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RESUMO

Esta monografia pretende traçar um breve histórico do Fórum Municipal de Cultura de Rio das
Ostras (FMCRO), tomando-o por duas perspectivas: a primeira, entendendo-o como espaço
democrático e orgânico para a efetivação da participação popular no debate e na construção de
políticas públicas para área da cultura do município de Rio das Ostras / RJ; a segunda,
analisando-o à luz das dificuldades, dos ganhos e dos acúmulos que se podem extrair de sua
experiência enquanto instância de exercício de cidadania.
Cientes da extensão e da complexidade do tema, optamos por primeiro apresentar e desenvolver
o que, neste trabalho, chamamos de participação social nas políticas culturais; em segundo, expor
e analisar, a guisa de exemplo e comparação, como este conceito foi aplicado pela gestão pública
da cidade de Toronto, no Canadá. Por fim, correlacionaremos estes com os dados aferidos da
análise das ações do FMCRO, considerando as especificidades socioeconômicas do Município.
Pretendemos que esta seja uma contribuição incentivadora de novos trabalhos que entendam e
destaquem a importância de se registrar e analisar os processos pelos quais vêm sendo elaboradas
as políticas públicas e desenvolvidas práticas de gestão coletiva da cultura.

Palavras-chave: Fórum Municipal de Cultura. Rio das Ostras. Participação popular. Políticas
públicas.

ABSTRACT

This monograph intends to draw a brief history of the Municipal Forum of Culture of Rio das
Ostras (Fórum Municipal de Cultura de Rio das Ostras – FMCRO), assuming two main
perspectives: first, understanding it as a democratic and organic space to the consolidation of
popular participation in debating and producing public policies for culture’s sector of the town of
Rio das Ostras / RJ; secondly, analyzing it in the light of the difficulties, the gains and the
accumulations that we can extract from its experiences as an instance of citizenship’s exercise.
Aware of the extension and the complexity of the theme, we have opted to first present and
develop what in this work we are calling ―social participation on cultural policies‖, and then
display and analyze, by way of example, where this concept was applied to the city of Toronto,
Canada. At the end, we will correlate this examples to the collected data about the formation and
the acts of FMCRO, considering the socioeconomic specificities of the town.
We intend this to be a contribution, even if discreet and punctual, that encourages new works that
understand and highlight the importance of registering and analyzing the process through which
public policies have been elaborated and through which collective practices of culture
administration have been developed.
Keywords: Forum of Culture. Rio das Ostras. Popular participation. Public policies.
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1.

Introdução: uma visão sobre a participação popular na construção de políticas

públicas para cultura.

Pouco menos de seis anos separam o meu primeiro dia de aula como graduando do curso
de produção cultural da Universidade Federal Fluminense do momento em que escrevo estas que
são as últimas páginas que elaboro sob a condição de estudante deste curso: não é sem surpresa
que o tempo se me impõe à percepção sua passagem, com todas as suas contradições e
ensinamentos. Ele, o tempo, foi um elemento crucial para o desenvolvimento das ideias e
apontamentos que constam nestas linhas.
Nesta fração de tempo, o Brasil assistiu às maiores manifestações populares de sua
história tomarem as ruas do país para reivindicarem direitos, assistiu a sua seleção de futebol
sofrer uma acachapante derrota na Copa do Mundo que sediou, assistiu a um golpe parlamentar
que interrompeu o mandato de sua presidenta legítima e, enquanto escrevo estas páginas, corre o
pleito eleitoral que tem como líder nas pesquisas de intenção de voto um candidato que em
muito flerta com o escopo do regimes fascistas do século XX.
Também neste mesmo período houve uma série de graves recrudescimentos das
invectivas contra o ensino público superior, partindo de grupos reacionários que hoje se fazem
bastante representados nas esferas públicas, e graves problemas internos na graduação de
Produção Cultural da UFF a qual estou vinculado, que abalaram minhas convicções sobre
concluir o curso e dar prosseguimento a uma carreira acadêmica, posto que meu objetivo ao
ingressar na universidade, em 2013, era o de me tornar docente.
Em 2018, ao ser demitido do emprego de operador de telemarketing (no qual permaneci
por três anos e que me permitiu continuar os estudos e me manter em Rio das Ostras) e tendo em
vista ingressar em alguma pós-graduação, embora já sem muita certeza deste desejo, mudei-me
para a cidade de Niterói, onde voltei a ter contato mais direto com a pesquisa e a extensão
universitárias. Esse fato foi de especial importância porque me devolveu o gosto pelo estudo, algo
que sempre fora uma tônica em minha vida.
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Nos últimos meses, enquanto desenvolvia a pesquisa para esta monografia, tive o prazer
de participar do projeto Cine SESC nas Escolas, promovido pelo SESC - RJ, que consistia em
realizar exibições de filmes brasileiros em escolas públicas e centros culturais de diversas cidades
da Baixada Fluminense e, a partir dos filmes e de assuntos da atualidade, desenvolver debates
acerca de temas diversos, relacionando-os à importância (ou não) da produção cultural entendida
em seu sentido mais amplo1.
Disputar a atenção de dezenas de adolescentes com os hormônios aflorados contra a
fome e o medo (alguns tinham a sua primeira refeição do dia na escola ou não podiam voltar para
casa por conta de tiroteios no entorno), tendo como ferramentas apenas algum filme brasileiro e a
criatividade com que as ruas me abençoaram, não foi das tarefas mais fáceis que já cumpri, mas o
fato de ver em muitos o mesmo adolescente que um dia eu fui facilitou-me o contato.
Partilhávamos o idioma comum dos que nada ou pouco têm: a fome é um tipo de esperanto.
As ferramentas e as habilidades (que ainda carecem de muita afinação) para entrar em
uma sala de aula emoldurada por tantas adversidades e conseguir estabelecer contato e empatia
com os estudantes, mas sem perder o rigor e o respeito exigidos pelo conteúdo a ser trabalhado,
foi, sem dúvida, fruto da minha igual condição de estudante em contato com meus professores.
Isso, que estava obnubilado em mim pelo desgaste do enfado cotidiano, refloresceu, um tanto
tímido ainda, mas firme e sincero.
Considero esta pequena ego trip, que tão mal pode soar quando no corpo de um texto
acadêmico, parte essencial e incontornável do processo de feitura deste trabalho, porque foi
graças a estes pequenos eventos que me pus a meditar sobre minha passagem pelo curso de
Produção Cultural de Rio das Ostras e percebi o quão profundamente essa passagem havia me
marcado, e que também eu, sem intenção consciente, igualmente marcara o curso e a cidade:
distanciamento imprescindível para se contemplar o todo.
Desde o primeiro momento em que firmei pouso na cidade, imbuído da convicção

1

Cf. Carta Aberta dos Produtores Culturais como resultado das discussões do 3º Encontro Nacional de Produção
Cultural. Salvador: ENPROCULT, 2013. Disponível em:
https://independent.academia.edu/EncontroNacionaldeProdu%C3%A7%C3%A3oCulturalEnprocult/Anais
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infrangível daqueles que deixam amigos e carreira em outro estado porque acreditam que esta
hidra polissêmica chamada cultura é a chave para a construção de um mundo menos desigual e
mais humano, passei a participar ativamente da vida política e cultural de Rio das Ostras e do
campus universitário, mobilizando e sendo mobilizado por outras pessoas que compartilhavam
comigo essa crença.

Figura 1: Grupo de trabalho ENPROCULT, Salvador/BA - 20132

Assim, tomei como tema para esta monografia a participação popular direta nos
processos elaboração e implementação de políticas públicas para cultura e os problemas e
entraves que esta forma de participação sofre ao tentar se consumar. O ponto focal foram os
2

Realizado em 2013, na cidade de Salvador. Na imagem, o colega de curso, Gabriel Sousa e eu, na condição de

representantes da graduação de produção cultural da UFF - Campus Rio das Ostras junto ao Fórum Nacional de
Estudantes de Produção Cultural. Disponível em: http://blog3enprocult.blogspot.com/.
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trabalhos e ações desenvolvidos pelo Fórum Municipal de Cultura de Rio das Ostras, que
buscaremos analisar à luz de suas diretrizes em confronto com o contexto socioeconômico e
político da cidade de Rio das Ostras.
A hipótese principal que norteou este trabalho é a de que os processos recentes de
desenvolvimento de políticas públicas para cultura pensadas a partir dos territórios3 e a
descentralização da gestão, com maior autonomia dos municípios - marcas da gestão Gilberto Gil
quando à frente do Ministério da Cultura entre 2003 e 20084 -, embora fossem calcadas em uma
maior participação popular, também evidenciou a aversão estrutural existente no Brasil quanto a
esta efetiva participação no exercício de democracia direta.
De um lado, o referencial teórico que embasa esta hipótese é conforme o que apontam
autores como Isaura Botelho, Marilena Chauí e Albino Rubim ao conceituarem as diferenças
entre "democratização cultural" e "democracia da cultura"5: enquanto aquela é caracterizada por
um forte dirigismo estatal, grosso modo, entendendo cultura como um repositório restrito ligado à
"alta cultura", a qual todos deveriam ter acesso, esta entende como essencial o reconhecimento
dos saberes e produções locais e populares como não hierarquizáveis e igualmente legítimos.6
De outro, a premissa é tomada a Marilena Chauí quando esta conceitua a "política de

3

Utilizamos aqui a definição colhida do geógrafo Marco Aurélio Saquet, que entende território cultural como
composto de "[...] quatro componentes principais: a) as relações de poder; b) as redes de circulação e comunicação;
c) as identidades; d) a natureza.", que se articulam entre si (SAQUET, 2009, p. 15).
4

MINISTÉRIO DA CULTURA. Sistema Nacional de Cultura: guia de orientações para municípios - perguntas e
respostas. Brasília: Imprensa Oficial/MINC, 2012.
5

Patrick Olivier, Diretor da Inspeção Geral do Ministério da Cultura e da Comunicação da França, aponta que: "Falase algumas vezes desta evolução da década Malraux à década Lang, da passagem da democratização da cultura (todo
o mundo tem direito ao acesso à cultura da elite) à democracia cultural (as práticas de todos devem merecer igual
reconhecimento)", referenciando os dois principais nomes aos quais se atribui a propagação de ambos os conceitos.
OLIVIER, Patrick. "Políticas culturais na França". In. Escola de Dança. Programa de Pós-Graduação em Artes
Cênicas. Ano 15, n. 19 (2012.2) - Salvador: UFBA/PPGAC.

6

No capítulo 2 deste trabalho abordaremos os conceitos de identidade/identificação cultural e de multiculturalismo,
ferramentas importantes para melhor entender e desenvolver este ponto
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cidadania cultural"7, desenvolvida e praticada ao longo de sua gestão à frente da secretaria
municipal de cultura de São Paulo/ SP (1989 a 1992), e que buscava materializar o disposto na
Constituição Federal de 19888, que versa sobre a cultura como um direito fundamental,
entendendo a participação do cidadão como agente principal no processo de construção de
políticas e como alicerce da democracia.
Optei por uma estrutura silogístico-dialógica, dividindo este trabalho em três capítulos,
quais sejam: o primeiro, que delimita o que estamos aqui chamando de participação popular na
elaboração e gestão de políticas públicas para cultura, apresentando o exemplo da cidade
canadense de Toronto; o segundo, no qual é apresentado um panorama socioeconômico e político
de Rio das Ostras, destacando os elementos que configuram sua realidade material; e o terceiro,
onde é apresentada a síntese da análise da atuação do FMCRO e seus desdobramentos.
Um ponto que dificultou este trabalho foi a falta de fontes documentais para fomentar a
pesquisa sobre o FMCRO. Analisando por uma perspectiva pessoal, penso que esta ausência de
registros escritos das sessões do FMCRO e de suas ações se deveu, em parte, ao fato de os
integrantes não termos ainda a dimensão da importância do que estávamos realizando e, em parte,
ao fato de que pensar, produzir e debater cultura ter sido, para tantos de nós ali, algo tão
espontâneo quanto caminhar na praia.
Desta forma, esta monografia é uma tentativa de sistematizar e documentar alguns
pontos importantes do processo de organização popular em torno do tema cultural que ocorreu na
história recente de Rio das Ostras, e também uma loa aos companheiros e companheiras que por
tanto tempo e com tanto empenho se dedicaram a fazer dessa cidade que nos acolheu e abrigou
um lugar mais digno e humano, através da arte e da cultura. A estes meus mais sinceros
agradecimentos. A vida é boa!

