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Resumo

Este artigo apresenta um panorama sobre as interfaces entre ações culturais periféricas e
políticas  culturais  nos  anos  2000  (2004-2014).  Este  período  abrange  as  novas
concepções sobre política cultural enunciadas pelo Ministério da Cultura, na gestão do
músico  Gilberto  Gil,  que  possibilitaram  a  ampliação  da  participação  de  grupos  e
movimentos culturais periféricos nas cidades até as Ações Locais, políticas públicas do
poder público municipal do Rio de Janeiro.  Compreendendo as ações culturais como
práticas comunicativas no espaço urbano, refletimos sobre o significado político e social
deste processo, pela perspectiva do reconhecimento e da valorização da criação e da
produção  cultural  em  favelas  e  periferias,  como  forma  de  enfrentamento  às
desigualdades simbólicas e construção de novos sentidos para a cidade. 
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Considerações iniciais  

 O  termo  cidade  tem  na  sua  história  a  busca  por  significados  políticos  ao

reconhecer  no  urbano  uma  multiplicidade  de  práticas  prestes  a  transbordar  de

possibilidades  alternativas.  Todavia  se  as  cidades  são  espaços  privilegiados  da

diversidade e do encontro entre diferentes, ela também é espaço de tensões e conflitos

(HARVEY, 2014)

Há  pouco  mais  de  duas  décadas,  a  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  vendo  sendo

preenchida e ressignificada por ações culturais sobretudo em regiões de periferia. Ao

longo deste período grupos e movimentos culturais com capacidade de ação na cidade

têm  revelado territórios e mapas até então estigmatizados, pela chave da potência e da

criatividade da periferia, em meio a seus conflitos e tensões sociais. 

1Trabalho  apresentado  no  GP Comunicação  e  Culturas  Urbanas,  XVII  Encontro  dos  Grupos  de  Pesquisas  em
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Email: juliana.culturarj@gmail.com. 

1



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

Partimos da hipótese que este processo foi ampliado nos anos 2000, a partir das

novas concepções sobre cultura e do fazer cultural na sociedade brasileira enunciadas

pelo músico Gilberto Gil enquanto ocupou a pasta federal da cultura no mandato do

Presidente  Luís  Inácio  Lula  da  Silva.  Consideramos  também  que  outros  processos

sociais  mais  amplos  podem ter  contribuído  para  este  fenômeno como a  política  de

expansão do ensino superior e da educação profissional e tecnológica, a política de cotas

raciais, a democratização da internet e das novas tecnologias digitais, dentre outros. 

Compreendemos  a  ação  cultural  na  perspectiva  de  Yúdice  (2014)  como  um

“ativismo  heterogêneo de grupos culturais que não se movimenta em compartimentos

autônomos, mas em complexas cadeias de articulação, intersetorialidade e abertura da

arte e da cultura a novas linguagens e narrativas”. 

A  ação  cultural  é  também  compreendida  neste  trabalho,  como  prática

comunicativa  na  intersecção  entre  representações  e  mediações  onde  “sujeitos

interlocutores produzem, se apropriam e atualizam permanentemente os sentidos que

moldam o seu mundo e em última instância o próprio mundo” (FRANÇA, p.8-9,2004). 

Assim,  buscamos  apresentar  neste  trabalho um  panorama  sobre  as  interfaces

entre ações culturais periféricas e políticas culturais nos anos 2000 (2004-2014). Este

período abrange as novas concepções sobre política cultural enunciadas pelo Ministério

da  Cultura,  na  gestão  do  músico  Gilberto  Gil,  que  possibilitaram  a  ampliação  da

participação de grupos e  movimentos  culturais  periféricos  nas  cidades  até  as  Ações

Locais,  políticas  públicas  do  poder  público  municipal  do  Rio  de  Janeiro.

Compreendendo  as  ações  culturais  como  práticas  comunicativas  no  espaço  urbano,

refletimos  sobre  o  significado  político  e  social  deste  processo,  pela  perspectiva  do

reconhecimento  e  da  valorização  da  criação  e  da  produção  cultural  em  favelas  e

periferias como forma de enfrentamento às desigualdades simbólicas e construção de

novos sentidos para a cidade. 

