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As políticas públicas para a cultura,
construídas e em construção no Brasil a
partir de 2003, parecem possuir um
caráter inovador. O objetivo desta
pesquisa consistiu em identificar as
dinâmicas políticas, sociais, culturais e
organizativas surgidas nas comunidades
em que se instalaram aparatos culturais
a partir de programas de políticas
públicas para a cultura em espaços
precários em Porto Alegre. Desta forma,
pretendeu-se compreender o alcance
dessas políticas e a efetividade dos
programas ao analisar se e como as
mudanças ocorridas nas políticas
culturais no governo federal foram
capazes de alterar a cartografia sóciocultural dessas comunidades.
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Problema de pesquisa
O problema de pesquisa que orientou a
coleta dos dados e a análise subseqüente
perguntou:

Em que medida a dinâmica gerada
nos territórios pelos Programas do
Sistema Nacional de Cultura e as
organizações culturais neles
instaladas, criam novas disposições
no campo cultural?

Orientações teóricas
Para realizar o exposto buscou-se a
fundamentação nas contribuições
teóricas da teoria dos campos sociais de
Pierre Bourdieu (1996), na categoria
sociológica de território de Milton Santos
(1998) e na concepção de cartografia de
Claude Raffestin (1993), mas
apropriadas, por meio de reflexão
teórica e epistemológica, aos estudos
organizacionais e ao campo da cultura.
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Metodologia
Pesquisa qualitativa histórica;
Análise dos dados descritivo-interpretativa;
Análise cartográfica.

Resultados obtidos
Nossa pesquisa permitiu analisar quatro dos Pontos
de Cultura presentes no município de Porto Alegre,
cujo resultado foi:
- Cartografia sócio-cultural do entorno dos Pontos de
Cultura analisados;
-Descrição do processo de formação dos Pontos,
inserido no contexto de construção do SNC;
-Discussão de conceitos e categorias específicas como
Cultura, Participação política, Representação,
Democracia e Sociedade Civil a fim de, futuramente,
possibilitar a abordagem de novas questões.
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