7

CHAUÍ, Marilena. "Uma opção radical e moderna: Democracia Cultural". In. FARIA, Hamilton José Barreto de
[org.]. Experiências de gestão cultural democrática. São Paulo: Pólis, 1993. p. 12.
8

Cf. Art. 23, Inciso IV, e Art. 215 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. p. 292.
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2

Capítulo um: Participação popular nas políticas culturais

2.1

Democracia da cultura, cultura da democracia: intersecções.
Embora o tema seja extremamente rico de matizes e possibilidades de abordagem, não é

tarefa fácil pensar e escrever sobre democracia da cultura a partir de um país cuja história de
formação e cujo o desenvolvimento das instituições que lhe configuram são tão pouco afins,
quando não refratárias e até mesmo reacionárias, a uma cultura da democracia (CHAUÍ, 2009).
Para tanto, vamos estabelecer aqui o conceito que articula cultura e democracia com o qual
estamos operando a construção do presente trabalho.

Gráfico de distribuição dos regimes de governo do Brasil ao longo de sua história9.

Período Colonial - 64%
Monarquia - 13,4
República Oligáquica - 8%
Ditaduras - 7,6%
República Democrática - 7%

9

Cf. FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. Da Morte de Vargas aos Nossos Dias. São Paulo:
Contexto, 2015.
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Procurei trabalhar com uma definição de cultura que fosse a um só tempo
antropologicamente abrangente e sólida, mas que não se expandisse demasiado em variantes
intricadas próprias dos desdobramentos da área, e sociologicamente focada, para que fosse
operacionalmente funcional, sem com isso engessar nossas possibilidades de conexões com
outros campos ou inibir as interdisciplinaridades tão caras à ótica da produção cultural quando
debruçada sobre temas como este de nosso escopo.
Como catalisadores dessa mistura conceitual para a definição de democracia cultural,
lanço mão de duas colocações sobre cultura: a primeira, mais formal e teórica, do antropólogo
Clifford Geertz; a segunda, de caráter mais prático e objetivo, do então ministro da cultura do
Brasil, Gilberto Gil. Seguem ambas, respectivamente:

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).

E nas palavras do então recém empossado ministro da cultura, Gilberto Gil:
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)
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Seguindo aqui o diapasão do materialismo histórico-dialético, que postula que as classes
dominadas reproduzem como ordem vigente a ideologia da classe dominante10, podemos
verificar em diversos momentos da história do Brasil a tentativa de criação e imposição de uma
determinada cultura standard, composta de elementos colhidos do seio das produções populares,
mas "purificadas" e massificadas, em muitos momentos até sob a força e forma de leis, como
única e legítima cultura do Brasil e de seu povo11. Marilena Chauí aponta que:

Se examinarmos o modo como tradicionalmente o Estado opera no Brasil,
poderemos dizer que, no tratamento da cultura, sua tendência tem sido
antidemocrática. Não por ser o Estado ocupado por este ou aquele grupo
dirigente, mas pelo modo mesmo como o Estado visou à cultura.
Tradicionalmente, sempre procurou capturar toda a criação social da cultura sob
o pretexto de ampliar o campo cultural público, transformando a criação social
em cultura oficial para fazê-la operar como doutrina e irradiá-la para toda a
sociedade. Assim, o Estado se apresentava como produtor de cultura,
conferindo a ela generalidade nacional ao retirar das classes sociais
antagônicas o lugar onde a cultura efetivamente se realiza (CHAUÍ, 2009. pp.
41 - 42).

2.2

A promoção da participação social e a política

Considerando os pontos elencados e analisando-os sob a perspectiva deslindada pelo
gráfico acima, temos uma intersecção que nos leva a alguns questionamentos: com um período
proporcionalmente tão curto de regime democrático é possível tratar de cultura da democracia no
Brasil? Até que ponto o Estado pode intervir no estabelecimento de uma cultura democrática
(bem como de uma democracia da cultura) sem que se torne, paradoxalmente, antidemocrático?
São questões que buscaremos responder neste trabalho.
10

11

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 3. ed. Lisboa: Presença, 1980.

Conforme podemos verificar no movimento conhecido por "criação da consciência nacional", característica do
período imperial brasileiro ou o forte dirigismo cultural, a "criação da identidade nacional", que permeou a Era
Vargas.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos (Assembleia Geral da ONU, 1948) em
seu artigo XXVII, parágrafo 1, determina que: "Todo ser humano tem o direito de participar
livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso
científico e de seus benefício", determinação esta que também se encontra replicada e
desenvolvida em outros muitos acordos, convenções, determinações e instrumentos jurídicos
supra e plurinacionais dos quais o Brasil é signatário.
O Estado Democrático de Direito preconizado pela Constituição Federal de 1988
(CF/88) criou mecanismos e espaços públicos nos quais a população participa do processo de
formulação das políticas públicas: são os conselhos gestores, que exercem o papel de um canal de
ligação entre os anseios da população e os seus gestores locais, permitindo uma cooperação na
definição das políticas públicas. As áreas nas quais estes conselhos são mais comuns são a da
saúde, a do orçamento e a da educação (COZONSA, 2018) 12.
Em nível nacional, foi após a aplicação do "do-in antropológico13", proposto pela gestão
de Gilberto Gil quando a frente do MINC, que a área da cultura também ingressou mais
fortemente neste processo (MINC, 2012). Com a atuação da população nessas políticas, há um
fortalecimento da autonomia dos municípios e da intervenção social, e um ambiente para
mudanças no modo de pensar e agir dos cidadãos, que adquirem uma consciência da importância
de sua colaboração na política do seu município e do País (ROCHA, 2011).14
12

COSENZA, Liz Zumaeta Costa. A importância da participação popular através dos conselhos municipais na
formulação e aplicação de políticas públicas no âmbito local. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVIII, n. 139, ago
2015. Disponível em: <http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16199
>. Acessado em setembro 2018.
13

Expressão atribuída a Gilberto Gil, proferida durante discurso de transição da pasta do Ministério da Cultura, em
2003, que conforme Leonardo Brant: "[...] consiste em universalizar os serviços culturais, com a presença de centros
culturais, bibliotecas e telecentros em todo o país, a começar pelas regiões mais pobres e distantes; valorizar e dar
autonomia para as diversas formas de manifestação cultural existentes no país, não somente as institucionalizadas e
consagradas pela elite e a indústria cultural; buscar novas possibilidades de interlocução e diálogo com outras
instâncias da sociedade, por meio de inserção econômica e desenvolvimento local." BRANT, Leonardo. Do-In
antropológico.
Artigo
em
Cultura
e
Mercado.
São
Paulo:
2010.
Disponível
http://www.culturaemercado.com.br/site/pontos-de-vista/do-in-antropologico/
14

ROCHA, José Cláudio. A participação popular na gestão pública no Brasil. Revista Jus Navigandi: Teresina, ano
16, n. 2886, 27 maio 2011. Disponível: em: <http://jus.com.br/artigos/19205>. Acesso em: 22 outubro de

2015
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Assim, com o pleno funcionamento destas instâncias, a governança local (interação entre
o governo e a sociedade sob uma ótima democrática) ganha proeminência e redefine-se a cultura
política, tornando a participação popular imprescindível nos processos decisórios das políticas
públicas, fortalecendo a cidadania, com tomada de decisões, controle dos recursos públicos,
respeito aos princípios que regem a Administração Pública e a defesa da qualidade de vida de
todos os cidadãos (COZONSA, 2018)
Aqui, nos afinamos ao conceito de políticas culturais na mesma chave apresentada pela
UNESCO, que sintetiza o conceito da seguinte maneira:

"políticas culturais diz respeito àquelas políticas relacionadas com cultura, seja
em nível local, regional, nacional ou internacional, que são, ou focadas na
cultura como tal, ou designadas para ter um efeito direto em manifestações
culturais de indivíduos, comunidades ou sociedades, incluindo a criação,
produção, disseminação, distribuição e acesso a atividades, bens e serviços
culturais". (UNESCO apud HEINRICH, 2009. p. 87)15

Com isso, o processo dialético exposto, que articula cultura e democracia, ao qual
poderíamos chamar de autorretroalimentativo, diferentemente do que entendem autores como
Adam Przeworski, José Antônio Cheibub e Fernando Limongi, para os quais uma cultura
democrática prescinde de uma democracia da cultura, podendo aquela suster-se apenas em seus
elementos econômicos e/ou institucionais16, soa mais adequado para explicar o panorama atual e
apontar novos rumos para a participação social nas políticas públicas da cultura no Brasil.

15

Anteprojeto Preliminar de uma Convenção sobre a Proteção da Diversidade de Conteúdos Culturais e Expressões
Artísticas (Texto Consolidado, preparado pelo Presidente da Reunião Intergovernamental, Cidade do Cabo e Paris,
abril de 2003), adotada pela Conferência Geral da UNESCO e em vigor desde março de 2007
16

PRZEWORSKI, Adam. Et. Al. Democracia e cultura: uma visão não culturalista. In. Lua Nova: Revista de
Cultura e Política, nº 58, 2003. São Paulo: Lua Nova, 2003.
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2.2.1

Participação popular na gestão pública: alguma legislação

A participação popular na conformação das políticas públicas já possui um considerável
histórico que é possível vislumbrar e analisar. Segundo Rocha (2011), essa participação pode ser
dividida em duas modalidades: formas de participação direta, como a iniciativa popular
legislativa, o referendo, o plebiscito etc., e formas de participação indireta, como a participação
por meio de ouvidorias, ou de conselhos. Por fim, ainda de acordo com Rocha, as variadas
concepções concernentes à participação social podem ser sintetizadas em três grupos gerais:

a) participação popular comunitária: surgida no início do século XXI, representa
um novo padrão de relação entre o Estado e a sociedade no setor da educação,
visando dar respostas ao problema do binômio pobreza-educação. Tem como
características a assistência aos mais desamparados econômica e socialmente,
através das escolas comunitárias, por ressaltar os valores da educação, do
trabalho e do coletivismo como meios para o progresso. Essa concepção definiu
a comunidade como social e culturalmente homogênea, com identidade própria
e com uma suposta predisposição à solidariedade e ao trabalho voluntário; e ao
Estado foi dado o papel de estimular a comunidade a se unir, organizar-se,
enquanto solução em si mesma, passando esta a exercer um papel
minimamente ativo e consciente.
b) participação popular contestatória: na década de 1970, a participação passa
a ter um sentido de reação e contestação contra as limitações governamentais
à tentativa de conquista da educação pelas classes populares. Dessa forma, o
espaço de participação ultrapassa o setor da educação, e alcança o conjunto da
sociedade e do Estado. Para esse enfoque, qualquer aproximação com o
Estado era encarada como manipulação, e o sentido da participação era o de
acumular forças para a luta permanente pela mudança do modelo existente; e
c) participação popular cidadã e o controle social do Estado: segundo esse
enfoque, o Estado Democrático de Direito reconhece a necessidade de
defender a sociedade contra os eventuais excessos no funcionamento da
máquina administrativa estatal, por meio da divisão de função entre os poderes
17
e os mecanismos de controle, em nome da sociedade (ROCHA, 2011).

A área da cultura, embora seja - para o bem ou para o mal - um campo mais maleável
para experimentações políticas e administrativas do que muitos outros, não foi ele pioneiro na
17

ROCHA, José Cláudio. A participação popular na gestão pública no Brasil. Revista Jus Navigandi: Teresina,
ano 16, n. 2886, 27 maio 2011.