Violência, juventude e cidadania

Por uma escolha metodológica,  nesta  primeira  parte do texto,  realizamos um

recuo temporal até a década de 1990 com atenção ao contexto político-social do Rio de

Janeiro. Reconhecemos que neste período foi iniciado um processo de valorização das
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expressões  e  manifestações  culturais  da  periferia  que  se  consolidaram  na  primeira

década do século XXI com o fomento das políticas públicas. 

Na década de 90, no bojo do restabelecimento da democracia no Brasil,  o Rio

de Janeiro é representando pelos meios de comunicação tradicionais como uma cidade

violenta.  Notícias  e  imagens "sobre  as  galeras  de  rua,  quebra-quebras”,  “arrastões”,

“grupos  ligados  ao  narcotráfico”,  “meninos  de  rua”,  chacinas",  contribuem  para  o

imaginário  de  uma  cidade  perigosa  ou  em  guerra  (ANSEL,  2013,  p.67,  apud

HERSCHMANN,  2005,  p.39).  Nestas  imagens  jovens  negros  das  favelas  eram

conectados as  causas  da  violência  que  se espalhava pela  cidade.  Neste  período três

episódios de violência, onde policiais militares foram acusados e julgados pelos crimes,

ganharam grande repercussão na mídia: as chacinas de Acari (1990), Candelária (19993)

e Vigário Geral (1993). 

A fim de  interpretar  o  crescimento  da violência  na cidade  alguns  estudiosos

passam a se referir ao Rio de Janeiro como “cidade partida”. O termo é utilizado pelo

jornalista Zuenir Ventura ao realizar uma pesquisa na favela de Vigário Geral logo após

a chacina que vitimou 21 pessoas. Leite (2000) afirma que esta noção passa a ser alvo

de  críticas  por  legitimar  nexos  simbólicos  que  territorializavam  a  pobreza  e  a

marginalidade como oriundas das favelas cariocas, reforçando uma oposição entre as

classes médias e altas, e os moradores das favelas, entre o “morro” e o “asfalto”. 

Dentre as respostas da sociedade civil às chacinas estão a emergência de dois

novos atores na cidade, o Viva Rio, “que surge para exigir ação eficaz por parte das

autoridades e comunicar um novo sentido de cidadania, de pertencimento e participação

que inclui todas as classes, especialmente a pobre” (YÚDICE, 2013, p.209), e o Grupo

Cultural  Afroreggae  que  inaugura  as  primeiras  oficinas  de  percussão,  dança  afro  e

reciclagem de lixo na favela de Vigário Geral, em 1994.  

Para  Leite  (2000),  na  segunda  metade  da  década  de  90,  passa  a  encontrar

ressonância   na  cidade,  soluções  democráticas  para  a  questão  da  violência  e  da

segurança pública, ainda que outras estratégias conservadoras clamassem pela ordem e

segurança e pela disciplinarização das classes consideradas perigosas. Tais soluções, de

acordo  com a  autora,  estavam ancoradas  no  reconhecimento  e  respeito  aos  direitos

humanos e civis de toda a população, na submissão das atividades policiais ao controle
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da sociedade civil e em “levar a cidadania para as favelas e periferias”, integrando seus

habitantes, particularmente os jovens, à cidade. 

A noção de que era necessário “levar cidadania para as favelas e periferias” foi

muito utilizada nos anos 1990, especialmente pelos projetos socioculturais que passam a

se estabelecer por ali. Havia um imaginário de que a arte e a cultura poderia disputar

crianças  e  jovens  com o  crime  e  com o  tráfico  de  drogas,  sendo  uma  espécie  de

ferramenta para a transformação de pessoas e grupos, assim como de seus territórios de

origem.  

Ramos (2010) qualifica o surgimento do que denomina de "grupos de jovens de

favelas  e  periferias  ligados a  iniciativas  de  cultura  e  arte"  como um acontecimento

marcante no campo da sociedade civil na cena política brasileira dos anos 90. A autora

identifica  alguns  aspectos  comuns  a  estas  iniciativas:  o  investimento  nas  trajetórias

individuais e nas histórias de vida, a valorização do campo simbólico da subjetividade

por  meio  da  formação  de  artistas  e  líderes  que  são  dançarinos,  cineastas,  atores,

escritores  e  músicos;  a  ocupação da mídia  pelos  jovens como artistas  e  ativistas;  a

afirmação territorial por meio de linguagens artísticas como a música e  o grafite; a

afirmação racial negra e a denúncia do racismo. Há neste momento,  um movimento

capitaneado pela  juventude  da  periferia  dos  grandes  centros  urbanos  alavancando a

ampliação de suas esferas de expressão, participação e representatividade por meio das

linguagens artísticas e de práticas culturais. 

