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RESUMO

Este trabalho monográfico se debruça em compreender em detalhes o fluxo de liberação de
atividades nas ruas de Rio das Ostras: mapeando seus problemas habituais; as instâncias
públicas envolvidas; as requisições documentais de cada uma delas; tal qual as variáveis que
mudam o percurso de liberação.
Assim sendo, fontes diversas foram consultadas e analisadas com minúcia: a produção jurídica
municipal e estadual que versa sobre o assunto; produtores culturais e atores públicos
envolvidos no processo de liberação.
Por compreender a rua como um espaço cultural democrático e potente – e por desejar que ela
passe a ser vista pelo poder público como propícia ao exercício da cidadania, como estratégia
para a ressignificação da esfera pública – autores como Roberto DaMatta, Marilena Chauí,
Nestor Garcia Canclini e David Harvey fazem parte do arcabouço acadêmico que rege essa
argumentação.
Aqui, são também tecidas proposições para a construção de um fluxo de liberação que preze
em ser facilitador e transparente à realização de atividades culturais, principalmente àquelas
onde as maiores preocupações residem na livre-expressão artística e cultural dos cidadãos de
Rio das Ostras.

Palavras-chave: Fluxo de liberação. Atividades culturais. Rua. Rio das Ostras. Cidadania
cultural. Direito à cidade.
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1. Introdução: De onde eu falo
Atuando como produtora cultural independente na cidade de Rio das Ostras e, como
pesquisadora FAPERJ das rodas culturais no Estado do Rio,1 mais de uma vez me deparei com
dificuldades diversas - minhas e dos produtores que conheci – com relação à liberação do uso
de vias públicas para atividades artístico-culturais.
Em minha atuação como integrante do Coletivo Mucambo,2 uma das principais
atividades que desenvolvi foi a articulação da Ocupação Cultural: iniciativa feita a cada dois
meses, onde juntos de artistas locais de diversas linguagens, ocupávamos uma rua riostrense
com manifestações integradas: circo, gastronomia, moda, teatro, música, artes visuais,
literatura, etc. – sempre numa tarde de domingo. As Ocupações chegaram a reunir cerca de 500
pessoas circulantes em 7h de duração, e foram realizadas por dez edições.3

Figura 1: Samba de Roda com o Grupo Reconca Lagos,
na sexta edição da Ocupação Cultural – em junho de
Figura 2: Integrantes do Coletivo Mucambo. Foto: Flash
2016. Foto: Flash It. Disponível em:
It. Disponível em:
https://www.facebook.com/pg/coletivo.mucambo/about/
https://www.facebook.com/pg/coletivo.mucambo/about/

Quando da sua idealização, não sabíamos de nada parecido sendo realizado na cidade
de Rio das Ostras. As atividades culturais existentes concentravam esforços para atrair turistas,

Sob a orientação da Profa. Dra. Rôssi Alves, durante a universidade atuei na pesquisa “Arte de Rua e Resistência”.
Parte dos resultados de nosso trabalho foram utilizados na elaboração do PL 2.799/2017, hoje aprovado como Lei
7.837/2018 - que reconhece o hip hop como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro e isenta as rodas
culturais da exigência de “Nada Opor”. Mais detalhes sobre a pesquisa estão disponíveis no endereço:
http://www.artederuaeresistencia.com.br Acesso em: 21 jun. 2018.
1

Coletivo que fiz parte junto de mais quatro amigos – Anna Carolina Magalhães, Diogo Spadaro, Victor Hugo
Mafra
e
Rodrigo
Zago.
Mais
informações
disponíveis
em:
https://www.facebook.com/pg/coletivo.mucambo/about/ Acesso em: 20 mar. 2018.
2

3

Conforme
ilustram
também
as
notícias
disponíveis
em
http://www.riodasostras.com.br/eventos/index.php?evento=1017 e https://cliquediario.com.br/caderno-d/7aedicao-da-ocupacao-cultural-da-rua-maria-leticia-chega-ao-centro-de-rio-das-ostras Acesso em: 18 jun. 2018.
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movimentar a economia através de eventos espetacularizados. Assim, a sociedade civil sempre
era vista com passividade - como público consumidor dos eventos - não cabendo a ela participar
da organização ou até mesmo compor a programação em papéis de evidência.
Observávamos exemplos de ações culturais com a proposição de criar espaços de
convivência e trocas artísticas a partir das expressões da população local apenas em cidades
metropolitanas - Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Inclusive, foi acompanhando
nossos amigos na capital carioca e observando seus trabalhos com cartografia afetiva e
participação cidadã que nos inspiramos para desenvolver algo aqui.4
Diante do desconhecimento de um caminho para a execução deste nosso projeto, ao
criá-lo, buscamos a regularização junto ao poder público municipal da maneira como
achávamos coerente: seguimos conselhos de amigos - também produtores locais - sobre quais
instâncias provavelmente fariam parte deste trâmite, e lá fomos protocolar pedidos de liberação.
Com o passar das edições, a Ocupação Cultural foi se tornando conhecida. Mas, mesmo
assim, o fluxo interno para sua autorização se mostrava a cada hora de uma maneira: as vezes
deveria passar por um órgão regulatório, outras não. Dependendo de quem nos atendia frente
aos balcões, seu humor, ou quão importantes aparentávamos ser, éramos encaminhados para
um setor diferente. Em inúmeras situações, nos vimos orientando funcionários que se
mostravam indecisos quanto a que procedimento tomar - relatávamos que caminho havíamos
traçado anteriormente, na intenção de trazer à luz soluções de como eles deveriam encaminhar
aquela “demanda inusitada”.
Mesmo não nos vendo como conhecedores deste fluxo e sendo a toda hora
surpreendidos pela administração pública – já tendo vivido, inclusive, a frustração de optar pelo
cancelamento de uma edição por causa do insucesso de uma liberação - o passar das edições
nos fez ser vistos por demais produtores como referência em atividades culturais na rua. Por
diversas vezes fomos procurados para palestrar e tecer orientações sobre o fluxo de
regularização na cidade. Inúmeras pessoas diziam ter vontade de realizar projetos semelhantes
ao nosso, mas se frustravam ao ouvir nosso relato.
Do descontentamento com a ausência de um mecanismo transparente e facilitador que
regularizasse esse procedimento, nasceu este trabalho de conclusão de curso. Assim, o objetivo
aqui é estudar afundo o fluxo de liberação das atividades nas ruas de Rio das Ostras: mapear
todas as instâncias envolvidas, as variáveis que mudam o percurso da liberação, para, a partir

Inspiramo-nos especialmente nos trabalhos de amigos do Coletivo Quermesse, hoje integrantes do Festival “O
Passeio é Público” e, na época, articuladores de atividades no Morro da Providência – RJ.
4
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deste estudo, entregar ao município e aos produtores locais uma proposta de tramitação dos
pedidos de autorização para ações culturais na cidade.
Para tal, esta pesquisa envolve a análise de fontes diversas: o estudo da produção jurídica
municipal e estadual que versa sobre o assunto; entrevistas com produtores e atores envolvidos
no processo de liberação; bem como a consulta a processos desse teor já liberados pela
administração municipal.
Por se tratar de um trabalho monográfico propositivo, não almejo dar conta de tecer um
denso mergulho na discussão dos conceitos que me movem. Obviamente, eles me são muito
caros e estão alicerçando/possibilitando esta construção. Justamente por serem o solo que
sustenta todo e qualquer material que será desenvolvido posteriormente, optei por explicitá-los
já de antemão nesta introdução. Assim, as linhas a seguir indicam por onde caminhará minha
proposição.
A começar por um conceito central, minha compreensão de cultura: muito em
consonância com os pensamentos de Gilberto Gil e Clifford Geertz, ao meu ver, cultura é a
maneira como atribuímos significante às coisas, construímos narrativas, enxergamos o mundo.
O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo
tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max
Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise;
portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como
uma ciência interpretativa, à procura do significado. É justamente uma
explicação que eu procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na
sua superfície. (GEERTZ, 2008, p.4).

Assim sendo, não é possível um ser humano que não tenha cultura. E, como Gil bem
explicita, é um conceito que abrange as práticas artísticas, mas as extrapola:
E o que entendo por cultura vai muito além do âmbito restrito e restritivo
das concepções acadêmicas, ou dos ritos e da liturgia de uma suposta
"classe artística e intelectual". Cultura, como alguém já disse, não é apenas
"uma espécie de ignorância que distingue os estudiosos". Nem somente o
que se produz no âmbito das formas canonizadas pelos códigos ocidentais,
com as suas hierarquias suspeitas (...) Cultura como tudo aquilo que, no uso
de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Cultura
como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o meramente
técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como
conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o
sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos.
(BRASIL, 2003)

Portanto, entendo que a cultura tem um enorme poder de transformação na sociedade,
podendo ser alavanca de mudanças profundas.
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Já que escolhi me debruçar no uso que fazemos das ruas, adiciono Roberto DaMatta a esse
debate. Assim como para o antropólogo, rua para mim é mais que um espaço geográfico. Rua
é uma categoria social que estrutura nossas maneiras de agir:
(...) “casa" e "rua" são categorias sociológicas para os brasileiros, estou
afirmando que, entre nós, estas palavras não designam simplesmente
espaços geográficos ou coisas físicas comensuráveis, mas acima de tudo
entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de
positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso,
capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens
esteticamente emolduradas e inspiradas. (DAMATTA, 1997, p.14)

Todavia, a rua – que é tida normalmente como ambiente da hostilidade e da
impessoalidade - é reivindicada pelas práticas aqui estudadas como espaço não só de passagem,
mas também de convivência, sociabilidade e lazer.
Logo, estar na rua é uma escolha que mexe com uma entidade moral. Se a rua é “espaço
movimentado, propício a desgraças e roubos, local onde as pessoas podem ser confundidas
como indigentes” (DAMATTA, 1997, p.54) o que leva pessoas a escolherem estar nelas? A
quererem atribuí-las novos usos?
As atividades culturais que inspiram esse projeto fazem da rua uma opção política – ao
escolhê-la reivindicam atuação, criam novos espaços de convivência e de contato com a arte, o
que automaticamente desperta emoções incomuns para o âmbito da esfera pública.
Impossível falar de convivência, de rua e seus usos, sem adicionar ao debate reflexões
sobre cidade e direito a cidade. Assim, trago Canclini:
As cidades não existem só como ocupação de um território, construção de
edifícios e de interações materiais entre seus habitantes. O sentido e o sem
sentido do urbano se formam, entretanto, quando o imaginam os livros, as
revistas e o cinema; pela informação que dão a cada dia os jornais, o rádio
e a televisão sobre o que acontece nas ruas. Não atuamos na cidade só pela
orientação que nos dão os mapas ou o GPS, mas também pelas cartografias
mentais e emocionais que variam segundo os modos pessoais de
experimentar as interações sociais. (CANCLINI, 2008, p.15)

