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APRESENTAÇÃO

“Visões e vivências latino-americanas do Cultura Viva” é antes de 

tudo o fruto de um esforço coletivo, seja pelas várias mãos que contribuí-

ram textualmente para a sua consecução, seja pela atuação de “ponteiras” 

e “ponteiros” da nossa Rede Cearense Cultura Viva, que não apenas por 

um processo de luta persistente interromperam o fluxo de morte que 

vinha se delineando para o Programa Cultura Viva no Ceará, como de-

sencadearam, promoveram avanços significativos, ímpares no contexto 

político pelo qual padece nosso país. Um padecimento que se acentuou 

dramaticamente com o golpe parlamentar-jurídico-midiático de 2016 

sustentado pelo capital nacional colonizado e pelo capital internacional 

imperialista e que atinge seu ápice em 2019 com a posse do presidente, 

seguramente, o mais precário cognitiva e eticamente que este país já 

conheceu, um inimigo declarado da Cultura e dos Direitos Humanos.

Este livro é um marco desse processo, um produto amadurecido da 

nossa trajetória. Uma trajetória na qual num curto espaço de tempo 

a Comissão Cearense Cultura Viva e a Rede Estadual Cultura Viva 

pensaram e realizaram o IV Fórum Cearense Cultura Viva e a I Teia 

Cearense Cultura Viva, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado 

do Ceará. E mais, construíram a Lei Estadual Cultura Viva, lei que tem 

o espírito do Cultura Viva porque foi redigida por membros e membras 

da nossa Rede, com os ajustes inevitáveis do palavreado jurídico. Uma 

das Leis Cultura Viva mais avançadas que conhecemos, tanto nos con-

ceitos, quanto nos seus objetivos, eixos estruturantes (populações e áreas 

da vida priorizadas), institucionalidade e fomento.

É importante salientar isso, pois quando as leis são sancionadas pelo 

mandatário de plantão, toda luta, toda a história sobre o processo que 

culmina com a sansão é esquecida. Descolonizemos o jeito de contar a 

história e de dar os créditos. Os créditos são nossos. Crédito inclusive 

pela parceria que ora mantemos com a Secretaria de Cultura do Estado 

do Ceará. Digo ora, pois na vida política em minutos tudo pode mudar 

e, certamente, estaremos preparados para isso, fortalecidos que estamos 

em nossa autonomia e articulação. 



6

Foi, reitere-se, pela insistência, persistência e tensionamento que fi-

zemos junto à Secult que o necrológico caminho do Cultura Viva no 

Ceará cessou.

Vamos ao livro: 

Dez capítulos e um anexo compõem a primeira publicação da Rede 

Cearense Cultura Viva. No anexo, adianto, encontra-se a nossa Lei 

Estadual Cultura Viva na íntegra, texto que encerra o livro. Já sobre os 

dez capítulos, os cinco primeiros se voltam para visões e vivências bra-

sileiras. Já os outros cinco para visões e vivências com foco na América 

Latina como um todo e nas experiências argentina, chilena, equatoriana 

e peruana.

No texto de abertura, “Cultura Viva – reflexões sobre a experiên-

cia brasileira”, trago uma perspectiva sobre a história do Cultura Viva 

no Brasil, o desenvolvimento dos conceitos e algumas ressignificações e 

contextualizações que temos desenvolvido aqui no Ceará.

Do segundo ao quinto texto se apresentam olhares sobre o Ceará 

e sobre o movimento brasileiro dos Pontos de Cultura e do Programa 

Cultura Viva. Nesse sentido, Luís Carlos Menezes Dantas abre esse 

percurso lançando um olhar necessário sobre a promoção da diversidade 

e a afirmação das identidades no contexto de uma política de cidadania 

cultural, como a desenvolvida no Brasil a partir de 2004 no governo do 

ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Na sequência, Mirna Carla Oliveira Sousa, ativista do Cultura Viva, 

apresenta um olhar sobre o Cultura Viva no Ceará, com ênfase no en-

cantamento que essa política provocou e provoca entre ativistas da cul-

tura identificados com os marcadores do comunitário, das identidades 

e da diversidade e no desencanto provocado pelo peso da burocracia 

estatal. Registre-se, no entanto, que no somatório desses dois vetores, 

vence o primeiro. 

O quarto artigo, de Fabiano Piúba, traz uma visão do Cultura Viva 

a partir da perspectiva do gestor. O autor, atual secretário da Cultura 

do Estado do Ceará, parte do discurso de posse do ex-ministro da 

Cultura Gilberto Gil, passando por práticas que considera centrais para 

o Cultura Viva e o itinerário de sua gestão nesse campo e finaliza discor-

rendo sobre os caminhos e questões para o Cultura Viva no momento 

político que vivemos.
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A parte brasileira se encerra com o artigo de Cris Alves e Pedro 

Jatobá. Neste, a autora e o autor abordam um tema central para o 

Cultura Viva, o direito à comunicação para todas e todos, avaliam a 

conjuntura atual e evidenciam a íntima ligação entre o Cultura Viva e 

a comunicação. 

O sexto artigo é ainda de um brasileiro, Alexandre Santine, mas já 

introduz a perspectiva da Cultura Viva Comunitária tão presente nos 

demais países latino-americanos. O artigo dialoga ainda com as ques-

tões de identidade e diversidade e nos ajuda a compreender o sentido do 

comunitário nas experiências do Cultura Viva fora do Brasil.

O sétimo artigo é assinado por Ricardo Talento e inicia por um de-

bate basilar, e nunca extemporâneo, sobre o que se quer dizer quando se 

fala de cultura numa perspectiva descolonizante. Este tema, bem como 

do chamado direito à cultura desemboca e se articula com o tema do 

Cultura Viva, do “buén vivir” e do comunitário, especialmente do teatro 

comunitário, do teatro feito por vizinhos para vizinhos em Buenos Aires 

pelo Teatro Comunitário da Argentina.

Daniela Pabón Marreiro nos escreve do Equador e descreve em seu 

artigo um recorrido histórico abrangente do movimento de Cultura 

Viva Comunitária em seu país desde 2011, passando por uma avaliação 

sobre políticas públicas para a Cultura Viva Comunitária no Equador 

e finalizando com a construção de uma linha do tempo do movimento 

equatoriano até 2019.

O nono artigo, assinado por Nikanor Molinares, apresenta um olhar 

sobre a experiência chilena do Cultura Viva Comunitária. O autor par-

te do nascimento da Rede Chilena em 2013 e percorre temas como: 

linguagem, invisibilização das culturas populares, percepções e senti-

mentos sobre o Cultura Viva Comunitária, encerrando suas reflexões 

expondo sobre um projeto, o Conselho Local de Cultura Autônoma e 

Vinculante.

O último artigo é assinado por um coletivo, a Plataforma de Cultura 

Viva Comunitária de Lima e nos apresenta, justamente, elementos or-

ganizativos, conceituais, princípios e ações da Rede. Discorre ainda so-

bre a política cultural no Peru e aportes para uma articulação Nacional 

do Cultura Viva Comunitária.
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Um anexo, encerra essa publicação. A Lei 16.602 de 05 de julho 

de 2018, a nossa Lei Cearense Cultura Viva, fruto da reivindicação da 

nossa Rede Cearense Cultura Viva e produto do nosso esforço político e 

conceitual em diálogo com a gestão da Secretaria de Cultura do Estado 

do Ceará.

Encerrando, gostaria de fazer os devidos agradecimentos a algumas 

pessoas, não somente ou especificamente no que se refere ao desenvol-

vimento desse livro, mas ao fortalecimento da ideia, da prática e da ins-

titucionalidade do Cultura Viva no Ceará. Não se trata de personalismo, 

trata-se de justo e necessário reconhecimento. 

Agradeço assim a Mirna Carla pela sua contribuição incondicional e 

incansável às tarefas coletivas de fazer o Cultura Viva no Ceará ressurgir 

praticamente das cinzas e de articular a Rede Cearense dos Pontos de 

Cultura, especialmente nos últimos quatro anos, mas, sobretudo pela 

parceria nessa empreitada e nesse caminho não raras vezes muito difícil 

e árido.

Agradeço também a Lu Lima e a Robéria Oliveira pela parceria, por 

desde 2014 atuarem de modo comprometido com o Cultura Viva, cola-

borando em incontáveis momentos, articulando a Rede e contribuindo 

na interlocução do o Estado.

Agradeço ainda ao secretário da Cultura do Estado do Ceará, 

Fabiano Piúba, bem como sua equipe, que nos últimos dois anos têm 

estabelecido com nossa Comissão Cearense Cultura Viva um diálogo 

que resultou nas realizações do Fórum e Teia Cultura Viva pela nos-

sa Comissão Cearense Cultura Viva, bem como na construção da Lei 

Cultura Viva. 

Agradeço também, todos os membros e membras da Comissão 

Cearense Cultura Viva, bem como demais parceiros que têm construí-

do esse processo coletivo de fortalecimento do Cultura Viva em nosso 

Estado e que, em suas cidades, em suas “periferias políticas” promovem 

cidadania, espírito crítico e direitos humanos por meio da produção, 

formação e difusão cultural de base comunitária. E nesse mesmo senti-

do, registro aqui um agradecimento muito especial a Marivalda Cariri e 

a Mestre Pena, e através deles, a todas e todos os ponteiros e ponteiras 

cearenses. 
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Finalmente meu profundo agradecimento a Christiane Ribeiro, mi-

nha companheira em todos os momentos, ativista dedicada ao feminis-

mo e a luta contra a Aids, mas que também nos últimos anos tem se 

encantado e se envolvido cada vez mais com o Cultura Viva, bem como 

ao meu filho, João Arthur, jovem de esquerda, companheiro de todos 

os momentos de luta e de risos, inclusive momentos importantes do 

Cultura Viva no Ceará.

Marcos Antonio Monte Rocha

Ponto de Cultura Outros Olhares/Fábrica de Imagens

Comissão Cearense Cultura Viva

Comissão Nacional dos Pontos de Cultura / GT de Gênero

Rede Latino-americana de Gênero e Cultura
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1. CULTURA VIVA – REFLEXÕES SOBRE 
A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

Marcos Antonio Monte Rocha1

Comecemos lançando uma perspectiva, o Cultura Viva não se cons-

titui como um conceito homogêneo, tampouco uma solução messiânica, 

uma panaceia. Reconheço, no entanto, o Cultura Viva como a expe-

riência em política pública cultural com maior vocação democrática e 

republicana já desenvolvida no Brasil. Nesse contexto, e como marco 

histórico inicial para a escrita desse artigo, considerarei o conjunto de 

percepções e interpretações desenvolvidas pelo ex-ministro da Cultura, 

Gilberto Gil, em seu discurso de posse em janeiro de 2003 que em boa 

medida suleou o sentido da política cultural que se desenhava a partir 

daquele momento no Brasil governado pelo Presidente Luís Inácio Lula 

da Silva do Partido dos Trabalhadores.

Assim, a segunda parte desse artigo, após algumas considerações ini-

ciais, direcionará seu olhar para este documento. Na sequência creio ser 

importante visualizarmos como a partir desse momento e nos anos sub-

sequentes foi se construindo os princípios e a própria política Cultura 

Viva, bem como observar sua expansão para outros países latino-ame-

ricanos e a contribuição destes para a ressignificação do nosso concei-

to original de Cultura Viva. Finalizamos este artigo apontando nossa 

própria releitura e ressignificação sobre a Política Cultura Viva delinea-

da em termos na Lei Cearense Cultura Viva, transcrita ao final dessa 

publicação.

1 Graduado e licenciado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, fundador 
e diretor da Fábrica de Imagens – ações educativas em cidadania e gênero, integrante 
da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura e da Comissão Cearense Cultura Viva, 
articulador da Rede Latino-americana de Gênero e Cultura, realizador audiovisual e 
organizador do Seminário Outros Olhares de Direitos Humanos e do Curta o Gênero. 
E-mail: monterochapsico@gmail.com.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É comum entre ativistas do Cultura Viva no Brasil ouvirmos a afir-

mação que Pontos de Cultura não são uma invenção da política gover-

namental. Essa perspectiva afirma que os Pontos de Cultura já existiam 

antes dos conceitos, processos, convênios, financiamentos e parâmetros 

jurídicos e administrativos formalizados num programa governamental 

e, posteriormente, em uma Lei. 

De modo análogo, os Pontos de Cultura não deixam de sê-lo por 

não possuírem mais convênios com o Estado. Mais ainda, organismos 

que trabalham no amplo campo da cultura seja de modo prioritário ou 

transversal, sejam eles formalizados juridicamente ou coletivos infor-

mais, poderiam ser identificados como Pontos de Cultura independen-

temente de terem desenvolvido qualquer relação com o Estado, seja por 

meio de convênio e financiamento ou mesmo de um simples reconhe-

cimento ou certificação.

De fato, organizações não governamentais e coletivos culturais, que 

sequer se autodenominavam precisamente “culturais” já existiam for-

mando, produzindo e difundindo ideias, ações e produtos no campo do 

que se convencionou denominar como “cultural” nas políticas públicas. 

Quase sempre com pouquíssimo ou nenhum apoio de qualquer esfera 

governamental e não raras vezes perseguidos pelos extratos sociais he-

gemônicos e pelo Estado, como, por exemplo, os terreiros de Umbanda 

e Candomblé, estes entes foram aqueles que movimentaram as cenas 

artísticas, cultivaram expressões tradicionais, afirmaram as identidades 

e promoveram a diversidade nos locais esquecidos e com as populações 

descartadas pela lógica do mercado.

Os principais motores desses grupos eram sua crença na construção 

de um outro mundo mais vivível; o desejo de produzirem e expressarem 

formas e conteúdos descartados pela lógica do mercado, pelos cânones 

estéticos e pelas circunscrições da moral dominante; ou simplesmente a 

luta pela sobrevivência, seja física, seja de seu modo de ver, pensar, sentir 

e atuar no mundo frente as alianças genocidas entre o Estado e o capital 

que promovem o extermínio das populações negras e periféricas, de po-

vos indígenas, de quilombolas, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

de mulheres e de sujeitos LGBT, dentre outras populações.
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Assim, estes grupos lutavam por interesses diversificados, que pode-

riam ser desde a preservação de uma determinada manifestação popular 

ou tradicional, até a afirmação da cultura LGBT ou de Matriz Africana, 

passando pela visibilização e luta por direitos de povos indígenas ou pela 

defesa ao direito inalienável de não apenas se acessar produtos culturais 

e midiáticos, mas de produzi-los e difundi-los, como no caso de coleti-

vos audiovisuais, rádios comunitárias e de inúmeras outras experiências 

em comunicação popular das nossas periferias, sejam elas territoriais, 

econômicas, sexuais, étnicas ou raciais, para citar algumas.

Por outro lado, a ideia e, sobretudo os conceitos de Pontos de Cultura 

e de Cultura Viva no Brasil não surgiram de baixo para cima, da agi-

tação e organização de populações específicas, comunidades ou grupos, 

desembocando por meio de um processo de luta e reivindicações na 

conquista de uma política de Governo ou de Estado. Os contornos filo-

sóficos gerais do nosso Cultura Viva surgem sim de modo embrionário 

no discurso de posse do ex-ministro Gilberto Gil, poeticamente poderia 

falar quase de uma “premonição”, que, posteriormente, ganha forma-

lidade e concretude no programa construído por Célio Turino e sua 

equipe na Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. 