Se os “grupos de jovens de favelas e periferias” iniciam sua atuação de forma

informal por meio de ações culturais em seus territórios de origem, o passo seguinte de

alguns, foi a formalização de suas atividades por meio da criação de organizações não-

governamentais. Nos anos 1990, as ONGs e demais organizações da sociedade civil,

têm um alto índice de crescimento ancoradas no discurso da garantia de direitos, ainda

que no espaço aberto pelo projeto político neoliberal com a eleição para a presidência de

Fernando Collor de Mello (1992).   Sem fins lucrativos,  com recursos públicos  e/ou

privados,  tais  organizações,  desenvolvem atividades  em áreas  como educação,  meio

ambiente, saúde, assistência social, cultura, direitos de minorias. A própria sociedade

passa a ser vista como um tipo de recurso para a organização da vida coletiva, além do
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Estado  e  do  Mercado.  Tanto  em nível  global,  como no  contexto  brasileiro,  "ganha

espaço a ideia segundo a qual novos atores sociais entram em cena" (REIS, 2013, p. 8).

No Rio de Janeiro, organizações como Nós do Morro (Vidigal), Grupo Cultural

Afroreggae (Vigário Geral), Central Única das Favelas – CUFA (Cidade de Deus) e Cia.

Étnica de Dança (Andaraí), protagonizaram na mídia e na cena pública carioca, ações na

intersecção entre arte,  educação e cultura voltadas para crianças e jovens moradores

destas localidades. Ainda que com discursos e formas heterogêneas de atuação, estas

organizações, destacam-se por ter entre seus objetivos, a promoção do acesso à criação

e à produção cultural, bem como a ampliação de oportunidades de diferentes ordens

(sociais,  econômicas,  política,  cidadãs  etc)  para  crianças  e  jovens  como  forma  de

enfrentamento  das  desigualdades;  a  formação  de  uma  rede  de  proteção  social  e  a

garantia de direitos a partir da noção de desenvolvimento humano e social. 

Para  Liv  Sovik  (2014),  o  impacto  dos  projetos  socioculturais  sobre  a  cena

pública  brasileira  vem,  em parte,  da  reconhecida  relação entre  autorrepresentação  e

capacidade de ação. Para a autora a experimentação como novas narrativas sobre si seria

fundamental  para  abrir  espaço no mundo social  mais  amplo.  Estas  novas  narrativas

inventam e criam contradiscursos operados por grupos sociais estigmatizados com o

objetivo  de  desconstruir  estereótipos  em  torno  de  suas  identidades,  necessidades  e

expectativas. 

No entanto,  Marta  Porto  (2006) afirma que apesar  do grande esforço para  a

redemocratização do país, as práticas culturais e sociais locais não foram centrais no

âmbito das políticas de desenvolvimento e  fortalecimento da democracia.  Assim,  de

forma equivocada as práticas culturais  protagonizadas pelas juventudes oriundas das

periferias dos centros urbanos teriam sido compreendidas como ação social capaz de

impactar  e  transformar  indicadores  de  desigualdade,  assumindo  uma perspectiva  de

prevenção,  reparação e/ou  assistência  e  não  como um direito  cultural  que  deve  ser

assegurado pelo Estado. 
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Dos direitos culturais à afirmação da potência e da criatividade da periferia

Na  década  seguinte,  observa-se  nos  grandes  centros  urbanos  das  cidades

brasileiras, uma maior visibilidade e participação política, social e cultural dos grupos e

movimentos  culturais  de periferia.  A política pública de cultura que se estabelece a

partir de 2003, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que se estende

até o final de seu segundo mandato, é inspirada pela garantia dos direitos culturais ao

conjunto da sociedade brasileira não somente no lugar de consumidor de bens e serviços

culturais, mas também no de criador. As políticas são norteadas por uma concepção

tridimensional e interdependente da cultura: simbólica (relacionada ao imaginário, às

expressões artísticas e práticas culturais), cidadã (a cultura como direito e importante

em contextos de vulnerabilidade social) e econômica (cultura como economia, geradora

de crescimento, emprego e renda).