Logo, cidades são processos inventivos e coletivos, que foram criadas e, portanto,
podem ser remodeladas pelo homem de acordo com seus anseios. Para David Harvey, ter direito
a reinvenção é que é ter direito a cidade:
O direito à cidade, como comecei a dizer, não é apenas um direito
condicional de acesso àquilo que já existe, mas sim um direito ativo de
fazer a cidade diferente, de formá-la mais de acordo com nossas
necessidades coletivas (por assim dizer), definir uma maneira alternativa
de simplesmente ser humano. Se o mundo urbano foi imaginado e feito,
então ele pode ser reimaginado e refeito. (HARVEY, 2013, p.56).
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Assim, ter direito à cidade vai além de ter mobilidade urbana, contar com saneamento
básico ou acessar os serviços que ela dispõe. Diz respeito a participação ativa, a poder atribuir
novos significados aos espaços, reimaginar e refazer.
Por acreditar que à política cultural cabe exatamente a estruturação de mecanismos
garantidores do refazer e do repensar nossas simbologias, me aproprio das reflexões de Lia
Calabre:
O objetivo fundamental de uma política cultural deveria ser o de garantir o
direito à cultura, do qual goza o conjunto de cidadãos, segundo a
Constituição Federal e, ainda, algumas das Constituições Estaduais e Leis
Orgânicas. Isso quer dizer que estamos falando de práticas e de desejos de
ser e de fazer, de questões materiais e imateriais. Dito de outra forma, a
política cultural deve ter em conta que as ações estão posicionadas nos
campos do real e do simbólico, do consumo e da fruição, do acesso e das
práticas. É no lugar de vivência cotidiana dos cidadãos, no território, que
parte significativa desse direito se evidencia e se materializa. (CALABRE,
2018, p.42).

Ou seja, cabe à política cultural do território se atentar para e possibilitar que novos
significantes sejam atribuídos às ruas (no caso deste trabalho, já que as ruas são objeto
estruturante da análise proposta). E Lia Calabre complementa, citando Victor Vich:5
(...) a necessidade de se entender as políticas culturais como dispositivos
que podem ativar novos processos sociais (...) talvez as políticas culturais
possam “ser encarregadas de contribuir para a reconstituição da esfera
pública” ao “demonstrar a importância do simbólico na estruturação da
vida cotidiana e buscar modificar formas sedimentadas mediante as quais
interpretamos a realidade social”. (VICH, 2014, p.21 apud CALABRE,
2018, p. 48).

Por falar em ativação de novos processos sociais e em atentar-se ao simbólico, gostaria
de encerrar a camada conceitual deste trabalho de conclusão de curso explicitando que estas
são duas habilidades às quais considero viscerais ao bom profissional da produção cultural.
“Entendedor” da cultura – ou melhor, intérprete das “teias de significados” – é alguém sensível
para articular com e a partir dela.
Seja através da viabilização de artigos ou experiências artísticas, da construção de
políticas públicas ou, da gestão de espaços culturais, a potencialidade da produção cultural é
diretamente proporcional ao seu comprometimento com a multiplicação de protagonistas, à
compreensão da diversidade, à mediação criativa.
Mais uma vez alinho-me com os posicionamentos de Gilberto Gil, que diz:
É preciso ver a cultura, portanto, como algo essencial, e não apenas como
o vaso de flores que ornamenta o lazer da elite. Trata-se de um propulsor

5

VICH, Victor. Desculturalizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política. Buenos Aires:
Siglo Vientiuno Editores, 2014.
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do desenvolvimento do país. De um fator de diferenciação e competição.
Um instrumento de transformação e compreensão do mundo. Que merece
ser encarado como prioridade governamental e individual, e como canal de
diálogo vital entre pessoas e instituições. (BRASIL, 2005)

Assim sendo, caminhemos agora para a apresentação dos capítulos que compõem este
trabalho.
No capítulo um, farei um breve retrato sobre Rio das Ostras: apresentarei o cenário
cultural da cidade, passarei brevemente pelos aspectos físicos - ambientando o leitor que
porventura não conheça os meandros do município - mas me deterei principalmente no âmbito
cultural, abordando como são vistas as atividades realizadas na rua.
No segundo capítulo, me debruço em explicar - em detalhes - como tem sido o fluxo de
liberação de atividades culturais nos dias de hoje: o que versam as produções jurídicas, que
caminhos são trilhados para se ter aprovação, quais são as instâncias envolvidas, que variáveis
podem mudar este fluxo etc.
Já no terceiro capítulo, traço uma nova proposta para a cidade e para os produtores
culturais. Embasada nos pressupostos teóricos desta introdução – meus entendimentos de
cultura, rua, cidade, política e produção cultural – formulo uma dinâmica que pretende dar conta
de conciliar as especificidades locais com a melhora da situação que está posta.
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2. Capítulo um: Se essa rua...Qual rua?
Rio das Ostras é uma cidade fluminense jovem, emancipada de Casimiro de Abreu em
1992. Pertencente a região da Baixada Litorânea, tem 229,044 Km² de extensão territorial e
população estimada de 141.117 pessoas (IBGE, 2010). É um município que já teve os maiores
índices de crescimento do estado – fato atribuído ao boom do mercado petrolífero, hoje em crise
no Brasil.

Figura 3: Mapa do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://mapasblog.blogspot.com/2011/11/mapas-doestado-do-rio-de-janeiro.html

Vizinha de Macaé – a “capital nacional do petróleo”, Rio das Ostras cumpre a função
de cidade dormitório. Todavia, devido suas belas praias, é também destino de muitos veranistas
em épocas de temporada. É uma cidade que se fez às margens da Rodovia Amaral Peixoto,
importante via que percorre o estado e a atravessa de ponto a ponto.
No âmbito cultural, Rio das Ostras conta com uma Fundação de Cultura (FROC) desde
1997 - autarquia que sob sua responsabilidade têm: um centro de formação artística (conhecido
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como ONDA); uma biblioteca; um teatro popular; uma casa da cultura; um museu sambaqui;
uma fundição de artes de ofícios; uma concha acústica e uma estação ferroviária desativada.6

Figura 4: Estação Ferroviária de Rocha Leão. Fonte:
https://www.riodasostras.rj.gov.br/unidades-culturais

Figura 5: Museu Sambaqui da Tarioba. Fonte:
https://www.riodasostras.rj.gov.br/unidades-culturais

Trata-se de uma cidade bem servida de equipamentos culturais públicos se comparada
com muitos dos municípios vizinhos e de mesmo porte. Mas, os equipamentos têm baixa taxa
de ocupação. A título de ilustração, o Relatório de Atividades das Unidades Culturais do ano
de 2017 contabiliza que, de janeiro a dezembro, apenas 1.487 pessoas visitaram o Museu
Sambaqui da Tarioba. Neste mesmo ano, 1.256 pessoas foram a Fundição de Artes e Ofícios; e
1.186 a Rocha Leão.7
No âmbito das políticas culturais, o município não tem nenhum programa de
fomento/incentivo à criação, produção, ou difusão de cultura. A cidade não conta com
equipamentos culturais administrados pelo governo do estado ou pelo governo federal.
Também não possui entidades do Sistema S, seja no âmbito da indústria ou do comércio. Possui
duas salas de cinema localizadas no shopping da cidade, e não há livrarias no município (a não
ser as de temática exclusivamente religiosa; ou aqueles estabelecimentos que vendem alguns
livros, mas não tem nisso a atividade principal de seu comércio – como cafés).
As práticas artísticas que pulsam pela cidade se fazem pela via independente. Via de
regra, com apoios e patrocínios dos pequenos comerciantes. Vez por outra, alguns projetos
pontuais contam com apoio do poder público para a divulgação junto aos veículos oficiais da
prefeitura, ou para o uso de seus espaços físicos. O que se vê, são inúmeras iniciativas artísticas

6

7

Conforme ilustra o endereço da prefeitura https://www.riodasostras.rj.gov.br/unidades-culturais/

O Relatório de Atividades é uma planilha da Fundação Rio das Ostras de Cultura que não está disponível online,
pertence ao acervo de documentos da autarquia. Consegui acessá-lo ao solicitar ao órgão, presencialmente, que
me informasse qual era o público estimado que os equipamentos da cidade abrangiam.
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inovadoras nascendo na cidade, e não raro conquistando espaços e reconhecimento fora dela,
mas que em Rio das Ostras acabam não se sustentando e tendo curtos prazos de validade: como
cineclubes, encontros de circo, bibliotecas comunitárias móveis, festivais de teatro, a própria
Ocupação Cultural do Coletivo Mucambo etc.

Figura 6: - Espetáculo "Meu Avô Dom
Quixote", da Companhia Corpus In Scena.
Espetáculo vencedor do Festival de Teatro
Infantil de Campos (Festin 2014). Mais
informações disponíveis em:
http://g1.globo.com/rj/nortefluminense/noticia/2014/10/vencedores-defestiva

Figura 7: “Bicô” na Boca da Barra – Projeto de
Bibliotecas Comunitárias em geladeiras,
iniciativa reconhecida na cidade e articulada
pelo Coletivo Grave. Mais informações
disponíveis em: https://g1.globo.com/rj/regiaodos-lagos/noticia/estudantes-transformam-gel

Ou seja, a cidade ainda não tem implantado aquilo que compreendo como política
cultural, “conjunto articulado, continuado e sistemático de formulações e intervenções” na área
da cultura (RUBIM, 2015, p.12), cuja construção se dá “na interação de diálogo e trabalho nos
quais obrigatoriamente participam o Estado e a sociedade civil em geral” (CALABRE, 2015,
p.7).
É também relevante contextualizar que desde 2004 há uma unidade da Universidade
Federal Fluminense (UFF) em Rio das Ostras, com seis cursos de graduação – sendo um deles
o bacharelado em produção cultural. Assim como a ONDA, a UFF vem formando profissionais
aptos a trabalhar com e a partir da cultura na região. Portanto, se há um aspecto bem atendido
na cidade, sem dúvida, este se encontra na formação profissional: na ONDA com cursos
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técnicos e livres, e na UFF com curso superior. O grande gargalo está na ausência de programas
garantidores do acesso/escoamento destas produções; da formação de público, e, portanto, da
permanência destes profissionais na região.
Como em grande parte do Brasil, as políticas na cidade são políticas de governo, e não
de Estado. Pensadas a curto prazo, dependendo do gestor que assume Rio das Ostras, a cultura
se encaminha para direções diferentes. Hoje, vê-se que a atual gestão da FROC tem feito
esforços na tentativa de alinhar as políticas locais com o SNC (Sistema Nacional de Cultura), e
por consequência, vem implantando mecanismos viabilizadores da participação cidadã.
Nesse sentido, 2017 foi um ano importante para a cultura no município: nele ocorreu a
criação do Plano Municipal de Cultura, bem como a eleição do Conselho - formado por nove
titulares do poder público e nove representantes da sociedade civil. 8
E a rua? As ruas (e praças) poderiam ser vistas como espaços culturais. Como alternativa
para compensar o desequilíbrio da distribuição geográfica dos equipamentos localizados (em
grande maioria) na área central e como método para aproximação e formação de público.
Poderiam ser utilizadas como meio eficaz de garantir a capilaridade das ações e abranger a
diversidade de oferta das atividades culturais no município. Mas, não o são. E por não serem a
cidade e seus cidadãos perdem espaços de convívio, de desaceleração da vida urbana. Como
Magalhães ilustra, ocupar as ruas é uma prática potente que carrega em si a possibilidade de
ressignificar os espaços do dia-a-dia:
Promover uma ocupação no espaço público é, para além de promover um
encontro cultural entre artistas e público de forma gratuita e democrática:
é ressignificar o espaço que faz parte do nosso dia-a-dia, é permitir a
desaceleração da vida urbana dando espaço para a troca e para a
contemplação, é dar a oportunidade de perceber os detalhes, é estar inserido
na cidade de forma presente. (MAGALHÃES, 2016, p.11).