Dependendo da perspectiva que se adote sobre esta questão sempre 

teremos uma meia verdade. Pode ser uma coisa ou outra ou, uma coisa 

e outra simultaneamente. O que quero afirmar com isso é que essa di-

cotomia é falsa, não resistindo a uma mirada histórica e antropológica 

mais atenta. E aqui recorro, como de costume, a um trecho precioso e 

um pouco longo, do antropólogo Marshall Sahlins:

“A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas 
diversas sociedade, de acordo com os esquemas de significação 
das coisas. O contrário também é verdadeiro: esquemas culturais 
são ordenados historicamente porque, em maior ou menor grau, 
os significados são reavaliados, quando realizados na prática. A 
síntese desses contrários desdobra-se nas ações criativas dos su-
jeitos históricos, ou seja, das pessoas envolvidas. Porque, por um 
lado, as pessoas organizam seus projetos e dão sentido aos obje-
tos partindo das compreensões preexistentes da ordem cultural. 
Nesses termos, a cultura é historicamente reproduzida na ação.... 
Por outro lado, entretanto, como as circunstâncias contingentes 
da ação não se conformam necessariamente aos significados que 
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lhes são atribuídos por grupos específicos, sabe-se que os ho-
mens criativamente repensam seus esquemas convencionais. É 
nestes termos que a cultura é alterada historicamente na ação.” 
(SAHLINS, 2003, P. 7).

Gilberto Gil, Célio Turino, e incluo aqui também Sérgio Mamberti, 

e suas respectivas equipes, enquadram-se naqueles homens e mulheres 

aos quais se refere Sahlins que criativamente repensam seus esquemas 

convencionais e produzem outros significados, ousando alterar o esque-

ma hegemônico de significação das coisas. Afinal, o que se entende por 

cultura? Para que cultura, e mais especificamente, políticas culturais? 

Quem pode ter acesso a estas políticas culturais? Aprofundando, quem 

pode não apenas ter acesso, mas ter condições materiais de produzir e 

difundir seus pensamentos e artefatos culturais? E para finalizar, o que 

pode a cultura?

De modo mais ou menos explícito, estes são questionamentos que 

subjazem a ideia do Cultura Viva e nas quais reside parte significativa 

da potência e da sedução que ele provoca em outros sujeitos que não se 

limitam a ser meros reprodutores dos esquemas dados, bem delineados, 

convenientes, higienizados, abençoados pelo mercado e pela moral.

Importante nesse contexto destacar a ambiência política e histórica 

favorável à emergência desse cenário, pois na história não há “tiradas de 

coelho da cartola”, tudo é processo. Destacar essa ambiência política e 

histórica não diminui a importância da visão e da ação do ex-ministro 

Gilberto Gil ou do ex-secretário Célio Turino, apenas os inserem no 

contexto histórico, resgatando-os de uma genealogia quase mitológica 

nas quais estas figuras, especialmente a do ex-secretário, foram com fre-

quência inseridas e reiteradas. 

Esse cenário favorável, especificamente na experiência brasileira, teve 

outras e outros, pessoas e movimentos, que criativamente repensaram 

seus esquemas convencionais produzindo outros significados e confe-

rindo bases históricas para a emergência da política cultural brasileira 

potencialmente mais democrática e republicana já criada. 

Refiro-me, por exemplo, a eleição do metalúrgico, sindicalista e nor-

destino Luís Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores como 

presidente do Brasil e o acumulado histórico que vem desde pelo menos 

as experiências das Comunidades Eclesiais de Base, das influências da 
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pedagogia Freiriana e de seus Círculos de Cultura, da resistência à dita-

dura, do fortalecimento dos movimentos sociais na luta por redemocra-

tização e de resistência ao neoliberalismo durante o governo Fernando 

Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso e as próprias experiên-

cias em políticas culturais desenvolvidas, especialmente em São Paulo 

na gestão de Luíza Erundina do PT, tendo como Secretária de Cultura 

a filósofa Marilena Chauí e em Campinas com o próprio Célio Turino 

quando fora Secretário de Cultura do referido município. Certamente a 

este cenário é possível que se identifique outros elementos não citados 

aqui e similarmente significativos. 

Ora, se se concebe que o Cultura Viva nasce como um programa 

governamental, hoje ele não se restringe a somente isso, nem no Brasil, 

tampouco pelos demais países da América Latina por onde essa ideia se 

espraiou. Atualmente o Cultura Viva se configura como uma perspecti-

va de sociabilidade partilhada e compartilhada polimórfica e polifônica 

em diálogo e construção permanente com os espaços onde ele deságua, 

mas que preserva a utopia de construir significados e narrativas políti-

co-culturais que promovam vida ou como diriam os companheiros e 

companheiras de outros países latino-americanos, e com os quais temos 

muito a aprender, promovam buén vivir.
Essa origem na qual identificamos a esfera governamental como a 

criadora formal do programa no Brasil, inexistindo nesse contexto uma 

luta ou uma pressão direta da sociedade civil organizada ligada ao cam-

po cultural, tem e terá seus impactos sobre os caminhos do Cultura Viva 

ao longo desses 15 anos e nos anos que virão. Embora não seja o foco 

desse artigo considero significativo, no entanto, pelo menos citar que 

impactos são estes.

O primeiro tem a ver exatamente e paradoxalmente com o nível de 

empoderamento, protagonismo e autonomia alcançado pelos nossos 

Pontos de Cultura. Sendo mais claro, parece-me uma hipótese sustentá-

vel afirmar que uma parte significativa de Pontos de Cultura se deixou 

fazer refém de uma política rasa de editais, acostumou-se com a tutela 

do Estado e avançou pouco politicamente no entendimento e defesa 

dessa política cultural pelo que ela possui de revolucionário no campo 

da criação de significados e de outras narrativas contra hegemônicas 

de caráter coletivista. Distingo então esse fenômeno como paradoxal, 
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embora perfeitamente inteligível, porque justamente os três elementos 

supracitados, que são fundamentais na concepção original do que deve-

ria ser estimulado e florescer em um Ponto de Cultura, vingaram menos 

do que o desejável após 15 anos de Cultura Viva.

Por essa avaliação, declinamos para um segundo impacto, o de que a 

própria Rede Nacional de Pontos de Cultura sofre das mesmas deficiên-

cias e mais uma, sua capacidade limitada de articulação e de trabalho em 

rede, oriunda talvez da ausência de elementos comuns que contribuam 

para a construção de uma unidade relativa, quiçá uma identidade ao 

nosso pretenso Movimento para além do acesso ao recurso público por 

meio de editais.

De toda sorte, o que é válido aqui registrar é que independente das 

referidas perspectivas sobre as origens e “paternidades” ou “maternida-

des” do Cultura Viva e atentos ao que essas origens e os processos sub-

sequentes nos legaram, orientemo-nos cada vez mais por avançar no 

delineamento político do lugar do Cultura Viva, no seu sentido, na sua 

direção, na sua necessidade para o Brasil contemporâneo no qual vimos, 

principalmente depois do golpe parlamentar, jurídico e midiático de 

2016 e da eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do país, o avanço 

de ares neocoloniais e de forças neoliberais no campo econômico e con-

servadoras, e mesmo fundamentalistas, no campo da moral. 

O Cultura Viva, o que ele representa como conceito e prática, é um 

elemento fundamental para realizar o enfrentamento de toda essa con-

junção de vetores que torna a invisibilizar, criminalizar, violar direitos e 

exterminar os mesmos sujeitos historicamente vítimas dos mecanismos 

de descarte e de higienização social das chamadas elites econômicas e 

morais brasileiras.
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GILBERTO GIL E AS IDEIAS ORIENTADORAS DOS 
PONTOS DE CULTURA E DO CULTURA VIVA

O ex-ministro Gilberto Gil quando pronuncia seu discurso de pos-

se em 2003 falou de Pontos de Cultura sem criar esta denominação. 

Enquanto discursava sobre o que entendia por cultura, e da missão pre-

cípua de um Ministério da Cultura, ele, sem o saber lançava as bases não 

só de uma nova plataforma para as políticas culturais brasileiras, como 

também, para a própria ideia de Pontos de Cultura e Cultura Vida que 

mais tarde tomam os contornos que hoje reconhecemos.

Embora afirmando que “as ações do Ministério da Cultura deverão 

ser entendidas como exercícios de antropologia aplicada”, o ex-ministro 

não aponta a academia como espaço por si mesmo privilegiado para o 

entendimento da cultura e tanto menos reconhece certo extrato da clas-

se artística brasileira, aquela subserviente as “formas canonizadas pelos 

códigos ocidentais”, como referência para um entendimento profundo 

e largo de cultura. Critica ainda a ideia de Folclore, afirmando que para 

ele “o que existe é cultura” apenas. Cultura no discurso de Gilberto Gil 

se configura como tudo aquilo que está para além do campo utilitário e 

do meramente técnico. Cultura como significado, sentido, senso e soma. 

Essa perspectiva, inteiramente nova e ousada na política pública cul-

tural brasileira, de compreender a cultura como fenômeno antropológi-

co, recusando a “redução de cultura à arte, menos ainda à classe artística” 

e afirmando “a cultura como universo simbólico, não como alegórico, 

como algo exógeno ou exótico, mas como aquilo que confere sentido a 

nossos atos, gestos e jeitos” (ROCHA, 2016, p. 202) é sem dúvida um 

ponto de inflexão que cairá como uma luva na ideia de cultura do futuro 

Programa Cultura Viva.

Gil segue afirmando que não é possível que o Estado se exima da 

responsabilidade de produzir políticas públicas, deixando os caminhos 

da política cultural, por exemplo, “aos sabores e caprichos do deus-

-mercado... o mercado não é tudo... não será nunca”. Arrematando esta 

avaliação assevera que cabe ao Estado “examinar e corrigir distorções 

inerentes à lógica do mercado que é sempre regida, em última análise, 

pela lei do mais forte”.
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Tal perspectiva guarda similaridade com a apontada por Hall (1997) 

em um texto intitulado “A centralidade da cultura: notas sobre as revo-

luções dos nossos tempos” e que abaixo Rocha comenta:

“Estamos em total acordo com Hall quando ele assinala o equí-
voco de pensar que a ausência de regulação ou de uma presença 
mais forte do Estado nas políticas culturais representa liberdade 
e que sua presença representa não liberdade.... O equívoco está, 
precisamente, na não observância de que a ausência do Estado 
não significa não regulação, pois esta deixaria de existir imple-
mentada pelas mãos do Estado para ser implementada pelo 
mercado e pelos interesses do capital ou de grupos hegemônicos 
específicos”. (IBIDEM, p. 199).

Com estes contornos, o ex-ministro fala de uma Política Cultural 

que precisa se constituir como um “...projeto geral de construção de uma 

nova hegemonia em nosso País. Como parte do projeto geral de cons-

trução de uma nação realmente democrática, plural e tolerante. Como 

parte e essência da construção de um Brasil de todos” e acrescentaría-

mos, de todas.

Comentando sobre temas conexos, como a violência, a exclusão so-

cial e a desigualdade econômica como características de nosso país, bem 

como na passagem para uma sociedade efetivamente mais tolerante, 

igualitária e onde os diferentes e mesmo os contrários consigam con-

viver, Gilberto Gil enuncia que “o papel da cultura, nesse processo, não 

é apenas tático ou estratégico, é central: o papel de contribuir objetiva-

mente para a superação dos desníveis sociais”.

Em meio a estes desafios o ex-ministro lança mão do poético concei-

to do “do-in” antropológico, ação a ser desenvolvida pela política cultural 

através da qual seriam massageados os pontos vitais do tecido cultural 

brasileiro, pontos estes momentaneamente desprezados ou adormeci-

dos. Tudo isso tendo as esferas do Estado como desencadeadoras através 

das políticas culturais governamentais e estes pontos como protagonis-

tas dos processos de fruição, produção e criação de signos e significados, 

pois no dizer acertado do ex-ministro “não cabe ao Estado fazer cultura”.

Ora, as ideias originais para o nascimento dos Pontos de Cultura em 

2004 surgem publicamente em 02 de janeiro de 2003 no discurso de 

posse do ex-ministro Gilberto Gil, bem como, os princípios básicos do 
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programa a ser criado no ano seguinte: o empoderamento, o estímulo ao 

protagonismo e a autonomia dos “desprezados” pelas políticas culturais 

do Estado brasileiro até então. Gilberto Gil discursava sobre cultura e 

política cultural geral, mas ali lançava, talvez intuitivamente, o germe 

dos Pontos de Cultura e do Cultura Viva.

CONCEITOS E TRAJETÓRIAS DA 
POLÍTICA CULTURA VIVA NO BRASIL

O tema aqui é muito amplo e haverá um esforço para que não se caia 

em generalizações e imprecisões que deponham contra o objetivo didá-

tico do texto. De toda sorte, trata-se de uma visão do decurso histórico 

desse Programa de Governo que virou Política de Estado e que ao longo 

desse percurso tem sido apropriado, reapropriado, reinventado e ressig-

nificado por companheiros e companheiras do Brasil e de mais, pelo 

menos, 17 países latino-americanos atingidos pelo germe do Cultura 

Viva. Assim, acordos e desacordos com as ideias postas aqui, incluso as 

anteriores a este ponto, são não somente previsíveis, como necessárias 

para o fortalecimento da própria ideia do Cultura Viva como política 

pública, mas sobretudo de uma Cultura que se possa denominar viva.

Importante salientar que o fato de inferirmos ao ex-ministro Gilberto 

Gil a visão quase profética e teleológica, permitam-me essa digressão 

metafísica, e não menos poética com a metáfora do Do-in antropológi-

co, sobre o que viria a se constituir o Cultura Viva tendo como elemento 

central os Pontos de Cultura, coube ao secretário recém empossado à 

época na Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, 

Célio Turino, a materialização da poética presente no discurso de posse 

aqui já referido.

A ideia dos Pontos de Cultura nasce guardando familiaridade com 

a experiência que Turino tivera quando esteve a frente da Secretaria de 

Cultura de Campinas entre 1990 e 1992 e em oposição a um projeto 

o qual ele deveria inicialmente coordenar na Secretaria de Cidadania 

Cultural, as BACs (Bases de Apoio à Cultura), que se caracterizava pelo 

investimento na construção de estruturas físicas com finalidade cultural 

nas periferias e pequenas cidades. Contra o investimento em cimento e 

tijolos e um projeto pré-moldado física e simbolicamente, Turino pro-
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pôs investir em pessoas e comunidades, energizar, como na metáfora do 

Do-in cultural, aquelas organizações da sociedade civil as quais me refe-

ri acima, as que já movimentavam as cenas culturais locais e promoviam 

as identidades e a diversidade do povo brasileiro.

