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Nunca, quando é a própria vida que nos foge, se falou tanto em civilização e cultura. 
E existe um estranho paralelismo entre esse esboroamento generalizado da vida que está na base da 

desmoralização atual e a preocupação com uma cultura que nunca coincidiu com a vida e que é feita para 
dirigir a vida. Antes de retornar à cultura, constato que o mundo tem fome e que não se preocupa com a 

cultura, e que apenas de um modo artificial é que se pretende dirigir para a  
cultura pensamentos que se voltam unicamente para a fome. 

Mais urgente não me parece tanto defender uma cultura cuja existência nunca salvou  
uma pessoa de ter fome e da preocupação de viver melhor, quanto extrair,  
daquilo que se chama cultura, idéias cuja força viva é idêntica à da fome. 

Antonin Artaud – O Teatro e seu duplo 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 
O Núcleo de Cultura do PT de Santos vem cumprir o que nós, seus integrantes, 
acreditamos seja uma de suas principais tarefas: contribuir com uma reflexão contínua e 
metódica para a discussão e a elaboração de propostas sobre os grandes temas que 
norteiam o debate político de nossa região. 
 
Neste documento carreamos nossas principais propostas para a área da Cultura em 
Santos. Ele é fruto da vivência pessoal de vários companheiros e companheiras, que 
atuam nessa área, e da certeza de que a discussão e o processo coletivo de elaboração é 
o único capaz de transformar convicções pessoais em ação política transformadora. 
 
Não nos arvoramos a donos de nenhuma verdade e temos convicção de que é na busca 
de um grande consenso pela cidadania, que poderemos vencer as próximas eleições e 
caminharmos firmes na condução do grande processo de transformação política e cultural 
que nossa cidade tanto precisa. 
 
Sabemos, no entanto, que o momento eleitoral é privilegiado para apontar caminhos e 
formular propostas de ações concretas que possam traduzir os anseios de uma classe de 
formadores e fazedores de cultura, para que se somem a nós nessas eleições na busca 
de um renascimento cultural para Santos. Nesse sentido daremos a esse documento o 
cunho pragmático e objetivo que o momento exige, com maior destaque às propostas 
que, acreditamos, devem nortear o futuro governo Maria Lucia Prandi na área da cultura, 
bem como os mandatos do PT no legislativo. 
 
CULTURA EM SANTOS  
 
Num olhar atento à situação da cultura em nossa cidade podemos afirmar, sem sombra 
de dúvida, que estamos diante de uma situação extremamente grave. Tecendo uma linha 
no tempo, que se inicie a partir dos anos de chumbo (1964 a 1985), não dá para negar 
que a produção cultural local perdeu o vigor e o prestígio nacional, quiçá internacional, 
que deteve ao longo de sua história. 
 
Nessa época tínhamos uma série de publicações sobre arte e cultura, que serviam de 
palco para acirradas polêmicas estéticas e para novos e velhos valores da nossa poesia e 
literatura desfilarem sua produção. No cinema, um vigoroso movimento de cineclube e um 
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número recorde de salas de exibição. No teatro, os inúmeros grupos ligados às mais 
variadas associações da sociedade civil, tais como sindicatos, sociedades de bairro e 
grêmios estudantis, garantiam uma efervescência de onde saíram grandes nomes da 
dramaturgia nacional. Na música, a existência de um cenário promissor – tanto no campo 
erudito como no popular – a partir de um caldeirão de diversidade que geraria, de um lado 
o Festival de Música Nova e de outro uma forte tradição de Escolas de Samba, que 
chegou a influenciar o Carnaval de São Paulo e do Rio, com uma batida e um estilo de 
samba próprios e reconhecidos pelos principais sambistas. No campo da filosofia, 
debates que perpassavam desde as escolas e universidades até os locais onde a boemia 
da cidade freqüentava, contribuindo para formação humanista e progressista da 
intelectualidade e das lideranças locais, nas mais diversas áreas de atuação. Na ciência, 
notórios estudiosos se destacaram, dando base para um novo tipo de desenvolvimento 
que integrava e incluía socialmente setores tradicionalmente explorados. Religiões de 
origem africana, indígena, asiáticas e cosmopolitas aqui se implantaram com novos 
ideários revolucionando as perspectivas mais reacionárias instauradas. 
 