A partir desta concepção ampliada do conceito de cultura e do fazer cultural na

sociedade, as políticas públicas passam a reconhecer e incorporar novas modalidades: as

culturas populares, afro-brasileiras, indígenas, de gênero, de orientações sexuais, das

periferias, da mídia audiovisual, cultura digital, dentre outras. Nota-se uma preocupação

com setores  historicamente não contemplados pelas  políticas  públicas anteriores e  a

adoção de estratégias de territorialização das políticas públicas de cultura ao se priorizar

investimentos em regiões e contextos de vulnerabilidade social e a ampliação dos canais

de participação da sociedade na formulação das políticas. O arcabouço conceitual que

passa  a  nortear  as  políticas  públicas  de  cultura  deste  momento,  se  refletem  na

construção de mecanismos de  fomento  direto do Estado Brasileiro à  diversidade  de

práticas, expressões e manifestações aos quais se incluem as ações culturais periféricas

dos grandes centros urbanos.  

A abordagem  que  se  coloca  para  esta  reflexão  é  a  relevância  das  políticas

culturais em contextos mais amplos que não somente aqueles restritos aos circuitos já

estabelecidos  das  belas-artes  e  do  consumo cultural.  Nesta  perspectiva,  para  Victor

Floréz,  as  políticas  culturais  podem  ser  chaves  para  a  mudança  social  a  partir  da

articulação entre cultura, democracia e cidadania propondo sua própria ação pública e

posicionando-se  em  debates  mais  amplos  apontando  para  a  desconstrução  de

imaginários hegemônicos arraigados em hábitos sociais (FLORÉZ, 2015).
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Neste contexto de novas concepções de políticas culturais no plano federal, os

movimentos  culturais  de  periferia  dos  grandes  centros  urbanos  aproveitam  das

circunstâncias  políticas  para  fomentarem  e  ampliarem  suas  ações  culturais  e  sua

capacidade de ação nas cidades. Assim, acompanhando a perspectiva de Floréz  (2015)

as vozes da periferia soam mais altas na esfera pública anunciando conceitos e práticas,

que operam um deslocamento dos sentidos historicamente atribuídos à periferia como

território  de  pobreza,  violência,  ausência  e  aos  seus  moradores  como  carentes  e

excluídos.  Os territórios de periferia e  seus moradores passam a ser enunciados por

alguns  de  seus  atores,  como  potentes,  inventivos  e  criativos,  em  uma  busca  de

desconstrução  de  estereótipos  e  imaginários  estigmatizantes.  Pela  chave  da

inventividade  e  da  criatividade  novas  narrativas,  arranjos  locais  e  fluxos  de

conhecimento  buscam  provocar  deslocamentos  e  atravessamentos  na  produção  das

subjetividades e no cotidiano.

Outra mudança que se percebe é a emergência de uma multiplicidade de atores

como grupos, coletivos, artistas e agentes culturais, na sua grande maioria jovens, que

têm como lugar de atuação seus territórios de origem e  espaços públicos da cidade . Se

na transição para a democracia as ONGs foram protagonistas, no novo milênio novos

atores passam a atuar nas cidades realizando saraus de poesia, rodas de rima, cineclubes,

festas,  festivais,  ocupações  e  residências  artísticas,  rodas  de  funk  e  de  hip-hop,

apresentações teatrais e musicais são realizadas em ruas, parques, praças e viadutos. Os

eventos  seriam um espécie  de  resposta  às  insatisfações  cotidianas  com as  cidades.

Potencializados  pela  internet,  mobilizam  e  comunicam  suas  iniciativas  pelas  redes

sociais e canais alternativos de comunicação, em uma espécie de ativismo cultural. 

Binho Cultura, é poeta, escritor e produtor cultural. Morador da Vila Aliança,

bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, considerada uma das áreas da cidade com baixo

índice de desenvolvimento  e violenta, sendo alvo de operações policiais constantes com

o objetivo de reprimir o tráfico de drogas. Binho é também idealizador  do “Festival