De forma complementar às considerações de Magalhães, José Mauro Gnaspini afirma:
As festividades públicas, sejam elas de cunho religioso, cívico ou sazonal,
e em certa medida as manifestações populares em geral, constituem um
laboratório vivo para que se experimente a cidade mais horizontal, mais
permeável.
Eventos em praça pública podem funcionar como ensaio de urbanidade,
uma oportunidade para a sociabilidade de rua e uma ocasião para aprender
a conviver. (GNASPINI, 2018, p.108)

Todavia, Rio das Ostras não demonstra vislumbrar a utilização de suas vias públicas
com bons olhos - como ensaio de urbanidade, laboratório vivo que permite a experimentação

8

O Plano Municipal de Cultura, bem como atas e demais documentos referentes ao Conselho Municipal de Cultura
estão disponíveis em: http://conselhodeculturariodasostras.blogspot.com/ Acesso em 25 jun. 2018.
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da cidade de maneira mais horizontal. A título de exemplo cito a tentativa de aprovar na cidade
- assim como o fez Macaé, Nova Friburgo, Rio, e outros municípios - a “Lei do Artista de Rua”.
Aqui, essa lei enfrenta reações contrárias na Câmara, com o argumento de que pode facilitar
que os “pedintes de sinal se proliferem”.
Como bem pontua José Mauro, o discurso da segurança e da necessidade de controle é
comumente acionado quando da articulação de críticas às atividades culturais na rua, todavia:
A boa convivência em espaço público tem que ser exercitada. As pessoas
precisam ter a oportunidade de experimentar o encontro em praça pública,
e por meio dessa experiência aprender a se comportar, a melhor se portar
coletivamente.
Um evento não incrementa a violência ou a criminalidade que já existe na
cidade, e as eventuais ocorrências são, em geral, aquelas próprias da cidade
e de sua dinâmica. Na verdade são aspectos da cidade que porventura,
durante a realização de um evento de rua, podem ser percebidos na
amostragem, ter maior visibilidade e receber grande atenção, mas não são
aspectos novos acrescentados pelo evento. (GNASPINI, 2018, p.115-116)

Como Roberto DaMatta bem pontua, as ruas são encaradas como o lugar da
vagabundagem. Todavia, vão além de serem apenas um espaço geográfico – são um mecanismo
útil para pensarmos o Brasil e as relações que temos com os espaços e temporalidades. Não
poderiam, as ruas, serem reivindicadas como metodologia para a ressignificação de afetos com
àquilo que é da ordem pública?
Caminhando em direção ao que acredito responder esta questão, trago reflexões de
Teixeira Coelho, com sua distinção de ação e fabricação cultural:
ação cultural não tem por objetivo reforçar nas pessoas a atitude de
consumidores à qual são acostumadas pelo sistema econômico
predominante; pelo contrário, sua proposta consiste em eliminar ou
diminuir a tentação à inércia e à passividade que indistintamente afeta a
ampla maioria nos tempos da comunicação de massa. Esta ação assim
entendida, também chamada de ação sociocultural, tende a colocar uma
pessoa, um grupo ou uma comunidade, em condições de exprimir-se em
todos os aspectos da vida social. (COELHO, 1997, p.33)

A ação cultural visa provocar quem com ela se depara, estimulando a expressão e a
participação social ativa. Em contraposição à ação cultural, tem-se a fabricação:
Tem por meta, alternativa ou cumulativamente, a transmissão de
conhecimentos e técnicas determinadas; a formação de uma opinião
cultural específica; a conformação de um modo de percepção ou a produção
de uma obra cultural previamente estipulada. Neste processo, os objetivos
são predeterminados, cabendo ao agente ou mediador cultural orientar as
atividades de seu público na direção estabelecida. (COELHO, 1997, p.174)
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Ou seja, acredito que ocupar as ruas e praças públicas com ações culturais são uma
forma potente de provocar novos significantes para a coisa pública, de estimular a convivência,
a democracia, a diversidade e a amabilidade urbana.
Por diversidade compreendo o reconhecimento das diferentes formas de expressão,
organização e fruição cultural, todas de igual valor:
É por meio da cultura que os grupos se expressam, se identificam, se
diferenciam e se afirmam; assim a diversidade cultural compreende os
variados modos de criação, realização, difusão e fruição dessas expressões,
e valorizá-la significa reconhecer as diferenças, conferindo-lhes igual
dignidade. Entende-se que todas as formas de manifestação cultural têm
sua importância. Para tanto, é fundamental entender que todo ser humano
tem o direito de criar suas próprias expressões culturais e ter acesso às suas
diversas manifestações, ao conhecimento de seus códigos, às estruturas
simbólicas e às técnicas nelas empregadas. (SESC, 2015, p. 24)

Por amabilidade urbana, entendo:
(...) conceito de dupla formação. Relaciona-se tanto à criação de vínculos
entre a pessoa e o espaço, como às conexões entre as pessoas, conexões que
podem se manifestar através de encontros, intercâmbios, cumplicidades e
energias, e que reagem ao individualismo e à hostilidade que caracterizam
as formas de convívio coletivo contemporâneas. De certa maneira, trata da
expansão da idéia da intimidade para os espaços urbanos contemporâneos.
A amabilidade, portanto, é uma qualidade física e social ao mesmo tempo:
poderia considerá-la como resultado da soma do contexto físico [espaço
potencialmente atraente] com o contexto social [pessoas] (...) (FONTES,
2012, p.73)

Infelizmente, afirmo que se destaca na cidade de Rio das Ostras a política de eventos,
de fabricações culturais. Ou seja, o município não se mostra preocupado com as expressões
culturais de seus moradores, com as práticas de cidadania e convivência. Pelo contrário,
concentra esforços na positivação da imagem institucional da cidade, focando suas ações para
atrair turistas e movimentar a economia local através da espetacularização.
É importante dizer que por eventos, entendo:
uma forma de comunicação dirigida que a empresa pode utilizar na
otimização de resultados no relacionamento com seus públicos (...)
Quando o evento é bem organizado e planejado, pode manter, elevar ou
recuperar a imagem/conceito de uma organização junto ao seu público de
interesse. Portanto, o evento é uma estratégia de comunicação que atinge o
público-alvo desejado; divulga a marca de uma empresa, promove seus
produtos, potencializa suas vendas e contribui para a expansão e a
conquista de novos mercados. Os eventos vêm se tornando cada vez mais
essenciais à vida econômica das empresas. A cada ano eles crescem em
número, proporções e grau de sofisticação. Competindo com e até,
eventualmente, superando em importância a publicidade e propaganda,
assumiram o papel transformador da imagem institucional. (SILVA, 2005,
p.1-2)
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Nesse sentido, é possível mencionar, por exemplo, o Festival de Jazz & Blues reconhecido como um dos maiores festivais do gênero na América Latina, mas que pouco
envolve os articuladores do território. Não sem simbolismo, sua organização é de uma
produtora particular, relacionada à Secretaria de Turismo:
Apontado pelos críticos como um dos melhores festivais do gênero no
mundo, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival chega à sua décima quinta
edição. Este ano o Festival será realizado entre os dias 15 de junho e 17 de
junho, com uma seleção dos melhores instrumentistas e intérpretes da
atualidade, que se apresentarão em três palcos montados ao ar livre, com
shows gratuitos.
Desde a sua criação em 2003, o Rio das Ostras Jazz&Blues Festival
realizou mais de 550 shows, 100 palestras e workshops para cerca de 1
milhão de espectadores, estimulando o interesse pela música de alta
qualidade e criando oportunidades para o público conferir de perto alguns
dos maiores nomes do Jazz, Blues e da música instrumental nacional e
internacional. Durante todo esse período o Festival manteve-se fiel à sua
proposta inicial que é focada em formar público, alavancar o turismo, gerar
renda, atrair negócios, ofertar cultura, democratizar o acesso (..) (RIO DAS
OSTRAS JAZZ E BLUES, 2018)

Figura 8: Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, Palco Lagoa do Iriry. Foto: Allexandre Costa.
Disponível em: http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2016/10/rio-das-ostras-jazzblues-festival-divulga-programacao.html