A cidade possuía uma vida noturna intensa, que proporcionava, na chamada “Boca de 
Santos”, um cem número de casas noturnas onde passaram grandes nomes da música 
nacional e internacional. Nas palavras de André Geraissati: “a minha geração teve em 
Santos e nas visitas freqüentes que fazíamos às ‘bocas’, uma parte fundamental de nossa 
formação musical, muito da versatilidade que marca a música instrumental de São Paulo 
dos anos 80, foi fruto daquele mosaico musical” 
 
Nada disso caiu do céu. Santos conquistou a duras penas e com árduas batalhas políticas 
o seu lugar de destaque no panorama da cultura brasileira. Temos uma história de 
vanguarda e de participação em todos os grandes movimentos de arte e cultura que 
eclodiram no século passado porque temos uma história de vanguarda também na 
política. Esses dois fatos caminham tão entrelaçados que é também a partir da catástrofe 
política de 1964 que a cidade inicia seu processo de decadência: política, econômica e 
cultural. 
 
Podemos afirmar que o vigor cultural de Santos era fruto direto de sua sociedade civil 
altamente organizada e dona de uma autonomia de pensamento que, desde o século XIX, 
andava à frente nas principais questões nacionais. Nossas instituições, embora de 
natureza política, detinham uma parte importante da agenda cultural da cidade. Os 
sindicatos, as organizações operárias, os grêmios secundaristas e universitários e o 
Centro dos Estudantes, proporcionavam espaços culturais acessíveis a uma grande 
maioria da população, criando ambientes onde as diferenças sociais eram atenuadas pelo 
convívio democrático e onde as vanguardas da cidade entravam em contato direto com as 
classes populares, representadas, sobretudo, pelos trabalhadores portuários e suas 
lideranças.  
 
A rigor, toda a cidade vivia mergulhada numa intensa vida político-cultural, que foi 
mortalmente ferida com o advento do Golpe Militar de 1964, em particular na sua fase 
mais recrudescida, a partir de 1968.  
 
Foi contra essa sociedade civil politizada e atuante que as forças da reação se levantaram 
com particular violência. O exílio, a prisão e os assassinatos voltaram-se para os filhos da 
cidade com pertinaz eficácia. O desmantelamento do movimento sindical e das 
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organizações estudantis desarticularia uma das maiores fontes de nossa atividade 
cultural.  
 
Para agravar a situação assistimos, nos anos 70, ao florescimento de uma indústria de 
entretenimento moderna e construída a partir do modelo norte-americano. Com ela a 
diversão seria definitivamente apartada da cultura e passaria a responder basicamente 
aos modismos de uma indústria ávida de lucros. É neste momento que o advento de uma 
grande mídia nacional, que se beneficiou de uma parceria estratégica com a ditadura, 
lançou o “padrão Globo de qualidade”, que viria a ser o primeiro padrão estético de 
massas a penetrar todas as camadas sociais e todos os rincões desse país e que se 
perpetua até os dias de hoje. 
 
AS ADMINISTRAÇÕES PETISTAS E OS ÚLTIMOS DOZE ANOS 
  
O breve renascimento cultural que teve lugar nas duas gestões do PT (1989/1996), 
quando a cidade retomou a realização de eventos como a Bienal Nacional de Artes 
Plásticas e a Cidade Junina, criou projetos nas mais variadas linguagens, que 
possibilitavam a formação, o intercâmbio de idéias e o acesso aos equipamentos 
culturais. Projetos como o Carlitos, Prata da Casa, Arena do Rock, Radio Popular do 
Dique, Posto 4–Cine Arte, Rádio Rap Móvel, TV Zona e muitos outros.  
 