Literário da Zona Oeste – FLIZO” e enfatiza   "a potência e a demanda artística da

região” e a necessidade de se fomentar o que chama de  "contra fluxo cultural" do eixo

centro - zona sul da cidade. 
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"Descobrimos mais de 200 autores, artistas de renome e premiados
internacionalmente. Começamos a chamar a atenção que se Ipanema e
Copacabana tinham Vinícius de Moraes e Tom Jobim, nós temos o
José Mauro Vasconcelos do Meu Pé de Laranja Lima, o Avelino que é
autor de Boemia, o compositor mais gravado pelo Nelson Cavaquinho
que mora em Campo Grande. Porque a nossa região estava fora do
eixo de cultura. O poder público não investia porque achava que não
tinha demanda. A gente só tem dois teatros públicos. E isto eu não
estou falando de bairro não, eu estou falando de uma zona oeste, onde
1/3 da população do Rio de Janeiro vive. Não tem hoje como falar de
fazer cultura ignorando a existência da zona oeste e que existe uma
potência  e  uma  demanda  artística.  A  gente  está  propondo  um
contrafluxo  cultural  com  uma  programação  de  qualidade  que faça
valer a pena você sair da sua casa, pegar o trem, mas você vai pensar
que vai ter uma programação que vale a pena ir lá". (Binho Cultura,
entrevista  concedida  a  autora  em  09/06/2015,  na  Nave  do
Conhecimento da Vila Aliança) 

A entrevista com Binho demonstra que atores e suas ações culturais realizadas

em áreas  periféricas  das  cidades  legitimam-se  na  cena  cultural  urbana  como novos

produtores e mediadores, construindo um circuito alternativo de produção, difusão e

circulação artístico-cultural, e a formação de novas redes. A perspectiva adotada nesta

reflexão é que esta mediação não se dá como ponte ou como a figura do intermediário

entre  criadores  e  consumidores,  mas  sim na  abolição  das  barreiras  e  das  exclusões

sociais e simbólicas e na valorização das experiências e das práticas diversificando as

possibilidades  e  potências  inventivas  da  produção  cultural  (MARTÍN-BARBERO:

2006).   

Neste  contexto,  alguns  intelectuais  tiveram  um  papel  importante  para  o

reconhecimento e a valorização da produção cultural periférica. Como uma espécie de

mediadores se posicionaram muitas vezes como intérpretes ao transitarem por diferentes

segmentos e domínios sociais na cidade. Para Heloísa Buarque de  Hollanda (2004), a

afirmação das vozes da periferia seria uma das emergentes tendências culturais dos anos

2000, desconstruindo a perspectiva da “cidade partida” e apontando uma  passagem da

cultura à cidadania na cena carioca.  

“Indo direto ao ponto das tendências culturais emergentes na década
de 2000, não há como não ressaltar como principal fenômeno deste
início de século XXI a afirmação das vozes da periferia urbana no
mercado cultural. Pode-se dizer, sem hesitação, que o efeito “Cidade
Partida” não caracteriza mais a cultura carioca. Como observa Paulo

8



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

Lins, no lugar das favelas (antigos similares das senzalas) surgem as
neofavelas (atuais similares dos quilombos) com voz própria, beleza
própria, inserção no mercado cultural e alto poder agregador. Definir
hoje  a  cultura  do  Rio  de  Janeiro  é  antes  de  mais  nada  imaginar
estratégias e políticas culturais a partir desta rede de canais recém-
abertos, das perspectivas efetivas de inclusão social que a nova cultura
urbana carioca vem sinalizando e do sonho de estarmos assistindo ao
inédito rito de passagem da cultura à cidadania.” (HOLLANDA,2004)

Já para Ivana Bentes,  a cultura de periferia traz para a cena político-cultural

novos mediadores e produtores de cultura reconfigurando os territórios de pobreza com

seu potencial estético e simbólico e reconfigurando a cena cultural urbana: 

“A cultura das favelas e periferias, surge como um discurso político
“fora de lugar” (não vem da universidade, não vem do Estado, não
vem da mídia, não vem de partido político) e coloca em cena novos
mediadores e produtores de cultura: rappers, funkeiros, b-boys, jovens
atores, performers, (...), grupos e discursos que vêm revitalizando os
territórios  da  pobreza  e  reconfigurando  a  cena  cultural  urbana.”
(BENTES, 2012, p.2).