À guisa de concluir este capítulo, afirmo que o fluxo de liberação da cidade foi todo
pensado e norteado para estes grandes eventos. O processo de liberação não considera que
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cidadãos - moradores comuns - possam ter interesse de realizar ações culturais em vias públicas.
Pelo contrário, deixa evidente que o processo foi pensado visando a atuação do poder público
ou, de entidades com fins lucrativos. O foco está no grandioso e efêmero.
Assim sendo, considero de suma relevância (re)pensar as formas de uso das vias
públicas dessa cidade. Redesenhar e tornar transparentes os fluxos administrativos de liberação
é, - além de viabilizar capilaridade para o setor cultural e garantir o direito à cidade: a)
possibilitar o despertar de novas atitudes com a esfera social rua; b) proporcionar que haja
facilidade quando do desejo da execução de pequenas ações culturais; c) fomentar a
participação ativa, as iniciativas que busquem criar amabilidade urbana, contemplando a
diversidade do território.
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3. Capítulo dois: fosse minha? Mas não é... O fluxo de liberação hoje
Antes de discorrer sobre os documentos oficiais que usei como fonte de consulta para
elaborar esta produção monográfica, é preciso explicitar que, a depender da área em que o
produtor cultural pretende atuar, será determinante para o sucesso de seus projetos, que este
profissional tenha a compreensão da lógica e do funcionamento das políticas públicas.
Dessa forma, para mergulhar no objeto de estudo desse trabalho de conclusão de curso,
foi imprescindível que eu compreendesse algumas premissas do âmbito do direito e da gestão
pública - que para mim, que não sou especialista da área, não se faziam de todo nítidas.
A primeira delas diz respeito a regulação do uso do solo: no Brasil, esta é uma atribuição
que cabe aos municípios. A segunda premissa versa sobre competência: um município não pode
legislar sobre matérias estaduais e federais. Em hipótese alguma, lhe é permitido alterar
decisões de outros entes federativos.9 A terceira premissa trata da não escusa de cumprimento
da legislação – mesmo sob alegação de desconhecimento, ou seja: todos os cidadãos têm o
dever de conhecer todas as leis.10
Dito isso, passo ao trabalho de dessecamento das produções jurídicas (leis ordinárias,
complementares, decretos, portarias etc.) que se dedicam a temática na qual me debruço.
3.1. O que versa a produção jurídica e algumas problematizações:
Rio das Ostras não tem um procedimento linear, coeso e minimamente transparente para
lidar com a liberação de suas vias públicas quando da realização de eventos e ações culturais.
A própria maneira como a produção jurídica municipal se organiza, diz muito sobre como o
município lida com essas demandas.
Não há leis, decretos ou normativos específicos para regular a existência dos eventos ou
ações culturais. As informações estão dispersas, inseridas em documentos que, a priori, se
propõem a tratar de outra temática. Notadamente, o arcabouço jurídico-administrativo que
regula os eventos culturais é o mesmo que “dispõe sobre o programa de simplificação e
licenciamento para abertura de empresas (alvará simples)”. Assim, a regulação de licenças e
autorizações de ações culturais nos espaços públicos de Rio das Ostras restringem-se a alguns
artigos previstos nos atos normativos que este trabalho se propõe a analisar.

9

A competência legislativa dos municípios encontra-se discriminada no artigo 30, inciso I, da Constituição
Federal.
10

É o que dispõe o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil.
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Na intenção de estudar toda a produção municipal que dissertava sobre o tema, comecei
minha pesquisa protocolando na câmara municipal um ofício: solicitando que a casa legislativa
disponibilizasse uma cópia das leis, decretos e portarias que eu deveria conhecer. 11
Como não obtive resposta (só pude verificar, segundo o portal da transparência do
município, que minha solicitação foi direcionada para a Secretaria de Fazenda), desenvolvi essa
monografia consultando as produções jurídicas mencionadas em entrevistas aos atores do fluxo
de liberação municipal, sendo elas:12
- Decreto 133/2009: “Dispõe sobre o programa de simplificação e licenciamento para
abertura de empresas – alvará simples – e dá outras providências”, onde destaco os artigos 24
e 25;
- Decreto 1.130/2014: “Dispõe sobre o licenciamento e o funcionamento de
estabelecimentos ou atividades de pessoas físicas e entidades com fins econômicos ou sociais
no município de Rio das Ostras e dá outras providências”, onde destaco o artigo 14;
- Lei 508/2000 - Código Tributário Municipal: “disciplina a atividade tributária do
município e estabelece normas complementares de direito tributário relativo a ele”, onde
destaco os anexos XI e XII;
- Lei complementar 51/2017: “Altera a lei n° 508, de 20 de dezembro de 2000, Código
Tributário de Rio das Ostras e dá outras providências.”
3.1.1. Os decretos municipais: prazos, documentação e taxas
Da análise dos dois decretos, conclui-se que há diferenças no fluxo de liberação no que
diz respeito à categoria do proponente. Em teoria, todas as atividades – excluídas as propostas
pelo poder público e suas autarquias – devem autorizar-se perante a Secretaria de Fazenda
(SEMFAZ). Toda e qualquer atividade/estabelecimento cujo funcionamento tem um prazo
determinado, tem sua liberação vinculada à concessão, pela SEMFAZ, do documento intitulado
“autorização” - sejam eventos em espaços públicos ou particulares, stands de vendas de um
condomínio, postos de atendimento temporário etc.
A autorização deve ser solicitada no prazo mínimo de 30 dias, e independe do tamanho
da atividade, da área que utiliza, se cobra ou não ingressos.
Para que se conceda a “autorização”, o solicitante precisa:

11

12

Vide Apêndice A: Ofício protocolado na Câmara Municipal.

Todas as produções jurídicas consultadas neste trabalho constam nas referências bibliográficas, bem como os
links para acessá-las online.
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PRODUÇÃO
NORMATIVA

EXIGÊNCIAS

MOMENTO

Decreto
Municipal
133/2009

30 dias de antedência mínima
Após as 22h só com isolamento acústico
Autorização é válida por, no máximo, 6 meses
Dar cíência a Secretaria de Ordem Pública e Controle Urbano
Dar cíência a Superintendencia de Defesa Civil
Consulta Prévia do Local - Possibilidade da Atividade
CNPJ e/ou CPF e Identidade
Prova de Direito de Uso do Local
Aprovação do Corpo de Bombeiros
Termo de Responsabilidade Civil
Cópia do Alvará

Decreto
Municipal
1130/2014

Autorização temporária, por contrato ou prazo determinado
Duração de 6 meses
Consulta Prévia ou Pedido de Viabilidade
Registro Público de Pessoa Jurídica ou Firma Individual
Cópia do CNPJ
Cópia da Identidade
Comprovante de Residência Atualizado dos Sócios ou Representantes ou do Requerente
Cópia do Espelho do Carnê de IPTU do ano em curso ou anterior
Cópia da Prova de Direito de Uso do Local, com firma reconhecida
Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, e seus anexos
Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros, especificando Lotação Máxima e Condições de Segurança
Protocolo do Pedido de Licenciamento Sanitário Municipal
Termo de Responsabilidade Civil
Declaração de Comunicação da Realização do Evento aos Órgãos de Segurança da Circunscrição
Cópia do Alvará de Licença do Estabelecimento
Pagamento de Taxas

Info Geral
Info Geral
Info Geral
Pós Autorização
Pós Autorização
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Info Geral
Info Geral
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito
Pré-Requisito

Tabela 01 – Produção Normativa Municipal versus Exigências

Vê-se, analisando as exigências para a emissão da “autorização” que sua redação é toda
voltada para a regulação das atividades das empresas que realizam “eventos” de uma forma
genérica.13
Não há distinção entre atividades realizadas em espaços públicos e particulares, assim
como não há categorização que leve em conta o porte da atividade, sendo exigidos os mesmos
documentos para quaisquer ações de diferentes dimensões.
Dificulta a compreensão, o fato de que, apesar de tratarem da mesma temática, os
decretos não se referenciam, e fazem exigências diferentes – assim, não fica claro se o mais
recente substitui o antigo, ou se são complementares.
No que diz respeito a taxas, ao analisar o Código Tributário Municipal - e sua lei
complementar - conclui-se que o solicitante da autorização deve pagar duas taxas: referente à
emissão do “alvará de autorização” (R$ 186,29) e referente a “consulta prévia do local –

13

A título de ilustração cito as exigências de CNPJ, prova de direito de uso do local, cópia do espelho do carnê de
IPTU, etc.
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possibilidade de atividade” (R$ 113,01). Não fica evidente se existe uma taxa referente ao uso
do solo, calculada com base na metragem utilizada para o evento. Todavia, é nítido que a
regulação compreende o uso das ruas como atividade comercial, impreterivelmente taxada.
3.2. O decreto estadual:
No nível estadual, tem-se o decreto 44.617/2014, que parece ter norteado a produção
municipal, já que ambas apresentam problemas e exigências semelhantes. 14 Quanto as
exigências, coincidem: a autorização da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros
– requeridas por qualquer proponente (ente da esfera pública, privada ou pessoa física).15
Analiso que, a seu favor, o decreto estadual tem a reunião das informações sobre o fluxo
de liberação feita de forma coesa – ao contrário dos decretos municipais, sua ementa sintetiza
com objetividade sobre o que versará: “dispõe sobre a concessão de autorização para a
realização de eventos culturais, sociais, desportivos, religiosos e quaisquer outros que
promovam a concentração de pessoas, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências”.
Todavia, grifo propositalmente a expressão “concentração de pessoas”, pois vejo que
nela reside uma problemática importante e paradoxal que se faz presente nas redações dos
decretos de ambos os níveis da administração pública. Tanto na produção municipal como na
estadual, não houve preocupação em dimensionar “concentração de pessoas”, em adequar as
exigências para a liberação com os diferentes portes e, por consequência, características
estruturais das atividades.
Dessa forma, na redação atual, uma pequena festa de aniversário, um pique nique no
parque, ou uma singela confraternização empresarial em espaço público, estariam sujeitas ao
procedimento de liberação. Afinal, trata-se de “concentração de pessoas”.
O paradoxo maior é que, a exigência chega a ferir a Constituição Federal, que em seu
artigo 5º inciso IX diz: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença”.
Obviamente, na prática, não é toda concentração de pessoas que precisa aprovar-se
diante das instâncias públicas. Existem determinadas atividades eximidas do processo de

14

Uma síntese sobre o decreto 44.617/2014 pode ser encontrada como Apêndice B. Ou ainda, o decreto completo
pode ser acessado em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=265883 Acesso em: 28 jun. 2018.
15

