cultural 
estaria mais voltada para a criação artística, o Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e, bem assim, o Arquivo Público 
inclinam-se para a guarda e conservação do patrimônio, dos bens móveis e 
imóveis, para conservação. Enfim, o setor cultural toma dimensões muito 
próprias na administração pública. A política cultural, além do aspecto 
religioso, popular ou erudito, deverá ser vista pela sua dimensão social.
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CULTURA ELITISTA E ARTÍSTICA EM CONTRASTE  
COM O MODO DE VIVER E DE PRODUZIR

A principal contribuição de Pedro Demo (1982), no seu bem 
lançado ensaio Dimensão cultural da política social, é a de colocar a cultura 
como processo de identificação comunitária, isto é, uma maneira de 
viver e produzir, de ser e querer, aproximando dessa maneira a cultura 
da política social. 

Reconhece que existem três manifestações impróprias de cultura. 
Primeiramente cultura como expressão elitista, que é expressa 
vulgarmente na noção “o povo não tem cultura”. Essa concepção 
identifica cultura como o cultivo do intelecto e do espírito. Segundo 
tal idéia, não se leva em consideração que o povo tem a sua prática 
cultural, como modo de viver e de produzir. A segunda manifestação 
imprópria é encarar a cultura como expressão supérflua. Admite Demo 
que, no planejamento governamental, a preocupação com a cultura vem 
em segundo lugar. Aprofundando essa concepção de cultura, despertar 
o gosto pela música erudita num contexto de miséria, como falar em 
ócio a trabalhadores que vivem de salário-mínimo, é um despropósito. A 
terceira e última modalidade imprópria de se encarar a cultura é vê-Ia tão 
somente do ponto de vista artístico. É uma maneira muito unilateral de 
concebê-Ia. A arte é uma dimensão da cultura, mas não é tudo. Cultura, 
antropologicamente, é algo bem mais complexo.

Vista a cultura impropriamente como elitista, supérflua e artística, 
sobressaem as suas noções preferenciais, isto é, a dimensão da 
identificação comunitária, os modos de viver e produzir, as maneiras 
de sentir e querer. Cultura como identificação comunitária é o conceito 
central para Pedro Demo. Privilegia-se a peculiaridade local e regional 
e ressalta-se o aspecto associativo, ou seja, a maior participação possível 
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dos componentes da sociedade. Assim, leva-se a descobrir as atividades 
comuns da população, sentindo, reagindo e produzindo, bem assim 
os resultados materializados dessas atuações. Tenha-se em conta que 
algumas dessas atividades estão extinguindo-se, outras estão mantendo-
se, como as atividades de consertos e reparos, organizadas em oficinas, 
outras ainda estão alocando-se como atividades intermediárias, como o 
serviço doméstico e o pequeno comércio. Atenção para a proliferação 
e estímulo para a pequena empresa de produção familiar. O outro 
componente preferencial da cultura são os modos de ser e de querer, 
estabelecendo uma ligação entre cultura e conteúdo dos currículos 
estudados nas escolas. Se os livros e manuais não forem baseados no 
substrato cultural, estarão fornecendo informações e não aprendizagem. 
Os pesquisadores dos livros didáticos têm encontrado ausência dos 
valores nacionais e presença de preconceitos em suas análises.

CULTURA E POLÍTICA SOCIAL

Com base na crítica das noções impróprias e na ênfase dos conceitos 
preferenciais, parte-se, todavia, para considerar outros aspectos como 
cultura popular e indústria cultural, assim como seu relacionamento 
com a política social. Entenda-se por indústria cultural a imposição de 
uma determinada cultura padronizada a partir dos centros hegemônicos, 
internos e externos ao país, que uniformiza a maneira de ser e de 
querer da sociedade, violentando as características culturais próprias das 
comunidades, de regiões e do povo em geral. A indústria cultural atinge 
sobremodo a cultura popular. Há a reação da vingança cultural quando 
uma população é fortemente atingida por elementos industrializados de 
fora. O exemplo clássico apontado é o caso do Irã.

Do mesmo modo como a cultura, há enfoques destorcidos para 
encarar o desenvolvimento social: como resíduo, isto é, resultado do 
crescimento econômico, auto-suficiente e independente da política 
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econômica; e repúdio ao assistencialismo, “no sentido de negar as 
condições de autossuficiência e de conquista de sua posição social”, na 
afirmação de Demo. Assim, a política social tem como ponto central o 
problema da participação, o que explica em parte as conquistas sociais 
por segmentos das populações dos países em desenvolvimento.