A criação da Fundação Arquivo e Memória que iniciou uma estratégia audaciosa de 
resgate de nossa memória oral e documental, através, entre outras, da estruturação, em 
parceria com a Fundação Vitae, do nosso laboratório de restauro de documentos, uma 
política de resgate do nosso patrimônio histórico que se encontra em passos lentos.  
 
Mereceria um capítulo a parte, a restauração e recuperação dos monumentos históricos 
promovida pelos governos de Telma de Souza e David Capistrano Filho. O Outeiro de 
Santa Catarina, o Museu de Arte Sacra, o Engenho dos Erasmos, a Casa de Frontaria 
Azulejada, o Vale do Quilombo: estes são alguns dos exemplos de espaços e 
monumentos históricos que foram restaurados à época, abertos à população em geral 
com ações permanentes de educação desenvolvidas nestes locais e com integração da 
comunidade do entorno. Na verdade, essas ações faziam parte de uma política maior de 
conservação do patrimônio e dos espaços históricos e naturais, que culminou com o 
tombamento de diversos imóveis e logradouros do município.   
 
A implementação de uma política de acesso às bibliotecas públicas, através da criação 
das bibliotecas volantes e da utilização, pela comunidade, daquelas instaladas nas 
escolas municipais. A criação da nossa Hemeroteca Municipal Roldão Mendes Rosa e 
uma política de publicações culturais que editava uma revista de arte e cultura de elevado 
nível teórico, a Revista Artéria, como também um informativo dinâmico e acessível sobre 
a nossa agenda cultural, o Clips. 
 
No tocante ao Centro de Cultura Patrícia Galvão é inevitável abrir-se um parágrafo neste 
texto que demonstre a diferença entre o tratamento dado à questão cultural, nas 
administrações do PT, Telma e David, e nas atuais administrações Mansur e Papa. Telma 
e David herdaram do Governo Justo, padrinho político do atual prefeito, um centro de 
cultura degradado, com goteiras e infiltrações que comprometiam o funcionamento de 
alas inteiras do complexo, que encontravam-se inteditadas.  
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Em 08 (oito) anos o Centro foi batizado com o nome de Patrícia Galvão, foi totalmente 
reformado e seu projeto original foi finalizado 20 anos depois, com a construção do Teatro 
de Arena Rosinha Mastrângelo. 
 
Nos últimos anos, todo esse processo de revitalização, não apenas foi paralizado como, 
literalmente, retrocedeu. O Centro de Cultura encontra-se em estado de abandono, suas 
estruturas estão compromotidas em vários pontos. A ferrugem da estrutura e dos portões 
são apenas a parte visível e um patrimônio da cultura Santista desprezando por dois 
governos que não detém qualquer afinidade com a questão cultural. 
 
Esse breve renascimento teve seu curso interrompido. As forças políticas que assumiram 
a cidade colocaram em prática o seu projeto político para a cultura. Este projeto se 
consubstancia no total desprezo pelos valores culturais e históricos acumulados por 
nossos antepassados. O projeto para a cultura das forças que governam a cidade é o de 
afastar o poder público da responsabilidade que ele deve ter com a preservação de nossa 
identidade e auto-estima, de nossos artistas  e intelectuais e de suas memórias, de 
nossos abolicionistas, sindicalistas e comunistas que fizeram desta terra uma terra de 
fraternidade e internacionalismo. Afastar o poder público e entregar na mão de 
empresários da diversão e do entretenimento, para que se banqueteiem, todas as 
riquezas culturais de nosso povo. 
 