Em termos gerais é importante assinalar de início que os Pontos de 

Cultura e o Cultura Viva são elementos indissociáveis como salienta 

Turino. O Cultura Viva se realiza através dos Pontos de Cultura ao mes-

mo tempo que os fomenta e os fortalece. 

Para Turino, não se pode compreender o Cultura Viva como um 

conceito fechado, mas sim uma “experiência sem fim”, algo que flui, bem 

ao estilo da proverbial frase de Heráclito de Éfeso, na qual ele indica 

“que ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes”. Juntamente com 

isso, interessante é sua concepção sobre o para que dessa política. Uma 

política com foco não no conceito de carência, buscando a supressão das 

mesmas, mas na identificação e fortalecimento das potências de coleti-

vos, comunidades e experiências, afirmando-as e promovendo-as, como 

cabe a um Estado plural, laico, democrático e republicano. 

Um outro aspecto fundamental no Cultura Viva é o conceito de ges-

tão compartilhada, marcada por uma relação de respeito e afirmação do 

Estado em relação aos Pontos de Cultura e pelo reconhecimento de que 

são os grupos culturais que de fato sabem como, quando, onde agir para 

se energizar mediante o apoio financeiro do Estado. Mais que isso, estes 

Pontos de Cultura entendidos como também potenciais criadores de po-

lítica pública, partícipes ativos na gestão e nos destinos da própria Política. 

Sobre esse aspecto, creio, no entanto, que deva ser meridianamente claro 

que essa gestão compartilhada deve ser lida como uma perspectiva, não 

um elemento dado, considerando que os interesses do Estado nem sem-

pre têm o mesmo sentido e direção e com certa frequência são antípodas 

aos sentidos e direções dos movimentos não hegemônicos. 

Três experiências eminentemente políticas se sobressaem como 

aquelas que devem ser estimuladas pelo Cultura Viva nos Pontos de 

Cultura, e já aludidas anteriormente, o empoderamento, o protagonis-

mo e a autonomia destes e de suas comunidades. Estas três dimensões 

vivenciadas e elaboradas em cada Ponto poderiam se constituir como 

base para “a afirmação cultural da subjetividade das pessoas, grupos e 

classes sociais”.
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Para finalizar este compilado daquilo que identifico como os prin-

cipais elementos para o entendimento do que são os Pontos de Cultura 

e o Cultura Viva, bem como sua finalidade como Política Pública para 

Célio Turino, identifico uma série de vetores desenvolvidos para poten-

cializar as ações dos Pontos de Cultura, deles entre si ou com a comuni-

dade e a escola em múltiplas dimensões da vida social, da promoção da 

ideia de mídia livre e de cultura digital, a valorização dos conhecimen-

tos tradicionais dos “mestres Griôs”, passando por ações de articulação 

como o caso dos Pontões de Cultura e de congraçamento e troca de 

experiências como as Teias dos Pontos de Cultura.

Nesse ponto cabe uma ressalva. Não vamos aqui relatar as inúmeras 

questões, problemas, verdadeiros dramas vividos pelos Pontos de Cultura 

oriundos do embate entre uma ideia tão ambiciosamente democrática 

e republicana de relação entre o Estado e a Sociedade Civil, e nossa de-

mocracia de baixa intensidade, como diria Boaventura de Souza Santos, 

nossa tradição autoritária, como diria Marilena Chauí e nossa tendência 

policialesca e punitivista presente especialmente no nosso ordenamento 

jurídico e, mais especificamente, nos nossos órgãos de controle. Mas, 

esse tema ensejaria um longo artigo diverso deste.

CULTURA VIVA – AMPLIANDO O CONCEITO

Paralelamente ao Cultura Viva, programa capitaneado pela Secretaria 

da Cidadania Cultural, outras ações culturais eram desenvolvidas no 

Ministério da Cultura pela Secretaria da Identidade e Diversidade que 

teve como seu primeiro gestor Sérgio Mamberti. A SID nasce em 2003 

tendo como meta o reconhecimento e a afirmação das múltiplas expres-

sões identitárias e promovendo e afirmando, não menos, a diversidade 

cultural como um valor a ser defendido.

Ao longo dos seus quase 10 anos de existência, a SID desenvolveu 

programas e ações, realizou encontros e concedeu prêmios direcionados 

a segmentos socioculturais diversos, como indígenas, ciganos, pescado-

res artesanais, imigrantes, trabalhadores sem terra, crianças, jovens, ido-

sos, pessoas com deficiência, LGBTs e áreas transversais ao segmento 

cultural, como trabalho, saúde e, especificamente, saúde mental. 
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Nesse contexto é fundamental afirmar, sobretudo porque pouco se 

fala sobre isso, que a SID foi ao seu tempo peça fundamental para a 

materialização da metáfora do Do-in antropológico, do massageamen-

to de pontos vitais da nossa cultura, entendendo-a em suas dimensões 

indissociáveis, estética, política, econômica, antropológica e simbólica.

Refiro-me aqui a SID ainda por dois motivos. O primeiro, por sua 

centralidade para a construção de uma nova hegemonia em nosso País 

e para o nosso fortalecimento democrático, aspectos indicados por 

Gilberto Gil em seu discurso de posse como objetos a serem perse-

guidos pelas políticas culturais. O segundo porque em maio de 2012 

é criada no âmbito do Ministério da Cultura a SCDC, Secretaria da 

Cidadania e da Diversidade Cultural, substituindo simultaneamente a 

SCC e a SID. Essa nasce para, em tese, integrar as ações das duas se-

cretarias pré-existentes e ser a instância no Ministério responsável pela 

implementação da Política Nacional Cultura Viva, tendo nos Pontos e 

Pontões de Cultura seus elementos estruturantes por excelência. Isso, 

infelizmente, na prática não ocorreu. 

De fato, o Cultura Viva que já sofria com uma série de entraves 

administrativos e jurídicos e demonstrava claramente isso por meio do 

atraso das análises de prestações de contas e dos repasses aos Pontos de 

Cultura e do envio de convênios para tomadas de contas especiais, chega 

a 2010 a um momento crítico, no qual editais lançados, com projetos 

devidamente selecionados, foram cancelados em processos pouco claros 

que exigiriam uma análise mais detalhada. Nesse contexto, de 2010 para 

cá o Programa, que em 2014 se tornaria Política Nacional Cultura Viva, 

percorreu uma trajetória descendente que só não é mais acentuada pela 

resistência e luta de companheiras e companheiros ligados às Comissões 

Estaduais e Nacional de Pontos de Cultura, bem como de incontáveis 

ativistas que ou solitariamente ou em coletivos não permitiram o afun-

damento dessa política.

A Lei Cultura Viva, Lei No. 13.018 de 22 de julho de 2014, sancio-

nada pela Presidenta Dilma Rousseff, segue a mesma diretriz já estabe-

lecida pela constituição da SCDC, mas com que pudor e generalismo. 

Num documento que trata da diversidade, da visibilização, da afirmação 

por meio de uma política pública cultural dos “vulneráveis” da nossa 

história, não se lê palavras como mulher, gênero, LGBT, ciganos, tra-
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balhadores sem terra, negro, nem mesmo matriz africana, dentre outros 

que poderiam e deveriam ser citadas.

O resíduo de tudo isso é que alguns “ponteiros” e “ponteiras” come-

çam a perceber a necessidade e urgência de ações cada vez mais afirma-

tivas, de correlação mais estreita entre cultura, diversidade e identidade 

para, dentre outras coisas, fazer o enfrentamento aos avanços dos funda-

mentalismos morais e do neoliberalismo econômico. Afirmo isso pois, 

enquanto Célio Turino assevera que a ideia de Pontos de Cultura não se 

reduz a dimensão da “cultura e cidadania”, nós afirmamos que estas duas 

dimensões são indissociáveis. 

De forma análoga, quando se indaga sobre o que é Ponto de Cultura 

para a cultura brasileira e Turino indica que sobre isso é “melhor... deixar 

acontecer sem dirigismos”, deixando que os Pontos de Cultura “esco-

lham seu próprio caminho”, tal perspectiva denota um espontaneísmo 

ingênuo e, de certo modo, restritivo, sobretudo quando coloca que o 

“Ponto de Cultura atua com Cultura Popular, inclusão social e tem um 

claro papel na cidadania, mas ele é, sobretudo, um programa de cul-

tura”. Certamente aqui, Turino não está trabalhando com uma pers-

pectiva mais larga e mais profunda de cultura, aquela que advém do 

cruzamento do estético e do simbólico com o político, o econômico e o 

antropológico.

São as problematizações nos campos das identidades e da diversida-

de, o avanço neoliberal, a recrudescência conservadora, o pensamento 

colonizado que ainda habita em nós sem que nem nos demos conta, 

na ampla maioria das circunstâncias, que nos fazem pensar na Política 

Cultura Viva como aquela potencialmente mais subversiva e revolucio-

nária já construida frente ao cenário exposto. Não é possível pensar em 

uma Cultura Viva que não se coloque claramente como decolonial, an-

ticapitalista, antirracista, antihomofóbica, anticapacitista, antimachista 

enfim, que não se posicione claramente contra todos os sistemas que 

estruturalmente negam a vida em parâmetros justos e equânimes.

As contribuições que vêm de vários países latino-americanos se 

constroem num caminho próximo ao referido acima. Aqui citamos duas, 

a ênfase no comunitário, daí o termo comum Cultura Viva Comunitária 

nos outros países da América Latina e a ênfase no buén vivir (bem viver).
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Embora a ideia do comunitário esteja fortemente ligada a dimensão 

territorial, interpretamos esse comunitário e esse territorial tanto como 

categorias espaciais, geopolíticas, quanto como categorias político-iden-

titárias ou mesmo político-temáticas, numa perspectiva não necessaria-

mente local, mas no sentido de comunidades de sujeitos que compar-

tilham vivências comuns, que são atravessados por marcadores sociais 

peculiares, que de algum modo se reconhecem como grupo. 

Assim, para além do territorial no sentido geográfico, podemos falar de 

uma territorialidade não material, materializada nas comunidades LGBT, 

de mulheres, de negros e negras, de pessoas com deficiência, dentre outras. 

De modo análogo podemos falar de temas como gênero, sexualidades, 

raça, direitos humanos, segurança ou educação como campos do interesse 

de uma Política Cultura Viva e com as quais esta deve se articular.

Do quéchua Sumak Kawsay ou do aimará Suma Qamaña, o Buén 
Vivir significa algo como viver em harmonia e equilíbrio com a natureza 

e em comunidade. Esse pensamento dos povos andinos e amazônicos 

tem sido utilizado como ferramenta para a formulação de uma série de 

críticas ao modelo de desenvolvimento hegemônico baseado no indivi-

dualismo, na exploração capitalista e na obsessão pelo crescimento eco-

nômico, sem preocupação alguma com seus impactos sociais, culturais 

ou contra a natureza. Na tradução do nosso Cultura Viva para suas rea-

lidades locais, o conceito do Buen Vivir é incorporado de modo inten-

so nos movimentos de Cultura Viva Comunitária em toda a América 

Latina, ou, mais propriamente falando numa perspectiva decolonial, 

Abya Yala. A introdução dessa referência enriquece enormemente, do 

ponto de vista epistemológico e conceitual, o movimento brasileiro, se 

este o absorve para afirmar seu caráter anticapitalista e decolonial.

Finalizo este percurso fazendo a seguinte ilustração. Há alguns 

anos entrevistei a historiadora, professora da Unicamp, especialista em 

Foucault e uma referência feminista brasileira, Margareth Rago em sua 

casa em São Paulo. Falávamos sobre as “flores dos feminismos” ou dito 

com menos poesia, sobre a contribuições dos feminismos para a nossa 

contemporaneidade. Dessa entrevista saco uma frase que nesse instante 

vem bem a calhar. Ela afirma: “O feminismo é um movimento de es-

querda”, logo não existe feminismo de direita, nem no sentido do con-

servadorismo moral, nem no sentido do liberalismo econômico.
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Penso o mesmo com o Cultura Viva. Não há como essa política e 

suas práticas, que são realizadas por “ponteiros” e “ponteiras”, se coadu-

narem com quaisquer perspectivas ou valores do liberalismo econômico, 

tampouco de posições conservadoras na ordem dos costumes, quando 

não, propriamente fundamentalistas e extremistas.

Nesse sentido, deixo-vos com a percepção de Gilles Deleuze sobre o 

que é ser de esquerda, a qual guarda uma sintonia fina com o que penso 

como um Sul filosófico para o Cultura Viva e por que o considero uma 

Política de esquerda. O texto abaixo é a transcrição de um trecho de uma 

longa entrevista concedida por Deleuze a sua antiga aluna, Claire Parnet 

entre 1988 e 1989.

Gilles Deleuze:

Se me pedissem para definir o que é ser de esquerda ou definir a 

esquerda, eu o faria de duas formas. Primeiro, é uma questão de percep-

ção. A questão de percepção é a seguinte: o que é não ser de esquerda? 

Não ser de esquerda é como um endereço postal. Parte-se primeiro de 

si próprio, depois vem a rua em que se está, depois a cidade, o país, os 

outros países e, assim, cada vez mais longe. Começa-se por si mesmo 

e, na medida em que se é privilegiado, em que se vive em um país rico, 

costuma-se pensar em como fazer para que esta situação perdure. Sabe-

se que há perigos, que isso não vai durar e que é muita loucura. Como 

fazer para que isso dure? As pessoas pensam: “Os chineses estão longe, 

mas como fazer para que a Europa dure ainda mais?” E ser de esquerda 

é o contrário. É perceber... Dizem que os japoneses percebem assim. 

Não vêem como nós. Percebem de outra forma. Primeiro, eles percebem 

o contorno. Começam pelo mundo, depois, o continente... europeu, por 

exemplo... depois a França, até chegarmos à Rue de Bizerte e a mim. É 

um fenômeno de percepção. Primeiro, percebe-se o horizonte. 

Claire Parnet: 

Mas os japoneses não são um povo de esquerda... 

Gilles Deleuze:
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Mas isso não importa. Estão à esquerda em seu endereço postal. 

Estão à esquerda. Primeiro, vê-se o horizonte e sabe-se que não pode 

durar, não é possível que milhares de pessoas morram de fome. Isso não 

pode mais durar. Não é possível esta injustiça absoluta. Não em nome da 

moral, mas em nome da própria percepção. Ser de esquerda é começar 

pela ponta. Começar pela ponta e considerar que estes problemas devem 

ser resolvidos. Não é simplesmente achar que a natalidade deve ser redu-

zida, pois é uma maneira de preservar os privilégios europeus. Deve-se 

encontrar os arranjos, os agenciamentos mundiais que farão com que o 

Terceiro Mundo... Ser de esquerda é saber que os problemas do Terceiro 

Mundo estão mais próximos de nós do que os de nosso bairro. É de 

fato uma questão de percepção. Não tem nada a ver com a boa alma. 

