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Introdução 

O presente projeto destina-se aos agentes públicos e privados que lidam com a 

promoção de atividades culturais, considerando o termo em seu aspecto amplo, desde a 

concepção comum, ligada a atividades artísticas, quanto aquela que compreende as 

formas de interação de uma dada realidade social, expressos nos modos de agir, como as 

trocas simbólicas e materiais. Desta forma, o projeto pretende auxiliar o governo local e 

organizações culturais na produção de atividades e políticas perenes na área cultural, 

realizando, para tal, palestras, cursos e grupos de trabalho que tratem dos aspectos 

conceituais acerca da cultura, abordando também as orientações do Ministério da 

Cultura (Minc) e da Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul. 

Discussão 

O processo conhecido como globalização, ao contrário do que se propugnava 

inicialmente como tendência à homogeneização cultural, levou à afirmação das 

características culturais regionais, entrando em cena o conceito de glocalização. Nesta 

realidade, as identidades sociais de uma diversidade de grupos vêm a se expressar por 

contraste com indivíduos e coletividades tanto próximos quanto distantes pelas 

possibilidades abertas às novas tecnologias. É necessário, no entanto, que tais 

identificações culturais sejam percebidas por outros sujeitos por meio do 

reconhecimento de sua singularidade, o que ocorre principalmente através do incentivo 

de agentes públicos. Entretanto, percebe-se que os agentes envolvidos nesse processo, 

via de regra, não detém conhecimento conceitual e técnico que possibilite a promoção 

de sua identidade contrastiva. Assim, a fronteira se destaca como uma realidade local 

relevante, a qual tem sido privilegiada por meio de políticas públicas de integração 

cultural estaduais e federais, cabendo ao governo municipal inserir-se nesta dinâmica 

por meio da realização de atividades que instrumentalizem os agentes locais.  
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Nesse contexto, acredita-se que o foco sobre a fronteira, no decorrer do projeto, possa 

elucidar de maneira peculiar as formas de manifestação da “Nação” – entendida em 

sentido amplo – na realidade Sant’Ana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai). De 

modo que, além de captar elementos da identidade fronteiriça por meio dos agentes 

culturais envolvidos no projeto, se possa também compreender as concepções 

contrastivas de Nação a partir das perspectivas provinciana e cosmopolita de integração 

cultural. 

Metodologia 

O referencial teórico na área das Ciências Sociais será utilizado para a compreensão da 

categoria Cultura. Com o aprofundamento do debate sobre o tema, pretende-se que os 

grupos envolvidos venham a elaborar projetos autônomos, o que poderá levar ao estudo 

sobre suas expressões e atividades. O projeto realizará palestras, cursos, visitas técnicas 

e grupos de trabalho, com o objetivo de capacitar conceitual e tecnicamente os agentes 

envolvidos, dando ênfase especial à elaboração de projetos culturais em editais 

estaduais, federais e internacionais. 
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