Resgatar nossa Cultura Carnavalesca. É urgente que se crie uma estratégia de resgate 
da tradicional cultura carnavalesca da cidade e da região. Santos abrigava uma das mais 
originais festividades carnavalescas do Estado. As bandas e blocos carnavalescos eram 
formados pelas diversas comunidades existentes e se constituíam em manifestações 
autênticas do nossa cultura popular. O Banho da Dona Dorotéia era o ponto culminante 
de um carnaval de rua que tinha padrões e tradições próprios, diferenciados dos modelos 
de carnaval de rua consagrados no nordeste. Quem não se lembra da grande festa que 
abria, na Ponta da Praia, a temporada carnavalesca da cidade, no domingo anterior ao 
carnaval oficial, para onde acorria toda a população e uma boa quantidade de turistas, 
atraídos pela originalidade dessa manifestação puramente santista de folia carnavalesca.  
 
Santos possuia uma tradição carnavalesca cujos festejos desenrrolavam-se por toda a 
semana culminando num grande desfile de escolas de sambas que são depositárias de 
uma tradição carnavalesca respeitada em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
 
Como resultado desse processo, evidencia-se a evasão de nossas melhores mentes 
criativas e o concomitante empobrecimento de nossa produção local, além do divórcio 
que se estabeleceu entre a produção cultural e seu público. A nossa Bienal Nacional de 
Artes Plásticas, que no governo David Capistrano chegou a ganhar o prestigiado prêmio 
da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) como melhor evento cultural do 
interior, hoje é mantida numa espécie de UTI onde se aguarda que caia paulatinamente 
no esquecimento e possa ser enfim extinta. Como ela, tenta-se sufocar de forma metódica 
e ininterrupta toda a densidade e importância de nossa herança cultural. A essas elites do 
obscurantismo o grande projeto para a cultura santista é pegar uma excursão e assistir a 
peças de teatros e shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, preservando na ignorância 
toda uma região e suas tradições culturais.   
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Nós do Núcleo de Cultura entendemos que a luta pelo renascimento cultural de Santos e 
região é o ponto central de uma luta política pelo resgate de nossa cidadania e de nossa 
identidade histórica. Identidade essa que sempre incomodou certos interesses e continua 
a com eles manter uma luta de vida e morte. Nessa direção formulamos um plano de 
ação pautado por três linhas estratégicas.   
 
 
TRÊS LINHAS ESTRATÉGICAS DE AÇÃO 
 
 
I - A CULTURA NA PERSPECTIVA POLÍTICA 

 

O programa de governo deve conceber a Cultura como direito básico, universal e 
permanente do cidadão e pressupor a instituição de políticas públicas para além das 
contingências dos governos. É preciso garantir que as políticas implantadas permaneçam 
e que os processos tenham continuidade e se consolidem. 

O fortalecimento de mecanismos de participação popular está na base desta concepção. 
É imprescindível a realização de nova Conferência Municipal de Cultura, com vistas a 
reestruturar o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura, CONDEPASA –Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico de Santos e  outros conselhos municipais ligados a 
cultura e fazer uma consulta ampla à população, para democraticamente definir diretrizes 
mais específicas de planejamento de políticas públicas para a Cultura, como, por 
exemplo, a descentralização político-administrativa e a forma jurídica mais indicada de 
estruturação para o órgão gestor da política cultural do município, bem como a criação de 
Conselhos Gestores dos equipamentos públicos de cultura. 

Sistema Nacional de Cultura, Governo Federal e o MINC -   estreitar os laços com o 
Ministério da Cultura, participar do sistema nacional de cultura e articular ações entre o 
nível Federal e o Municipal. Os pontos de cultura, por exemplo, são programas que tem 
muita afinidade entre si e podem ser ampliados em ações conjuntas entre o governo Lula 
e nossa gestão em Santos. 

A Conferência é o primeiro passo para o reconhecimento do cenário cultural santista, que 
culmina com a realização de um Censo Cultural para mapear a produção cultural da 
cidade, suas tendências, localização e demandas de cada região e cada segmento. 