26

aplicação dos meios e mecanismos de controle e participação social na proposição de políticas e/
na gestão pública de seus recursos. Contudo, graças a modelos de participação popular que já
vinham sendo empregados em outras áreas, foi possível fazer uso deste arcabouço para construir
e moldar suas próprias instâncias de participação. Vejamos alguns exemplos destas outras áreas.
A participação popular na gestão pública é condição do sistema democráticoparticipativo professado pela CF/88, na qual constam inovações como a garantia dos direitos
humanos econômicos, culturais e sociais. Esse pressuposto é um princípio indissociável da
democracia, conferindo não só aos indivíduos, mas também às instâncias coletivas, o direito à
representação política e à defesa de seus interesses, permitindo-lhes a atuação na gestão pública.
(DALLARI apud COZENSA, 1996).
Encontramos também em legislações infraconstitucionais mecanismos e dispositivos
semelhantes. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90), que dispõe sobre
a participação popular no debate de políticas públicas voltadas à proteção de crianças e
adolescentes, e estabelecendo os Conselhos da Criança e do Adolescente, obrigatórios em todas
as esferas da administração, e cuja composição prevê paridade entre organizações representativas
da sociedade civil e os órgãos do governo (art. 88, I).
Há também, na área da saúde, a Lei nº 8.142/90, que versa sobre a participação da
comunidade na gestão do sistema único de saúde (SUS), mediante conferências e conselhos de
saúde, também garantidos nas três esferas governamentais, cuja atribuição principal é "a
formulação de estratégias e o controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros" (art. 1º, § 2º). Também é assegurada paridade entre membros da
sociedade civil e do poder público em sua composição.
Como último exemplo, mas não menos importante para nosso estudo de caso, podemos
citar os artigos 182 e 183 do Estatuto da Cidade, que obedece o art. 29, inciso XII, da CF/88 que
obriga cada Município a incluir, entre outros princípios, na respectiva Lei Orgânica a
obrigatoriedade da "cooperação das associações representativas no planejamento municipal", o
assim chamado orçamento participativo, mecanismo que permite à sociedade civil influenciar ou
decidir sobre os orçamentos públicos, geralmente em nível municipal.
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2.3

A noção de territorialidade

Contudo, seja qual for a linha de teórica que assumamos para analisar o binômio culturademocracia (como as duas que contrapusemos em nosso exemplo, a materialista históricodialética, na voz de Marilena Chauí, e a do "individualismo metodológico não cultururalista",
representado aqui por Adam Przeworski) um elemento comum a todas elas e que aqui se faz
mister evocar é a noção de territorialidade, cada vez mais presentes nas teorias contemporâneas
da cultura18.
Toda e qualquer ação humana se dá no tempo e no espaço e está diretamente
condicionada aos fatores materiais e culturais que este tempo e este espaço comportam. Apesar
desta asseveração soar como um truísmo desnecessário, é essencial que este ponto fique claro
para que melhor se possa compreender os pontos que seguem e no qual abordaremos a relação
entre a participação popular nas diretrizes políticas para cultura e a identificação ou não dos
indivíduos com seus respectivos territórios como fator determinante desta dinâmica.
Conforme apontam Haesbaert (2004)19 e Santos (1994)20, a territorialidade se configura
no cotidiano, nas práticas dos sujeitos no território habitado, que, neste viés, configura-se sempre,
em maior ou menor grau, como território experienciado, significado, usado etc. Embora
estejamos tomando ambas ao escopo da geografia social, entendemos necessário uma pontuação
que distinga formal e conceitualmente a noção de território da noção de territorialidade. Assim,
conforme Ana Lucia Enne e Marina Dutra (2016), entendemos que:

18

As obras de autores de referência dentro dos estudos culturais, como Homi Bhabha, Stuart Hall, Arjun Appadurai e
Vandana Shiva reconhecem a importância fulcral deste tema.
19

HAESBAERT, Rogério. Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. pp. 20 - 22.
20

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: SANTOS, M.; SOUZA, M. A. de.; SILVEIRA, M. L. Território.
Globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994.
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O território é tanto o espaço físico no qual habitamos, quanto os usos e sentidos
que fazemos e conferimos a ele. Neste sentido, compreendemos o território
como um espaço de relações, de territorialidades e disputas, em que
determinadas categorias, como cultura, memória e identidade, dentre outras,
desempenham papel fundamental.
Neste sentido, a noção de territorialidade seria mais rica do que a de território,
pois, para Rogério Haesbaert (2004, p. 3) ―a territorialidade, além de incorporar
uma dimensão estritamente política, diz respeito também às relações
econômicas e culturais‖. Assim, a dimensão da cultura, percebida como prática e
categoria discursiva, se mostra fundamental para compreendermos como se
configuram as múltiplas territorialidades, visto que compartilhamos da visão de
que territórios são plurais, são apropriados (ENNE; DUTRA, 2015). 21

Desta maneira, a territorialidade é a "expressão de poder que emana das conjecturas
políticas, econômicas, culturais e ambientais de cada indivíduo ou coletividade, materializando-se
(ou não) no espaço geográfico" (SANTOS, 2017. p. 10). Essa noção nos permitirá melhor
compreender a relação que articula o indivíduo com o seu território e com os demais membros de
sua comunidade/sociedade, com as possibilidades ou impedimentos de participação nas
dinâmicas sociais e culturais verificados neste território.

2.4

A gestão participativa na cultura

"Tantas cidades no mapa... Nenhuma, porém, tem mil anos.
E as mais novas, que pena: nem sempre são as mais lindas."
Carlos Drummond de Andrade, "América". In. A Rosa do Povo.
21

ENNE, Maria Lucia; DUTRA, Marina. Relações entre culturas e territorialidades. Revista Z Cultural. Ano XII. 1º
Sem./2016. 2016. Disponível em: http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/entre-conter-e-resistir-relacoes-entre-cultura-eterritorialidades/
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Embora muitos autores vejam uma crescente perda da importância ou mesmo a diluição
da ideia de nacionalidade na formação das identidades culturais em um mundo de capitalismo
globalizado22, apresentaremos e analisaremos a seguir o exemplo de lugar que, se não contradiz
diretamente esta percepção, ao menos mostra que o debate sobre este tema ainda se encontra
aberto e que muitas mudanças podem ocorrer neste cenário.
Não apenas é apenas preferível que nos regimes nos quais "todo poder emana do povo",
este povo tenha meios de se organizar e materializar a concepção de mundo por ele criada e
acordada: esta é uma condição sem a qual as democracias não podem nunca ser plenas e o a
prática da cidadania sempre estará aquém do conceito que lhe configura (CHAUÍ, 2009. p. 50). É
no sentido de corrigir essas distorções que as políticas culturais devem ser pautadas, primando
pela participação dos cidadãos como protagonistas do processo.
A fim de corroborar com a premissa de minha hipótese - a de que sem a participação
efetiva dos cidadãos na determinação dos rumos políticos e socioeconômicos de sua comunidade,
não é viável a manutenção da democracia e o exercício pleno da cidadania - analisaremos
brevemente como se deu este processo na elaboração e implementação das políticas culturais na
cidade de Toronto, no noroeste canadense. Notoriamente distinta de Rio das Ostras, mas com
pontos de convergência que nos importam verificar.
A escolha de Toronto à guisa se deu por dois motivos principais: o primeiro foi o
contato que tive com o seus programas de política e de gestão públicas para área de cultura
através de pesquisas realizadas ao longo desta graduação; o segundo foi por conta de uma frontal
discordância das afirmações trazidas pelo economista Adam Przeworski, a quem admiro como
pensador em sua área, de que, no geral, a democracia, enquanto instituição, prescinde

do

fomento de uma cultura democrática23.
22

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1999.

23

PRZEWORSKI, Adam. Et. Al. Democracia e cultura: uma visão não culturalista. In. Lua Nova: Revista de Cultura
e Política, nº 58, 2003. São Paulo: Lua Nova, 2003.
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Sustentamos que fatores econômicos e institucionais são suficientes para gerar
uma explicação convincente da dinâmica das democracias sem que seja
necessário recorrer à cultura. Constatamos empiricamente que os traços
culturais mais óbvios, tais como a religião dominante, têm pouca importância
para a emergência e a durabilidade de democracias. Disso decorre que, embora
possa haver boas razões para esperar que culturas importem, o material
empírico disponível provê pouco apoio para a concepção de que a democracia
requer uma cultura democrática. (PRZEWORSKI, et. al., 2003. p. 12)

2.5

Toronto: a cultura como futuro das cidades
A mais populosa cidade do país, com aproximadamente 3 milhões de habitantes, e

responsável por cerca de 20% de seu produto interno bruto, Toronto é capital da província de
Ontário e está situada no noroeste Canadense, à margem noroeste do Lago Ontário. Logo após o
fim da Segunda Guerra Mundial, a cidade passou a receber grandes contingentes de migrantes
vindos de diversas partes do mundo, notadamente da Espanha, de Portugal e de diversos pontos
da Indochina Francesa, que buscaram novas oportunidades no Novo Mundo24.
Sua composição demográfica é extremamente diversificada. Segundo informações
oficiais do governo municipal e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em
levantamento realizado em 2013, sua população se definiu da seguinte maneira: 50,2% de
brancos (europeus); 34,0% asiáticos; 12,7% do Leste Asiático; (dos quais 10,8% são chineses,
1,4% coreanos, 0,5% japoneses); 12,3% do sul da Ásia; 7,0% do Sudeste Asiático (dos quais
5,1% são filipinos); 2,0% da Ásia Ocidental; 8,5% de negros; 2,8% de latino-americanos; 1,1%
de árabes; 0,7% de aborígenes, (dos quais 0,5% são "Primeiras Nações" e 0,2% são métis); 1,5%

24

Cf.: CANADA."Population and dwelling counts, for census metropolitan areas, 2011 and 2006 censuses". 2011
Census of Population. Statistics Canada. Disponível em: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dppd/hlt-fst/pd-pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Eng&T=205&S=3&RPP=50. Acessado em: 24 out. 2018.
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de multirraciais; e 1,3% de outros.25
Está é uma característica que cabe aqui destacar, porque, guardadas as proporções e
formação dessa diversidade, isso aproxima Toronto de Rio das Ostras, cidades cujas formações
populacionais também são marcadas pela presença de cidadãos de uma considerável e variada
gama de origens migratórias ou imigratórias, de que trataremos nas páginas seguintes. Este
elemento é de influência determinante no processo de participação ou exclusão dos sujeitos nas
vidas públicas de suas respectivas cidades.
A frase que compõe o título desta subseção, contrariamente ao que possa parecer, não foi
extraída de ou faz menção a algum documento ou plano da área de cultura de Toronto, mas sim
da Agenda de Desenvolvimento Econômico de Toronto, área da gestão da cidade que passou a
reconhecer o enorme peso que as atividades da cultura e da economia criativa em geral passaram
a ter nas contas públicas, sobretudo nas receitas que (estima-se que, apenas no ano de 2015, o
setor tenha movimentado mais de US$ 1,5 bilhão)26.
Foram considerados principalmente dois pontos: a diversidade multiétnica e pluricultural
de seus habitantes e a contribuição das dinâmicas da cultura para dimensão econômica
(articulados na perspectiva da territorialidade) que Rita Davies, diretora de cultura de Toronto
entre os anos de 1999 e 2012, organizou e supervisionou a implementação do primeiro plano de
cultura da cidade, documento que serviu de base e referência para planos de gestão cultural em
diversas outras cidades do Canadá e do mundo27.
Em suas palavras:

25

CLARK, Jeff. Toronto visible minorities. National Household Survey. Canadá, 2013. Disponível em:
https://neoformix.com/2013/TorontoVisibleMinorities.html. Acessado em: 24 de out. 2018.
26

TORONTO. "Making Toronto a place where business and culture thrive". In. Economic Development & Culture
Division. Annual Report 2015. Toronto, 2015. Disponível em:
https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2016/ed/bgrd/backgroundfile-92000.pdf. Acessado em : 24 de out. 2018.
27

Cf. COUTURE, Pauline. Creative City Planning Framework: A Supporting Document to the Agenda for
Prosperity: Prospectus for a Great City. Prepared for the City of Toronto by AuthentiCity. February 2008. Toronto,
2008.
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Em Toronto, acreditamos que a cultura pesa porque a criatividade assegurará o
sucesso futuro de nossa cidade ao ser a lâmina aguçada da vantagem
competitiva que temos. A meta é fazer de Toronto a Cidade Criativa. Os dois
objetivos principais de nosso Plano de Cultura da cidade são, primeiro:
posicionar Toronto como uma capital de cultura internacional, e segundo: definir
o papel da cultura no centro do desenvolvimento econômico e social da cidade
[...]
Quando se observam as melhores práticas na gestão urbana contemporânea
da cultura, o mais importante é que a cultura precisa estar integrada à
construção da cidade. Quando planejadores urbanos estiveram analisando
desenvolvimentos, eles prec is am s em pre perguntar : ―Como isso afetará
a cultura? E também, ―como a cultura poderá melhorar esse desenvolvimento?
(DAVIES, 2006. pp. 71 - 72).

O Plano de Cultura de Toronto, publicado no ano de 2003, foi um trabalho realizado a
muitas mãos, burilado ao longo de 4 anos até chegar às 63 recomendações que constam em seu
corpo. O grupo de trabalho de Davies contou com a participação de diversos setores da sociedade
civil organizada, mas também de inúmeras pessoas engajadas com o tema da cultura ou que nele
tinham interesse. "Criar um bom plano de cultura não é um exercício de cima para baixo. O
engajamento da comunidade é a chave.", diz Davies, sintetizam o norte do Plano de Cultura.