A autorização do Corpo de Bombeiros é um processo que requer prazos e documentações a parte, conforme
esmiúço no Apêndice C.
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autorização, mas a produção jurídica não deixa evidente quais práticas e critérios norteiam a
isenção – a não ser, em dois casos específicos: os blocos carnavalescos de rua, e as rodas
culturais.
Os blocos carnavalescos são eximidos no próprio decreto 44.617/2014, que em seu
artigo primeiro, parágrafo segundo, estabelece: “desde que não haja montagem de estruturas
tais como palcos, camarotes, arquibancadas, torres de som e luz ou estruturas assemelhadas.”
As rodas culturais, na lei 7.837/2018, em seu artigo terceiro, parágrafo segundo,
especifica: “estão dispensadas da prévia autorização da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro – PMERJ, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – PCERJ e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ, desde que não haja montagem de
palcos, arquibancadas e camarotes”.
Diante dessas isenções, fica evidente que a preocupação do poder público reside na
montagem de estruturas: palcos, camarotes, torres de som etc. – e não sem razão, uma vez que
cabe a ele resguardar a segurança dos cidadãos e fiscalizar as atividades comerciais.
Todavia, da maneira como o arcabouço jurídico-administrativo foi construído,
desconsidera por completo as atividades que não fazem uso dessas estruturas, criando para elas
um falso problema. Realizadas na rua, sem a cobrança de ingressos, essas atividades menores
se encaixam no âmbito da livre-manifestação, do direito à cidade – e são o cerne da preocupação
desta produção monográfica.
Ao invés de isentar nominalmente cada uma delas – seja através de lei própria, como no
caso do hip hop, ou por meio do decreto estadual 44.617/2014, como no caso do carnaval de
rua – considero que a melhor medida seria explicitar que não é a concentração de pessoas em
si que preocupa, mas o aparato envolvido na estruturação da atividade.
Essa redação problemática acaba impactando também a questão da “categorização do
porte das atividades”: não existe diferença no fluxo de liberação para as ações que reúnem cem
ou mil pessoas. Para o decreto estadual, ambas são classificadas como de pequeno porte, e
devem cumprir as mesmas exigências – independendo da cobrança de ingressos, do espaço ser
privado ou público, aberto ou fechado, do proponente ser pessoa física, jurídica, ente da esfera
pública etc.
Essa lacuna existente na regulamentação faz com que as atividades menores, que não se
encaixam nos parâmetros estruturantes dos decretos e não foram formalmente isentas dele,
gerem dúvidas aos funcionários públicos e fiquem reféns do julgamento individual e volátil de
atores do fluxo de liberação.
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3.3. A aplicação da legislação: estudos de casos
A título de ilustração, relato um exemplo vivido por mim, no Coletivo Mucambo.
Quando das primeiras edições da Ocupação Cultural, não nos foi exigida autorização
do corpo de bombeiros. Mas – devido a mudança de gestor de um dos órgãos do município –
no processo de autorização seguinte, fomos surpreendidos por essa nova etapa liberativa. Ou
seja, fomos informados que era preciso que déssemos entrada em um novo processo, em
paralelo: com no mínimo trinta dias de antecedência, no 9º Grupamento de Macaé. Apenas a
abertura custaria cerca de oitenta reais.
Seria também necessário que providenciássemos uma planta baixa da rua onde
realizávamos nossa atividade; um engenheiro ou arquiteto que assinassem ARTs (Anotação de
Responsabilidade Técnica); além de extintores abastecidos por uma empresa credenciada e
reconhecida pelo CBMERJ; tudo, obviamente, com custos. O trâmite, além de exigir tempo,
representava altos valores em nosso orçamento. Na ocasião, pela inviabilidade, tivemos que
optar por cancelar aquela edição.
Além do aparecimento de “surpresas” inviabilizadoras relacionadas às etapas do fluxo
de liberação, a brecha na regulamentação possibilita que julgamentos preconceituosos e
infundados sejam critérios norteadores para diferir quais atividades devem enfrentar o caminho
das autorizações, e quais estão isentas.
Este era o caso das rodas culturais no Estado do Rio, antes da mencionada lei que
reconhece o hip hop como patrimônio imaterial do Estado (Lei 7.837/18). Por se tratar de um
movimento marginalizado, realizado por jovens periféricos, dificilmente às rodas culturais era
concedida a autorização – mesmo que não contassem com a montagem de estruturas.
Por vezes, até mesmo quando autorizadas, as rodas culturais eram impedidas de ocorrer.
Um exemplo disso está no emblemático caso da “Roda Cultural KGL Catete, Glória, Lapa”,
que teve uma de suas edições – previamente autorizada – impedida de acontecer pela
intervenção da Polícia Militar. Por esta razão, o público se dirigiu para a frente da delegacia e
lá foi feita a atividade, como forma de protesto.16
Dessa maneira, reafirmo que, uma vez que a regulamentação jurídico-administrativa não
se aplica de forma evidente às atividades culturais menores, deixa-se margem para que o fluxo
de liberação seja acionado como uma estratégia dificultadora a elas - aplicado ocasionalmente

16

Através
dos
links
https://www.youtube.com/watch?v=I0AyqD0L-nA
e
https://www.youtube.com/watch?v=2TcdWnibkYY podem ser encontradas imagens deste episódio, bem como
entrevista com o organizador da Roda Cultural “Dom Negrone”.
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como forma de desafiar seus proponentes a enfrentarem os custos, a amplitude e a rigidez das
exigências assimétricas.
E não só. Submeter-se à lei torna-se procedimento condicional e versátil: executado
quando o proponente não representa ou dispõe de contatos influenciadores para acionar; quando
os atores do fluxo de liberação não se interessam em facilitar a autorização; ou ainda, quando
veem na isenção a possibilidade de extorquir dinheiro.
Assim, identifico no fluxo de liberação um espaço para a cordialidade influir
negativamente em decisões que deveriam ser embasadas em fatores objetivos, impessoais e,
portanto, democráticos. Por cordialidade, entendo o favorecimento de ordenações baseadas em
expressões emotivas e particularistas. Em consonância com Sergio Buarque de Holanda,
acredito que não se trata de boas maneiras, generosidade ou hospitalidade. Cordialidade é o
“predomínio constante das vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em
círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal” (HOLANDA, 1984, p.106).
Ou seja, como DaMatta bem complementa, “a nítida hierarquia em termos de sua
proximidade do poder” (DAMATTA, 1997, p.71). E ainda:
a obediência às leis configura na sociedade brasileira uma situação de pleno
anonimato e grande inferioridade. Normalmente é um sinal de ausência de
relações – repito – que permitem revestir uma pessoa de humanidade,
resgatando-a de sua condição de universalidade que é dada nos papéis de
‘cidadão’ e de indivíduo (DAMATTA, 1997, p.74)

Todavia, apesar de identificar esses pontos sensíveis no arcabouço jurídico relativo à
autorização de pequenas atividades culturais na rua, acredito que tal arcabouço está sempre
inserido num contexto maior, não se tratando de devaneios do poder legislativo, mas sim,
arraigado em interesses e demandas (mesmo que eventualmente particularistas).
Afirmo isto pois vejo ser de suma relevância pontuar que em janeiro de 2013 – portanto,
um ano antes da elaboração do decreto municipal 1.130/2014 - houve em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, um grande incêndio em uma casa noturna. A tragédia repercutiu em todo o país,
matou 241 pessoas e alcançou o triste status de segundo incêndio mais mortífero do Brasil. 17
Tal acontecimento suscitou inúmeras discussões no país. A mídia fez questões sobre a
emissão de alvarás permearem o debate público nas semanas seguintes a tragédia. No Rio,

17

Trata-se do incêndio na Boate Kiss. Mais informações em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/tragediaincendio-boate-santa-maria/platb/
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equipamentos culturais respeitados foram interditados pelos Bombeiros por não conterem
alvará, rotas de fuga ou saídas de emergência devidamente sinalizadas. 18
Holofotes se acenderam para essa problemática. E não à toa, tanto o decreto estadual do
Rio de Janeiro, como o municipal de Rio das Ostras, datam do ano seguinte: 2014. Assim,
embora o comandante do 9º Corpo de Bombeiros de Macaé tenha pontuado em entrevista que
não tem conhecimento de causa para afirmar a relação entre a Boate Kiss e o Decreto Estadual,
acredito que esta hipótese careceria de maior investigação até ser descartada.
Dito isto, volto a afirmar que, se hoje os decretos não dão conta de atender às
especificidades que tangem o uso de vias públicas para fins culturais de pequeno porte, atendem
outras demandas, para as quais foram pensados e que também são de suma importância – a
prevenção de acidentes em atividades que aglomeram muitas pessoas.
3.4. Rio das Ostras na prática
Como já dito, segundo os decretos locais, o munícipe que fará uma atividade cultural
na rua deve percorrer o mesmo caminho traçado pelo empresário que começa seus negócios de
duração temporária e solicita o alvará de funcionamento. Ambos precisam se dirigir a Secretaria
de Fazenda.
Todavia, na prática, não é assim que tem sido feito hoje – fato que contribui para a
apresentação de ainda mais aspectos sintomáticos sobre o tema.
Ou seja, na gestão atual, ao se dirigir a Fundação Rio das Ostras de Cultura (FROC), o
proponente de uma atividade cultural que buscar informações sobre o processo de liberação
será orientado a não conduzir sua solicitação a Secretaria de Fazenda – o que evidencia como
- na avaliação dos gestores culturais - tais atividades não têm nenhuma relação com o tema
fazendário.
Acostumados a percorrer o fluxo de liberação para a regularização das atividades
públicas realizadas na concha acústica, a maior incidência de orientações que os gestores do
município tem prestado aos cidadãos diz respeito ao interesse em utilizar este mesmo
equipamento, relatam. Em entrevista concedida no dia 28 de março, Renata Cabral (diretora da
FROC) contou-me o passo a passo seguido e orientado pela Fundação.19

18

Conforme relata a notícia da folha de 1 de fevereiro de 2013, disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/02/1224258-secretarias-fecham-49-espacos-culturais-sem-alvarano-rio.shtml
19

O passo a passo pode ser encontrado no Apêndice D, e abrange cinco etapas, sendo duas delas a solicitação de
“Nada Opor” a polícia civil e a polícia militar.
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Como a administração anterior não se via na função de tecer qualquer orientação junto
aos interessados, o posicionamento de esclarecer as exigências do fluxo de liberação é visto
muito positivamente pelos produtores - embora, ao tomar ciência da amplitude das exigências,
estes questionem se o poder público tem mesmo interesse em viabilizar atividades culturais ou
em fazer os cidadãos comuns desistirem de qualquer proposição, já que as solicitações lhes
soam descabidas.20
Na Secretaria de Fazenda (em entrevista com a gerente de “atendimento e protocolo”,
Silvana Oliveira) tentei acessar o histórico de solicitações desse teor já abertas ao longo dos
anos.21 Com isso, pretendia analisar o fluxo de liberação a partir de amostragens, mapeando as
ocorrências.
Todavia, verifiquei que o sistema utilizado pela SEMFAZ (“SALE”) não prevê campos
que permitem relatórios especiais no banco de dados. Não há padronizações ou tramitações
mais adequadas ao pedido de liberação de vias públicas. Como tudo é inserido sob o rótulo de
“solicitação”, é impossível ter um fluxo célere e adequado. O SALE trata de maneira
homogênea pleitos de natureza diferentes e que necessitariam de tratamento e fluxos mais
simplificados.
Outra prática encontrada foi o produtor conseguir “apadrinhamento” do poder público
e este se responsabilizar por encaminhar o processo de liberação, como forma de apoio.
Exemplos de processos conduzidos pela Secretaria de Turismo e pela FROC foram
mencionados.
3.5. A gestão municipal e as propostas de ajustes em andamento:
A própria gestão municipal reconhece que o fluxo atual precisa de melhorias.