O planejamento de políticas públicas para a Cultura passa necessariamente pela revisão 
da participação da Cultura no orçamento municipal. Trata-se de garantir que se amplie na 
LDO (e PPA) o percentual dos recursos públicos a ser investido na Cultura. Neste 
contexto estão inseridos também os mecanismos de financiamento público direto de 
iniciativas populares de produção e difusão cultural, bem como a instituição de fundos de 
apoio à Cultura, por exemplo o Facult Lei nº 2455 de 08 de Maio/07,  e programas de 
incentivo fiscal. 

Estão também no bojo da estratégia política para gestão cultural a revitalização, 
democratização  e ocupação dos espaços públicos para a Cultura, a consolidação dos 
corpos estáveis de Cultura do município e o respeito à diversidade étnico-cultural. 
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II – A CULTURA NA PERSPECTIVA ECONÔMICO-SOCIAL 

 

O programa de governo deve entender que a Cultura é capaz de gerar desenvolvimento 
econômico-social, visto que se trata de um poderoso fator de dinamização da economia. 
Cabe ao poder público criar as condições para que os ricos processos culturais existentes 
na cidade adquiram a dimensão econômica que lhes é apropriada, visando à geração de 
trabalho e renda, o aumento da arrecadação municipal e a melhoria da qualidade de vida 
da população. 

Insere-se aí, a proposta de posicionar a cidade, em nível nacional e internacional, no 
roteiro dos grandes eventos que alavancam o turismo, vocação da região. Para isto é 
preciso desenvolver uma política de parceria com a iniciativa privada para fomentar 
empreendimentos e prover a cidade de equipamentos necessários para atender a 
demanda a ser gerada. Centros de convenções, parque de exposições, hotéis, 
restaurantes, casas noturnas, lojas, companhias aéreas e marítimas e toda a sorte de 
comércio e serviços poderão se beneficiar deste processo. 
É preciso organizar os grupos culturais em torno dessas atividades. Por exemplo,  no 
projeto de revitalização do Centro, criar mais espaços para o desenvolvimento das 
práticas artísticas, como fonte de geração de trabalho e renda.  
 
A sustentabilidade dos espaços de produção cultural criados num projeto de 
desenvolvimento sócio-econômico pode ser obtida com instituição de eventos com 
enfoque em determinadas linguagens artísticas e de outras atividades relacionadas às 
transversalidades da Cultura: Educação, Ciência e Tecnologia, Filosofia, Religião, 
Comunicação, Esporte, Meio Ambiente.  
É necessário, portanto, implementar um conjunto de políticas que venha representar a 
melhoria da qualidade de vida dos autores e das comunidades, responsáveis pela 
produção cultural. Nas ações políticas de desenvolvimento destas áreas degradadas 
sempre com a inclusão da população moradora e trabalhadora no local. 

 

III – A CULTURA NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

O programa de governo deve reconhecer a importância da dimensão cultural para o 
desenvolvimento humano. Por isto precisa indicar diretrizes e ações destinadas ao 
reconhecimento e fomento das atividades artísticas e culturais, contribuindo de modo 
efetivo para a construção da cidadania, através da formação cultural e da garantia de 
direitos culturais. 
 
É preciso valorizar e estimular a expressão cultural onde elas acontecem, salvaguardando 
as condições de sua reprodução e continuidade. Cabe ao poder público a inclusão de 
grupos e indivíduos produtores de cultura nos espaços públicos de produção cultural, 
visando fortalecer suas atividades e atender ao quadro de carência de que são vítimas. 
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Articular projetos e ações educativas municipais que utilizem a arte, a ciência, a filosfia 
como canais de desenvolvimento humano e cidadania, capacitando os profissionais que 
atuam nos projetos para qualificar as ações desenvolvidas e mobilizar a sociedade para a 
importância da cultura, enquanto educação, processo civilizatório e desenvolvimento 
humano. 
 
