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Pretendo reunir nessa apresentação a interação orgânica entre a 

academia e o poder público, em sua ampliação e/ou universalização, tendo a 

política pública de cultura como mediadora do acesso ao direito da população da 

cidade, a partir da potência das favelas e das periferias como expressões vivas 

e expressivas da cidade.

Trata-se, portanto, de uma outra referência de cidade, a partir do 

protagonismo da sociedade, na conquista da cultura como direito, nessa rede 

urbana que é a imagem invertida do espelho, que gera, imediatamente, a 

pergunta: por que razão o Leblon precisa de Vidigal, o Canta Galo de Ipanema, 

e Copa de Guararapes, como o Leme do Chapéu e de Babilônia, seguindo 

assim pela metrópole carioca.

Falo desde a prática acadêmica, pesquisando e refletindo sobre as mídias 

locais e, mais especialmente, a comunicação comunitária. O curso Cinema, 

Criação e Pensamento, com duração de um ano e meio, para moradores de 

favelas, via núcleo de Comunicação Comunitária da PUC-Rio, é uma das 

traduções dessa perspectiva em movimento.

De outro lado, consigo me aproximar da organicidade da força social com 

a gestão de políticas públicas, como gestor do Ministério da Cultura no Brasil. 



Aqui, o Programa Cultura Viva, materializado com os Pontos de Cultura, expõe a 

diversidade cultural em suas significações originais e, contraditoriamente, 

obnubiladas pelo centralismo das mídias de massa, em seu engessamento que 

reduz cultura a eventos, quando a revolução da liberdade tem seu limite na 

SIGNIFICAÇÃO.

Folia de Reis, Jongo, Funk, Hip-Rop, Samba são algumas das 

expressões das favelas e das periferias do Rio que mobilizam sua população, 

especialmente suas juventudes, e traduzem os fluxos e intervenções de um 

novo corpo em vozes dissonantes. O reconhecimento da cultura como 

significação enfrenta as pressões políticas, econômicas e culturais que são 

sintomas de uma luta sistêmica das estruturas vigentes de sociedade.

O tempo da escola precisa acompanhar o tempo da palavra, que é 

medido pela gratuidade de sua inserção na pluralidade da diversidade.

É deste mesmo diapasão que se ritmiza o escopo da chamada 

aproximação com a realidade, com o pensamento, com a verdade.

É, possivelmente, nessa entrança que a potência se alastra, com 

capilaridade.

Apenas estes pressupostos já rediscutem os modelos atuais da cidade, 

extensivos à sociedade, quando a classificação centro e periferia se revela não 

só desarticulada, como reprodutores de sintomas de dicotomias assimétricas, 

resultantes de centralismos autoritários e preconceituosos.

Esse debate se insere no processo de construção da democratização da 

democracia, como afirma Boaventura de Souza Santos. Acesso e direito são 

expressões simbólicas e reais da revolução da consolidação das políticas 

públicas que materializa significação de democracia como processo de 



construção, sempre inconcluso.

Aí se desenha a possibilidade de gestão territorial que desprivatiza os 

jogos locais e seus processos na descontinuidade própria da lógica da 

hegemonização partidária fora da lógica pública da política.

Não se admite práticas (ainda existentes) que geram insegurança em 

todos os projetos em curso, quando há mudança de governo, coisa, aliás, 

própria do processo democrático.

Os roteiros de cinema e de TV pautam as contradições do cotidiano, 

misturadas com visões preconceituosas.

Aí o “peleguismo” se sustenta numa espécie de morde e assopra. Toma 

atitudes antiéticas, machistas e racistas e entram como corretores daquela 

prática, buscando forjar o papel de heróis e de salvadores.

A forma como a cidade está estruturada permite a “naturalização” de 

relações contraditórias, sobretudo quando em processo de construção 

democrática. Situações que reproduzem a prática da escravidão e de ilegalidade 

tornam-se quase necessárias.

No limite, a cultura se torna grande mediadora do debate político, quando 

emerge a potência da cidade periférica que deixa claro que fragilidade e 

potencialidade são expressões da cidade.

É tempo de da utopia, na construção do processo democrático. Na 

disputa hegemônica das ideias, utopia está sempre presente, de um lado com 

território da ausência, justificativa da fragilidade, portanto. De outro lado, o que 

não aconteceu ainda, mas não só que pode acontecer, mas, sobretudo deve 

acontecer, isto é, de onde emerge a potência da cidade periférica.



Exemplificando: na primeira situação está a favela inerte na cidade. É a 

própria existência da favela, na legalidade da ilegalidade, lugar, portanto, da 

ausência que possibilita todos paralelismo e mercado. A outra opção está no 

desenvolvimento político, cultural e econômico da cidade, onde a simbologia da 

fraternidade, da liberdade e da busca da igualdade que povoa o cotidiano da 

cidade. Aqui, favela é cidade.

Em que momento do Brasil acontece essa reversão territorial que inverte 

a relação centro/periferia? Vale perguntar sobre os impactos de duas políticas 

públicas: o Bolsa Família e a Cultura Viva dos Pontos de Cultura, que colocam 

em cena mudanças que chegam às instituições ligadas a políticas 

governamentais e as requalificam como políticas públicas. 

O mapa da fome que o IBGE desenhou nos anos 90 colocava em cena 

35% da população brasileira abaixo da linha da miséria. Um grande movimento 

social, encabeçado por Betinho e do qual, com orgulho e convicção, participei 

desde a criação: “A Ação da Cidadania, pela Vida e contra a Miséria”, 

popularmente identificada, rapidamente, como campanha da fome ou a 

campanha do Betinho. Daí em diante, nenhuma campanha eleitoral pode passar 

ao largo desse debate, que transforma a miséria e a fome numa questão política 

e não, simplesmente, de “caridade”.

Tal cenário reinventa as políticas governamentais na direção das políticas 

públicas, isto é, onde protagonismo da sociedade, subjetivada na autonomia 

cidadã, que elimina as intermediações privatizadoras das verbas públicas. Isso 

gera sustentabilidade sócio-econômica e política, como esteios da sociedade.

O acesso às verbas públicas e distribuição de renda, ainda que mínima, 

traz consequências institucionais determinantes para as novas relações 

políticas, econômicas, sociais e culturais. Universidades, habitação, transportes 



aéreos são alguns exemplos da requalificação e da ampliação da significação de 

cidade e de sociedade. A cultura e a comunicação se potencializaram, 

outrossim, como atesta um dos significados das manifestações de 2013, com o 

protagonismo da mídia ninja e a força simbólica em torno das “representações”, 

como que cunhando o processo de democratização da democracia.