20

Para a elaboração deste trabalho, realizei entrevistas com produtores locais que executaram atividades culturais
de diferentes cunhos, durante mandatos distintos, nas ruas da cidade: Ostras Fest, Mostra de Circo, Reggae do Iriri,
Talentos para o Rei e Música da Cidade. Cada um deles teceu um caminho diferente para conseguir a liberação,
ou até, optou por não a solicitar.
21

Ao total, entrevistei quatro servidores públicos envolvidos no fluxo de liberação em Rio das Ostras: Silvana
Oliveira (Gerente na Secretaria de Fazenda), Renata Cabral (diretora na Fundação de Cultura), Rosemarie Teixeira
(Secretária Municipal de Gestão Pública) e André Siqueira (comandante do 9º Corpo de Bombeiros Militar de
Macaé). Em 2017, quando cursava a disciplina de TCC 1 e começava a imergir no estudo dessa temática, fui a
cidade do Rio de Janeiro estudar o exemplo da capital – que desenvolveu um sistema intitulado RIAMFE (Rio
Ainda Mais Fácil Eventos). Lá também realizei entrevistas com atores envolvidos no fluxo de liberação: Luís
Cláudio Vasques (ex-subprefeito do centro do Rio), Júlio César Morais (funcionário da Secretaria Municipal de
Cultura) e Reimond Barbara (Vereador propositor da Lei do Artista de Rua).
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Em entrevista com a secretária de gestão pública do município, Rosemarie Teixeira,
tomei conhecimento da existência de um grupo de estudos recentemente formado por gestores
demandantes do processo de liberação: Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte, Fundação
de Cultura, Assessoria de Comunicação Social, entre outros.
Segundo a conversa que tecemos em seu gabinete, Rosemarie avalia que o município
precisa repensar o procedimento atual: para ela, o principal problema diz respeito à ineficiência
da visão do calendário como um todo. A secretária acredita que da forma como está, é comum
acontecerem atividades que disputam público em um mesmo final de semana, e o poder público
só se dar conta na véspera.
Para ela, o município tem a função de evitar que se concentrem atividades em uma
mesma data, distribuindo-as ao longo do calendário. Dessa maneira, pontua que uma melhor
gestão da programação deve presar pela não disputa de públicos, e pela minimização de datas
sem ofertas culturais.
A gestora também reconhece que o fluxo de liberação deveria ser melhor publicizado,
já que muitas pessoas têm dúvidas. Ao ser questionada sobre a solução vislumbrada pelo grupo,
a mesma afirma que se tem caminhado para a formação de um “Comitê de Programação”,
presidido pela Secretaria de Turismo – que logo de início faria a averiguação do calendário de
atividades. Este Comitê seria criado via decreto, onde se aproveitaria para detalhar o
procedimento de liberação.
Fica claro que a preocupação da gestora é com os grandes eventos organizados pela
própria Prefeitura ou por produtoras associadas, e que a maior parte das melhorias discutidas
no grupo de trabalho não irão atingir aqueles que organizam pequenas atividades e que também
precisam de autorizações e liberações. Ou seja, os gargalos e obstáculos levantados ao longo
deste capítulo não estão entre as prioridades a serem superadas a curto prazo.
Diante disso, este TCC pretende tornar evidente as lacunas do fluxo de liberação atual
e provocar seu aprimoramento no que tange as ações culturais menores - não dirigidas à
economia turística, mas que, ao utilizarem do espaço público, são formas de reivindicação da
expressividade e da participação criativa dos moradores da cidade.
Em consonância com Marilena Chauí, acredito que estas atividades seriam melhor
compreendidas pelo poder público se vistas a partir do seu conceito de cidadania cultural,
definida pela autora como: “a cultura como direito dos cidadãos e como trabalho de criação dos
sujeitos culturais” (CHAUÍ, 2016, p.63).
Por cidadania cultural e direito a cultura, Chauí afirma fazerem parte:
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O direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios culturais
existentes, seja pela invenção de novos significados culturais;
O direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural;
O direito de usufruir dos bens da cultura, criando locais e condições de
acesso aos bens culturais para a população;
O direito de estar informado sobre os serviços culturais e sobre a
possibilidade de deles participar ou deles usufruir;
O direito à formação cultural e artística pública e gratuita nas Escolas e
Oficinas de Cultura do Município;
O direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e nas
humanidades;
O direito a espaços para reflexão, debate e crítica;
O direito à informação e comunicação.

(CHAUÍ, 2016, p.59).
Assim sendo, encerro este capítulo sintetizando visualmente as problemáticas do fluxo
de liberação já levantadas até aqui. No capítulo três, me voltarei para as possíveis soluções que
– a partir de meu lugar de fala como produtora cultural – vislumbro.

34

PROBLEMATIZAÇÃO
Fluxo de liberação

EIXO

FATO

ANÁLISE

Não obtive resposta quando protocolado
à Câmara Municipal um pedido de
orientação a respeito da produção
Os próprios vereadores têm dificuldades
Ausência de Clareza/Transparência
jurídica reguladora do uso de vias
para fazer essa pesquisa.
públicas para atividades culturais na
cidade
Ausência de Clareza/Transparência Documentos dispersos

Falta de coesão; Rotineiro
desconhecimento da totalidade de
exigências para a autorização

Os dois decretos municipais que acabam
versando sobre o tema (liberação de vias
públicas para fins culturais), foram
Ausência de Clareza/Transparência
criados objetivamente para a regulação
dos alvarás de estabelecimentos
comerciais.

Foco em pessoas jurídicas, na realização de
atividades em espaços fechados, ou,
quando em espaços abertos, atividades
sempre de grande porte.

Ausência de Clareza/Transparência Cada vez é de um jeito

Não há institucionalidade e, assim, o poder
público demonstra não lidar
democraticamente com a demanda;
Abertura de espaço para a
cordialidade/tráfico de influências;
Por serem aplicadas diferentes soluções a
cada governo, o produtor é refém de
surpresas variadas no percurso da
liberação;

Ausência de Clareza/Transparência Os funcionários têm dúvidas

Atividades de pequeno porte, que não
requerem a montagem de estruturas,
parecem fora de lugar

Quando inserido no sistema de controle
da prefeitura, o processo de liberação é
Ausência de Clareza/Transparência categorizado sob um rótulo
excessivamente abrangente
("solicitação")

Impossível de produzir indicadores e
estudar o histórico de liberações de
atividades

Enfoque no grandioso

Enfoque no grandioso

A rua é vista como um espaço de
Não existe atividade de micro porte. Até
passagem que por vezes pode ser tomada
2.000 pessoas, para o decreto estadual, é
para atividades comerciais, realizadas pela
atividade de pequeno porte
iniciativa privada
Parte do pressuposto que todas as
Exigência de ARTs, Croquis,
atividades requerem a montagem de
Engenheiros responsáveis
estruturas
Entender as atividades culturais sob o
prisma da atração turística, logo, da política
de eventos.

Enfoque no grandioso

Atribuir grande peso da decisão na
Secretaria de Turismo

Enfoque no grandioso

Todo uso da rua requer o pagamento de O uso das ruas é apenas vislumbrado para
taxas
atividades comerciais

Tabela 02 – Problematização do Fluxo de Liberação.22
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4. Capítulo três: Se essa rua fosse minha – E dá pra ser! Proposições
Além de tecer críticas e apontar problemáticas presentes no fluxo de liberação de vias
públicas de Rio das Ostras, essa produção monográfica carrega o forte desejo de indicar alguns
caminhos possíveis para a construção de uma cidade ávida à participação de seus cidadãos nas
práticas culturais – isto é, uma cidade que crie políticas culturais estimuladoras da cidadania
cultural.
Assim, este terceiro capítulo é dedicado ao exercício de pensar melhorias no fluxo de
liberação atual, dando enfoque, principalmente, para as atividades culturais de micro porte,
realizadas na rua. Tais melhorias pretendem dar conta das fragilidades existentes nos dois eixos
que identifiquei (capítulo 2/tabela 2) como problemas do fluxo atual: a ausência de
clareza/transparência e o enfoque nas atividades grandiosas.
4.1. A começar pela produção jurídica
4.1.1. Diferenciação jurídica e administrativa em relação ao porte da atividade:
É impossível pensar qualquer tipo de racionalização de fluxo de tramitação de
processos, sem propor um tratamento diferenciado para atividades de portes e naturezas
diferentes. Desta forma, a primeira proposta que apresento é a criação de uma categoria
denominada “micro porte”. A partir daí o poder público deve estabelecer fluxos diferenciados
para ações grandiosas e ações de micro porte. 23
Necessariamente gratuitas, sem cercamentos e ausentes de aparatos arquitetônicos
previamente montados, esta nova categoria possibilitaria identificar e isentar de parte descabida
do processo liberativo esta demanda hoje sem lugar, frequentemente geradora de cordialidades,
equívocos e dúvidas nos próprios atores do fluxo de liberação.
Em termos administrativos, a implementação precisaria ser feita tanto no âmbito
municipal como no estadual, já que envolve leis e decretos das duas esferas, com requisições e
jurisdições diferentes.

22

A problematização do Fluxo de Liberação em sua versão completa, com proposições, está disponível como
Apêndice E.
23

Por grandiosas compreendo todas aquelas que envolvem a montagem de estruturas como palcos, arquibancadas,
camarotes, sistemas de som/iluminação etc., independentemente do número de pessoas estimadas como público.
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4.1.2. Proposição para a produção jurídica de âmbito estadual
Para criar a categoria micro porte e eximi-la de solicitar as autorizações de jurisdição
das instâncias estaduais - Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar - seria necessário
elaborar um novo decreto, substituindo o 44.617/2014, já que não existe, no direito, a opção de
redigir um decreto complementar a outro, como o é para leis.
Como já explicitado no capítulo anterior, essa isenção parte do pressuposto que essas
atividades estão mais para a livre-expressão que para a geração de preocupações no poder
público quanto à segurança dos cidadãos.

4.1.3. Proposição para a produção jurídica de âmbito municipal
Para dar conta da ausência de clareza, é de suma importância que o fluxo de liberação
seja expressamente declarado pelo município - com início, meio e fim. Boa parte das
problemáticas levantadas neste trabalho, são desdobramentos da ausência de um documento
coeso, onde as principais informações do fluxo de liberação possam ser encontradas. Assim,
vislumbro que uma solução plausível para a produção jurídica municipal se daria através de
dois meios: uma lei e um decreto.
A princípio não acho que seja necessário criar uma lei “específica” para tratar de
atividades de micro porte. Vejo que a estratégia mais viável é aproveitar o já existente debate
sobre a Lei do Artista de Rua, e incluir o tema no processo de discussões. Como os gestores da
FROC disseram-me em entrevista, a proposta de Lei do Artista de Rua de Rio das Ostras está
em discussão na Câmara, e tem exatamente o mesmo teor da lei da cidade do Rio de Janeiro,
aprovada sob o número 5.429/2012.24
Nesse sentido, acredito ser pertinente contemplar as atividades de micro porte na Lei do
Artista de Rua – através da criação de um artigo específico – uma vez que, as mesmas
preocupações aplicáveis aos artistas se fazem pertinentes a estas atividades: não obstrução à
circulação de pessoas, ao acesso a prédios e moradias; terminarem até as 22h; serem gratuitas,
dentre outras condições.
Ter uma lei aprovada é importante pois garante segurança jurídica e perenidade para os
processos, independente das ações da gestão/governo do momento. Contudo, existem outros

24

Disponível
em:
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/50ad008247b8f030032579ea0073d588/67120c4c1ae54
a6603257a14006d2b1d?OpenDocument Acesso em: 28 jun. 2018
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mecanismos que podem ser imediatamente implantados independente da mudança legal. Ou
seja, mesmo com a legislação atual é possível a publicação de um decreto municipal que
normatiza e estabelece melhorias no fluxo vigente.
O decreto daria conta de institucionalizar o fluxo de liberação, declarando em termos
práticos: a documentação necessária ao proponente, as instâncias municipais envolvidas, os
prazos de cada etapa liberativa, a ordem de entrega de documentos etc. Ou seja, reuniria as
orientações gerais para a autorização das atividades que não se enquadram na categoria micro
porte. Neste mesmo decreto, elas [as atividades de micro porte], seriam expressamente
submetidas às condições de ordenamento urbano colocadas aos artistas de rua, em lei própria.