Para mim, ser de esquerda é isso. E, segundo, ser de esquerda é ser, ou 

melhor, é devir-minoria, pois é sempre uma questão de devir. Não parar 

de devir-minoritário. A esquerda nunca é maioria enquanto esquerda 

por uma razão muito simples: a maioria é algo que supõe – até quando 

se vota, não se trata apenas da maior quantidade que vota em favor de 

determinada coisa – a existência de um padrão. No Ocidente, o padrão 

de qualquer maioria é: homem, adulto, macho, cidadão. Ezra Pound e 

Joyce disseram coisas assim. O padrão é esse. Portanto, irá obter a maio-

ria aquele que, em determinado momento, realizar este padrão. Ou seja, 

a imagem sensata do homem adulto, macho, cidadão. Mas posso dizer 

que a maioria nunca é ninguém. É um padrão vazio. Só que muitas 

pessoas se reconhecem neste padrão vazio. Mas, em si, o padrão é vazio. 

O homem macho, etc. As mulheres vão contar e intervir nesta maioria 

ou em minorias secundárias a partir de seu grupo relacionado a este pa-

drão. Mas, ao lado disso, o que há? Há todos os devires que são minoria. 

As mulheres não adquiriram o ser mulher por natureza. Elas têm um 

devir-mulher. Se elas têm um devir mulher, os homens também o têm. 

Falamos do devir-animal. As crianças também têm um devir-criança. 

Não são crianças por natureza. Todos os devires são minoritários. 

Claire Parnet:

Só os homens não têm devir homem. 
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Gilles Deleuze:

Não, pois é um padrão majoritário. É vazio. O homem macho, adulto 

não tem devir. Pode devir mulher e vira minoria. A esquerda é o conjun-

to dos processos de devir minoritário. Eu afirmo: a maioria é ninguém 

e a minoria é todo mundo. Ser de esquerda é isso: saber que a minoria é 

todo mundo e que é aí que acontece o fenômeno do devir. É por isso que 

todos os pensadores tiveram dúvidas em relação à democracia, dúvidas 

sobre o que chamamos de eleições. Mas são coisas bem conhecidas.
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2. CULTURA VIVA: PROMOVENDO 
A DIVERSIDADE E AFIRMANDO 

IDENTIDADES

Luiz Carlos Menezes Dantas2

Cultura é crise, é desassossego, é conflito, é troca, é risco, é de-
sorientação, é esperança, é eleição, é princípio de algo. Se não 
ocorre esta sucessão de incidentes, de contradições, de buscas, 
de afirmações e negações, não há cultura, não há ciência, não há 
arte e, por conseguinte, não há razão e não há liberdade. Há outra 
coisa: isolamento, talvez genial, há erudição, por acaso fabulosa, 
há obras, talvez brilhantes, mas não há comunicação, não há rea-
lidade, não há sociedade. 

Jorge Glusberg

O Programa Cultura Viva nasce junto com o primeiro governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num momento singular para a 

cidadania no Brasil, período em que se inaugura a proposta de uma 

nova forma de fazer política pública, com a pretensão de implementar 

uma gestão compartilhada, promovendo, por meio de conferências, fó-

runs, grupos de trabalho, conselhos, seminários e inúmeras atividades de 

vivências e formação, a ampliação da participação social num contexto 

nunca vivenciado em terras brasileiras, propiciando o diálogo institu-

cional entre sociedade civil e poder público, e ainda a comunicação e 

articulação entre agentes culturais de todo o território nacional, atuantes 

em todas as esferas de ação da gestão pública, impactando propositiva-

2 Babalaxé do Ilê Axé Oyá Funké.  Coordenador Ponto de Cultura - Associação 
do Culto Afro Itabunense/ACAI.  Secretário do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais de Itabuna/CMPCI -  Titular do Colegiado Setorial de Cultura Afro 
Brasileira.  Membro do Coletivo de Entidades Negras de Itabuna/CEN.  Membro do 
Fórum de Agentes, Gestores e Empreendedores Culturais do Litoral Sul/Ba.  Membro 
do Território de Identidade Litoral Sul/BA/GGE/Presidente da CâmaraTemática de 
Cultura.  Membro da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura da Bahia. Membro da 
Comissão Nacional dos Pontos de Cultura/CNPdC - SubCom Articulação. REVISÃO 
- Ricardo Santos Dantas.
e-mail: acaipontodecultura@gmail.com
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mente a democratização da gestão pública e da  participação social nos 

estados e municípios.

Não que esse modelo de gestão participativa tenha sido “criado” na-

quele momento ou por aquela gestão. As cartas e tratados internacio-

nais das quais o Brasil é signatário, como as Convenções e Tratados da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT (1919), a Declaração 

Universal de Direitos Humanos (1948), a Convenção sobre a Proteção 

e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005), dentre ou-

tros, já definiam os Direitos Humanos, os Direitos Econômicos, Sociais, 

Culturais, Ambientais e Sexuais numa abordagem desses como indi-

visíveis, universais e interdependentes, resultado de construções sociais 

históricas na conquista por uma vida digna para todos. 

A Carta Magna Brasileira (1988) promove a proteção dos direitos 

culturais num contexto de redemocratização, de consolidação e expan-

são das liberdades políticas e democráticas, de materialização e expansão 

dos direitos sociais, de institucionalização da participação e do contro-

le social, de reconhecimento da diversidade étnico-racial da população 

brasileira. No seu Título I, DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, 

assim determina:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.

A Constituição Federal de 1988, dedica uma seção à Cultura e defi-

ne o papel do Estado na sua valorização, difusão e preservação. Com o 

intuito de garantir o direito à cultura, assim diz o texto Constitucional:
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
Direitos Culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais. § 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional. § 2.º A lei dis-
porá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Já no art. 216, a Cultura é então definida do seguinte modo: 

Constitui o patrimônio Cultural Brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos di-
ferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: - as formas de expressão; - os modos de criar, fazer e 
viver; - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; - as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços às manifesta-
ções artísticas e culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. (BRASIL, 1988).

Nota-se que o tratamento dado ao termo Cultura em nossa 

Constituição é bastante abrangente, não o simplificando às produções 

artísticas, e contemplando tudo aquilo que é identificador e formador da 

identidade do povo brasileiro. 

Na área da cultura, inova-se, na última década, ao se institucionalizar 

a pasta por meio de leis que permitam a gestão atuar de forma sistêmica, 

reconhecer, planejar e gerir cultura enquanto vetor de desenvolvimento 

econômico, humano e social. Esses objetivos do Sistema e do Plano 

Nacional de Cultura possibilitam inaugurar uma política que se propõe 

realmente pública para a cultura popular brasileira, com a pretensão ain-

da de qualificar a gestão governamental, descentralizar ações e recursos, 

reconhecer, desesconder e fomentar a cultura de base comunitária, para 

atender e potencializar ações culturais nas comunidades e dar condições 

de fazer melhor a quem faz a cultura acontecer nas aldeias, nos Terreiros, 

nas praças, nos circos, nas tendas, nas ruas, nos igarapés, nos assenta-

mentos, nos municípios, nos Pontos.

A criação e implantação de uma política focada na promoção da 

CIDADANIA CULTURAL demandou esforços, tamanho o enraiza-
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mento de tradições pouco afeitas ao regime democrático, e ainda ope-

rantes no aparato político nacional. Como Marilena Chauí externou: 

“[...] no Brasil, uma política cultural torna-se inseparável da invenção 

de uma cultura política nova”. (CHAUI, 1995, p.80), em outro texto 

declara: 

Não bastasse a rigidez autoritária da burocracia, a rotina e a 
repetição administrativa, no caso da cultura, são visceralmente 
contrárias à atividade cultural, à sua lógica, ao seu tempo, à sua 
oportunidade e ao seu sentido. Imagine-se, portanto, o que há 
de suceder quando se traz para um órgão público a proposta de 
Cidadania Cultural! Em uma única proposta política, dois an-
tagonismos com a burocracia: democracia e cultura. (CHAUÍ, 
2006, p.76)

Nesse processo, na construção por uma política pública para a cul-

tura, a figura do Agente Cultural teve e tem papel inédito e imprescin-

dível, não apenas por ser o artista, o produtor, o gestor, a participar, mas 

também por ser esse agente, o ativista, o militante, o cidadão e a cidadã 

de direitos e de deveres, que representa e se faz representar, que contri-

bui e cobra ações e informações. 

Da resiliência e da indignação desses Agentes Culturais nascem 

ideias, propostas que alteram indelevelmente a relação entre poder pú-

blico e poder civil, ideias como a do Sistema Nacional de Cultura e 

da Política Nacional de Cultura Viva, que somente tornam-se leis por 

conta da “pressão” político-social exercida pela sociedade civil e agentes 

públicos articulados. Leis que somente serão implementadas se a pres-

são for mantida.

Ao “definir” trabalhar com a potência da cultura local, a gestão do 

Ministério da Cultura no governo do Ministro Gilberto Gil, alcan-

çou resultados históricos que são referência para a implementação de 

políticas públicas de cultura em vários países. Políticas que continuam 

promovendo o protagonismo, a autonomia e o empoderamento da so-

ciedade civil, mobilizando e articulando um incontável número de co-

laboradores talentosos, que, ao fazer parte dos processos pró ativamen-

te, se percebe parte envolvida e engajada na elaboração e execução de 

planejamentos, projetos, programas e políticas, tendo por objetivo uma 

política pública para a cultura popular brasileira. 
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Essa participação efetivamente contribuiu para a humanização e 

transparência dos processos de planejamento e execução de políticas 

transversais à cultura, interferindo nas políticas de gênero e orientação 

sexual, de luta contra o racismo, o preconceito e a intolerância/desres-

peito religioso, por moradia digna, pela defesa dos territórios das co-

munidades tradicionais quilombolas e indígenas, de educação, de meio 

ambiente, de assistência social, dando voz à diversidade cultural da qual 

é formada a sociedade brasileira, formando cidadãos quanto à participa-

ção e o controle social das políticas públicas para muito além da cultura. 

Assim foram potencializadas Redes Territoriais e Redes Setoriais de 

Cultura Digital, de Dança, de Teatro, de Música, de Circo, de Matriz 

Africana, de Cultura e Saúde, de Cultura de Paz, de Cultura e Escola, 

de Ação Griô, de Cultura Indígena, de Cultura Cigana, de Patrimônio 

Imaterial e Material, de Acessibilidade, de Gênero, de Cultura LGBT, 

de Cultura Rural, de Cultura Latino Americana...

Desde sempre o cidadão e a cidadã, por meio da sua arte, exerce sua 

cidadania cultural ao se indignar, não se conformar, ao informar, sen-

sibilizar, expor, denunciar, provocar, exigir, constranger, exibir, propor, 

despertar de forma lúdica, algo mais que o belo, algo mais importante 

do que a arte, mas, impossível de ser transmitida com a mesma potência 

sem a beleza da arte. Das areias da praia, dos muros, dos panfletos, dos 

poemas, das ruas, e das redes sociais continuam chegando essas mensa-

gens e assim a cultura, a alma de um povo, continua viva. 

CONCLUSÃO

Pensar a Cultura é pensar a própria existência, pois o ato de existir 

requer quebra de paradigmas capazes de se fazer repensar o passado e 

ressignificar o presente. O homem, desde a sua tenra idade, já é um ser 

de cultura. Ele cria a partir dos afazeres que o rodeia. Ele é ato, é pensa-

mento, é sensibilidade, ludicidade e fé na capacidade criadora.

Historicamente, a cultura, no sentido antropológico da palavra, lhe 

foi arrancada em detrimento de um silenciamento hegemônico e tecni-

cista, dando vazão à negação da criação, da ancestralidade e da sensibi-

lidade de luta. 
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E é neste fazer coletivo que as lutas se firmaram num construto 

de resgate, daquilo que é inerente ao homem – a cultura, a partir das 

políticas públicas, cujo fim é enxergar a diversidade, o homem e suas 

identidades. 
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3. 10 ANOS DE CULTURA VIVA NO CEARÁ

Mirna Carla Oliveira Sousa3

UM OLHAR SOBRE O CULTURA VIVA

O Programa Cultura Viva surge como a ideia de pulsar a energia 

transformadora da realidade pelo fazer artístico. O Cultura Viva apon-

ta para um processo de empoderamento pela arte, recriando caminhos 

para o pensamento que se manifestam na liberdade de criação. É a des-

coberta do encantamento num constante movimento e faz brotar a di-

versidade por todo canto. Não há como não falar em Cultura Viva sem 

se encantar, sem se surpreender com a capacidade dessa ideia engendrar 

outros caminhos, de “re-descobrir” Brasis. 

Cultura Viva é vida que se resgata pela oralidade, pela tradição e 

pela teimosia de uma população invisibilizada, que transcendendo uma 

conjuntura social de desigualdade, insiste em criar, teima em produzir 

o belo. No Cultura Viva tudo é potência e as fragilidades só entram em 

cena pelas fragilidades do Estado em democratizar o fomento, produzir 

fruição e criar oportunidades de modo equânime.  O Cultura Viva é o 

pulsar a cidadania pela arte. 

O Cultura Viva é um ajuntamento de coisas boas e lindas, desafios 

e sonhos conquistados e ainda por conquistar. É a arte que está onde 

o povo está. É a arte das populações socialmente vulneráveis, feita nos 

guetos e lugarejos onde as políticas públicas insistem em não chegar. 

Naqueles lugares que só veem políticos de quatro em quatro anos, quan-

do os veem.

O Cultura Viva é vida nesse instante e aqui. É como uma raiz forte 

e profunda que mesmo em meio as maiores intempéries não deixa a 

árvore cair. É ciclo que renasce em cada ideia nova, que transborda cria-

tividade, mesmo com limitações e nãos frequentes. Cultura Viva é a arte 

na vida do povo criando e recriando a resistência no real com sutileza e 

impetuosidade. É passo transformador da realidade.

3 Produtora Cultural do Ponto de Cultura Nas velas da Cultura Arte e Educação no 
Litoral e Comissão Cearense dos Pontos de Cultura. 
e-mail: mirnacarla@gmail.com
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O Cultura Viva transcende o fazer arte pela arte, sem negar a im-

portância desse fazer artístico. É a perspectiva de mudança real, de re-

invenção coletiva do ser, é arte e é cidadania. É ter seu mundo, conhecer 

outros vários mundos e afirmá-los, acolhê-los. É afirmação de uma ci-

dadania artística que produz uma cultura de justiça, de solidariedade e 

de empatia.

UMA CONSTRUÇÃO A MUITAS MÃOS 

Lançadas as primeiras sementes do Cultura Viva, em 2005 o Ceará 

surge com cerca de 40 (quarenta) iniciativas contempladas em âmbito 

Federal. Era o princípio de uma ebulição de ações, emoções e transfor-

mações pela arte, pela cidadania cultural. Na Teia Nacional 2007, “Tudo 

de Todos”, realizada em Minas Gerais e com a efetivação do 1ª Fórum 

Nacional dos Pontos de Cultura, inicia-se também a organização do 

movimento Cultura Viva nos Estados. Havia muito a desesconder e 

havia uma ânsia em democratizar, em compartilhar e em promover ci-

dadania e arte. E todos queriam ser reconhecidos pelo Cultura Viva e 

todos acolhiam o Cultura Viva. 