As propostas do programa de governo devem dar conta da afirmação das identidades 
regionais e étnico-culturais da Cultura Caiçara e garantir o direito à memória, com a 
proteção dos acervos, a redefinição dos instrumentos e das políticas de preservação do 
patrimônio material e imaterial, inclusive da memória das lutas sociais dos vários 
segmentos formadores da nossa Cultura. Deve fazê-lo sem perder a característica 
ecumênica e cosmopolita que sempre nos notabilizou como centro de difusão e 
intercâmbio de todas as culturas. 

 
 
PROPOSTAS DE AÇÃO POR LINHA ESTRATÉGICA: 
 
 
I - A CULTURA NA PERSPECTIVA POLÍTICA 
 
 
 
Realização de uma Conferência Municipal de Cultura que seja legítima e participativa, 
onde se dará posse a um novo Conselho Municipal de Cultura e do CONDEPASA e onde 
também se discutirá a forma jurídica mais indicada de estruturação para o órgãos 
gestores da política cultural do município: Secretaria de Governo, Fundação, etc. Um 
conselho de cultura que contará com uma representação ampla e que detenha a função 
de fiscalizar, propor e acompanhar a execução das políticas culturais da cidade. 
 
Revisão do Plano Diretor Municipal priorizando a qualidade de vida da população, as 
manifestações culturais, e a conservação e recuperação do patrimônio histórico e 
memória das comunidades de Santos (Caiçara, Negra, Indígena). Potencializar espaços, 
ruas, áreas  em toda a cidade (orla, morros, zona noroeste, centro, área continental), que 
possibilitem a convivência, a produção e resgate da memória e da diversidade cultural da 
região. 
 
Realização de um amplo Censo Cultural em parceria com os grupos culturais organizados 
e  das universidades locais. O Censo Cultural é o levantamento de dados referentes a 
atividades, práticas, espaços, eventos, festas, manifestações, institucionalizados ou não, 
de grupos e artistas em determinado território. Não é um registro frio da realidade, mas 
uma amostragem dinâmica das realidades materiais e simbólicas que constituem os 
fazeres culturais de uma região. 
 
Trata-se de mapear a cultura local e regional, levantando dados sobre o setor cultural, 
para saber onde estão os trabalhadores da cultura, quantos são, em que setores estão, 
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que salários ganham, a economia que a cultura gera e que interfaces existem ou  podem 
ser estabelecidas com o turismo. 
  
Uma das grandes dificuldades da gestão pública de cultura é mapear estes atores e os 
produtores culturais. Os gestores culturais procuram fazer um trabalho voltado para os 
artistas, mas, muitas vezes, só dialogam com os mais consagrados, ficando de fora os 
que não são tão conhecidos nos circuitos comerciais. 
 
Para superar estas dificuldades, desenvolvendo um projeto de cultura mais abrangente 
para a região, é necessário elaborar um mapa de inclusão sócio-cultural que revele a 
fisionomia local. Além de levantar dados relevantes para que a região se conheça, estes 
dados também servem para identificar as tendências culturais e orientar planos, decisões 
e os caminhos possíveis das práticas culturais locais e regionais.  
 
O produto final de uma pesquisa dessa natureza permite universalizar informações, 
disponibilizando os potenciais artísticos e culturais como atrativo para a população da 
região e visitantes. A pesquisa permite ainda diversificar os artistas atuantes em eventos 
culturais. Mais ainda, o mapeamento é um incentivo à democracia cultural e a valorização 
da cultura como prática importante para todos os cidadãos. 
 