4.2. Dinamismo do fluxo de liberação
Em consonância com essas proposições legais, em um novo fluxo de liberação, as
atividades de micro porte seriam tratadas no âmbito da cultura – ou seja, seriam orientadas a se
dirigir à FROC. Os eventos que não se enquadram na categoria de “micro porte” seriam
encaminhados para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
(SEDTUR). Neste caso, teríamos fluxos diferentes para eventos com portes diferentes.

Figura 9: Fluxograma - primeiro recorte
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O primeiro desafio, portanto, é ter uma definição clara (para os gestores e para os
produtores) do que é uma atividade de “micro porte”. Mais do que isso, é importante que exista
uma estratégia de divulgação que garanta a transparência e a democratização do processo.
Para o ágil diagnóstico do âmbito da proposição, acredito que – além da publicização e
do fácil acesso às hipotéticas novas produções jurídicas – algumas ferramentas simples
poderiam ser implementadas concomitantemente.
A primeira delas seria uma cartilha explicativa: utilizando-se de elementos visuais e
linguagem clara, explicaria o passo a passo do fluxo de liberação de atividades em vias públicas
da cidade. Disponível para consultas online no site da prefeitura, mas também impressa em
folders, com exemplares distribuídos na FROC e na SEDTUR.
A segunda delas seria uma ficha de abertura e “anamnese” do processo de liberação,
onde as informações hoje solicitadas sem padronização – requeridas como “descritivo” da
atividade - seriam perguntas de um formulário.25 Esta ficha estaria disponível online (para
consulta prévia do proponente), e seria preenchida na SEDTUR ou na FROC, no ato da
manifestação de interesse de realização de uma atividade cultural na cidade.
Além de significar uma importante ferramenta indicadora do volume de atividades
culturais propostas na cidade – independente do porte – essa ficha/formulário reuniria
informações de suma relevância para o poder público traçar (e orientar) com exatidão o fluxo
de liberação – já construindo, de antemão, a visão panorâmica de quais instâncias precisariam
ser acionadas em cada caso específico.
Mas não só, essa simples padronização no recolhimento inicial de informações, evitaria
que proponentes desacostumados com o fluxo de liberação, deixassem de declarar informações
relevantes para o poder público, por não as considerar cruciais para o andamento do processo.
Eximindo, assim, o número de surpresas que aparecem ao longo do fluxo de liberação.
Neste sentido, identifiquei como aspectos importantes para a estruturação dessa ficha:
Dados do solicitante: Pessoa Física (ou jurídica) /Nome Completo (ou razão social)
/CPF (ou CNPJ) /E-mail/ Telefone/ Endereço.
Dados da atividade: Nome da atividade/ Breve apresentação/ Dia(s)/ Horário de início/
Horário de término/ Local(is) de realização/ Público-alvo/ Permitido menores de idade/
Estimativa de público/ Objetivo/ Justificativa/ Histórico (se houver)/ Comercialização de

25

Ao utilizar o termo anamnese, faço referência ao procedimento da área da saúde onde o profissional entrevista
o paciente afim de diagnosticar - a partir de seus sintomas - qual é a patologia que o atinge.
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produtos ou serviços/ Cobrança de ingressos/ Fechamento de vias/ Montagem de estruturas
prévias a atividade (palco/arquibancada/camarim)/Observações.
Todos de preenchimento obrigatório (com exceção de “Histórico”), alguns desses
campos seriam para o proponente marcar sim ou não; outros, para a livre escrita - mas com
limitação de caracteres. A ideia é que em duas páginas todas essas informações se encontrem
sintetizadas – assim, essa ficha estaria entre o briefing e o projeto.26
Depois de preenchida, seria analisada por um profissional capacitado (da FROC ou da
SEDTUR – a depender de onde o proponente fizer seu primeiro contato). O profissional
qualificado identificaria se o proponente quer realizar uma atividade de micro porte ou não.
Por ser o responsável pelo procedimento de triagem e por realizar a interface com o
proponente, a este profissional é imprescindível a boa comunicação e o entendimento da
complexidade de quesitos envolvidos no tramitar do fluxo de liberação.
Necessariamente entendedor de toda a teia de fatores envolvidos (perspectivas da gestão
pública, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Turismo, dentre outras) – vejo que seria de
extremo proveito para o fluxo de liberação se este profissional realizasse um treinamento
imersivo em cada uma dessas instâncias integrantes do processo liberativo.
Como bacharel às vésperas de concluir a graduação, diagnostico que um produtor
cultural poderia exercer essa atividade com eficiência e tranquilidade. Todavia, para tal, seria
preciso incluir novos conteúdos em nossa matriz curricular - adequar a formação que hoje não
aborda essas temáticas para que em algum momento elas façam parte do escopo do curso,
mesmo que como disciplinas optativas da área de planejamento.
4.2.1. No caso de ser enquadrado como “micro porte”
Sendo de micro porte, o pleito seria encaminhado a Fundação de Cultura, e o
produtor/proponente tomaria ciência das prerrogativas da Lei do Artista de Rua. Isto é,
entenderia que mesmo não sendo necessário requerer “nada opor” e seguir pelo fluxo de
liberação que as atividades grandiosas percorrem, as atividades de micro porte devem seguir as
mesmas regras aplicadas aos artistas de rua: não obstruir a circulação de pessoas e o acesso a
prédios e moradias; necessariamente terminar até as 22h; serem gratuitas e abertas ao público,
etc.

26

Briefing é o termo utilizado por profissionais da área de comunicação para designar o conjunto resumido de
informações mais relevantes para o início de um trabalho.
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4.2.2. No caso de não ser enquadrado como “micro porte”
Não sendo de micro porte, o pleito seria encaminhado à triagem da Secretaria de
Turismo. Na SEDTUR, far-se-ia a verificação da disponibilidade da data declarada. Em
seguida, analisar-se-ia as informações da ficha de abertura, orientando o produtor a respeito das
instâncias, prazos e documentos requeridos àquela proposição específica.

Figura 10: Fluxograma - segundo recorte

Ao decidir dar abertura ao processo, a ficha seria encaminhada para análise do Comitê
de Programação – aos moldes da solução já vislumbrada pelo grupo de estudos formado na
cidade, como contou-me Rosemarie Teixeira (secretária de gestão pública).
Constituído pelas instâncias municipais realizadoras de eventos (Turismo, Cultura,
Comunicação etc.) este comitê teria reuniões quinzenais, onde discutiria e deliberaria sobre o
calendário da cidade, conciliando as atividades públicas com as privadas. Na ocasião desta
reunião, seria facultativo ao produtor comparecer e acompanhar a aprovação de sua atividade -
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sanando eventuais dúvidas do poder público ou tecendo modificações em sua proposição, se
fosse o caso.
Se não aprovada, caberia ao comitê (obrigatoriamente) explicitar as justificativas que
levaram a tal decisão, através de uma devolutiva ao proponente. 27 Se aprovada, a atividade
estaria apta a tramitar pelas demais esferas envolvidas no fluxo de liberação.
Ao comitê, caberia também a produção e distribuição de um comunicado a todas as
esferas municipais que precisem tomar ciência da atividade. Esse procedimento, daria conta de
integrar a comunicação entre as instâncias municipais – já que hoje o produtor precisa se dirigir
a cada uma delas, separadamente.

Figura 11: Fluxograma - terceiro recorte

27

A devolutiva é uma medida para que não ocorram obstruções a atividades por motivos particularistas, baseados
em argumentos infundados ou preconceituosos dos entes do Comitê de Programação.
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No caso de mudança de data, seria necessário verificar novamente a disponibilidade no
calendário, bem como reorganizar as autorizações. Ao final deste capítulo, este fluxograma
ilustrado em recortes, encontra-se em sua versão integral.
4.3. Proposição futura: automação inteligente
Hoje sugiro estas implementações de rápida efetividade e que não envolvem grandes
custos. Todavia, vislumbro que para um planejamento futuro, seria ideal que o município
investisse em tecnologias workflow – isto é, em sistemas que lidem com os “fluxos de trabalho”
a partir de “parametrizações” dos “processos de negócio”.

28

Ou seja, que as esferas do

município se comuniquem de forma integrada, via sistema, de acordo com a necessidade de
cada solicitação.
Esta ferramenta (software workflow) é corriqueira à iniciativa privada, principalmente
quando da necessidade de diferentes departamentos se envolverem em um processo. Na prática,
este sistema faria com que a tramitação que hoje ocorre por vias físicas, migrasse para um
funcionamento integrado, online e contextual – semelhante ao funcionamento do RIAMFE (Rio
Ainda Mais Fácil Eventos), solução adotada pela cidade do Rio de Janeiro, desenvolvida em
parceria com o SEBRAE.