No Ceará nos reunimos em dezembro de 2007 para nos organizar-

mos, criando nesse momento a representação do Ceará e começamos o 

movimento organizado por ponteiros contemplados no âmbito federal 

e que se tornaram elos nessa grande Rede que começava a se desenhar. 

Devido a envergadura que o Programa Cultura Viva tomava, a gestão do 

Programa, antes somente federal, passa a contar também com a partici-

pação dos estados.  Lança-se assim o I Edital de Pontos de Cultura do 

Ceará, e abraçamos 100 (cem) iniciativas das mais diferentes regiões do 

nosso Estado. Já éramos 140 pulsando cultura, diversidade e cidadania.

Era muita cultura, muita Cultura Viva. Como o Ceará não poderia 

acolher um programa que tem a sua cara, que se funde com sua gente, 

que emerge criatividade e resistência? Gente que é pura resiliência! E 

como não desesconder esse povo lindo dessa parte do Brasil? Em 2009 

o governo estadual em parceria com o governo federal lança o II Edital 

de Pontos de Cultura para a integração de mais 100 (cem) inciativas. 

O Ceará chegava à época possuir a “segunda” maior rede de ponteiras e 

ponteiros do Brasil, com 240 (duzentos e quarenta) Pontos de Cultura. 
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Cresce o Cultura Viva no Ceará. A diversidade é efervescente e ex-

plode nos mais diferentes lugares através das mais diferentes linguagens 

artísticas e a partir das muitas realidades de onde provinha. Isso não 

quer dizer, no entanto, que nossa Rede fosse um reino de harmonia. Na 

construção coletiva, não se pode, nem se deve se esquivar dos conflitos 

e dos desafios que estes nos apresentam. A convivência revela sincro-

nismos, mas também seu oposto, assincronismos. Crescer também dói. 

Somos diferentes e os pontos que nos unem nem sempre transcendem 

aos que nos desarmonizam. Na minha avaliação, no entanto, todos os 

encontros e desencontros naturais de um processo em Rede tendem 

sempre ao fortalecimento político da mesma, sobretudo quando se tem 

elementos inquestionáveis que sustentem essa Rede, como a cidadania 

e os direitos humanos.

Os Pontos de Cultura, a esta altura, já eram “parceiros” da adminis-

tração pública e a partir dos convênios, herdam o maior desafio, encarar 

a burocracia que emperra até o próprio Estado. E começa a despontar 

o maior gargalo do Programa Cultura Viva, até então desconhecido de 

muitos, a burocracia. As obrigações que surgem da natureza adminis-

trativa da gestão tomam uma dimensão assustadora para a maioria dos 

Pontos, uma vez que os convênios são regidos pela Lei 8.666/2003. As 

instituições sem fins lucrativos que abrigam os Pontos, frágeis admi-

nistrativa e juridicamente, têm a sua rotina invadida pelo fantasma que 

agora as persegue e as “criminaliza”. 

O programa que traz o Brasil de baixo pra cima, equiparando-nos a 

uma gestão pública, coloca a todos numa situação de constrangimentos 

e de aborrecimentos. Não tratamos aqui da magnitude do seu objeto, 

da riqueza do renascer social e do encanto da criação artística, mas da 

fragilidade da execução com as amarras da burocracia. As atecnias e dili-

gências apontadas pelo próprio poder publico, assim como a linguagem 

dura, geraram e ainda geram constrangimentos. 

Mesmo com o “amparo” do Estado em atendimentos diversos, ainda 

sim, a linguagem e todos os passos da burocracia estatal pôs os con-

veniados numa situação de constante desafio. As alterações frequentes 

de legislação sempre foram outro capítulo extremamente problemáti-

co para as organizações que desenvolviam cidadania cultural de base 

comunitária. 
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O desequilíbrio de forças entre Estado e Sociedade Civil, onde o 

primeiro possui um amplo corpo administrativo, financeiro e jurídico ao 

seu dispor e as organizações das quais fazem parte os Pontos de Cultura, 

fazedoras de cultura, não conseguem ter minimamente uma estrutura 

jurídico-administrativa para responder à burocracia estatal e muitas ve-

zes sequer conseguem entender a linguagem hermética do plano gover-

namental, também sempre trouxe prejuízos para os Pontos de Cultura.

E diante de tudo já conquistado, as expectativas geradas, as ações 

ampliadas, temos o desafio de fazer o Estado entender que fazer arte 

está desvinculado do fazer burocrático. A arte nos liberta. A burocracia 

nos aprisiona. Porém democratizar o fomento para o fortalecimento do 

Cultura Viva é preciso. E o maior enfrentamento com o Estado é erigir 

a parceria onde haja o entendimento de que precisamos sobreviver à 

burocracia. Não é justo, em momento algum, nos fazer pensar que nos 

reconhecermos e sermos reconhecidos como Ponto de Cultura foi equí-

voco. Ser Ponto de Cultura já era uma realidade brotada e ser reconheci-

do sempre será uma maneira de permitir que tenhamos fôlego para ou-

sarmos mais e traçarmos novos caminhos e sonharmos voos mais altos.

A democratização do fomento que agregava a estas iniciativas a ca-

pacidade de ampliar seus espaços de alcance e de dar mais qualidade a 

ação construída é que esbarrou numa realidade alheia, desconhecida, 

jamais no compromisso assumido de realizar o que foi dito, escrito e 

proposto. E os desafios postos seguem, gerados por uma demanda e 

uma dinâmica que não espera. Por um lado a gestão pública segue com 

sua obrigação de responder aos órgãos de controle que fiscalizam o re-

cursos públicos e o atendimento das metas e propostas pelos planos de 

Governo e por outro seguimos nós, Pontos de Cultura, no desafio de 

crescer em meio ao enfrentamento burocrático e toda expectativa gerada 

a partir da capacidade de ter ampliada tantas ações e toda construção 

coletiva em cada Ponto de Cultura, cada comunidade.

ESPAÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DA 
CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

A organização popular foi um passo importante para ajustarmos 

o caminho. Em 2008 realizamos nosso primeiro Fórum Cearense dos 

Pontos de Cultura, que culminaria na construção das demandas da Rede 
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rumo a Teia Nacional dos Pontos de Cultura – Iguais na diferença – em 

Brasília. 

Em Fevereiro de 2010, o Ceará segue na afirmação da sua organi-

zação política e realiza o II Fórum dos Pontos de Cultura do Ceará, e 

se prepara para a Teia dos Pontos de Cultura – Tambores Digitais, na 

cidade de Fortaleza, onde nosso Estado acolheu Pontos de Cultura de 

todo o Brasil. 

Em 2014 nos organizamos no III Fórum dos Pontos de Cultura do 

Estado do Ceará, construindo as proposições que seriam compartilha-

das com os outros Pontos de Cultura do Brasil na Teia da Diversidade 

– Rio Grande do Norte.

IV FÓRUM CEARENSE DOS PONTOS DE CULTURA

O IV Fórum Cearense dos Pontos de Cultura foi uma realização 

de uma proposta de enfrentamento aos tempos que estávamos vivendo 

num contexto de desmonte do que foi democratizado e construído jun-

to à sociedade civil. Realizar o IV Fórum dos Pontos de Cultura, den-

tro dessa conjuntura foi uma conquista da Rede dos Pontos de Cultura 

do Ceará, considerando todo processo de desarticulação do Programa 

Cultura Viva, no cenário político nacional, dentro de uma conjuntura 

que desmontava as políticas públicas construídas junto aos mais diversos 

movimentos, que minimizava a importância da cultura de cada loca-

lidade, que relativizava o ganho afetivo, criativo e coletivo que surgiu 

pelo despertar das mais diferentes formas de manifestação artística, do 

direito a arte.

O IV Fórum foi uma conquista nesse cenário Nacional do Cultura 

Viva, onde havia muita desarticulação nas esferas de governo, de onde 

vêm a possibilidade e oportunidade de fomento para realizar e manter as 

ações. Mas o movimento de Pontos de Cultura é fato, resiste, ele existe. 

É importante registrar que não foi fácil, mesmo com o diálogo junto ao 

Estado. Foram muitas idas e vindas, chá de cadeira, mas como já dito, 

a gente existe. E insiste junto ao Estado na efetivação do prometido 

e comprometido no Plano Estadual de Cultura, construído junto com 

próprio Estado e os companheiros, ponteiros que contribuíram no for-

talecimento da política pública do Cultura Viva no Ceará.
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O Fórum se afirmou como esse espaço de avaliação dos Pontos e da 

Secretaria do Governo dentro dessa construção, ao mesmo tempo que 

também construiu as novas alternativas de sustentabilidade, de articula-

ção, de entendimento das limitações vindas junto com tudo que brotou 

pelo programa e descoberto por nós. A gente descobre muita limitação, 

a gente descobre decepção, mas a gente descobre que tem mais força 

do que pensava. Que tem uma imensa capacidade de contribuir com o 

desenvolvimento social, artístico e político do meio que estamos. Que 

tem muita capacidade de despertar os empoderamentos e a capacidade 

de mudar realidades.

Diante de um cenário de luta constante, o IV Fórum contou com 

ótima participação de ponteiros, relatos de várias experiências, colabo-

radores da política Cultura Viva de várias localidades. Reuniu os nos-

sos ponteiros e ponteiras, trouxe ex-gestores do Programa Cultura Viva 

Nacional, ponteiros da Rede Nacional dos Pontos de Cultura e de sua 

Comissão Nacional.

Foi um momento de construção coletiva. De avaliação, de aparar as 

“arestas”, de reconstruir as estratégias, realinhar os passos para seguir-

mos com o movimento. Momento ainda de avaliar as muitas experiên-

cias acumuladas nessa resistência de 10 anos de Cultura Viva no Ceará 

e fortalecer as pessoas, cada uma com suas especificidades e singularida-

des, limitações e potencialidades. Momento, por fim, de planejarmos os 

novos passos para outras conquistas, como a Lei Cultura Viva Cearense 

naquele ano sancionada pelo governo estadual e que foi construída prio-

ritariamente por companheiros e companheiras da Rede de Pontos com 

a assessoria da Secult.

UM OLHAR SOBRE ESTADO

A rotatividade que caracteriza os governos, obviamente atinge tam-

bém a Secretaria de Cultura. A otimização e conclusão dos trâmites 

burocráticos e ações de acompanhamento e “fiscalização” as quais estão 

submetidos os convênios, esbarram num processo de descontinuidade 

dado o rodízio de pessoal. Por mais que respondamos as perguntas feitas 

nos mecanismos de controle aos quais estamos submetidos, tentemos 

fazer o Estado compreender a relevância social, econômica e cultural 
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dos Pontos de Cultura e apontemos os equívocos dele no trato com as 

organizações da sociedade civil, especialmente as culturais e comuni-

tárias, o diálogo permanece difícil, gerando uma sensação de cansaço e 

desmobilização.

O Cultura Viva no estado do Ceará ganha no ano de 2008 uma 

projeção maior e se fortalece pela criação de um Pontão de Cultura na 

Secult com recursos próprios, tendo uma sede que abrigava toda uma 

estrutura técnica e administrativa. Mas o Pontão em pouco tempo foi 

extinto num processo pouco claro.

De toda sorte, entre 2010 e 2014 ainda éramos as meninas dos olhos 

do Governo Estadual e ganhamos a estação “Chico da Maltide” e uma 

equipe exclusiva para atendimento. Mas um olhar duro ainda pairava 

sobre o Cultura Viva, parecia não ser entendido por todos na gestão e 

outros o mal compreendiam. E quase perdemos os convênios, por um 

grave equívoco à época provocado pela própria gestão. E o que segue 

depois não difere do que acontece no restante do Brasil, um estado de 

negligência com tudo produzido, conquistado e construído. E a partir 

de 2015 perde-se um andar que abrigava todas as atenções aos Ponteiros 

e Ponteiras. Passamos a ter uma sala para atendimento, com 2 mesas e 

hoje temos uma mesa. Mas temos um diálogo e claro, uma insistência 

e uma vontade de fazer o Estado entender que o Cultura Viva é uma 

proposta de vida. De salvar vida pela arte, de transbordar a vida. E por 

isso continuamos.

É também um desafio romper as barreiras da burocracia, da mu-

dança de gestores, da rotatividade dos servidores. De fazer entender a 

relevância de tudo conquistado. É uma provocação permanente dada a 

dinâmica política, fazer compreender que não somos somente o par-

ceiro do fomento. Mas a garantia da diversidade artística, da produção 

cultural e da representatividade criativa que corre no sangue de nossa 

gente. Lutemos pela garantia de um Estado que fortaleça a cultura do 

nosso povo, trabalhe a memória e história e acima de tudo construa 

cidadania com a força transformadora que tem a ação cultural de base 

comunitária na vida de cada um e cada uma que está nos mais diversos 

Pontos de Cultura.
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4. O TRANÇADO COMUNITÁRIO,  
SOLIDÁRIO E POLÍTICO DA 

REDE CULTURA VIVA NO CEARÁ

Fabiano dos Santos Piúba4

“Não cabe ao Estado fazer cultura, a não ser num sentido mui-
to específico e inevitável. No sentido de que formular políticas 
públicas para a cultura é, também, produzir cultura. No senti-
do de que toda política cultural faz parte da cultura política de 
uma sociedade e de um povo, num determinado momento de 
sua existência. No sentido de que toda política cultural não pode 
deixar nunca de expressar aspectos essenciais da cultura desse 
mesmo povo. Mas, também, no sentido de que é preciso intervir. 
Não segundo a cartilha do velho modelo estatizante, mas para 
clarear caminhos, abrir clareiras, estimular, abrigar. Para fazer 
uma espécie de do-in antropológico, massageando pontos vitais, 
mas momentaneamente desprezados ou adormecidos, do cor-
po cultural do país. Enfim, para avivar o velho e atiçar o novo. 
Porque a cultura brasileira não pode ser pensada fora desse jogo, 
dessa dialética permanente entre a tradição e a invenção, numa 
encruzilhada de matrizes milenares e informações e tecnologias 
de ponta.” 

(Discurso de posse do Ministro Gilberto Gil, 02 de janeiro de 2003)

1 – DIRETO AO PONTO

Salve o mestre griô do futuro, Gilberto Gil. A metáfora do do-in 

antropológico transpôs, atravessou a própria metáfora e se fez prática 

e ação de política pública de cultura. Não houve descoberta de pólvora 

nem invenção da roda. O fogo já estava lá, a roda já girava na cultura 

comunitária. No saber/fazer, no ser/estar, no perceber e se relacionar 

com o outro e com o mundo através das culturas e das artes feitas pelo 

povo e com o povo em pontas e pontos de transmutação de realidades.

4 Secretário da Cultura do Estado do Ceará, Doutor em Educação e Mestre em 
História. Poeta do grupo Os internos do pátiO.
e-mail: fabianopiuba@gmail.com
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O do-in antropológico é a massagem dos pontos energéticos, com-

preendendo as experiências, tecnologias socioculturais, metodologias 

educativas, expressões artísticas desenvolvidas por instituições da socie-

dade civil como benefícios de bem-estar do espírito e da mente, do cor-

po e da alma, tendo a cultura como ponto vital de transformação social.