Ao relacionar cultura com política social, é preciso dar ênfase ao 
problema da participação. Cultura não é erudição – “é antes tecnologia 
patrimonial, arte de sobrevivência, rastro criativo da história”. Não 
há comunidade que não apresente tais aspectos. Toda região, como 
tal concebida, tem sua marca, possui identidade cultural própria, por 
mais pobre que seja. Neste contexto, afirma Demo que cultura “é o 
maior qualitativo da qualidade de vida”, que só pode ser adquirida e 
conseguida pelo desenvolvimento. Algumas ilações podem daí ser 
obtidas, principalmente para a educação permanente e de adultos.

A insistência na educação permanente no processo contínuo de 
educação de adultos encontra fundamento nas limitações biológicas e 
psicológicas que exigem sempre e sempre mais educação e aprendizagem 
para complementar ou para superar essas limitações.

Aprender pode ser definido como mudança de comportamento. 
Ao aprender, mudamos. Quando deixarmos de mudar, esgotaremos 
também a capacidade de aprender. Assim, é preciso preparar a criança, 
futuro adulto, para nas amplas e abundantes estruturas de educação e de 
atividades culturais, aprender a mudar continuamente.

CULTURA, CONSCIÊNCIA DO PASSADO E DO PRESENTE

Educação continuada em um contexto cultural tende a ser a resposta 
ou o reflexo da cultura. Ensinar o que não foi elaborado corre o risco 
de ser apenas transmissão de notícias. Daí decorrem as perspectivas 
da cultura como consciência do passado, da cultura como forma de 
participação do presente e cultura ainda como necessidade do futuro. 
(BOAVENTURA, 1978)



264 265

Cultura como conservação ou valorização do passado só pode ser 
acionada pelas possibilidades do presente social e economicamente 
desenvolvido. O desenvolvimento econômico e social e a riqueza 
produzida são os fornecedores dos meios de preservação, manutenção 
e restauração do que foi acumulado pelo tempo. Em outras palavras, é 
o presente possuidor e detentor de recursos financeiros que aumenta 
a consciência do passado e da tradição. Não há outra maneira de se 
encarar a preservação do passado, sua valorização e manutenção, senão 
com os recursos produzidos. E, uma vez restaurado o bem patrimonial, 
é preciso a sua exploração e utilização cultural, social ou econômica.

Quando uma sociedade cresce, aumenta a capacidade de conhecer 
aqueles que a conduziram até o presente. A afluência da riqueza que 
se traduz em progresso espiritual, em desenvolvimento econômico, 
em industrialização de bens e serviços, em agricultura produtiva, 
em comércio lucrativo, tudo isso é condição para manter a tradição. 
Inversamente, a permanência no atraso, na estagnação e na miséria 
não deixa nada para ser preservado e conservado. Na pobreza, as obras 
de arte emigram como os talentos humanos. Enriquecendo-se, pode 
uma sociedade manter dignamente suas instituições, conservar seus 
costumes e continuar suas tradições. O presente, portanto, condiciona a 
conservação da herança e do patrimônio artístico e histórico, mas com 
recursos. E, muitas das vezes, com largos e abundantes recursos.

EDUCAÇÃO E CULTURA, DUAS FUNÇÕES SOCIAIS

Nessa valorização do passado, a educação, que é mais processo, 
e a cultura, que é mais produto, a primeira desempenha um papel 
significativo. Pela cultura, educa-se com base no lastro comum e herdado 
de conhecimentos. Pela educação, valoriza-se o patrimônio, que por sua 
vez, ajuda a mantê-lo para novos processos educativos.
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Pelo conduto da educação permanente, passamos ao desenvolvi-
mento cultural. Cultura é a outra interface da educação. Entendemos, 
essen cialmente, a valorização de toda a manifestação espontânea, local ou 
regional, seja de inspiração africana, sertaneja, na qual muito nos honra 
ter as nossas raízes, sanfranciscana, grapiúna, indígena e outras e outras 
Bahias, que transmutam o Estado da Bahia em um poliedro cultural.

Encarando os problemas educacionais antropologicamente, im por-
ta ampliar a cultura como consciência do passado, na terra baiana de 
evidentes frustrações históricas. Não esqueçamos nunca que já fomos 
corte durante dois séculos: 1549 a 1763. Importa participar de todas 
as manifestações do presente, seja de cultura erudita ou popular, de 
uma sociedade com camadas emergentes e requerentes, de massas e 
classes, importa, enfim, conceber a cultura como aventura romântica do 
porvir, como pensou Castro Alves, pela busca incessante e pessoal, pela 
motivação que conduz à autorrealização.