Você aprecia mais as pessoas quando conversa bastante com elas.
Realizamos numerosas sessões, variando das consultas públicas por toda a
cidade à de grupos focados em artes comunitárias, desenvolvimento cultural,
marketing cultural, educação artística, museus e preservação do patrimônio. Os
políticos tomaram parte no processo desde o princípio. Essas sondagens
asseguraram que o produto final ficasse mais forte, pois os problemas eram
detectados mais cedo e os erros evitados, com isso evitando alguns retrocessos
negativos. Depois dessa consulta pública em larga escala, o anteprojeto e suas
recomendações foram levados a um grupo consultivo de especialistas no
campo.
As 63 recomendações feitas no Plano de Cultura falavam tanto das
necessidades da comunidade como de suas aspirações. Esse processo de
consulta ampla criou um consenso e construiu um enorme respaldo às ideias do
Plano e, como resultado, nosso prefeito adotou o Plano de Cultura como parte
de sua primeira plataforma de campanha (DAVIES, 2006. pp 78 - 79).
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Figura 228

Como uma das cidades mais pluralistas do mundo,29 onde três quartos da população é de
imigrantes ou filhos de imigrantes, Toronto atraiu uma força de trabalho instruída que criou um
dos maiores clusters de alta tecnologia da América do Norte. O “modelo Toronto”, como é conhecido,
uma mistura incrivelmente diversificada das culturas do mundo contida num quadro de
tolerância, ordem e trabalho "é um experimento social excepcional — que realmente funciona.",
nas palavras de Davies.
Não se mostra fácil coordenar em um espaço relativamente tão pequeno uma miríade
grande de culturas e equacionar suas demandas às exigências dos grandes capitais, nacionais e
internacionais, que pressionam a gestão pública a fim de aumentar suas possibilidades de ação e,
consequentemente, seus rendimentos: políticas públicas focadas tornaram Toronto um destino
muito procurado por trabalhadores do setor da economia criativa, mas também, como é comum
nestes casos, a cidade sofreu com o processo de gentrificação 30(COUTURE, 2008).
28

Ao centro, Rita Davies, no lançamento do livro para Artistas, Patronos e o Público: Por que Mudanças Culturais.
Toronto: 2006. Toronto.
29

Cf.: ONU. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York: ONU, 2013.
Disponível em: http://hdr.undp.org/en/2013-report. Acessado em: 24 de out. 2018
30

Utilizamos aqui o entendimento do geógrafo Neil Smith, que vê o processo de gentrificação como uma alteração
nas dinâmicas socioeconômicas das regiões menos abastadas dos centros urbanos, causadas por intervenções sobre as
quais as populações locais não têm qualquer ingerência, e que, necessariamente, culminam num processo de super
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Especialistas econômicos estudiosos da relação economia/cultura já possuem trabalhos
quantificando a correlação significativa entre a esfera criativa de uma cidade e sua
competitividade econômica. Richard Florida, um dos mais importantes pensadores desta área,
mostra que quando uma cidade tem uma vida cultural vibrante e criativa e uma sociedade
multiétnica e tolerante, ela atrai para si "trabalhadores do conhecimento", cuja produção tem
valor agregado muito elevado (FLORIDA apud DAVIES, 2006. p.76).
Davies e sua equipe, contudo, encontraram na própria comunidade e no fortalecimento e
promoção de sua participação na gestão pública um caminho para resolver este e outros pontos:

Por exemplo, tínhamos uma área degradada que, com o tempo, atraiu muitos
artistas para viver e trabalhar lá por causa dos aluguéis baratos. E, como
acontece muitas vezes, sua presença criou o tipo de vizinhança vibrante no
qual muitas pessoas queriam viver e investir. Os incorporadores imobiliários,
farejando gordos lucros, entraram. E, como se dá frequentemente, seus
empreendimentos ameaçaram deslocar os espaços de vida e trabalho dos
artistas.
A cultura, ao adaptar a política de “Sem Perda Líquida de Espaço Cultura‖” para
novos empreendimentos, trabalhou com os Departamentos de Planejamento,
desenvolvimento Econômico, e jurídico, e com a comunidade num processo
integrado que exerceu uma pressão tremenda sobre os incorporadores. Foi
uma luta difícil, negociamos um acordo muito bom ao assegurar que o espaço
acessível aos artistas fosse delimitado e protegido para que os artistas
pudessem continuar vivendo e trabalhando e, mais importante — continuar
criando valor na vizinhança (DAVIES, 2006. p. 74).

Justamente por se entender em um local de centralidade dentro da gestão pública
municipal, o Departamento de Cultura sob a chefia de Davies fez incluir no Plano Municipal de
Cultura dispositivos e mecanismos que permitissem integrar e convergir os objetivos e ações da
cultura com as de outras áreas da administração pública, sem com isso perder a autonomia e o
foco nas especificidades próprias de seu campo, e ainda permitindo amplos controle e
valorização do custo de vida na região, inviabilizando a permanência destas populações. SMITH, Neil. The New
Urban Frontier: Gentrification and revanchist city. New York: Routledge, 2005.
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participação dos conselhos populares, que em Toronto operam se policiando e auxiliando
mutuamente.
A cultura oferece maneiras instigantes de relacionar o cidadão com sua
comunidade. E isso pode ser especialmente importante para a juventude em
risco e as vizinhanças onde o crime e a pobreza são endêmicos. Essas áreas
foram identificadas como vizinhanças Prioritárias de Toronto, e a Cidade está
comprometida com a melhoria dessas condições. O Departamento de Cultura
trabalhou duro para criar programas e serviços especificamente orientados para
os jovens, dando a estes um interesse por sua Cidade, seu bairro e por si
mesmos (DAVIES, 2006. p. 78).

As medidas dispostas no Plano Municipal de Cultura de Toronto que visavam o
desenvolvimento e a sustentabilidade econômica do setor, mas também o entendiam como central
para estabelecimento da cidade como vanguarda nas áreas de bem estar social e de democracia,
só se mostraram viáveis a partir do reconhecimento da participação social como peça
fundamental do processo, que sendo a um só tempo produtora e destinatária de políticas públicas,
evita e/ou diminui ruídos e arbítrios entre aquilo que a comunidade deseja e sua execução.
Por que estabelecer comparação entre uma megalópole lacustre do norte da América e
uma antiga vila de pescadores às margens do Rio das Ostras, o curioso leitor deve estar se
perguntando. Por que não tomar outros exemplos geográfica e culturalmente mais próximos da
realidade histórica, política e social de Rio das Ostras, como o caso das cidades de Salvador / BA
ou de Juiz de Fora / MG, ambas com um consolidado histórico de participação social na gestão
pública da cultura?31
A resposta, embora calcada na empiria e no que se pode aferir através de análise
bibliográfica e na coleta direta de dados nas fontes disponíveis, é que em um cenário de
capitalismo globalizado, cuja tendência de hiperacumulação de capital implica massificar,
homogeneizar e obliterar as nuances e peculiaridades de culturas locais32, aquilo que de
resistência ou enfrentamento a esta tendência se verifica em uma cidade de formação
31

RUBIM, Antonio. Et. Al. (orgs.). Políticas Culturais, Democracia e Conselhos de Cultura. Salvador: EDUFBA,
2010.
32

SANTOS, Milton. Et. Al. (orgs.). TERRITÓRIO - Globalização e Fragmentação. São Paulo: HUCITEC, 1994.
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sociocultural plural como Toronto, pode também servir para outras cidades, se não do que fazer,
ao menos do que evitar.
Como nos provoca Marilena Chauí:

Trata-se, antes de mais nada, de uma oportunidade de tomar pé em relação
aos assentamentos do mundo contemporâneo, envolvendo questões do tipo:
a) Estamos deixando um passado centrado na grande narrativa da Cultura
como formação e cultivo do espírito para entrar em um futuro de circulação de
mercadorias culturais?
b) Estamos assistindo a um conflito considerável entre a hegemonia dos
centros de distribuição dos produtos culturais e a presença pujante de
periferias? Quais as alternativas nessa direção? Ainda resta alguma dúvida de
que cultura e democracia fazem parte de um mesmo desafio?
c) Estamos deixando um passado de estados-nação para um futuro tribalista?
Devemos conceber o mundo atual a partir da síntese construída em torno de
três grandes polos — a defesa do nacional, a defesa da globalização, e o
mundo da contravenção? (CHAUÍ, 2009. pp. 18-19).
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3.

Capítulo dois: Um panorama socioeconômico de Rio das Ostras

"As guerras o trazem a Ravena e aí vê algo que jamais viu, ou que não viu com
plenitude. Vê o dia e os ciprestes e o mármore. Vê um conjunto que é múltiplo
sem desordem; vê uma cidade, um organismo feito de estátuas, de templos, de
jardins, de habitações, de grades, de jarrões, de capitéis, de espaços regulares
e abertos. Nenhuma dessas obras (eu sei) o impressiona por ser bela; tocam-no
como agora nos tocaria uma maquinaria complexa, cujo fim ignorássemos, mas
em cujo desenho fosse adivinhada uma inteligência imortal. Talvez lhe baste ver
um único arco, com uma incompreensível inscrição em eternas letras romanas.
Bruscamente, cega-o e renova-o essa revelação – a Cidade."

Jorge Luis Borges, "O Conto do Guerreiro e da Cativa". In. O Aleph33.

Para melhor desenvolver minha hipótese, apresento agora uma explanação introdutória
sobre a cidade de Rio das Ostras e uma visão geral sobre os alguns indicadores que compõem sua
realidade material. Para tanto, optei por apresentar um breve histórico do município que o situe
geográfica e temporalmente, estabelecendo um plano de fundo geral sobre o qual este estudo (e
minha graduação) se desenvolveu. O período que ora analisado compreende os anos 2013 a 2017.

A criação do Fórum Municipal de Cultura de Rio das Ostras, no ano de 2013, foi
reflexo do contexto socioeconômico da cidade. Seu surgimento foi resultado de um duplo
movimento: de um lado, os artistas, produtores e estudantes organizados ligados à cultura que
pleiteavam representação de suas demandas junto ao poder público; de outro, o próprio executivo
municipal, que almejava a criação do SMC como forma de acessar. Este capítulo discorrerá sobre
este contexto e os desdobramentos dessa imbricação.

33

BORGES, Jorge Luis. El Aleph. Buenos Aires: EMECÉ Editores, 1976 (tradução nossa).
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3.1

Rio das Ostras em números
Rio das Ostras é uma cidade da Baixada Litorânea, situada ao norte do estado do Rio de

Janeiro. Tem como vizinhos os municípios de Macaé, ao norte, de Cabo Frio, ao sul, e de
Casimiro de Abreu, a oeste. Possui uma faixa litorânea de mais de 35km de extensão ao longo da
Baía Formosa, localização que lhe garante um mar de águas claras e calmas durante quase todo
ano, tornando-a um destino de turismo balneário consideravelmente procurado na alta
temporada34.

Rio das Ostras recebeu o status de cidade no ano de 1992, quando foi emancipada do
município de Casimiro de Abreu, seguindo o que poderia ser identificado como uma tendência na
região da Bacia de Campos, então o mais importante campo de exploração e extração de petróleo
e gás do país, que, ao longo da década de 1990, viu surgir ao menos sete outros municípios em
sua área, todos credores dos royalties distribuídos pela produção da commoditiy, conforme
disposto nas leis federais nº 9.478/97 e nº 12.734/2012.

Não estando a rigor na Região dos Lagos, importante polo turístico do norte do estado
do Rio de Janeiro, e abrigando apenas uma pequena parcela do parque industrial petroquímico,
cuja maior parte se encontra na cidade de Macaé, Rio das Ostras desenvolveu uma economia
baseada no comércio local, no turismo de alta temporada, na agropecuária básica voltada ao
mercado regional, na construção civil e, desde que passou a participar da partilha, principalmente
nos royalties da indústria do petróleo (IBGE, 2013).

O crescimento da indústria petroquímica e os investimentos, públicos e sobremaneira os
privados, na área de turismo na região elevaram consigo outros setores da economia produtiva,
como o comércio e a construção civil, e financeira, como o mercado imobiliário, demandando

34

Cf.
dados
oficiais
da
prefeitura
https://www.riodasostras.rj.gov.br/turistas/
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crescentes contingentes de mão de obra oriundas de outras regiões do estado e do país35 para
ocupar os novos postos de trabalho da antiga vila de pescadores. Este fenômeno contribuiu para
modificar radicalmente os indicadores demográficos e socioeconômicos de Rio das Ostras.

O resultado do Censo 2010, realizado pelo IBGE, aponta que em agosto de daquele ano
residiam 105.676 pessoas em Rio das Ostras. Em comparação com o Censo 2000, registrou-se
aumento de 69.257 pessoas, número que demonstra crescimento de 190,17% no intervalo,
montante ainda maior do que o observado na década anterior (100,16% entre 1991 e 2000). O
Censo 2010 mostra também que percentual da população urbana permaneceu o mesmo, qual seja,
95% dos riostrenses (IBGE, 2010).

Dados do crescimento demográfico da cidade de Rio das Ostras

Fonte: IBGE36
35

Embora não tenhamos logrado encontrar qualquer estudo qualificado que corroborasse esta inferência, a
observação de exemplos similares ocorridos em outras regiões do país nos permitiu estabelecer a ilação causal entre
aumento de demanda de recursos humanos para regiões recém industrializadas, o aquecimento da indústria da
construção civil e o consequente expressivo aumento populacional nestas regiões, Cf. BRENNER, Rafael. In "A
construção civil sustentável e as cidades", disponível em http://www.isaebrasil.com.br/artigo/construcao-civilsustentavel-e-cidades/
36

Disponível em: https://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-municipais/. Acessado em: 17 de out. de 2018, 14h32.
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A cidade de Rio das Ostras ocupou durante os últimos anos o topo do ranking de
crescimento populacional no estado do Rio de Janeiro e ficou entre as vinte cidades com maior
aumento demográfico no país. Pôde-se observar um aumento da população de mais de 230% nos
últimos treze anos, dado importante que nos ajudará a melhor compreender, mais adiante, as
configurações e os movimentos internos que setor cultural da cidade, tanto por parte do poder
público quanto por parte da sociedade civil organizada.