Dentre os principais objetivos do Censo Cultural estão: 
a) abranger uma parcela maior dos produtores culturais, não se restringindo ao universo 
dos artistas mais populares, propiciando um conhecimento mais amplo a respeito de 
artistas e grupos que atuam na região; 
b) mostrar a diversidade cultural local e suas possibilidades; 
c) elaborar um banco de dados culturais que permita um uso contínuo das informações 
por parte das prefeituras, da população e dos visitantes;  
d) estimular um trabalho mais criativo do agente cultural, possibilitando melhor 
atendimento à sociedade no que se refere às atividades culturais; 
e) diminuir os eventuais preconceitos existentes com relação a práticas e linguagens 
culturais não reconhecidas como tais; 
f) identificar as demandas e ofertas existentes em determinada região para um melhor 
planejamento das políticas culturais. 
 
Para levar adiante a proposta de um Censo Cultural é necessária uma mobilização geral 
das áreas culturais e artísticas interessadas, bem como dos diversos setores da 
população. Para isso, é preciso divulgar bem, informando e sensibilizando a população 
quanto aos objetivos e importância do Censo Cultural para valorização das instituições e 
manifestações culturais da região. 
 
 
Guia Cultural 
  
Os indicadores culturais permitirão uma análise quantitativa e principalmente qualitativa 
das potencialidades e ativos culturais possibitando o mapeamento e diagnóstico da 
cultura na região. Estas informações selecionadas também podem ser utilizadas para a 
elaboração de um Guia Cultural.  
 
O Guia Cultural pode ser distribuído para a população e para os turistas. Por meio deste 



 
NUCLEO DE CULTURA DO PT SANTOS 

 
Guia, pode-se ter um panorama da cultura do município, saber quem são os atores sócio-
culturais, o quê produzem, além de propiciar a compreensão da diversidade das 
manifestações culturais presentes no município.  
 
 
Revitalização dos espaços públicos para cultura  
 
Revitalização, reforma e manutenção de todos os espaços públicos para cultura, assim 
como o aproveitamento de outros espaços comuns como praças, logradouros, escolas e 
etc, com finalidades culturais. Garantir o acesso da produção cultural local a estes 
espaços, através da implementação de projetos financiados pelo poder público. 
 
 
II – A CULTURA NA PERSPECTIVA ECONÔMICO-SOCIAL 
 
 
 
Garantir a implantação da lei de incentivo cultural - FACULT nº 2.498/2007, que prevê 
o fomento de projetos culturais elaborados por livre iniciativa de produtores culturais 
independentes com recursos da Prefeitura destacados no orçamento a partir de 2008. 
Garantindo uma regulamentação transparente e democrática na distribuição dos recursos. 
 
Cultura Digital – Abertura para novos meios de produção e difusão cultural - 
Reforçar a inclusão digital nos processos culturais, com a disponibilização de internet - 
banda larga nas bibliotecas e outros equipamentos culturais, bem como o fomento dos 
processos culturais por meio da convergência tecnológica e pela invenção e criatividade 
por meio de novas mídias, com acessibilidade pública e seu potencial de experimentação 
e de socialização do conhecimento. 
 
Inserir a cidade no roteiro dos grandes projetos culturais - Estimular eventos que 
consolide uma política de valorização da nossa cidade como referência nacional de 
turismo cultural. Temos como exemplo o Curta Santos, de iniciativa privada, que vem a 
cada ano se consolidando como referência de evento de grande expressão. 
 
Centro Cultural da Área Central - Criar um Centro cultural com capacidade para abrigar 
os desfiles de Escola de Samba que funcione permanentemente para eventos o ano 
inteiro, em parceria com as agremiações do samba para oficinas, eventos, workshops e 
outros desdobramentos que venham a garantir a inclusão social das comunidades do 
samba de forma permanente, culminando com o grande desfile de carnaval. Este centro 
cultural tambem estará disponivel para outros eventos, como desfile de Sete de setembro, 
festas juninas, festa da cidade, apresentação da orquesta sinfônica, shows e outras 
manifestações culturais eruditas e ou populares.   Para criação deste centro cultural há a 
necessidade de mapear os locais mais apropriados no centro da cidade, como forma de 
revitalização da região e  integração das comunidades  de Santos, bem como estabelecer 
parcerias com iniciativa privada e governo federal para financiamento da obra. 
 