Sempre correlacionamos a educação de adultos com o desen  vol-
vimento cultural, encarando a cultura como participação comunitária, 
de modos de viver e produzir, de ser e querer, na concepção de Pedro 
Demo.

CULTURA, NATUREZA E TURISMO

Com os problemas do meio-ambiente, precisamos superar a 
dico tomia natureza e cultura. Somos favoráveis à discussão da maior 
aproximação entre os patrimônios natural e cultural, tratados no Brasil 
institucionalmente, de forma separada, com referência à ecologia, ao tu-
rismo, à educação ambiental e à elaboração de políticas mais integradas. 
Em contraste marcante, os Estados Unidos, com a experiência de mais 
de um século a partir do Parque Yellowstone, unem “parques nacionais 
e monumentos”, que somam mais de 300 áreas de interesse paisagístico, 
histórico, recreativo e cultural, compreendendo parques, monumentos, 
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sítios históricos, memoriais, parques militares, parques, campos de 
batalha, bordas de lago, litorais, rodovias-parques, caminhos cênicos, rios 
cênicos, caminhos fluviais, parques e reservas científicas. Consideramos 
que o inventário de atrativos da natureza muito ajudará o turismo. Em 
uma palavra, atrativos naturais e culturais conduzem programadamente 
ao turismo, pensando a cultura em termos de alternativas e possibilidades 
que se desenvolvem em ações e programas.

Cultura para as atividades turísticas que a Bahia está vocacionada 
pela constelação de atrativos naturais e culturais, pelas facilidades 
criadas pela infra-estrutura hoteleira e de serviços de apoios e pelos 
acessos viários por terra, ar e mar. Território de vocação náutica 
bordado de recortes marítimos e rendado de terras que recepcionam 
as correntes oceânicas que inexoravelmente conduzem as embarcações 
para o extremo sul da Bahia.

Do ponto de vista continental, a variedade de regiões, de atrativos 
e acidentes geográficos e históricos, enseja o turismo de terras quentes, 
a exemplo do australiano, no nosso caso o exemplo é Canudos, se não 
tivesse sido resolvido em parque seria um pedaço indiferenciado da 
caatinga hostil.

Mas turismo não é tão simples como um passeio de namorados, 
tampouco admiração espontânea de linda cachoeira. A atividade há 
de ser programada, equipada de transportes e hotéis, programadoras 
de viagens, translados e tours, recursos humanos capazes de expressão 
em duas ou mais línguas modernas. A definição de políticas públicas 
deve considerar que o desenvolvimento não se faz com burocratas e sim 
com empresários, na chamada de Ernani Lopes. Já é chegado o tempo 
de aproximarmos eventos de negócios da cultura, como procedem as 
mídias articulando publicidade, marketing, notícias, comunicação oral, 
escrita ou virtual, literatura e arte.
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CULTURA, CONTROLE SOBRE NORMAS,  
RECEITAS E REGRAS DO COMPORTAMENTO

Para concluir o enfoque de alternativas das políticas culturais, vamos 
encarar a cultura como mecanismo de controle sobre normas, receitas, 
regras do comportamento. Quando fazemos apelo ao pluralismo cultural 
baiano, teremos de transcender a concepção de cultura como manifestação 
elitista, supérflua ou artística tão-somente, para encará-la sob o ponto 
de vista antropológico, como algo que se liga ao comportamento de 
nossa gente.

Clifford Geertz, na sua interpretação das culturas, observa que

Cultura é melhor (sic) encarada não como complexos de padrões de 
comportamento concretos - costumes, usos, tradições e hábitos - como, 
geral, tem sido o caso até o presente momento, antes como um conjunto 
de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções - para o 
governo do comportamento.
A segunda idéia é a de que o homem é exatamente o animal mais deses-
peradamente dependente de tais mecanismos extragenéticos exteriores 
de controle, de tais programas culturais, para a ordenação do seu próprio 
comportamento. (GEERTZ, 1973, p. 44)

Todas essas opções, interior e capital, metrópole e meio rural, 
conservação e criação, padrões de comportamentos concretos e 
conjuntos de mecanismos de controle demonstram a variedade, a 
riqueza, prismática e poliédrica, das atividades educacionais e culturais.
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