Barbosa (2014) afirma que apesar dos estigmas da pobreza e da violência que

ainda marcam as favelas, é inegável o reconhecimento da riqueza de suas expressões

estéticas e modos significativos de representar e afirmar a sua pluralidade cultural. Para

o autor as riquezas expressivas dos universos culturais elaborados nas favelas geram

produções  subjetivas  e  coletivas  que  permitem  a  construção  de  pertencimento  em

complexas  redes  de sociabilidade inscritas  nesses  territórios.  Desta  forma as  favelas

constituem patrimônios materiais e imateriais representativos de práticas culturais que

inventam, integram e renovam experiências estéticas urbanas (BARBOSA, 2014)

Os  usos  da  cultura,  suas  apropriações  ou  ressignificações  realizadas  pelos

movimentos culturais periféricos e pelas políticas públicas de cultura são relevantes este

trabalho.  Yúdice  (2004),  ao  debater  o  lugar  que  a  cultura  assume  na  sociedade

contemporânea  no  auxílio  à  resolução  de  questões  como  “melhoria  sociopolítica  e

crescimento  econômico”,  a  concebe  como  um  recurso  eficiente  no  tratamento  aos

territórios  onde  há  “vulnerabilidades  sociais”.  Neste  sentido  a  cultura  passa  a  ser

ressignificada  seja  pelas  políticas  públicas  ou  pela  sociedade civil,  assim como nas

interações  entre  estes  dois  atores  como  ferramenta  de  justiça  social,  exercício  da

cidadania e desenvolvimento local. 

9



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

Políticas públicas de cultura e ações culturais periféricas no Rio de Janeiro  

No  bojo  das  manifestações  de  junho  de  2013  e  transformações  urbanas  na

preparação do Rio de Janeiro para a realização dos “Megaeventos”, Copa do Mundo

(2014) e Jogos Olímpicos (2016), as disputas em torno do direito à cidade e da garantia

de direitos ampliaram em meio as tensões e conflitos sociais.  As denúncias realizadas

pelos movimentos sociais se concentravam na ausência de transparência pública nos

gastos com os “megaeventos”, da privatização do espaço público por meio de parcerias

público-privadas com benefícios às grandes empreiteiras,  da remoção de um grande

número  de  famílias  de  suas  casas3,  da  violência  policial  nas  favelas  por  meio  de

operações justificadas pela guerra às drogas e nos crimes ambientais para construção da

infraestrutura para os jogos. 

No conjunto das transformações urbanísticas conduzidas pela Prefeitura do Rio

de Janeiro, o “Porto Maravilha”4, concentrou grandes intervenções na área central da

cidade,  especialmente  na  zona  portuária,  em  um  processo  denominado  pelo  poder

público de "revitalização de áreas degradadas". Tais intervenções, além das obras de

infraestrutura  urbana,  englobaram a  construção  de  dois  grandes  museus  na  também

reformada Praça Mauá: o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã.    

A construção de equipamentos culturais clássicos, como os museus, têm sido

utilizada como  estratégia  de  recuperação  de espaços  públicos  e  de reinvenção  da

imagem de cidades globalizadas. A construção dos  dois  museus  no âmbito do “Porto

Maravilha” é compreendida pelo poder público local como uma ação de “valorização do

patrimônio histórico e promoção do desenvolvimento social e econômico da região por

meio de projetos de grande impacto cultural5”. 

Nas  ambiguidades,  complexidades,  disputas  e  tensões  inerentes  ao  contexto

político e social do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, na segunda gestão

de  Eduardo  Paes  (2013-2016),  desenvolveu  dois  programas  em intersecção  com as

3 Pesquisas e estudos sobre as remoções na cidade do Rio de Janeiro entre 2009 e 2013 indicam que 67
mil  pessoas  foram  removidas  de  suas  casas  na  gestão  de  Eduardo  Paes.  Ver:  AZEVEDO,  Lena;
FAULHABER Lucas. SMH 2016: Remoções no Rio de Janeiro Olímpico. Rio de Janeiro : Mórula, 2015. 
4 De  acordo  com  o  site  oficial  do  Porto  Maravilha,  ele  foi  “concebido  para  a  recuperação  da
infraestrutura urbana, dos transportes, do meio ambiente e dos patrimônios histórico e cultural da Região
Portuária”. Disponível em http://portomaravilha.com.br/portomaravilha. 
5 Apresentação do Porto Maravilha no site do Museu de Arte do Rio: 
http://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/o-mar/porto-maravilha. 

10



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

demandas  de  grupos  e  movimentos  culturais  de  favelas  e  periferias  da  cidade,

apresentadas na II Conferência Municipal de Cultura. 