O resgate do papel de preservação cultural a ser desempenhado pelas Escolas de 
Samba, a serem inseridas num amplo projeto onde venham a cumprir o papel que seu 
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próprio nome lhes reserva: o de transmitir às novas gerações as tradições e riquezas do 
samba brasileiro,em especial do samba santista. 
 
Mercado Santista de artesanato – Criar espaço para comercialização de todas as 
formas de artesanato produzidas na cidade e na região. Servindo a geração de emprego 
e renda bem difusão das culturas da região. Criar centro de pesquisa, ensino, fomento e 
produção de artesanato. 
 
Sabemos das enormes dificuldades a enfrentar nessa questão mas não podemos abdicar 
de uma ação política que representa um dos principais desafios na luta pela recuperação 
de nossa tradição cultural esquecida e moribunda.  
 
 
III – A CULTURA NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 
 
 
Centro de Cultura, Esporte e Lazer da Zona Noroeste - Construção de um Centro de 
Cultura, Esportes e Lazer da Zona Noroeste com o fito de descentralizar os equipamentos 
culturais, promovendo a democratização do acesso à cultura. Esta região, que abriga 
quase 1/3 da nossa população, não conta com qualquer infra-estrutura de cultura. A 
construção desse centro seria um passo importante para o resgate da cidadania cultural 
dessas comunidades. 
 
Cursos e Oficinas de Produção Cultural - Implantação de um programa de cursos e 
oficinas de produção cultural, a serem ministrados nos espaços culturais existentes e em 
outros que possam servir a esse fim, tais como as quadras de escolas de samba, praças 
e escolas municipais, visando proporcionar o acesso generalizado da população às mais 
variadas linguagens e seus principais expoentes, qualificando o artista local e contribuindo 
para a formação de um público capaz de consumir e produzir cultura fora dos critérios 
excludentes da indústria cultural. 
 
Via Cultural -  Ampliação dos projetos culturais hoje circunscritos a rua XV de Novembro 
e rua do Comércio, constantes do Projeto Alegra Centro, para ruas adjascentes, Praça 
Mauá, da República, dos Andradas, estabelecendo parceria com o Centro de Cultura 
Patricia Galvão,  diversificando as ações culturais, agregando maior público e 
oportunidades. 
 
Região do Mercado Municipal - Utilizar a região onde se encontra o Mercado Municpal 
para ações culturais de forma a abranger a comunidade local, através de oficinas de 
formação das mais diversas linguagens culturais e artisticas e espaço para 
apresentações. 
 
Ampliar o itinerário e  funcionamento do serviço do bonde turistico para os demais locais 
de manifestações culturais propostos no projeto Via Cultural. 
 
Neste sentido estaremos investindo na infra-estrutura: como segurança, banheiros 
quimicos, e demais necessidade para o bom funcionamento das atividades culturais , de 
forma a garantir o bom acolhimento ao publico visitante da propria região e turistas.    
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Armazéns de 01 ao 04 – Revitalização dos armazéns de 01 ao 04 garantindo no projeto 
espaços de apresentações para artistas locais e a integração com o projeto Via Cultural, 
visando a revitalização do Centro Histórico.  
 
Casa de Cultura do Caiçara – Criação de espaço para pesquisa da cultura caiçara e  
desenvolvimento de atividades e manifestações culturais e de geração de renda. 
 
Cultura nos Morros – Criar um espaço “Centro Cultural dos Morros“ com ações voltadas 
para as comunidades locais e particularidades culturais. 
 
Cultura na Orla – Democratização e transparência nos critérios de participação nos 
espaços culturais disponíveis da orla da  praia. 
 
 
 
 

Santos, 12 de Junho de 2008. 
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