Índice de desenvolvimento humano municipal - IDH-M

Fonte: IBGE37

Outro ponto de importância para nossa análise é o crescimento de todos os índices do
IDH-M do município, com destaque especial para as áreas de educação e renda, componentes
estes que estão diretamente ligados à possibilidade ou efetiva participação dos cidadãos na vida
cultural da cidade (LEIVA, 2018). Quer seja como fruidor/consumidor, quer seja como
propositor/produtor, as dinâmicas culturais são sensíveis a qualquer alteração nestes indicadores
especificamente (BOTELHO, 2001)38

37

38

Idem

BOTELHO, Isaura. Dimensões da Cultura e das Políticas Públicas. In. São Paulo em Perspectiva: São Paulo.
vol.15, nº.2. São Paulo abril de 2001.
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Índice de desenvolvimento humano municipal - IDH-M

Fonte: IBGE39

3.2

O fim da Era de Ouro: a busca por novas fontes de receitas
Este foi o cenário geral de Rio das Ostras até o ano de 2013, coincidentemente quando

cheguei ao município para dar início à minha graduação em Produção Cultural no campus da
Universidade Federal Fluminense lotado no município, que lá havia se estabelecido oito anos
antes, ou seja, no auge do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), política do Governo Federal, e do repasse dos royalties
advindos da indústria petrolífera. Dois pontos que estão diretamente conectados.
Contudo, ainda durante o exercício fiscal do ano de 2012, o município já começou a
sentir diretamente os efeitos da crise instalada no setor petroquímico, cujo motivador externo fora
o fim do ciclo de altas da commodity no mercado internacional, e o interno a crise na Petrobrás
por conta das denúncias e acusações de corrupção e de desvio de verbas envolvendo a alta
cúpula administrativa da empresa, bem como a implicação de dezenas de outras empresas ligadas
39

Ibdem
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ao ramo, que por ventura operavam também em Rio das Ostras.40
Conforme afirma o professor e pesquisador da área de engenharia química e economia,
Alfredo Renault, ao analisar o cenário geral em cidades produtoras de petróleo: "A riqueza gerada
pelo petróleo deveria ser uma oportunidade para construir políticas públicas e diversificar a
economia. Mas nesse primeiro ciclo isso não aconteceu."41. Isto é sobremaneira importante para o
caso de Rio das Ostras, onde aproximadamente 62% de seu orçamento era composto por verbas
destinados das participações especiais42 e dos royalties (IBGE, 2015). 43
Em um curto e preciso artigo no qual analisam, pelo prisma dos mecanismos de
transparência e controle do Tribunal de Contas do Estados do Rio de Janeiro e suas
competências, a importância dos royalties do petróleo para a composição orçamentária dos
municípios partícipes de sua distribuição no estado do Rio de Janeiro, Tanaka e Nascimento
(2018) alertam justamente sobre este ponto que, naturalmente, é comum a todos as cidades em
condições análogas:

As análises efetuadas permitiram concluir que não há evidências nas
avaliações do TCE-RJ que estabeleçam vínculos entre as receitas de royalties
ou de participação especial e qualquer política pública específica em execução
nos municípios objetos da pesquisa.
Além da verificação da conformidade legal na aplicação de rendas do petróleo,
é evidente a necessidade do efetivo exercício das prerrogativas do controle
externo relacionadas à avaliação da economicidade, eficiência e eficácia,
instrumentalizadas mediante determinações e recomendações aos
administradores públicos, em particular, no aprofundamento de estudos
técnicos referenciados cientificamente em matéria de formulação e avaliação de
políticas públicas. Nesse sentido, o controle externo exercido pelos tribunais de
contas, que contam com uma estrutura técnica para exercer com eficiência este
40

Disponível em http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1ainstancia/investigacao/historico. Acessado em: 07 de nov 2018, às 09h45.
41

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1907408-cidades-que-cresceram-com-o-petroleo-

afundam-na-crise-da-petrobras.shtml. Acessado em 07 de nov 2018. às 10h04.
42

Compensação monetária adicional paga pela exploração da commodity em áreas de menor risco e implicações
técnicas e logísticas, o que aumenta consideravelmente a rentabilidade.
43

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-das-ostras/panorama. Acessado em: 07nov 2018, às 10h19
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controle, é solidariamente responsável por garantir a correção na condução
política da aplicação dos recursos do petróleo. Embora não tenha poderes para
substituir agentes políticos, a sua atuação é vital para assegurar a transparência
e accountability necessárias ao exercício do controle social pela sociedade
e no auxílio à atuação do Poder Legislativo no julgamento das contas
anuais dos responsáveis (TANAKA; NASCIMENTO, 2018)44 [grifo nosso].

Fonte: ANP45

44

TANAKA, Carlos; NASCIMENTO, Décio. "O controle externo na aplicação de royalties do petróleo em
municípios do Rio de Janeiro". In. Boletim Petróleo, Royalties e Região - Campos dos Goytacazes/RJ - Ano XVI, nº
59 – abril / 2018.
45

Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/receita-de-royalties-do-petroleo-cai-29-e-deve-sermenor-desde-2009.html. Acessado em: 13 de out. 2018, às 20h22.
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Fonte: TCE-RJ/Estudos Socioeconômicos 2010-201546

Historicamente, no Brasil, os municípios enfrentam grandes dificuldades em dar
continuidade a programas e ações sempre que há alternância nas forças políticas que encabeçam
o executivo municipal. Esse crônico problema, no geral, é algo que ajuda a compor, senão uma
justificativa, ao menos uma explicação para as descontinuidades que tanto afetam a manutenção
ou a ampliação de políticas públicas que não foram tornadas políticas de Estado47.
Focando especificamente no setor cultural, objeto principal do recorte deste trabalho
mas não se restringindo apenas a ele, este traço endêmico da gestão pública municipal brasileira
pode ser verificado de maneira mais ostensiva no caso de Rio das Ostras, posto que a cidade
possuiu, desde sua emancipação até o período aqui analisado, apenas dois prefeitos, que
inicialmente congregavam no mesmo grupo político, e que se revezaram no cargo ao longo dos
seis últimos mandatos municipais.
46

47

Disponível em: https://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-municipais/. Acessado em: 15 de out. 2018, às 14h22.

NOGUEIRA, Fernando do Amaral. Continuidade e descontinuidade em governos locais: fatores que sustentam a
ação pública ao longo dos anos. Dissertação de mestrado. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas / Escola de
Administração de Empresas, 2006.

45

Era possível esperar desta quase nula alternância de programas governo que elas
gerassem poucos impactos sobre os programas e ações que já estivessem em andamento na área
cultural. Porém, não foi isso que se pôde verificar na prática. Em realidade, como a cidade nunca
possuiu ao longo de sua história - até onde o presente trabalho logrou pesquisar nos anais da
Câmara Municipal de Rio das Ostras - efetivamente nenhum plano para o setor da cultura, torna
quase impossível fazer uma avaliação precisa das rupturas e continuidades na área.

Neste ponto, entendo que o modelo desenvolvido e aplicado pela cidade de Toronto,
conforme exposto no capítulo anterior, poderia ser plenamente replicado em Rio das Ostras ou
que, compreendidas e respeitadas as especificidades da cidade brasileira, servisse-lhe de
parâmetro para o desenvolvimento de um denso programa para o setor cultural, estabelecendo-se
como uma política de Estado, e que conseguisse fazer frente a estas variações tão nocivas.

E é neste plano de fundo, de escasseamento de receitas devido ao desaquecimento
correlato da indústria petroquímica e da construção civil, que o poder público municipal de Rio
das Ostras dá início a uma ostensiva mobilização para cortar despesas e criar e/ou melhorar
fontes e formas de arrecadação. Na área de nosso recorte, o executivo municipal empenhou
esforços para implementar o Sistema Municipal de Cultura (SMC) visando o recebimento dos
repasses do Fundo Nacional de Cultura (FNC).

Tal qual o bárbaro borgeano da epígrafe deste capítulo ante Ravena, o autor deste
trabalho também ficou perplexo ao vislumbrar, pela primeira vez e de maneira tão direta e
visceral como descreveremos no capítulo seguinte, parte da dinâmica do que compõe uma cidade:
por certo que Rio das Ostras não guarda o mesmo fulgor que a terceira capital do Império
Romano do Ocidente, mas nela também opera o complexo mecanismo de humana engenharia que
sustenta a existência e o funcionamento deste arranjo polifônico que é alma de toda cidade.
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4.

Capítulo três: As muitas mãos do Fórum Municipal de Cultural de Rio das Ostras

Conceituando Fórum Municipal de Cultura
Descrevemos no primeiro capítulo a relação existente entre democracia e cultura e, no
exemplo extraído da experiência da gestão cultural da cidade de Toronto, podemos verificar que
há uma ligação estreita e necessária entre a participação popular na criação, desenvolvimento e
implementação de políticas públicas e a consolidação da cidadania e garantia dos direitos
fundamentais de uma sociedade democrática. Contudo, antes de adentrarmos propriamente na
análise do caso de Rio das Ostras, é preciso conceituar o que vem a ser um fórum de cultura.
A respeito desta conceituação, estou no mesmo diapasão que Paulics, Vaz e Silveira
(2002) que, ao estabelecerem as bases teóricas para o desenvolvimento do Plano Estadual de
Cultura do Estado do Piauí, expõe o seguinte entendimento sobre o que é um fórum municipal de
cultura:

O município é um espaço privilegiado de ação político-cultural: é onde os atores
sociais agem, onde as demandas se expressam de maneira mais visível e onde
as políticas podem atingir mais diretamente a população. O governo municipal
tem um papel destacado como executor, indutor ou articulador de ações
culturais.
Estas ações assumiram, muitas vezes, um caráter clientelístico. Uma
administração que está comprometida com valores éticos e democráticos deve
imprimir um caráter diferenciado a estas práticas, para que possam inclusive
gerar uma mudança da cultura política local.
O Fórum Municipal de Cultura é, antes de mais nada, um espaço de articulação,
intervenção, troca de experiências e debates, buscando construir alternativas
para as políticas culturais do município, envolvendo a sociedade local e outras
instâncias de governo (estadual e municipal). Seu fundamento é o direito à
participação cultural dos cidadãos, entendida de forma ampla, respeitando à
diversidade cultural (PAULICS; VAZ; SILVEIRA et. al. 2012, p. 438).