E assim o do-in antropológico se fez Ponto de Cultura. Percebeu, 

reconheceu e potencializou as iniciativas da sociedade civil partindo da 

premissa da diversidade e da democracia em tudo aquilo que estas pala-

vras têm de abrangência. O Brasil de baixo para cima traduzido por prá-

ticas culturais diversas. Algumas dessas práticas são identificadas pelo 

pesquisador Frederico Barbosa do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e publicadas no livro “Cultura Viva – as práticas de 

pontos e pontões”. Ele descreve cinco práticas identificadas com as se-

guintes temáticas: desenvolvimento comunitário, cultura popular, edu-

cação, cultura digital e integração produtiva.

Cantamos aos quatro ventos que o Programa Cultura Viva é a pri-

meira política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura. A 

ação primordial de um Ponto de Cultura é, portanto, favorecer a cultura 

de base comunitária a partir do território onde está inserido e envolvido.

Gosto de pensar a cultura como solidariedade. A cultura como saber/

fazer comum em seus aspectos de compartilhamento e de potência para 

transformação de vidas e de realidades. Tem uma história que ilustra bem 

esse sentido. O poeta espanhol Antonio Machado disse que aprendeu 

com um camponês analfabeto de Andaluzia em seu povoado, que “tudo 

o que sabemos, sabemos entre todos”. Essa bela narrativa nos permite 

perceber a cultura em sua manifestação solidária e como espírito comu-

nitário. Tudo o que sabemos, sabemos entre todos; sabemos para todos.

É de suma importância rememorar essa prática porque os Pontos de 

Cultura não podem perder essa dimensão do desenvolvimento comuni-

tário. Um bom Ponto de Cultura é aquele que está integrado e conec-

tado com a lógica de convívio social do bairro, distrito ou povoado em 

seus aspectos de educação, saúde, turismo, artesanato, comércio e com 

a produção artística e cultural da comunidade, favorecendo, inclusive, o 

acesso a bens e serviços públicos. Dessa maneira, o sentido primordial de 

um Ponto de Cultura é envolver as pessoas, criar laços de pertencimento 

e fortalecer o sentido de comunidade com vistas ao desenvolvimento 
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do território. Um Ponto de Cultura não é um mero endereço em uma 

determinada rua de um lugar com ações ensimesmadas e desarticuladas 

dos processos sociais e políticos da comunidade. O Ponto de Cultura é 

a encarnação da rua, do lugar e de sua gente. Recordando um verso de 

Caetano Veloso, é como o “canto de um povo de um lugar”.

A relação com a cultura popular é outra prática comum nos Pontos 

de Cultura, sobretudo no que toca ao patrimônio cultural, a preserva-

ção da memória e a difusão das expressões e manifestações populares 

e tradicionais. Essa relação está vinculada à valorização dos mestres e 

mestras da cultura, favorecendo suas práticas de transmissão de sabe-

res e fazeres, mas também na reinvenção e difusão das artes e ofícios 

desses senhores e senhoras guardiãs de memórias, mas também artistas 

contemporâneos e sujeitos de seus próprios tempos. A figura do Griô é 

uma presença marcante em muitas práticas pedagógicas de Pontos de 

Cultura no Brasil e uma essência muito rica no fomento da produção 

artística de grupos tradicionais e populares, vinculados também à noção 

de comunidade, identidade e pertencimento.

A educação é uma prática central nas atividades dos Pontos de 

Cultura. E não é tão difícil compreender essa questão. Levando em 

conta a premissa do Programa Cultura Viva em reconhecer e poten-

cializar iniciativas já existentes, sabemos que é recorrente em nosso país 

as práticas de educação em muitas instituições socioculturais. A noção 

de arte-educação é muito disseminada nas práticas dessas instituições 

onde predominam ações de formação artística e cultural para crianças 

e jovens. O grande lance é que essas experiências são marcadas pela di-

versidade de metodologias, práticas, conteúdos, conceitos e de percursos 

formativos. Essa diversidade é um elemento vital para reflexão em torno 

da formação porque ela nos revela de que não há modelos únicos e tota-

lizantes para formação, muito menos nos campos das artes e da cultura. 

Nesse aspecto, como afirma Frederico Barbosa no referido estudo, os 

Pontos de Cultura são experiências marcadas pelo pluralismo e hetero-

geneidade metodológicas e pela interdisciplinaridade e transdisciplina-

ridade nos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos em seus 

ambientes de formação. Quero enfatizar essa dimensão da educação e 

da formação como uma prática que deve ser cada mais ampliada e apri-

morada, pois, em muitas ocasiões, o único ambiente de formação técni-
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ca, artística e de repertórios culturais que podemos encontrar em certas 

comunidades é justamente aquele promovido pelos Pontos de Cultura.

Uma quarta prática identificada é a da cultura digital. Prática ins-

tigada pelo próprio Ministério da Cultura quando estabeleceu o kit 

multimídia como componente obrigatório nos primeiros convênios, no 

sentido de estimular o acesso à internet e incentivar a produção de con-

teúdos audiovisuais e artísticos, além de se apresentar como uma ferra-

menta para potencializar as atividades dos próprios Pontos de Cultura, 

seja no acesso à informação e ao conhecimento ou na inovação de seus 

processos criativos. No início, a cultura digital era uma novidade e nem 

todos os Pontos de Cultura souberam ou não quiseram desenvolver ati-

vidades com o kit multimídia, relegando-o a um segundo plano em suas 

atividades.

O próprio conceito de cultura digital não era tão claro. Aliás, seu 

conceito está em perene mutação e sendo hackeado a todo momento. 

Mas nele há uma matriz que é comum aos Pontos de Cultura. Falo 

do sentido de rede. A cultura digital é um lance que potencializa a hi-

pertextualidade e radicaliza as mil conexões de pensamento e criação 

realizadas por nossos cérebros antes mesmo do advento do ciberespaço 

da internet. O fato é que a cultura digital nos permite materializar e 

experimentar essas conexões em nossos processos criativos e produtivos, 

radicalizando o conceito de rede, sobretudo nos aspectos de interações, 

interconexões, interfaces e de como esses elementos de múltiplas mo-

dalidades de comunicações são vetores de potencialização das tecnolo-

gias socioculturais desenvolvidas pelos Pontos de Cultura. Vivemos em 

uma sociedade com uma “cultura dominantemente digital”. No entanto, 

penso que os Pontos de Cultura devem ultrapassar a mera apropriação 

funcional e instrumental do que antes parecia ser apenas um “kit mul-

timídia” e fazer da cultura digital um campo de invenção e de crítica, de 

comunicação ativa e de produção de conteúdos, de conexão e interação 

entre a rede dos próprios Pontos, mas, principalmente com as bases co-

munitárias nas quais estão inseridos e envolvidos, confundindo assim, 

o digital do tato e do contato físico com o digital do ciberespaço como 

elementos complementares e vitais para o aprimoramento e ampliação 

de seus raios de atuação.
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A quinta prática é a integração produtiva. Uma característica também 

presente em Pontos de Cultura que estimulam setores produtivos, prin-

cipalmente nos campos do artesanato e da moda, mas claro que também 

das cadeias criativas e produtivas das artes, destacando as linguagens da 

música e do audiovisual. Esse aspecto econômico se desdobra geralmente 

em duas frentes: uma que procura dinamizar a circulação de bens, produ-

tos e serviços entre os próprios Pontos de Cultura e outra mais centrada 

na própria comunidade em que esses Pontos estão contextualizados. Em 

comum, a percepção da economia solidária, da integração produtiva e do 

empreendedorismo local como geração de renda e de inclusão social. Não 

obstante a essa percepção conceitual, podemos afirmar que, na prática, a 

maior fragilidade de parte expressiva dos Pontos de Cultura é o pouco 

desenvolvimento de arranjos produtivos e a ausência de um plano eco-

nômico que gere sustentabilidade e fontes de recursos para além daquelas 

oriundas de editais públicos. Portanto, esse é um desafio que os Pontos 

de Cultura devem encarar, não apenas na perspectiva de gerar recursos 

com seus produtos, conteúdos e serviços, mas também para o fomento 

dos arranjos produtivos locais em consonância com a prática de base co-

munitária tão cantada em nossas loas, artigos, discursos e intervenções.

Nesses termos, vale somar a essa reflexão sobre as práticas uma outra 

também encontrada no mesmo estudo de Frederico Barbosa, quando o 

mesmo desenvolve três tipologias de Pontos de Cultura: o “ponto proje-

to”, o “ponto ação cultural” e o “ponto rede”.

O “ponto projeto” é aquele que só existe em função dos recursos 

provenientes dos editais. Não busca outras fontes e as atividades são 

encerradas ao fim dos convênios ou de outros congêneres. O “ponto 

ação cultural” é aquele em que “o término do convênio não significa 

o fim do projeto e muito menos da ação cultural realizada com e pela 

comunidade”. Pode até sofrer prejuízos e limitações nas atividades, mas, 

independente dos recursos públicos, o Ponto de Cultura continua sua 

existência com resistência, como já existia antes, apesar ou independen-

te do Estado. O “ponto rede” é aquele que configura uma articulação 

mobilizadora, inovadora e integradora com um conjunto de Pontos de 

Cultura temáticos ou territoriais no desenvolvimento de ações de for-

mação, gestão, inovação e intercâmbio para o fortalecimento da Rede 

do Cultura Viva.
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Fiz questão de recuperar essas práticas e tipologias não apenas com 

um objetivo didático, mas também com um sentido de reacender e ani-

mar essas práticas nas atividades dos Pontos de Cultura e de como essa 

reflexão pode ser elemento na qualificação do Programa Cultura Viva 

no Ceará. Claro que já se passou mais de uma década desde os primór-

dios do Programa no País e muitas outras práticas surgiram ao longo 

desse tempo. No entanto, creio que as cinco práticas aqui identificadas 

ainda traduzem os eixos centrais do Programa, considerando suas mu-

tações, ressignificações e reinvenções.

Pensando em novas possíveis práticas, pelo menos mais duas me sur-

gem claramente: a ampliação da intersetorialidade para além de cultura 

e educação (podendo destacar saúde, gênero, etnia, infância, juventude e 

direitos humanos) e os processos de criação e produção artístico-cultu-

ral como práticas também marcantes nos Pontos de Cultura. Teríamos 

assim, sistematizando esse processo, as seguintes práticas: 

1. Desenvolvimento comunitário;

2. Cultura popular; 

3. Educação; 

4. Cultura digital; 

5. Integração produtiva. 

Ampliando o leque: 

6. Intersetorialidade; 

7. Produção artística e cultural.

Junto ao aprimoramento e potencialização dessas práticas, temos 

o desafio da qualificação dos “pontos ação cultural” e “pontos rede” 

na perspectiva de superarmos a limitação do “ponto projeto”, visando 

o melhor uso dos recursos públicos para o fortalecimento da Rede do 

Programa Cultura Viva e para que os Pontos e Pontões de Cultura pos-

sam desenvolver com mais eficiência seus planos de sustentabilidade, de 

produtividade solidária e de desenvolvimento comunitário.
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2 – ENTREMEIOS

No Ceará a Rede do Cultura Viva chegou a contar com 240 Pontos 

de Cultura, sendo 40 com convênios diretos com o Ministério da 

Cultura – MinC e 200 em parceria com a Secretaria da Cultura do 

Estado do Ceará – Secult, contemplados por meio de dois editais lança-

dos em 2008 e 2010 respectivamente, com um investimento na ordem 

de R$ 36,1 milhões, dos quais R$ 24,1 milhões seriam com recursos do 

MinC e R$ 12 milhões da Secult. Deste montante, foi executado R$ 

24,6 milhões, sendo R$ 15 milhões do MinC  (68,14%) e R$ 9 milhões 

da Secult (75,%).  

A partir de 2014 o fluxo de repasse dos recursos do MinC foi cessa-

do, quando ainda restava um repasse de R$ 8,5 milhões que não chegou 

a ser efetuado, mesmo com as garantias da contrapartida apresentadas 

pela Secult em 2016 no valor de R$ 3 milhões com vistas ao cumpri-

mento do objeto do convênio. A Secult ainda desprendeu esforços bus-

cando garantir o uso da contrapartida para pagamento de parcelas em 

aberto e os recursos do rendimento, apresentando uma proposta de alte-

ração do plano de trabalho com ações formativas em gestão, intercâm-

bio de tecnologias socioeducativas e premiação de iniciativas voltadas 

para o fortalecimento da Rede dos Pontos de Cultura no Ceará. Essa 

repactuação não foi aprovada pelo MinC, alegando regras impostas pela 

legislação, gerando um impacto na continuidade das ações da Rede dos 

Pontos de Cultura no Ceará. 

O cenário nacional que se desdobra desde 2016 só agravou a situa-

ção de descompasso entre a organicidade e complexidade próprias dos 

Pontos de Cultura com os processos kafkianos da burocracia e da legis-

lação brasileira que revelaram cruelmente o paradoxo entre o fluxo da 

vida e o fluxo administrativo, jurídico e financeiro, apontando um fosso 

abismal entre a realidade dinâmica da sociedade civil e a abordagem 

estática e quadrada do Estado. Claro que o controle, a transparência, a 

execução, a gestão e a prestação de contas são condições sine qua non 

no uso dos recursos públicos e no cumprimento do objeto sem dano ao 

erário. Mas este paradoxo entre o fluxo da vida e o fluxo da gestão mos-

trou um outro ainda mais grave e ameaçador: o desencantamento com 

as políticas culturais. Por um lado a fragilidade de gestão dos Pontos 

de Cultura e por outro a falta de medidas institucionais por parte do 
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Estado que pudessem flexibilizar os marcos legais de repasses de recur-

sos para instituições da sociedade civil que traduzisse com mais eficácia 

jurídica a organicidade e encantamento dos projetos realizados por essas 

instituições que promovem impactos sociais diretos nas comunidades 

onde atuam, gerando transformações de vidas e de realidades a partir de 

seus projetos.

O fato é que o convênio com o MinC foi encerrado e tivemos que 

repensar e replanejar o Programa Cultura Viva a partir de 2017 com 

recursos próprios da Secult. Nesse contexto, desprendemos nossas ener-

gias para a aprovação da lei estadual, a execução de um Prêmio e as reali-

zações do Fórum e da Teia do Cultura Viva no Ceará. Nesses termos, no 

dia 05 de julho de 2018 o Governador Camilo Santana sancionou a Lei 

16.602 que institui a Política Estadual Cultura Viva do Ceará; foi exe-

cutado o Prêmio Pontos de Cultura do Ceará no valor de R$ 1,3 milhão, 

premiando 50 instituições que compõem a Rede do Programa Cultura 

Viva no Estado com o valor de R$ 26 mil cada; promovemos junto com 

a Comissão Estadual o 4º Fórum Cearense de Pontos de Cultura entre 

os dias 24 a 26 de maio de 2018 no Theatro José de Alencar e apoiamos 

a realização da 1ª Teia Cearense dos Pontos de Cultura nos dias 29 e 30 

de março de 2019 no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O Fórum e a Teia realizados pela Rede Cearense do Cultura Viva 

foram ambientes vitais de mobilização, articulação e de intercâmbio en-

tre os Pontos de Cultura, renovando esperanças, cultivando encontros e 

afetos, trocando experiências, articulando estratégias políticas e pautan-

do a Secult para o desenvolvimento de ações e investimentos concretos 

voltados para o real fortalecimento da Rede Cultura Viva no Ceará e 

ampliação dos Pontos de Cultura.