A “Rede Carioca de Pontos  de Cultura”,  formada por  55 ONGs,  conhecidas

como Pontos  de  Cultura  e  Pontões  de  Cultura  conforme a  concepção  do Programa

Cultura Viva. O Cultura Viva, criado na gestão do músico  Gilberto Gil na pasta federal

da  cultura  em 2004,  é  uma ação de  fomento  que visa  fortalecer  a  manutenção e  a

ampliação de ações de grupos culturais já existentes.  A formação da rede no Rio de

Janeiro  teve  início  em 2013,  ainda  que  desde  de  2009  a  transferência  de  recursos

federais para o município  tivessem sido efetuados.  Até então havia no Rio de Janeiro

121  Pontos  de  Cultura6,  fomentados  inicialmente  pelo  Ministério  da  Cultura  e

posteriormente pela Secretaria de Estado de Cultura. 

Para a construção da rede, a secretaria municipal de cultura adotou o critério de

descentralização territorial dos recursos municipais no fomento às ações culturais do

programa cultura viva, destinando um aporte maior de recursos para as áreas da zona

norte e oeste da cidade. Esta medida se deu após o estudo encomendado ao Instituto

Pereira  Passos7 que  indicou  uma concentração  de  Pontos  de  Cultura,  contemplados

pelas políticas públicas anteriores, na região central e na zona sul da cidade, áreas com

grande oferta de equipamentos e programação cultural e de concentração econômica e

poder aquisitivo maior para o consumo cultural. 

Para a divulgação e a mobilização para as inscrições dos agentes culturais nos

editais, a secretaria ativou canais nas redes sociais e realizou uma caravana pelos bairros

da  cidade.  A intenção  era  a  de  incorporar  no  raio  de  ação  das  políticas  públicas

municipais atores que até então não tinham recebido apoio financeiro da prefeitura e

que  não  se  reconheciam nos  demais  editais  da  secretaria  voltados  às  dinâmicas  de

produção cultural já estabelecidas no mercado cultural da cidade. A proposta seria a de

reconhecer e incentivar outros fluxos e processos não mercadológicos realizados em

áreas  periféricas  da  cidade  que  não  os  concentrados  na  oferta  de  equipamentos  e

produtos artísticos no eixo centro - zona sul da cidade.

6Este número refere-se a quantidade de projetos selecionados pelos editais públicos de seleção, ainda que
seus convênios formais com o Estado já tenham sido finalizados. (LOPES,   Guilherme;   et   alli, 2014).  
7 O Instituto Pereira Passos é uma autarquia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro responsável por 
pesquisas e informações sobre a cidade do Rio de Janeiro. Disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp. 
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 O  Prêmio  Ações  Locais  –  Rio  450  Anos,  anunciado  publicamente  como  o

“Ponto  de  Cultura  2.0”,  foi  apresentado  com  o  objetivo  “de  mapear,  reconhecer  e

fomentar  iniciativas  de cunho artístico  e  cultural  não-formalizadas  com reconhecido

impacto  local  em  suas  comunidades”.  (SMC,2014).  O  processo  de  mobilização  e

divulgação dos Pontos de Cultura deixou claro a necessidade de aprimoramento dos

mecanismos  de  fomento  às  ações  culturais  periféricas,  já  que  grande  parte  dos

realizadores culturais destes territórios não eram formalizados como organizações não-

governamentais, critério fundamental para ser reconhecido como Ponto de Cultura. 

O prêmio previa também um recorte territorial prioritário para os bairros da zona

norte  e  da  zona  oeste  da  cidade,  visando  uma  maior  descentralização  de  recursos

públicos pela cidade e uma aproximação com atores à margem das políticas municipais.

O prêmio recebeu 882 inscrições, sendo 610 “chanceladas8” pelo poder público e 85

iniciativas contempladas com R$40.000,00.