Assim, verifica-se que esta definição está em consonância com as colocações de Chauí
(1995) e Rubim (2010), que veem nestas instâncias de organização da sociedade civil o cerne do
exercício pleno da cidadania e da promoção de uma democracia ampla e tangível.
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Neste sentido, os objetivos principais que devem nortear os fóruns municipais de cultura
são: constituir uma rede formada por gestores e/ ou administradores da cultura, técnicos, agentes,
produtores e criadores culturais, movimentos sociais, grupos artísticos locais, organizações não
governamentais etc.; estimular o debate e a ação cultural, propondo políticas públicas para cultura
e também fomentando as ações diretas dos munícipes, além de trabalhar na interlocução entre
poder público e sociedade civil.
Como é próprio à configuração destas instâncias, todo e qualquer cidadão interessado no
tema da cultura, a princípio, pode ser um partícipe do fórum. Contudo, pela natureza própria da
temática e das atividades intrínsecas destas instâncias, são membros naturais e presumíveis os
produtores, os artistas, os artesãos, os pesquisadores e todas as organizações e coletivos afins a
estes citados, além de instituições formais, públicas e privadas, que de alguma forma operem com
a temática da cultura ou das artes.
A fim de não corroborar com distorções nas representações dentro de seu quórum e de
auxiliar no combate às injustiças sociais historicamente presentes em quase todas as áreas da vida
pública e privada, cabe também ao fórum zelar para que o espaço aos setores da sociedade
normalmente excluídos ou marginalizados dos processos das políticas públicas no geral e das
culturais em particular, como as minorias étnicas, raciais e sexuais, os jovens, as mulheres e os
idosos, sejam-lhes assegurado em sua composição, com direito a vez e voz.
Contudo, apenas uma definição a priori do que vem a ser um fórum de cultura não é
conceitualmente válida se não houver também parâmetros gerais que orientem as ações destas
instâncias e a partir das quais possamos extrair indicadores para avaliar o seu funcionamento.
Ainda seguindo o disposto no trabalho de Paulics, Vaz e Silveira (2002), elencaremos a seguir
algumas das ações gerais que entendemos ser pertinentes ao escopo de trabalho dos fóruns
municipais de cultura:

1ª) Atividades de formação, como seminários e encontros, com temas
relacionados às necessidades dos participantes do Fórum. Num primeiro
momento, talvez seja preciso direcionar estas atividades para o trabalho mais
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imediato do Fórum, mas, posteriormente, podem adquirir uma dimensão mais
ampla e configurar uma política de formação de agentes culturais para o
município.
2ª) Criação de uma rede de informação cultural no município, centralizando e
divulgando as atividades em curso na cidade, democratizando o acesso às
informações culturais.
3º) Levantamento de recursos junto a órgãos estaduais e federais, empresas,
fundações e instituições para financiar atividades culturais no município.
4ª) Mapeamento cultural do município, incluindo todos os artistas e produtores
culturais, bem como os eventos, a produção artística em suas diversas formas
(música, dança, teatro, cinema, artes plásticas, artesanato, etc.) e o patrimônio
histórico e cultural da cidade. Este trabalho também é a construção da memória
da cidade, preservando suas tradições e reforçando os laços de identidade
entre seus habitantes.
5ª) Organização de caravanas culturais, com visitas às comunidades, visando
animar e fortalecer as atividades culturais normalmente esquecidas,
promovendo o debate com os diversos atores envolvidos.
6ª) Ações para a afirmação dos direitos culturais, dando visibilidade pública a
grupos, entidades, etnias e pessoas desprotegidas pelas políticas sociais.
7ª) Realização de aulas públicas, que tenham caráter de encontros sobre temas
referentes à vida cultural na cidade.
8ª) Abertura e condução da discussão sobre a criação e montagem de
indicadores culturais que possam ser aplicados na avaliação das políticas
desenvolvidas para o setor.
(PAULICS; VAZ; SILVEIRA et. al. 2012, p. 438)

Um dos elementos mais importantes e determinantes para o funcionamento do fórum
enquanto instância válida de articulação e interveniência junto ao poder público local é a
modalidade de gestão sob a qual será formalizada a sua existência. Comumente, os fóruns
municipais de cultura são organizados em uma (mas não necessariamente em apenas uma) das
seguintes modalidades: propositiva, normativa ou deliberativa, escolhida de acordo com as
possibilidades e necessidades internas de cada caso.

- Propositivo: como resultado final de seus trabalhos, cabe ao fórum propor alternativas de
políticas e práticas culturais ao município.
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- Normativo: define as normas de funcionamento do próprio Fórum e das políticas culturais
municipais, submetidas posteriormente ao crivo do executivo e/ou do legislativo municipais.
- Deliberativo: decide sobre questões orçamentárias, projetos culturais do poder público e da
sociedade civil (pessoas, entidades e grupos). É a modalidade mais difícil de ser encontrada e/ou
realizada, pois pressupõe a institucionalização do Fórum Municipal de Cultura e no
reconhecimento, por parte do poder público, de sua competência e legitimidade para ser parceiro
na execução das políticas do setor (PAULICS; VAZ; SILVEIRA et. al. 2012, p. 440).

4.2

Um problema metodológico: a ausência de fontes
Conforme visto no capítulo anterior, bruscas mudanças no cenário macroeconômico do

país afetaram de maneira muito intensa e direta a configuração socioeconômico particular de Rio
das Ostras. O enorme impacto negativo sofrido nas fontes de receita do município foi sentido em
diversos setores, principalmente por aqueles que, como é praxe ocorrer em muitos momentos da
história do Brasil, já são estruturalmente mais fragilizadas, como é o caso do setor da cultura
(BELTRAME; CESNIK, 2004).
Como principal reação a este cenário de escasseamento de recursos públicos para
investimento e, além disso, de cortes nas rubricas destinadas à área cultural48, agentes da
administração pública e representantes da sociedade civil aos quais a questão das políticas
públicas para cultura eram caras, somaram esforços para dar início ao que se tornaria o Fórum
Municipal de Cultura de Rio das Ostras, tendo como objetivo principal a implementação do
sistema municipal de cultura na cidade.

48

Entre os anos de 2012 e 2014, a rubrica para o setor aprovada na Lei Orçamentária Anual sofreu uma variação
negativa de mais de 50%, sendo o valor empenhado, já em 2014, suficiente apenas para o custeio. Cf. RIO DAS
OSTRAS. Lei Orçamentária Anual. Rio das Ostras, 2013. Tribunal de Conta do Estado. disponível em:
https://www.tce.rj.gov.br/todas-noticias/-/asset_publisher/SPJsTl5LTiyv/content/rio-das-ostras-contas-aprovadas.
Acessado em: 20 de nov. 2018, às 14h55.
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Aqui surge um dos principais problemas enfrentados para a elaboração desta
monografia, qual seja, o déficit de fontes primárias de consulta para obtenção a de dados fiáveis
sobre o FMCRO a partir dos quais poderiam se basear as análises e inferências necessárias à
elaboração de um trabalho que se pretenda sério dentro dos parâmetros exigidos pela metodologia
científica e pelos regramentos da escrita acadêmica. Até onde alcançou minha pesquisa, este é o
primeiro trabalho acadêmico a tratar da participação popular na construção de políticas públicas
para cultura de Rio das ostras.
As principais fontes de consulta para tratar do histórico, das ações e dos desdobramentos
do FMCRO são as poucas (e quase sempre não elaboradas a contento, com dados imprecisos ou
faltantes) atas das reuniões realizadas pelo Fórum, os depoimentos e relatos de alguns dos
membros cujas participações tiveram maior relevo, e, valendo-me da minha condição privilegiada
de ativo partícipe do FMCRO, de minhas anotações e registros pessoais das atividades que nele
desenvolvíamos.
Conforme apontado anteriormente, esta deficiência de anais referentes ao FMCRO pode
ser explicada em parte pela fragmentação e descontinuidade tão próprias das organizações de
gestão horizontal, cujas funções internas quase nunca estão estabelecidas de maneira clara, e em
parte pela inexperiência de muitos dos membros com as questões da administração pública que, a
despeito da seriedade que dedicavam a esta instância, não nos permitiu compreender em tempo
real a magnitude e importância do que estava sendo desenvolvido ali.
No sentido de sanar este problema, mais uma vez o exemplo de Toronto tem muito a
ensinar a todas as cidades que estejam em situação análoga à de Rio das Ostras. O Plano
Municipal de Cultura de Toronto prescrevia como um dos pontos fulcrais para o sucesso do
projeto a longo prazo e para futuras manutenções e ajustes a criação de um banco de dados e
memória sobre as etapas do processo de implementação do Plano: o histórico sistematizado das
ações é uma ferramenta indispensável para qualquer política pública (DAVIES, 2006. p. 72).
Assim, esta monografia tenta também cumprir com uma dupla função: ser um breve
registro deste momento da história de Rio das Ostras e expor a importância destes registros sobre
estas instâncias coletivas para a posteridade.
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4.3

O FMCRO: composição e funcionamento
Estabelecidos e embasados os critérios gerais que delineiam o que é um fórum municipal

de cultura e determinados os critérios básicos a partir dos quais analisar sua a atuação, aferir-lhe
dados e, a partir destes, gerar indicadores que permitam uma compreensão mais completa do
cenário cultural e orientem as discussões e tomadas de decisão acerca das políticas públicas para
o setor, apresento um breve histórico do FMCRO, seus arranjos internos, composição, relações e
funcionamento.

Figura 3: Cartaz 1ª Conferência Municipal de Cultura.
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Acervo particular. 2013.
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O Fórum Municipal de Cultura de Rio das Ostras realizou seu primeiro encontro formal
no dia 13 de dezembro de 2013, na Biblioteca Pública de Rio das Ostras, após chamamento
realizado em mídias sociais e divulgação oficial da prefeitura. O encontro foi organizado pela
Fundação Rio das Ostras de Cultura, representada na figura do então superintendente de eventos
e unidades culturais Luiz Remy Gillet, e pelo professor do campus da UFF em Rio das Ostras,
Dr. Ernani Viana Saraiva, embora não como representante daquela instituição.
Conforme o exposto no fim do segundo capítulo, a iniciativa de criação do FMCRO em
parte foi um movimento espontâneo, nascido das pressões e articulações da sociedade civil
organizada junto ao poder público local após a realização da primeira conferência municipal de
cultura (etapa também prevista para implementação do SMC), e em parte por movimentações do
próprio executivo municipal, que vislumbrava uma nova fonte de receita no repasse "fundo a
fundo".
Este primeiro encontro contou com a participação de representantes de diversos
seguimentos das artes e da produção cultural, de estudantes da graduação de produção cultural da
UFF e de alguns interessados em debater sobre o cenário da cultura na cidade. Teve como
motivador a criação e implementação do Sistema Municipal de Cultura de Rio das Ostras, pauta
que seria a tônica principal do FMCRO e a partir da qual outras ações foram derivadas, conforme
veremos nas páginas seguintes.
Para que o FMCRO fosse uma instância funcional e que pudesse acatar demandas
trazidas pelos partícipes, além de produzir dados e materiais que pudessem ser utilizados na
elaboração de propostas e na orientação e implementação de políticas e ações do setor, o Fórum
foi organizado na forma de plenária, onde cada integrante dispunha de tempo de fala, e os
encaminhamentos e propostas eram realizados por áreas temáticas. Esta metodologia se mostrou
bastante eficaz, dada a sua facilidade de execução e de sistematização de informações.
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Figura 4: reunião do FMCRO50

A fim de garantir a representatividade de todos as áreas e linguagens, a primeira
incumbência aprovada e distribuída pela plenária foi a criação de grupos de trabalho divididos
por eixos temáticos, cuja obrigação era realizar levantamento e registro de artistas, produtores e
gestores privados ligados à cultura em Rio das Ostras, criando uma rede de contatos que
permitisse ao FMCRO manter um canal de comunicação mais focado e uma melhor distribuição
de suas informações e demandas nos nichos dos presumíveis interessados.
Alguns dos seguimentos que já possuíam um maior histórico de articulação e atuação na
Cidade, como o teatro e a música, já se encontravam melhor estruturados quanto a sua
organização interna. Mas, a despeito disso, houve consenso na compreensão de que os esforços
do FMRCO deveriam se dar justamente no sentido de auxiliar a sanar os problemas de outras
áreas e linguagens menos favorecidas.
O FMCRO, embora tenha realizado ao menos uma reunião por mês durante o período no
qual esteve mais ativo (2014 a 2017), chegando a realizar duas ou três reuniões por mês em
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Reunião ordinário do FMCRO, realizada em 02 de junho de 2016. Acervo particular.
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determinados momentos mais críticos, com um quórum médio de trinta participantes, além dos
encontros dos grupos de trabalho responsáveis por demandas mais específicas, não possuía um
arquivo próprio ou sistema de secretariado padronizado para estas reuniões, característica que
resultou nos documentos fragmentados e incompletos de sua atuação.51
Desta maneira, o FMCRO se estabeleceu internamente como instância consultivodeliberativa, que serviria de interveniente formal entre a sociedade civil organizada e o poder
público municipal, para tratar de questões específicas das políticas públicas do setor cultural,
sendo responsável por apresentar propostas e demandas, além de fomentar com dados e
informações o desenvolvimento de programas e ações do Executivo Municipal, e externamente
como uma instância que visava agregar e promover a participação dos cidadãos na vida pública.

4.4

O FMCRO E O Poder Público
Ao longo de seus 26 anos de existência, Rio das Ostras nunca instituiu uma secretaria

municipal de cultura, tendo optado pela administração pública indireta para os assuntos da área.
A Fundação Rio das Ostras de Cultura, órgão responsável por gerir os assuntos pertinentes à
pasta da cultura, foi criada no ano de 1997, tendo sob sua responsabilidade sete equipamentos
culturais qualificados, quase todos concentrados no centro da cidade, e atualmente operando
apenas com verba para custeio52.
Como o presumível, a FROC foi o braço do poder executivo responsável por dar início
ao FMCRO tendo como base o disposto no Guia de Orientações para o Sistema Municipal de
Cultura, que prevê a criação dessa instância como parte do processo de implementação do SMC.
Contudo, tão logo o Fórum passou a funcionar, seus membros percebemos que aquele era um
51

Para este trabalho, conseguimos localizar apenas um total de dez atas das reuniões, duas cartas do FMCRO
endereçadas ao prefeito, além das trocas de e-mails e postagens em redes sociais do Fórum.
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Cf. Diário Oficial de Rio das Ostras. Disponível em: https://www.riodasostras.rj.gov.br/wpcontent/themes/pmro/download/jornal-oficial/encarte-770-loa.pdf. Acessado em: 24 de nov. de 2018, às 10h52.
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espaço importante demais para que suas pautas e seu raio de ação se limitassem exclusivamente
ao temas do SMC, embora fosse este o ponto focal e principal objetivo.