28

Aqui, utilizo-me de aspas para os termos que são próprios da nomenclatura utilizada pela área de
desenvolvimento tecnológico
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Figura 12: Fluxograma em sua versão integral
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5. Considerações finais
Rio das Ostras não tem um fluxo de liberação estruturado de maneira coesa e
transparente. O procedimento municipal para a autorização de atividades culturais em vias
públicas está disperso, organizado em produções jurídicas que se propõem a regular a abertura
de empresas.
Tal fato torna evidente que a municipalidade enxerga a ocupação da rua apenas pelo
prisma da atividade comercial: prevendo e estabelecendo regras claras para a realização de
eventos grandiosos, voltados à atração de turistas, cuja organização cabe ao poder público ou a
iniciativa privada. Por grandioso proponho a compreensão de todas as ações que
necessariamente contam com a montagem de estruturas: palcos, arquibancadas, sistemas de
iluminação etc.
Assim, atividades menores – aqui denominadas de micro porte – que não contemplam
essas infraestruturas, encontram-se reféns da ausência de uma regulamentação específica e
coerente. Tornam-se submissas à aplicação cordial de exigências robustas, acionadas muitas
vezes como artifício para o impedimento de suas realizações. Ou ainda, submissas ao
julgamento particularista de atores do fluxo de liberação.
Por compreender que atividades de micro porte estão mais para a reinvindicação de
participação e para o exercício da cidadania cultural que para a criação de riscos à segurança,
este trabalho de conclusão de curso sugeriu a implementação de um novo fluxo de liberação
para Rio das Ostras – com novas produções jurídicas, categorizações e tramitações.
Ou seja, quando de micro porte, a garantia à livre-expressão deixa de estar condicionada
ao falso problema da ordenação urbana, da segurança na gestão de multidões. O uso das vias
públicas passa a ser regulado de forma a facilitar a realização de práticas de convivência e
direito à cidade.
Dessa maneira, foi proposto o alargamento da compreensão de rua, transbordando seu
significante corriqueiro voltado à passagem ou à prática comercial. Refletiu-se em como esta
província ética pode ser articulada via produção cultural como um espaço potente de
ressignificação da esfera pública; como metodologia eficaz para a formação de público; para a
garantia de práticas culturais sinalizadoras da diversidade e da cidadania. Neste trabalho,
acredita-se que muitas soluções podem ser encontradas na rua e na convivência.
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APÊNDICE A – Protocolo na Câmara Municipal

APÊNDICE B – Resumo do Decreto Estadual 44.617/2017

DECRETO ESTADUAL 44.617/2014

Exige

Classifica

Autorização da Polícia Militar
Autorização da Polícia Civil
Autorização do Corpo de Bombeiros Militar
Evento de Pequeno Porte: até 2.000 pessoas
Evento de Médio Porte: entre 2.001 e 20.000 pessoas
Evento de Grande Porte: a partir de 20.001 pessoas

Estabelece
Prazos

Protocolização de Requerimento de Autorização
- Pequeno porte: 40 dias de antecedência mínima
- Médio porte: 50 dias de antecedência mínima
- Grande porte: 70 dias de antecedência mínima
Decisão do Agente Público
- Pequeno porte: até 8 dias
- Médio porte: até 15 dias
- Grande porte: até 30 dias
Apresentação de Recurso (pós indeferimento): Até 7 dias
Decisão pós Recurso: Até 5 dias

Exime de
Autorização

Reuniões públicas para manifestação de pensamento
Blocos carnavalescos de rua, desde que não tenham montagem de palcos,
camarotes, arquibancadas, torres de som e luz, ou estruturas assemelhadas

APÊNDICE C – Detalhamento Exigências do Corpo de Bombeiros
EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
Atividades em Espaços Abertos
Retirado de: http://www.cbmerj.rj.gov.br/page/143-ddp
ORDEM

ITEM

1

Gerar e pagar a DAEM

2

Gerar o requerimento padrão

3

Entregar documento especificando as informações básicas descritivas da atividade

4
5
6
7

Entregar a cópia do contrato social
Entregar a cópia da carteira de identidade do responsável
Instrumento de procuração outorgando poderes ao requerente
Contrato de cessão de espaço
ART dos serviços de sonorização, iluminação, distribuição de energia elétrica de baixa tensão e de grupos
geradores
ART da montagem de todas as estruturas utilizadas no evento - palco, p.a. de som, camarotes, camarins,
house-mix, torres, passarelas, arquibancadas, postos médicos, cenografia, cercamento etc.
ART específica dos testes de carga, bem como o memorial descritivo conclusivo aprovando a estrutura para o
fim declarado, contendo fotos do carregamento no local
ART de instalação/manutenção dos engenhos mecânicos quando houver parque de diversões
Cópia da carteira do CREA/RJ ou CAU/BR do responsável pela emissão das ARTs ou RRTs que compõem
o processo
Certidão de Registro emitida pelo CREA-RJ, certificando que o profissional encontra-se registrado e com as
contribuições junto a CREA-RJ em dia

8
9
10
11
11a
11b

OBSERVAÇÃO
DAEM = Documento de Arrecadação
de Emolumentos. Gerada na internet,
no próprio site da corporação. O valor
a ser pago varia de acordo com o
número de pessoas estimadas como
público.
Também no próprio site da corporação
Local, data, horário, público estimado,
faixa etária a qual se destina o evento

12

13
14
15
16
17
18
19

CART emitida pelo CREMERJ em conformidade com a resolução CREMERJ nº187/03 com a respectiva
FARE emitida pelo GSE
Nota fiscal de compra ou aluguel de extintores para o evento. Caso os extintores tenham sido recerregados,
apresentar cópia da carteira de credenciamento da empresa responsável junto ao CBMERJ
Ensaio de flamabilidade, ou documento similar para as estruturas cobertas por lonas, atestando as
características auto-estinguíveis da mesma
Certificado de garantia de ignifugação de carpetes, tecidos, cortinas, cenografias e materiais decorativos
construídos com material de fácil combustão, assim como a cópia da carteira de credenciamento da empresa
responsável junto ao CBMERJ
Declaração de Nada Opor da Prefeitura
Dois jogos de plantas com layout do evento, em escala ou cotada (padrão ABNT) assinada pelo
engenheiro/arquiteto responsável - com a indicação das saídas de emergências e localização do posto médico
Plantas das estruturas a serem montadas para o evento, em escala ou cotada (padrão ABNT)
Quando houver exposição ou competição legal de animais, rodeios, deverá ser apresentado documento de
autorização da Secretaria Estadual da Agricultura, bem como declaração de médico veterinário
responsabilizando-se pelo bem estar dos animais

Localizado na praça São Salvador, 04 Catete. A documentação especificada
neste item só é necessária em eventos
com público estimado acima de 1.000
pessoas

APÊNDICE D – Resumo Orientações da FROC

ORIENTAÇÕES DA FROC
sobre o fluxo de liberação
ORDEM

AÇÃO

1º

Produzir

DETALHAMENTO
Descritivo da atividade - briefing

OBSERVAÇÕES
Com nome da atividade, data, horário
de início e término, local, estimativa de
público, objetivo etc.
Entregar o descritivo e colher
comprovação de recebimento do
mesmo, através de carimbo e
assinatura

2º

Comunicar

Secretaria de Segurança Pública - SESEP (Guarda)
Secretaria de Saúde - SEMUSA
Primeira Vara
Segunda Vara

3º

Solicitar
Nada Opor

128ª Delegacia - Policia Civil

Deixando cópias das ciências recebidas
dos órgãos listados na etapa anterior

Corpo de Bombeiros

Em Macaé. Há exigência de inúmeros
documentos (croqui, planta baixa, ART,
engenheiro(a) responsável, dentre
outros) bem como o pagamento de
taxas.

32º Batalhão - Polícia Militar

Deixando cópias de todas as ciências
recebidas, bem como do Nada Opor da
Polícia Civil, e o número da solicitação
aberta no Corpo de Bombeiros

4º

Abrir
Processo

5º

Solicitar
Nada Opor

APÊNDICE E – Problematização do Fluxo de Liberação – Versão Completa
PROBLEMATIZAÇÃO
Fluxo de liberação

EIXO

FATO

ANÁLISE

Não obtive resposta quando protocolado
à Câmara Municipal um pedido de
orientação a respeito da produção
Os próprios vereadores têm dificuldades
Ausência de Clareza/Transparência
jurídica reguladora do uso de vias
para fazer essa pesquisa.
públicas para atividades culturais na
cidade

PROPOSIÇÃO
Deixar explícito quais devem ser as
leis, decretos, portarias e etc. que o
proponente de atividades culturais
deve conhecer

Ausência de Clareza/Transparência Documentos dispersos

Falta de coesão; Rotineiro
desconhecimento da totalidade de
exigências para a autorização

Os dois decretos municipais que acabam
versando sobre o tema (liberação de vias
públicas para fins culturais), foram
Ausência de Clareza/Transparência
criados objetivamente para a regulação
dos alvarás de estabelecimentos
comerciais.

Criar um documento específico para
Foco em pessoas jurídicas, na realização de detalhar como se dá a liberação de
atividades em espaços fechados, ou,
atividades nos espaços públicos - na
quando em espaços abertos, atividades
rua; fora de estabelecimentos
sempre de grande porte.
comerciais; cujo proponente pode ou
não ser pessoa jurídica.

Ausência de Clareza/Transparência Cada vez é de um jeito

Não há institucionalidade e, assim, o poder
público demonstra não lidar
democraticamente com a demanda;
Abertura de espaço para a
cordialidade/tráfico de influências;
Por serem aplicadas diferentes soluções a
cada governo, o produtor é refém de
surpresas variadas no percurso da
liberação;

Reunir todas as orientações em um
mesmo documento

Institucionalizar um procedimento
democrático onde haja o menor
espaço possível para a cordialidade;
baseado em critérios objetivos de
segurança e prevenção de acidentes.

Ausência de Clareza/Transparência Os funcionários têm dúvidas

Atividades de pequeno porte, que não
requerem a montagem de estruturas,
parecem fora de lugar

Tornar evidente (para proponentes e
funcionários) as características que
preocupam o poder público e as
atividades que são isentas de
autorização. Treinar os funcionários
sobre como proceder diante das
várias possibilidades que o fluxo de
liberação abrange.

Quando inserido no sistema de controle
da prefeitura, o processo de liberação é
Ausência de Clareza/Transparência categorizado sob um rótulo
excessivamente abrangente
("solicitação")

Impossível de produzir indicadores e
estudar o histórico de liberações de
atividades

Criar uma maneira de identificar
esses processos, possibilitando o
filtro no banco de dados e as análises
estatísticas.

Enfoque no grandioso

Enfoque no grandioso

Enfoque no grandioso

Enfoque no grandioso

A rua é vista como um espaço de
Não existe atividade de micro porte. Até
passagem que por vezes pode ser tomada
2.000 pessoas, para o decreto estadual, é
para atividades comerciais, realizadas pela
atividade de pequeno porte
iniciativa privada
Parte do pressuposto que todas as
Exigência de ARTs, Croquis,
atividades requerem a montagem de
Engenheiros responsáveis
estruturas

Compreender a rua também como
um espaço cultural, que pode ser
utilizada pela livre iniciativa dos
cidadãos
Criação da categoria micro-porte,
cujas atividades independeriam da
montagem de estruturas
Compreender as atividades culturais
Entender as atividades culturais sob o
como livre-manifestação, direito à
Atribuir grande peso da decisão na
prisma da atração turística, logo, da política cidade. Orientar as políticas culturais
Secretaria de Turismo
de eventos.
no sentido da máxima participação
dos cidadãos.
Todo uso da rua requer o pagamento de O uso das ruas é apenas vislumbrado para
Expandir o entendimento de rua
taxas
atividades comerciais