Creio que a Lei 16.602 que institui a Política Estadual Cultura Viva 

do Ceará foi um passo importante para a institucionalização e fortaleci-

mento do Programa. Nela estão estabelecidos os objetivos, instrumentos, 

eixos, certificação, integração de políticas e os meios de fomento. A lei é 

resultado do movimento social expresso nas prioridades da Conferência 

Estadual de Cultura de 2013 e nos documentos produzidos pela Rede 

Estadual do Cultura Viva. Trata-se, portanto, de uma conquista social 

e política da sociedade civil. Não é um favor do Estado. No entanto, ela 

é resultante também de um compromisso político de um governo de-
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mocrático e popular que vem inserindo a cultura na sua agenda política 

e social. A lei 16.026 que institui o Plano Estadual de Cultura foi san-

cionada pelo Governador Camilo Santana no dia 01º de junho de 2018 

e nela também encontramos uma meta específica e ações voltadas para 

ampliação e fortalecimento dos Pontos de Cultura no Ceará. Inclusive, 

a criação de lei estadual específica do Cultura Viva é uma dessas ações. 

Portanto, trata-se de uma ação cumprida da Lei do Plano Estadual de 

Cultura.

Nosso desafio agora é praticar a lei estadual do Cultura Viva no que 

toca aos seus objetivos, garantido o pleno exercício dos direitos culturais; 

estimulando o protagonismo social das organizações e movimentos do 

campo cultural; promovendo uma gestão pública compartilhada e par-

ticipativa; estimulando iniciativas culturais já existentes; promovendo o 

acesso da Rede Cearense Cultura Viva aos meios de formação, fruição, 

produção, difusão e distribuição cultural; potencializando iniciativas 

culturais, visando ao fortalecimento de princípios democráticos e de di-

reitos humanos com articulações prioritárias com as políticas estaduais 

de direitos humanos, educação, saúde, assistência, segurança, trabalho e 

renda; e promovendo visibilidade, cidadania e autonomia para entidades 

e coletivos culturais que desenvolvam ações em territorialidades, cam-

pos identitários ou temáticos historicamente invisibilizados ou mesmo 

violados em seus direitos, práticas e pensamentos, bem como de reflexão 

crítica e enfrentamento às desigualdades socioeconômicas por meio da 

arte e da cultura.

Vale ressaltar ainda um aspecto prático de gestão inserido na lei vol-

tado para o desenvolvimento desses objetivos e para o fomento da Rede 

Cultura Viva. Trata-se do artigo 17 que autoriza a Secretaria da Cultura 

do Estado do Ceará “a proceder, no âmbito da Política Estadual Cultura 

Viva, ao lançamento anual de, pelo menos, 1 (um) edital de apoio fi-

nanceiro que garanta o fomento a Pontos e Pontões de Cultura que 

possuam relevantes ações desenvolvidas no âmbito da Política Estadual 

Cultura Viva, bem como aos novos Pontos e Pontões de Cultura que 

venham a ser certificados como tal.”



52

3 – CAMINHOS

E assim chegamos até aqui. Fruto da luta do movimento social, polí-

tico e institucional. Vale salientar que escrevo este artigo em um contexto 

político extremamente preocupante em nosso país, que coincide com um 

cenário de desmonte total do Ministério da Cultura e das políticas cultu-

rais com base nas dimensões simbólica, cidadã e econômica estabelecidas 

a partir do ano de 2003. Escrevo este artigo em uma conjuntura nacional 

onde o presidente da República é um senhor que despreza a democracia, 

os direitos humanos, os direitos sociais e trabalhistas e que tem crimina-

lizado sistematicamente as artes e os artistas, a cultura e as instituições 

culturais. Em meio a esse contexto nacional, o Ceará vem se pronuncian-

do de novo como Terra da Luz a partir de políticas públicas afirmativas, 

democráticas, inclusivas, libertárias e transformadoras de realidades e de 

vidas na construção de uma sociedade com justiça social e com desen-

volvimento humano e sustentável. Estamos muito distantes. Somos um 

estado ainda marcado por profundas desigualdades sociais e, no tocante 

às políticas culturais, temos uma dívida social e histórica que nos obriga 

a avançar, qualificar e ampliar os raios de abrangência e de atuação da 

Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Estamos em movimento, na 

peleja de inserir a cultura na agenda social, político e institucional.

Mas nós do campo cultural continuamos como pontos de existência 

e de resistência, como pontos de vivência e sobrevivência. Estamos aqui 

exercitando e lutando pela democracia de nosso país. Todo ponto de 

cultura é um ponto de democracia. Um ponto de democratização do 

acesso aos bens simbólicos e serviços culturais, artísticos, sociais e edu-

cativos. Mas também um ponto de afirmação da democracia política. 

Estamos aqui fazendo arte, cultura e, substancialmente, construindo a 

democracia. A cultura, a nossa diversidade cultural é questão de sobera-

nia. Por isso, somos pontas de lanças, somos pontos de costuras, somos 

pontos de encontros, somos pontos de cultura.

Estamos aqui afirmando uma política cultural que se iniciou no 

Governo Lula, nas gestões Gilberto Gil e Juca Ferreira no MinC. É 

muito importante essa afirmação política e identitária. O que nos reú-

ne? O que nos toca? O que nos comove? O que nos move? O que nos 

mobiliza? O que nos encanta? O que nos potencializa? O que nos faz 

vida e nos faz viver?
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As respostas são múltiplas. Mas, dentre elas, a crença de que a cultura 

e as artes podem transformar vidas e realidades. Por isso que a cultura é 

um direito. A arte é um direito. O direito à cultura e às artes são fatores 

indispensáveis de humanização. A arte nos humaniza, ela é um direito 

humano básico e vital. Um direito que nos expande, nos esparrama e que 

amplia nossas capacidades críticas e inventivas de transformar o mundo, 

o que, em primeira e em última instância é o sentido vital e energético 

de todo e qualquer Ponto de Cultura.
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5. A CULTURA DE UMA 
COMUNICAÇÃO VIVA

Cris Alves5 

 e Pedro Jatobá6

“A comunicação social, que é um direito de toda (o)s e dever do Estado, 
Municípios e da União, sua regulação e as ações de políticas públi-
cas democráticas, com a participação gestora da sociedade, neste 
sentido, seu enfoque prioriza as ações de políticas públicas para 
a inclusão social produtiva, a liberdade de expressão, o direito de 
informar e ser informado, a transparência das ações do Poder 
Público e a condição de autonomia do sujeito social e de cida-
dania da população. 

Uma população que, sem qualquer pretexto adverso, busca exer-
cer seu direito universal à participação social e à informação e 
comunicação, como prevê a Constituição brasileira, de modo a 
contribuir para a formulação das políticas públicas de comunica-
ção nos respectivos estados.” 

Há necessidade de um diálogo para além dos seus segmentos 
sociais de representação, ouvindo a sociedade em toda a sua 
amplitude acerca das propostas de ações das políticas públicas 
democráticas, inclusivas e participativas, bem como seus novos 
olhares e possíveis alterações de decisões sobre elas, seu grau de 
relevância e priorização, entre outras, como políticas públicas 
permanentes enquanto política de estado, ao lado de algumas 
que, circunstancialmente, podem e devem ser priorizadas pelas 
ações de governo no campo da mídia institucional e da comuni-

5 Especialista em Políticas, Gestão e Produção Cultural, Especialista em Acessibilidade 
Cultural, Membro do Conselho Diretor do ITEIA.
e-mail: crisalvesbahia@gmail.com
6 Mestre em Gestão e Desenvolvimento Social pela Universidade Federal da Bahia, 
Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, 
coordenador da Rede Colaborativa iTEIA.NET, Cooperado da EITA (Educação, 
Informação e Tecnologia para Autogestão) e participante da Rede das Produtoras 
Culturais Colaborativas (www.colaborativas.net)
e-mail: jatoba@eita.org.br 
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cação social, dadas as mudanças que se processam nas esferas tec-
nológicas – mundo digital – e nas audiências dos meios difuso-
res, nos costumes e usos sociais dos meios e na vida cotidiana das 
populações rurais e urbanas. (Carta COMPOP – BA – 2017)

REALIDADE QUE SE OPÕEM AOS 
DIREITOS DOS CIDADÃOS

Foi constatado e divulgado no âmbito global as tensões dos pode-

res midiáticos quando a coisa não é do interesse deles? Quem são os 

donos das grandes mídias?  Qual o nível de capilaridade e de impacto 

das bancadas fundamentalistas, ruralistas, banqueiros, políticos, etc, 

na grande mídia? E sobre o domínio das oligarquias regionais que de-

tém e controlam os meios de comunicação? E sobre o silenciamento 

que a grande mídia impõe as coisas que não a interessão? E sobre a 

ausência da diversidade, algo foi dito? E sobre o coronelismo midiáti-

co (também eletrônico) ou a “sanha golpista”? (Fonte: Entrevistas em 

Br@silianas. org) 

E POR FALAR EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
Alguns trabalhos consultados abordam o dilema da comunicação nas 

várias organizações (governamentais /organizações da sociedade civil) 

umas com mais propriedade que as outras, no entanto, alguns aspec-

tos não são aprofundados, dentre eles um especificamente: “precisamos 

formar uma cultura oposta à cultura do capitalismo em todos os se-

tores da vida”. A comunicação não escapa a essa avaliação uma vez que 

se constata o desvio conceitual do Direito à Comunicação: do ponto de 

vista do cidadão tratando-o como apenas um “consumidor” numa ten-

dência de uso dos dados pessoais para o “mundo dos negócios”, portanto, 

uma concepção burguesa e uso capitalista. Em substituição à tarefa de 

estado de garantir a democratização da comunicação e principalmente a 

participação social na sua liberdade de expressão.
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CONJUNTURA

Presenciamos nesses últimos anos, uma ampla discussão na socie-

dade brasileira sobre o marco legal da regulação das comunicações no 

país. A democratização da comunicação, necessidade social e direito 

de todos (as), precisa ser assumida como bandeira de luta política pela 

comunidade.

Como exemplo de luta organizada temos no nosso território baia-

no um escopo do que pode representar uma proposta para um Plano 

Estadual de Comunicação Social cuja elaboração busca ser uma ação 

coletiva, dialógica, partilhada entre conferencistas e o conselho, deverá 

espelhar as reais demandas de informação e comunicação da socieda-

de e a criação de mecanismos institucionais de participação social e de 

exercício da soberania popular, como prevê a Constituição. Com isso, as 

propostas de ações de políticas públicas para os municípios e governo 

federal, bem como o posicionamento acerca do Marco Regulatório das 

Comunicações estão propostos eixos temáticos, conforme a seguir, que 

tomou por base a comunicação como direito como está preconizada nos 

direitos humanos.

I – DIREITO HUMANO À INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

a) Universalização do Acesso aos Meios Difusores e Serviços de 

Comunicação;

b) Garantia da Liberdade de Expressão e de Plena Informação 

Jornalística;

c) Combate à Violação aos Direitos Humanos nos Meios Difusores e 

Produtos Culturais;

d) Fomento às Experiências de Comunicação nas Comunidades;
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II – POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS 
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

a) Rede de Comunicação Pública Estatal e Comunitária;

b) Estímulo e Sustentabilidade dos Meios Comunitários e Alternativos;

c) Estímulo à Produção Independente nos Meios Difusores e Produtos 

Culturais;

d) Fomento ao Desenvolvimento, Produção e Circulação do 

Audiovisual;

e) Divulgação dos Atos e Campanhas Educativas do Estado nos Meios 

Difusores;

f ) Desenvolvimento dos Meios Difusores e Serviços do Sistema 

Privado de Comunicação;

III – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E MECANISMOS 
DE ACESSO À INFORMAÇÃO CIDADÃ

a) Rede de Participação Social no Estado e nos Municípios;

b) Garantia das Pessoas e Instituições à Transparência e Acesso à 

Informação Pública;

IV – UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO ÀS 
TECNOLOGIAS E MEIOS DIFUSORES

No tempo de agora é abismal o descompasso, que há entre a veloci-

dade com que evolui a tecnologia e a lentidão como avança o processo 

cultural. 

V – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E MECANISMOS 
DE ACESSO À INFORMAÇÃO CIDADÃ

a) Rede de Participação Social no Estado e nos Municípios;

b) Garantia das Pessoas e Instituições à Transparência e Acesso à 

Informação Pública;
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VI – UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO ÀS 
TECNOLOGIAS E MEIOS DIFUSORES

a) Rede Pública de Banda Larga e Mecanismos de Acesso a Todos;

b) Universalização do Uso Social das Tecnologias Analógicas e Digitais

c) Fomento à Criação e Gestão Comunitária dos Centros Digitais de 

Cidadania;

VII – LIVRE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS NOS 
MEIOS DIFUSORES E PRODUTOS CULTURAIS

a) Fomento à Livre Produção Social de Conteúdos nos Meios 

Difusores;

b) Fomento aos Pontos de Mídia Livre e de Cultura Viva; 

VIII – INTERAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

a) Função Educativa da Escola nas Múltiplas Formas de Diversidade;

b) Regulamentação e Desenvolvimento do Sistema Estadual de 

Educação à Distância;

c) Programas de Formação Básica, Profissional e Continuada;

d) Estímulo às Experiências Educomunicativas nas Escolas e 

Instituições da Sociedade;

IX – COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL

a) Interação entre Práticas de Comunicação e Associativas da Inclusão 

Social Produtiva;

b) Regionalização da Gestão e das Políticas Públicas Democráticas 

Inclusivas;

c) Fomento à Produção Regional Cultural, Artística e Jornalística;

As políticas públicas são executadas por seres humanos e para seres 

humanos, nesse caso específico nos referimos de modo particular aos 
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servidores públicos, que são os executores dessas políticas. Se os mes-

mos não se encontram preparados para executá-las bem, o servidor não 

cumpre a missão que lhe é designada por lei, ou seja, o servidor deixa 

de servir. 

No campo da comunicação falta essa visão de uma relação de ser hu-

mano para ser humano, e de serviço priorizado para o ser humano. Isso 

deveria nortear o que os produtores de conteúdo priorizam, ficando em 

segundo plano o incentivo de cunho meramente comercial.

O PROGRAMA CULTURA VIVA ANTECIPA 
PROVAS DO QUE PODE DAR CERTO

Em sua contribuição para a formulação do ideário do Programa 

Cultura Viva, o então Secretário Executivo do Ministério da Cultura, 

Juca Ferreira, conclui seu texto na Cartilha Cultura Viva afirmando que 

o programa cria “oportunidade de voz, de comunicação e de vida” nas 

comunidades tradicionalmente acuadas pela insegurança e oprimidas 

pela desigualdade social (Cartilha Cultura Viva, pg 11). 