Figura 5: Reunião de representantes do FMCRO, FROC e Prefeitura.53

Firmando sua autonomia frente as propostas de condução dos trabalhos trazidas pela
prefeitura, cujos representantes participavam das reuniões do Fórum muitas vezes acumulando o
duplo estatuto como membros da sociedade civil, a atuação do FMCRO passou a enfrentar
discordâncias que extrapolavam o debate democrático e a condução republicana das discussões,
encontrando resistências e se deparando com arbitrariedades por parte da administração pública,
principalmente quanto às matérias das leis que comporiam o SMC.
O voluntarismo particularista de alguns agentes do poder público municipal era, a um só
tempo, um sério entrave e uma ajuda inesperada ao bom andamento da elaboração e aprovação
das leis que compõe Sistema Municipal de Cultura, ora criando deliberadamente ruídos na
comunicação entre o FMCRO e a Prefeitura, ora burlando prazos e procedimentos burocráticos
53

Reunião para debater acerca de divergências entre a minuta de lei apresentada pelo FMCRO e a minuta
apresentada pelo próprio prefeito, Alcebíades Sabino. Acervo particular. Julho de 2016.
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para que documentos tramitassem mais rapidamente ou audiências com o prefeito fossem
realizadas sem períodos de longa espera.
Uma digressão algo anedótica para melhor ilustrar este ponto: ao longo do ano de 2014,
quando as discussões sobre o SMC e as minutas das leis já iam bastante avançadas no FMCRO,
eu trabalhava aos fins de semana em uma pequena loja de souvenires em um dos pontos turísticos
mais movimentados da cidade. Em um certo domingo de pouco sol, a loja recebeu a visita do
então prefeito Alcebíades Sabino, que veio aproveitar as belezas naturais da cidade onde nasceu,
cresceu e iniciou sua carreira política.
O prefeito e eu já nos conhecíamos de outras ocasiões nas quais traváramos
conhecimento por conta de questões referentes ao campus da UFF, e sabíamos que muitos de
nossos posicionamentos políticos eram vetorialmente opostos, muito embora o respeito sempre
tenha se mantido entre ambos. Ao tomar conhecimento de minha presença na recepção da loja,
Sabino não teve abusões de me abordar e entabular uma animada conversa sobre diversos pontos
das minutas das leis do SMC dos quais discordava ou cria serem equivocados ou desnecessários.
Tenho este com um dos mais emblemáticos casos que me ocorreram enquanto produtor
cultural e cidadão interessado pela vida política de Rio das Ostras. Ele é, a um só tempo, a síntese
da minha experiência com o poder público da cidade: no mesmo momento em que quebra
diversos protocolos ao abordar um balconista em horário de trabalho para tratar da elaboração de
legislações do município, reconhece ao mesmo balconista o poder de interpelá-lo em pé de
igualdade.
A participação social nas políticas públicas para cultura, muito além de atender os
dispostos no Guia de Orientações para o Sistema Municipal de Cultura (MINC, 2012), é um
processo de aprendizagem que promove o crescimento da consciência crítica dos cidadãos e
contribui para que os serviços prestados à população sejam mais eficazes na medida em que
correspondam à percepção que estes têm de suas próprias necessidades: tanto mais eficiente e de
resultados mais positivos quanto mais orgânica e horizontal é esta participação.
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4.5

O difícil caminho da democracia participativa
Como dito anteriormente, o ponto focal do FMCRO sempre foi a criação do SMC,

objetivo para o qual dispensávamos a maior parte de nossos esforços, fomentando o debate
através da realização de seminários e cursos de formação para todos os interessados, além dos
estudos e pesquisas qualificadas que alguns dos membros realizávamos para poder melhor
embasar as propostas dos textos das leis que submeteríamos à aprovação da Câmara Municipal
tão logo concluíssemos sua escrita.
Contudo, devido a discordâncias inconciliáveis entre o aquilo que pleiteava o executivo
municipal e os dispostos incontornáveis que grassam nas orientações do MinC e que deveriam ser
observados estritamente para evitar que a implementação do SMC fosse glosada de quando de
sua avaliação por aquele Ministério, deu-se uma ruptura na relação entre FROC e FMCRO, posto
que havíamos detectado um deliberado boicote às ações do Fórum por parte da Fundação Rio das
Ostras de Cultura.
Em abril de 2016, após a conclusão da minuta da lei do SMC elaborada pelos membros
do FMCRO, esta foi imediatamente apresentada à FROC, a fim de que ela realizasse o devido
cotejamento junto ao seu departamento jurídico e à Procuradoria Geral do Município e, tão logo
concluída esta etapa, submetessem-na à plenária da Câmara Municipal para debate e votação.
Todavia, devido a chicanas acionadas pela gestão da FROC, a minuta não tramitou da maneira
como havia sido acordada.
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Figura 6: Certificado de seminário realizado pelo FMCRO.
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Por conta de um equívoco no encaminhamento do ofício para a votação da Lei, prevista
para o dia 28 de junho de 2016, o pleito fora adiado para o dia seguinte e a minuta que seria
submetida à Câmara chegou ao conhecimento dos membros do FMCRO, que com enorme
perplexidade verificamos estar substancialmente alterada em seus pontos mais importantes,
divergindo quase que totalmente do texto original que havia sido elaborado e aprovado pelo
Fórum (ver anexo I).
Creio não haver melhor descrição deste ocorrido do que o exposto em uma publicação
do grupo do Facebook (mídia social na qual o FMCRO mantém grupos para organizar e distribuir
as informações e ações) realizada pela colega Renata Cabral, também estudante do curso de
Produção Cultural, sem dúvida a mais ativa e combativa componente do Fórum, que prontamente
mobilizou e organizou a ocupação da Câmara Municipal a fim de barrarmos a votação do texto
adulterado. Reproduzimos aqui a íntegra de sua publicação:
54

Seminário cujo escopo era apresentar à população os conceitos gerais do SMC, sua importância e o atual estágio
no qual se encontrava sua implementação em Rio das Ostras. Acervo Particular.
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Hoje, será votada a Lei do Sistema Municipal de Cultura na Câmara dos
vereadores. Nós, artistas, produtores, agentes culturais e população em geral,
queremos que a Lei seja aprovada, MAS DA FORMA COMO CONSTRUÍMOS
ela. Durante os últimos dois anos, como prevê o Ministério da Cultura e a
Constituição Federal, realizamos reuniões periódicas, com a participação do
poder público e da sociedade civil, onde elaboramos em conjunto de forma
colaborativa a Lei do Sistema Municipal de Cultura.
Ontem (28/06), a lei foi enviada para a Câmara Municipal, antes ela foi avaliada
pelo jurídico da Fundação de Cultura e pela Procuradoria Geral do Município.
Por motivos de atraso na chegada do ofício a votação ficou para hoje dia 29/06.
Por conta disso, conseguimos acesso ao documento que chegou para os
vereadores votarem e fomos surpreendidos com uma VIOLENTA EDIÇÃO do
mesmo. Alguns pontos cruciais:
- Nós havíamos decidido por um Conselho de Políticas
DELIBERATIVO. No documento de ontem estava CONSULTIVO.

Culturais

- Em nossas reuniões, votamos uma presidência do Conselho alternada entre
poder público e sociedade civil. No documento alterado está determinado que o
presidente da Fundação é o presidente do Conselho.
- Decidimos em conjunto que o Conselho seria o órgão gestor do Fundo
Municipal de Cultura. No documento alterado, a gestão do Fundo fica com a
Fundação.
Isso, sem contar que na nossa lei existiam 60 artigos e na Lei alterada enviada
ontem, eles reduziram para 20. Vários artigos que garantem a participação da
sociedade na construção das políticas públicas para a Cultura, foram cortados,
sem restrição. O trabalho realizado por dois anos, por todos nós, foi jogada no
LIXO!
Conclusão, para garantir. nem que seja minimamente, os direitos da sociedade,
decidimos em conjunto, que vamos propor emendas hoje. Essas emendas
precisarão ser votadas e aprovadas pelos VEREADORES e por isso nosso
pedido de ajuda a toda a população. Vamos juntos somar forças para que
nossos vereadores aprovem nossas emendas e nós possamos aprovar a Lei
respeitando o que construímos coletivamente. As consequências desse ato hoje
irão trazer resultados efetivos para toda a população de Rio das Ostras. O
55
trabalho e a vida de muitos, depende de você! [sic.]
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Escrito por Renata Cabral, representante do FMCRO e publicado em 29 de junho de 2016, no grupo do Fórum no
Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1394851573862194&set=g.5378112796267
91&type=1&theater&ifg=1. Acessado em: 25 de nov. 2018, às 15h11.
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Figura 7: ocupação da câmara de vereadores durante votação do SMC.
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Foram momentos de muita tensão entre o FMCRO e o executivo municipal, mas o peso
de nossas ações coordenadas e a legitimidade democrática outorgada pelo histórico de atuação do
Fórum favoreceram nosso pleito: a lei que estabelece o sistema municipal de cultura de Rio das
Ostras fora aprovada com o texto original que por nós havia sido elaborado e apresentado.
Este foi apenas um dentre muitos outros exemplos que vivenciamos em Rio das Ostras e
que refletem em escala local a realidade de um país tão pouco afeito à participação de sua
população na construção de seus próprios caminhos e nas decisões políticas que interferem
diretamente na vida pública. Este momento foi histórico e exemplar porque nos mostrou, na
prática, que democracia e cidadania são estruturas frágeis, e que devem ser defendidas e
ampliadas constantemente e sem descanso (ver anexo II).
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Intervenção realizada em protesto a tentativa de aprovação de texto adulterado do SMC. Acervo pessoal. 2016.
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4.6.

OS DESDOBRAMENTOS E O LEGADO DO FÓRUM
A seguir, alguns exemplos de ações e movimentos que foram desdobramentos do

FMCRO ou que a partir dele ou em seu entorno gravitaram, ajudando a moldar o cenário e as
dinâmicas culturais de Rio das Ostras nos últimos anos.

4.6.1.

A República Democrática do Capão
A República Democrática do Capão foi, certamente, um dos epicentros mais

importantes ligados às dinâmicas do FMCRO. Moradia de alguns dos estudantes de Produção
Cultural que compunham mais ativamente o quórum do Fórum, notadamente os colegas Matheus
Lencioni, Yan Mercadante e Gabriel Sousa, além do autor deste trabalho, a Capão, como passou
a ser conhecido na cidade, abrigou e promoveu muitas dezenas de atividades culturais, sazonais e
permanentes, durante o período em que existiu, entre os anos de 2013 e 2016.
Na medida em que foi se adensando a participação dos moradores da república nas
dinâmicas políticas da cidade e da UFF, bem como aumentavam as necessidades e demandas
levantadas ou geradas pelo FMCRO, a Capão foi se firmando como um ponto focal para muitos
membros do Fórum e demais interessados em debater e participar de maneira mais efetiva e
direta nos rumos das políticas e da vida cultural de Rio das Ostras. Ali se encontravam para trocar
informações, pensar estratégias, desenvolver projetos ou apenas se confraternizar e se divertir.