Em reportagem do Jornal O Globo, intitulada “O mapa da cultura carioca feita

‘na raça’”9, em uma referência às ações culturais “invisíveis”, não formalizadas e  sem

qualquer  apoio  financeiro,  que  a  partir  do  prêmio  municipal  foram reconhecidas  e

fomentadas, enfatiza-se a distribuição territorial das ações pela cidade realizadas fora do

circuito cultural estabelecido da cidade como teatros, museus, cinemas, casa de shows,

salas de concerto e outras instituições. A matéria também destaca os formatos híbridos

das ações que não se encaixam somente em uma única linguagem:

“(...)  Há  cineclubes,  saraus,  grupos  de  teatro  e  bibliotecas
comunitárias; oficinas de artes visuais, de DJ e de dança afro; festivais
de hip-hop, de circo e de rock; rodas de rima, de samba e de capoeira;
batalhas de barbeiros e encontros de praticantes de bambolê; aulas de
forró, de escultura em areia, de grafite. Dos mais inusitados, estão no
mapa a Escola de Blogueiros  no Jacarezinho,  a Oficina de Danças
Circulares  para  idosos  no  Catete  e  um  borboletá  rio  em  Senador
Camará,  com exposição  das  espécies  de  borboletas  encontradas  no
bairro.”  (  Trecho  da  reportagem  “O  mapa  da  cultura  carioca  feita  ‘na
raça’”do Jornal O Globo, de 30/05/2015).

8As  iniciativas  chanceladas  foram reconhecidas  pela  Prefeitura  por  meio  de  um documento  oficial,
valorizando a importância da iniciativa na cena cultura urbana da cidade. A ideia seria também a de
facilitar a inscrição dos projetos “chancelados” em outros mecanismos de fomento da prefeitura. 
9 Reportagem O mapa da cultura carioca feita ‘na raça’ publicada em 30/05/2015, no Jornal O Globo.
Disponível em:http://oglobo.globo.com/cultura/o-mapa-da-cultura-carioca-feita-na-raca-16305108 
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Ilustração da Reportagem “O mapa da cultura carioca feita ‘na raça’” do Jornal O Globo, publicado em
30/05/2015 com a distribuição das ações culturais reconhecidas e fomentadas pela secretaria municipal de
cultura sob o mapa da cidade do Rio de Janeiro. 

Podemos  afirmar  que  o  Prêmio  Ações  Locais  buscou  reconhecer  as  novas

dinâmicas dos fluxos culturais e sociais da cidade, criando estratégias de aproximação

com o poder público municipal de grupos e movimentos culturais que até então não

haviam sido reconhecidos pelas políticas. O prêmio permitiu visibilizar outras práticas e

ações culturais desenvolvidas na cidade em favelas, subúrbios e periferias em meio a

disputas simbólicas que apontam para a construção de imaginários onde a “alteridade é

condição  para  a  vida  social”  (CAIAFA,2007,p.120)  em  contextos  de  afirmação  de

identidades e diferenças.

Considerações Finais

A reflexão proposta neste trabalho busca reconhecer a cidade como produtora de

processos culturais e comunicacionais plurais e espaço privilegiado da diversidade e do

encontro entre diferentes. Por meio do panorama apresentado, das interfaces entre ações

culturais periféricas e as políticas culturais nos anos 2000, refletimos de que forma a

interface entre Estado e sociedade civil a partir da valorização da criação e da produção

cultural em favelas e periferias ,pode contribuir para o enfrentamento das desigualdades

simbólicas e a construção de novos sentidos. 

O paradigma  das  mediações  proposto  por  Jesús  Martín-Barbero  (1997)  nos

auxilia  nesta  reflexão  ao  privilegiar  a  condição  ativa  dos  sujeitos  onde  as  relações

sociais  e  culturais  são mediadoras  da comunicação,  tomada como processo social  e

como atividade complexa de interpretação e produção de sentido, assim como de coesão
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política e cultural.  Para Martín-Barbero as transformações na socialidade remetem a

“movimentos de reencontro com o comunitário, como aquele que está ocorrendo entre

os jovens em torno da música, e que se acham mais relacionados a mudanças profundas

na sensibilidade e na subjetividade. (…) Assistimos a uma multiplicação de movimentos

em  busca  de  outras  institucionalidades,  capazes  de  dar  forma  às  pulsões  e  aos

deslocamentos da cidadania para o âmbito cultural e do plano da representação para o

do reconhecimento instituinte.” (BARBERO, 2006, p18) . 

 A discussão em torno da valorização do processo cultural assume relevância. Ao

se  atuar  neste  âmbito,  o  importante  é  a  trajetória  percorrida,  o  meio  do  percurso,

valorizador do desenvolvimento e das relações humanas e sociais, direcionadas a uma

cultura política garantidora dos direitos culturais, onde todos as pessoas têm o direito de

participar da vida cultural.
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