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Resumo: 
No atual contexto político, econômico e social que se encontra o Brasil e a América Latina como
um todo, se faz necessário fazer uma análise sobre o Estado trazendo assim diagnósticos e
soluções sobre o mesmo. A pesquisa traz essa análise a partir do recorte dos pequenos
municípios, dando foco para a cidade de Osório, com a população 46 mil habitantes. Com isso,
objetiva-se avançar na compreensão da gestão das políticas públicas, mais especificamente em
sua governança e na participação social, dando ênfase às políticas de cultura. O município de
Osório nos últimos anos vem sofrendo perdas de receita orçamentária, impactando na área da
cultura e, em certa medida, diminuindo o seu espaço dentro das ações do poder público
municipal. São objetivos ainda contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade cívica,
aclarar os fatores relevantes que podem explicar o desempenho, entender de que maneira as
organizações responsáveis executam as políticas públicas, viabilizando uma análise qualitativa
e quantitativa da "pasta de cultura" dentro da administração pública do município de Osório.
Sendo assim, esta pesquisa tem realizado estudos e reflexões sobre tais questões, almejando
que, de alguma maneira, os resultados desta análise auxiliem a comunidade e a administração
pública de Osório no aprimoramento dos serviços públicos. Para tanto, são usados métodos
como observação de campo, estudos de caso, entrevistas e pesquisas documentais e
bibliográficas. Vale apontar que vem sendo utilizada como bibliografia base o livro 'Comunidade
e Democracia' de Robert Putnam. Sendo que, como resultados parciais alcançados, já se pode
observar a precariedade do poder público municipal em termos de recursos humanos e
financeiros, que reconhecida por parcela dos gestores, têm demonstrado interesse em
contribuir com as análises e, consequentemente, em "receber" seus diagnósticos.
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