Enquanto se manteve ativa, a República do Capão sempre buscou ser um ponto cultural
cuja missão principal era propiciar a integração e a participação dos moradores da cidade com a
UFF, servindo-se de uma vasta e diversificada gama de atividades culturais, artísticas e sociais:
realizamos e promovemos dezenas de shows musicais, sessões de cineclube, exposições e
instalações de artes visuais, apresentações de teatro, circo e performances, chegando a manter a
média de ao menos uma atividade por semana.
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A casa havia sido transformada paulatina e naturalmente no grande laboratório de
produção cultural de que não dispúnhamos no campus da UFF de Rio das Ostras: lá, muitos dos
colegas graduandos tiveram seus primeiros contatos com o planejamento e a execução de uma
produção de evento, entendendo, na prática, quais os predicados indispensáveis, quais as
liberdades e responsabilidades de que não se pode abdicar ou se imiscuir para o bom andamento
de um espaço que era entendido e gerido como coletivo.
Foi também na sala da Capão que o centro acadêmico do curso de Produção Cultural foi
reativado, no ano de 2013, e cuja chapa gestora desta retomada contava com a participação de
todos os membros da casa, padrão que se manteve pelas três gestões seguintes. Este é um ponto
que merece destaque, posto que o centro acadêmico de produção cultural teve importância cabal
na determinação dos rumos das políticas institucionais da área de cultura que ora operam em Rio
das Ostras.
Foi durante este período e neste espaço que muitos de nós, estudantes de produção
cultural e cidadãos (mesmo que temporários) de Rio das Ostras, passamos a ter uma real
percepção do tamanho e da importância daquilo que estávamos ajudando a operar na cidade.
A Capão foi um dos lugares onde certamente mais se fez tangível a importância da
participação popular organizada, tanto para produzir quanto para pautar e determinar os rumos
das políticas culturais do município, e cuja importância histórica para a UFF e para Rio das
Ostras reverbera para muito além destas páginas.
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Figura 7

4.6.2
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FÃ CINE, POESIAÊ E OCUPAÇÃO CULTURAL MARIA LETÍCIA
Outros projetos e atividades que movimentaram a vida cultural de Rio das Ostras e

ajudaram na formação dos quadros políticos da sociedade civil que ora ocupam vagas no
Conselho Municipal de Cultura, nos coletivos culturais e em outras instâncias congêneres
também se interligavam, em maior ou menor grau, com o FMCRO, posto que os membros mais
ativos do Fórum também acumulavam as funções de produtores e/ou artistas destes eventos e
programas que ocorriam na cidade.
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Sessão do Cineclube Capão. outubro de 2015. Acervo pessoal.
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Um destes projetos que é mister destacar é o Fã Cine, cineclube público e gratuito que
manteve suas atividades por todo o ano de 2015 até meados do ano de 2016, sempre nas noites de
sábados. Iniciativa de Lyon Remy, funcionário de carreira então lotado na FROC, apaixonado por
filmes e que sozinho tocou o projeto em suas primeiras sessões, o Fã Cine passou a ter em seu
"quadro de funcionários" o autor deste trabalho tão logo este ficou sabendo de sua existência nas
dependências da Fundação Rio das Ostras de Cultura.
Com o intuito de ser um ponto de encontro de pessoas que se interessam por cinema ou
apenas buscavam um pouco de entretenimento, e também com a finalidade de familiarizar novos
públicos com as linguagens cinematográficas no processo de formação, o Fã Cine realizou mais
de 40 sessões ao longo de seus quase dezoito meses de funcionamento, mantendo uma média de
público de aproximadamente quarenta pessoas por sessão, o que representava cerca de 80% da
capacidade total da sala de exibição que ocupávamos.
Devido a problemas de ordem orçamentária e jurídica58 da própria FROC, que não
possuía qualquer receita disponível para que fosse empenhada no projeto, a despeito do mesmo
vir a se mostrar um sucesso do ponto de vista da adesão do público, em seus primeiros meses o
Fã Cine exibia apenas filmes que já estivessem em domínio público. Posteriormente, através de
parcerias que consegui estabelecer, também participou da Mostra do Filme Livre de 2015 e da
Mostra Visões Periféricas de 2016, exibindo filmes variados.

58

Em dezembro de 2007, a ANCINE publicou a Instrução Normativa nº 63 a qual reconheceu a atividade
cineclubista sem nenhuma restrição legal em relação à questão da distribuição de conteúdo protegido por direitos
patrimoniais (direitos de exploração comercial da obra). Contudo, sob orientação do departamento jurídico da FROC,
alegando que incorreríamos em contravenção se exibíssemos qualquer obra que não estive sob domínio público ou
que não estive legalmente disponível para exibição, a presidência da Fundação determinou verbalmente a proibição
de qualquer sessão que descumprisse esta orientação.
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Figura 859

Como é parte indispensável do funcionamento de qualquer cineclube (ANCINE apud
SOUZA, 2013),60 após cada sessão promovíamos debates com o público participante, que
invariavelmente elogiava a iniciativa e se mostrava sempre desejoso de que mais projetos como o
Fã Cine operassem em Rio das Ostras. Era também neste momento de troca com os participantes
que expúnhamos sobre o FMCRO e suas ações e os convidávamos a se inteirar e a participar de
suas reuniões.
59

Disponível em: http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2015/06/projeto-fa-cine-de-rio-das-ostras-rj-exibeno-tempo-das-diligencias.html. Acessado em 16 de nov. 2018, às 17h43.
60

SOUZA, Allan Rocha de. A proteção do audiovisual e o cineclubismo: o caso do Cine Falcatrua. Porto Alegre:
CONPEDI, 2014.
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Um outro projeto que merece nota pela grande repercussão que obteve na cidade foi
articulado com a participação direta de membros do FMCRO: o POESIAÊ, concurso de poesias
voltado para escritores amadores residentes em Rio das Ostras, realizado no ano de 2014 através
de uma parceria estabelecida entre os produtores culturais André Vaz e Wátila Lobo, então
estudantes da graduação de Produção Cultural, e a Fundação de Cultura de Rio das Ostras.

Figura9
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O concurso POESIAÊ contou com prêmios que consistiam na inclusão dos quarenta
poemas melhor avaliados em um livro e, para os três primeiros colocados, um montante em
dinheiro (cuja segunda colocação o autor do presente trabalho orgulhosamente ostenta em seu
currículo). A edição do livro, lançada durante o Festival Internacional de Jazz e Blues de Rio das
Ostras daquele ano, também contava com ilustrações para cada um dos poemas do livro
realizadas por artistas plásticos da cidade.62
61
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Folder de divulgação oficial do lançando da Antologia Poética PoesiaÊ? 2015. Acervo pessoal do autor.

Disponível em: http://www.riodasostras.com.br/noticias/index.php?noticia=4632. Acessado em: 16 de nov. 2018,
às 17h02.

67

Tendo recebido inscrições de mais de 150 concorrentes, o POESIAÊ logrou articular
diferentes linguagens artísticas, fontes de financiamento e diferentes apoiadores institucionais,
privados e públicos, mas certamente seu maior mérito foi a comprovação de que é possível
realizar eventos multilinguagens e inovadores, contando com a participação popular também
como produtores culturais e como cidadãos ativos na vida cultural e política de sua cidade.
Como último exemplo dos desdobramentos e legados das ações e movimentos que
orbitaram o FMCRO, apontamos aqui a Ocupação Cultural Maria Letícia, ação realizada pelo
Coletivo Mucambo, o qual integravam duas estimadas colegas do curso de produção cultural,
quais sejam, Anna Carolina Magalhães e Marília Gama, produtoras de extraordinária
competência com quem muito aprendi. Conforme Gama (2018), em sua monografia sobre o fluxo
de liberação de vias públicas para atividades culturais em Rio das Ostras:

Em minha atuação como integrante do Coletivo Mucambo, 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.
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, 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.
Do descontentamento com a ausência de um mecanismo transparente e
facilitador que regularizasse esse procedimento [a liberação das vias públicas
para realização de atividades culturais], 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 deste estudo,
entregar ao município e aos produtores locais uma proposta de tramitação dos
pedidos de autorização para ações culturais na cidade (GAMA, 2018. pp. 09 10) .
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Buscando sanar este sério entrave, Gama, uma ativa integrante do FMCRO, deu início
aos estudos para embasar o processo que culminaria na sistematização e padronização dos
procedimentos necessários para a realização de atividades culturais em vias públicas de Rio das
Ostras, sem sombra de dúvidas um dos maiores ganhos dados à classe de produtores e artistas
locais.

Fi
Figura 10: Equipe do Coletivo Mucambo

4.6.3.
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A presença da UFF e do Curso de Produção Cultural
Há generalizações possíveis e exemplos que podem ser tomados de Rio das Ostras e que

creio serem perfeitamente aplicáveis a outros municípios cujas configurações socioeconômicas
sejam análogas às de Rio das Ostras. Contudo, cabe aqui um destaque: a presença do curso de
Produção Cultural da UFF no município não teve quase nenhuma relevância institucional na
criação, promoção, desenvolvimento ou ações do FMCRO, cabendo apenas alguma vinculação
indireta entre ambos por conta da participação de estudantes e, eventualmente, de docentes do
63

Equipe do Coletivo Mucambo, responsável pela realização da Ocupação Cultural Maria Letícia (2017). Disponível
em:https://www.facebook.com/coletivo.mucambo/photos/a.830261143705647/1571731942891893/?type=3&theater.
Acessado em: 25 de nov. 2018, às 13h20.
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curso.
Em levantamento realizado aos programas das disciplinas ofertadas pelo curso de
Produção Cultural da UFF em Rio das Ostras, entre os anos de 2013 e 2017, não verificamos a
existência de nenhuma que se debruçasse sobre a construção do SMC, sobre o FMCRO ou sobre
as ações e (a falta de) programas do setor cultural do município.
Exceto por algumas abordagens eventuais e transversais em algumas disciplinas,
entendemos que essa negligência representou a perda de uma oportunidade ímpar para se
produzir conhecimento qualificado. Uma perda para o curso e para a cidade.
Uma louvável exceção, realmente digna de nota, foi a atuação do prof. Dr. Ernani
Saraiva, então docente do Departamento de Engenharia, que cadastrou o projeto "Criação do
Sistema Municipal de Cultura de Rio das Ostras" como ação de extensão no Sistema de
Informação de Gestão de Projetos (Plataforma SIGProj), iniciativa que logrou congregar alguns
dos estudantes da graduação de Produção Cultural interessados em estudar sobre e participar
ativamente do processo.
Os exemplos acima são apenas alguns dos muitos que, direta ou indiretamente, estão
ligados aos movimentos iniciados pelo FMCRO ou que dele foram decorrentes: não há dúvidas
de que o cenário da produção cultural de Rio das Ostras e a maneira de se pensar e realizar
políticas públicas para a cultura foram transformados após a pequena revolução articulada e
sustentada pelas pessoas que acreditaram — e ainda creem — na potência do trabalho coletivo
como parte essencial da criação de uma cidade mais plural, democrática e culturalmente pujante.
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Considerações Finais

A experiência da participação do FMCRO na construção das políticas públicas da cidade
e como instância de exercício de democracia direta e de cidadania foi um grande laboratório de
experimentações nestes campos e pode ser lida como um repositório de referências para outras
cidades com configurações socioeconômicas similares as de Rio das Ostras, daquilo que foi
exitoso e daquilo que não funcionou de maneira adequada, daquilo que é possível replicar com
sucesso e também daquilo que se mostrou inviável e que é preciso evitar.
A participação social nas políticas públicas para cultura, muito além de atender os
dispostos no Guia de Orientações para o Sistema Municipal de Cultura, é um processo de
aprendizagem que promove o crescimento da consciência crítica dos cidadãos e contribui para
que os serviços prestados à população sejam mais eficazes na medida em que correspondam à
percepção que estes têm de suas próprias necessidades: tanto mais eficiente e de resultados mais
positivos quanto mais orgânica e horizontal é esta participação.
Em momentos de grave crise institucional, quando o Estado democrático de direito se vê
diretamente atacado e vilipendiado em seus itens mais básicos como ora verificamos ocorrer no
cenário político brasileiro, historicamente quase sempre é o setor da cultura um dos primeiros a
ser afetado de maneira mais imediata e direta, mas também a história nos ensina que é
precisamente deste setor que as mais potentes e importantes formas e fontes de mobilização e
resistência surgem para combater o arbítrio e reafirmar os valores democráticos: o FMCRO é
expressão dessa resistência.
Poucos dos municípios que nos últimos anos também passaram a receber vultuosas
cifras advindas da distribuição das participações especiais e dos royalties da produção de
petróleo, possuem projetos para criar ou diversificar suas de fontes de arrecadação e
financiamento público para cultura. A sistematização da experiência de Rio das Ostras nesta área
pode ser um rico repositório de consultas para ajudar estas cidades com dificuldades análogas e a
construir as políticas públicas de cultura destas cidades.
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O Fórum Municipal de Cultura de Rio das Ostras foi uma instância de extrema
importância para ampliar e consolidar a noção de participação popular na conformação e
implementação das políticas culturais do município, deixando um legado rico em experiências
ainda a serem exploradas e compreendidas. Estes elementos são indispensáveis para a
manutenção do próprio tecido social do Estado democrático de direito, processo com o qual este
trabalho espera ter logrado fornecer alguma contribuição.
A histórica participação do FMCRO na determinação dos rumos recentes das políticas
públicas da área cultural de Rio das Ostras é, sem dúvida, algo de grande relevância e que merece
ainda ser estudado e desenvolvido de maneira mais aprofundada. Contudo, cremos que os
maiores ganhos trazidos pela atuação do Fórum enquanto esteve ativo foram justamente aqueles
que não se podem perceber de maneira direta: a confirmação de que a população organizada é
capaz de mudar e construir, com as próprias mãos, a cidade que deseja.
Desta forma, para a concretização do que neste trabalho chamamos de democracia da
cultura, faz-se mister o acesso do cidadão à informação sobre a coisa pública na medida em que
seus direitos são protegidos pelo Estado e de que forma ele pode acionar o Poder Público na
defesa desses direitos, e a participação direta na vida pública, apresentando e debatendo
propostas, deliberando sobre elas, enfim, efetivando a cidadania e firmando uma sociedade mais
democrática, plural e humana, no sentido mais amplo que esta palavra carrega.
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