Tal reflexão resume tudo que é preconizado pelo referido programa 

a respeito da “centralidade da comunicação no fazer” cultural dos cole-

tivos reconhecidos como pontos de cultura e seu conjunto, considerado 

um dos maiores movimentos organizados da sociedade civil, que trans-

formou com sua luta e de seus pares, um Programa de Governo em 

Política de Estado.

Certamente uma “oportunidade de voz” quando conquistadas as 

oportunidades de criar um sistema de comunicação próprio, fortalecen-

do o protagonismo dos movimentos sociais, nos quais o uso das ferra-

mentas livres lhes permitissem o exercício do direito à comunicação. 

Nesse ideário as ferramentas “foram tratadas na sua dimensão filosófi-

ca” e por isso consideradas elementos culturais e fomentadas como tal, 

foi o que permitiu o salto de ousar uma igualdade possível para essas 

comunidades. 

Utilizando-me do que aborda o Prof. Jonicael Cedraz da Faculdade 

de Comunicação da UFBA: “Na Comunicação na perspectiva popular 

você precisa da consciência e do compromisso com as pessoas”. Essa 

afirmação pode ser traduzida como “um estado de espírito” impossível 
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de ser praticada de forma verdadeira e genuína se os que a praticam não 

conseguem uma percepção correta do “outro”. Perpassa o imaginário 

construído em torno de um sistema capitalista que é sobretudo exclu-

dente. Ela precisa ser uma Cultura dos novos séculos, mas com uma 

nova dimensão.

Desta forma acredito que a Cultura Viva obteve esse alcance uma 

vez que prioriza as pessoas e são essas pessoas que “dão vazão a seu 

espírito criador”. 

Segundo Célio Turino, na sua contribuição para a Cultura Viva: “O 

programa cultura viva ainda não tem uma resposta acabada a todo esse 

processo que apenas se inicia, mas, tenta identificar caminhos” (Cartilha 

Cultura Viva – 2004). Nesse sentido, a busca desses caminhos tem sido 

a realidade que estamos vivendo a cerca de 14 anos, desde a tomada 

dessa consciência coletiva. 

QUE REALIDADE VIVE HOJE O CULTURA VIVA?
A descontinuidade da política pública do Programa Cultura Viva 

vem sendo evidenciada pelas ponteiras e ponteiros de todo o Brasil nos 

últimos anos se agravando ainda mais desde o golpe parlamentar sofrido 

pelo Partido dos Trabalhadores, ocasionando o fim do financiamento 

público para pontos de mídia livres e pontões de cultura digital. Nesta 

atual conjuntura a necessidade de se organizar como grupos autônomos 

e sustentáveis se tornou fundamental para garantir a continuidade do 

funcionamento das atividades. Neste conturbado contexto, rádios livres, 

portais multimídia e coletivos de audiovisuais encontram na economia 

solidária e na articulação em rede meios para sobrepor a falta de fi-

nanciamento direto das organizações públicas. Formam-se conexões 

em rede e trabalhos colaborativos como uma perspectiva de superar as 

dificuldades.

Como foi citado no parágrafo acima, “O Programa Cultura Viva 

antecipa provas do que pode dar certo”. Com base nos principais pi-

lares do programa, (softwere livre, economia solidária e articulação em 

rede), foram formadas experiências entre os coletivos culturais que hoje 

representam caminhos para superação das crises instaladas no cenário 

brasileiro. Como exemplos de tecnologias sociais frutos da percepção 
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ampliada desses pilares e de outros fundamentos da própria experiência 

da sociedade, citamos  as produtoras culturais colaborativas: https://co-

laborativas.net/tecnologia/.

Ainda no âmbito da comunicação e da liberdade de expressão, 

destacamos:

“A importância da sociedade civil se organizar de maneira autô-
noma e garantir serviços e plataformas na internet para os cole-
tivos de cultura e movimentos sociais poderem ter autonomia de 
suas informações” passam para “Um Novo Agir” passam a au-
mentar o intercâmbio de tecnologias. (Carta COMPOP – BA 
– 2017)

Em relação com a Educação, o comportamento do agir econômico 

as estruturas e modelos, cabe à pedagogia transmitir as novas gerações 

uma nova formação humana.

Portanto a reflexão pedagógica da comunicação também é necessá-

ria. O modo de educar os novos cidadãos no uso das ferramentas a favor 

da valorização cidadã e da reorganização social centrada no homem é 

urgente. 

Comunicação e a Cultura nessa interrelação têm que abordar valores 

porque intrinsecamente “cultura” são valores. 

Valores culturais também influenciam no desenvolvimento do ser-

viço público. E também não podemos esquecer que valores culturais 

também impactam no desenvolvimento da gestão do terceiro setor. 

Tornar a comunicação viva, permanecermos conectados, relatar os 

passos, os frutos alcançados, ter o olhar centrado no outro acreditando 

que “tudo aquilo que não se comunica se perde”. Desse modo, a cultura 

de uma comunicação viva será não só “recebida intelectualmente, mas 

também participada e compartilhada”. Por fim, na cultura de uma co-

municação viva, “é imprescindível enfatizar o positivo, ressaltar aquilo 

que é bom, pois muito mais construtivo evidenciar o bem, insistir sobre 

as coisas boas e sobre as perspectivas positivas.
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6. CULTURA VIVA COMUNITÁRIA – 
PROMOVENDO A DIVERSIDADE E 
AFIRMANDO IDENTIDADES NOS 

TERRITÓRIOS DA AMÉRICA LATINA

Alexandre Santini7

A realização do Fórum Cearense de Pontos de Cultura revestiu-se 

de uma importância ímpar, com repercussão em nível nacional, em um 

momento de crise e extrema dificuldade no país, com sérios reflexos no 

retrocesso e descontinuidade das políticas culturais e, notadamente, da 

Política Nacional de Cultura Viva. Neste sentido, ao reunir a rede de 

Pontos, constituir a Comissão Estadual de Pontos de Cultura e esta-

belecer uma agenda propositiva de diálogo com o governo do estado, 

centrada na formulação de um Projeto de Lei da Política Estadual de 

Cultura Viva, podemos considerar que este Fórum aponta perpectivas 

interessantes de continuidade e avanço em um contexto de crise. 

Para contribuir com esta iniciativa, refletiremos aqui sobre o processo 

que há cerca de uma década reúne um expressivo conjunto de organiza-

ções culturais comunitárias  de  diversos países  da América Latina, em 

nível local, nacional e regional,  em torno do conceito de “Cultura Viva 

Comunitária”. A partir de uma  breve análise do contexto histórico e 

político em que estas experiências passam a se reconhecer e se organizar 

em uma perspectiva continental, procuramos identificar a construção de 

um “repertório comum” a esta articulação continental:  eixos de atuação, 

tipologias e características das organizações culturais comunitárias. 

Ao abordar a trajetória de construção do conceito e de um movi-

mento de Cultura Viva Comunitária na América Latina, temos como 

premissa  que  as políticas culturais se inscrevem em uma perspectiva 

mais ampla do que o campo estrito da produção artística ou da de-

mocratização do acesso a bens, produtos e serviços culturais. Trata-se, 

como aponta Victor Vich, de “posicionar a cultura como agente de 

7 Diretor Geral Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fundação de Artes de Niterói. 
Mestre em Cultura e Territorialidades - UFF. 
e-mail: santini.as@gmail.com
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transformação social e revelar a dimensão cultural de fenômenos apa-

rentemente não culturais” (2012). Neste sentido, é necessário pensar a 

cultura relacionada aos fenômenos sociais, estabelecendo conexões com 

os processos políticos em curso na sociedade e analisar em que medida 

as Políticas Culturais interferem na construção efetiva de outras socia-

bilidades, projetos e modelos de ação política.

A Cultura Viva Comunitária na América Latina teve como elemen-

to detonador  o surgimento do Programa Cultura Viva e dos  Pontos 

de Cultura no Brasil durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010). Esta política pública, que no auge de sua imple-

mentação chegou a envolver cerca de 4 mil organizações e iniciativas de 

cultura comunitária, engendrou processos de participação e articulação, 

onde atores da sociedade civil,  provocados pelo Estado, se articularam 

no sentido de incidir concretamente em processos de implementação 

de políticas públicas de cultura, possibilitando a inserção do debate das 

Políticas Culturais com maior ênfase na agenda pública e no cenário 

político do país durante ao menos uma década. 

Essa conjuntura vivida no Brasil chamou a atenção de gestores e 

agentes culturais de cidades e países da América Latina, que passavam 

por processos políticos similares, com realidades sociais e culturais co-

muns e, sobretudo, compartilhavam paradigmas que aproximavam a ex-

periência brasileira de outras iniciativas em países latino-americanos:

“Somos experiencias que creemos firmemente en la posibilidad 
y en la necesidad de reconstruir la acción política y la sociedad 
en un nuevo paradigma que desde abajo de la sociedad recree 
el ejercicio de poder tanto del estado, como de la sociedad ci-
vil, como de los partidos y movimientos politicos, comprome-
tiéndonos a establecer relaciones más dinâmicas, horizontales y 
democráticas entre todos estos actores. (…) Creemos que estas 
iniciativas deben estar guiadas por la práctica de la ciudadania 
cultural y el fortalecimiento de los derechos culturales en la 
perspectiva de la democratización cultural. (CULTURA VIVA 
COMUNITARIA, 2013, p. 22).”

Em pouco mais de uma década, esta construção continental em 

torno da Cultura Viva Comunitária obteve resultados expressivos. A 

realização de 3 Congressos latino-americanos, incidência em fóruns e 
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organismos internacionais, experiências de políticas públicas em cidades 

e países da América Latina, criação do programa intergovernamental 

IberCultura Viva, entre outros logros importantes. Trata-se, provavel-

mente, da mais consolidada experiência de construção de um repertório 

comum para o pensamento e a prática em torno de políticas culturais na 

América Latina.

CONTEXTO SOCIAL E POLÍTICO 
LATINO-AMERICANO 

A primeira década do século XXI na América Latina é caracterizada 

por um ciclo de estabilidade democrática, representando à época a su-

peração de um histórico  de instabilidade e autoritarismo no continen-

te. Esse período caracterizou-se, também, por um alinhamento político 

mais à esquerda entre os governos da América Latina, em contraposição 

ao período imediatamente anterior na década de 90, quando o receituá-

rio econômico neoliberal pautou as diretrizes política e econômica dos 

governos nacionais dos países latino-americanos. 

Em que pesem as diferentes realidades de cada país, as diferenças de 

orientação político-ideológica dos governos e mesmo do rumo tomado 

por suas respectivas administrações, percebemos neste panorama uma 

reconfiguração da agenda social e política latino-americana, trazendo à 

tona processos históricos de resistência e afirmação de direitos latentes 

no continente:

“Una rápida mirada sobre la realidad actual latinoamericana nos 
permite establecer un conjunto de elementos comunes y regio-
nales. Por un lado, las últimas décadas han sido el escenario tem-
poral de la irrupción de movimientos populares y democráticos 
en capacidad de acceder y gestionar el Poder del Estado en algu-
nos lugares, en gran medida en reacción al funesto despliegue de 
los neoliberalismos ultramontanos em vários de nuestros países 
durante la década del 90. Esa aparición ha permitido el resur-
gimiento de núcleos discursivos y acciones institucionales con 
una resonancia positiva en aquellas organizaciones y referencias 
ligadas a la tradición de la búsqueda de una Patria Grande lati-
noamericana, emancipada de los imperialismos y con una justicia 
social efectiva en la vida cotidiana. En estos últimos quince años 
abundaron las acciones continentales y nacionales vertebradas 



66

en torno de estas grandes y queridas banderas populares, acom-
pañadas de no pocas reformas políticas de importancia (leyes 
de democratización de los medios de comunicación, reformas 
constitucionales, programas sociales de mayor cobertura social, 
visibilización de nuestros pueblos originarios, posturas diferentes 
frente a los organismos multilaterales de credito, etc.)” (BALÁN, 
2015, p.29).

No entanto, apesar dos avanços políticos, sociais e econômicos obti-

dos por esses governos de corte democrático e progressista na América 

Latina, foram evidentes os limites dessas experiências em promover re-

formas estruturais, seja no sentido de uma ruptura com o modelo de de-

senvolvimento do capitalismo industrial e financeiro, na redução efetiva 

da desigualdade social, na constituição de instrumentos de democracia 

direta e participativa, e mesmo, no âmbito das Políticas Culturais, de ir 

além da promoção e da democratização do acesso a bens e serviços.

A visibilização e fortalecimento destas experiências se tornam pos-

síveis no contexto de um processo histórico de avanços e conquistas so-

ciais da primeira década do século XXI na América Latina. Ao mesmo 

tempo, quando tais experiências introduzem em seu horizonte ético e 

conceitual as epistemologias da descolonização e do buén vivir, apontam 

criticamente para os limites e contradições  de um modelo desenvol-

vimentista baseado na acumulação de bens, no aumento do consumo 

e na superexploração da natureza. O movimento latino-americano de  

Cultura Viva Comunitária passa portanto, a dialogar com outros para-

digmas civilizatórios e aspirar por outro modelo de desenvolvimento, 

que podem ser resumidos em três conceitos-chave: descolonização, des-

patriarcalização e desmonetização.   

DEFININDO CULTURA COMUNITÁRIA 

As organizações e coletivos culturais comunitários fazem parte da 

realidade social da América Latina. Estima-se que são mais de 120 

mil em todo o continente. São rádios comunitárias, grupos de teatro 

amador, museus de bairro, bibliotecas populares, festas e celebrações de 

vizinhança, circo social, coletivos urbanos de rap e hip-hop, manifesta-

ções da cultura tradicional com forte vínculo comunitário, e toda uma 
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diversidade de expressões, de acordo com a característica e a realidade de 

cada região ou país. Fato é que, seja nas pequenas cidades e vilas ou nos 

grandes aglomerados urbanos periféricos, existem estes grupos ativos 

que, através do jogo, da criação cultural, da comunicação popular e das 

celebrações comunitárias, buscam sensibilizar o espaço público de seus 

territórios e convocar a participação coletiva. Mais de 200 milhões de 

latino-americanos participam dessas atividades culturais comunitárias 

em repetidas ocasiões durante cada ano.

Existem, no entanto, uma gama de sentidos e concepções de co-

munidade que perpassam a construção do conceito de Cultura Viva 

Comunitária. Um primeiro aspecto a ressaltar é que a noção do 

Comunitário, aqui,  vai além de habitar e coexistir em um determinado 

território. Atribui-se aqui um sentido mais amplo à ideia de  comuni-

dade, enquanto espaço de construção de laços de coletividade, perten-

cimento e solidariedade. Esta noção do comunitário está relacionada 

também às noções  de “bem comum” e de “buén vivir”, expressões que 

remetem a conceitos, práticas e modos de vida adotados pelas comu-

nidades indígenas e povos originários do continente latino-americano.

Cabe a nós no Brasil, buscar interagir e nos relacionar mais ativa-

mente com este processo em curso na América Latina. Compreendendo 

que um desafio importante para a rede de organizações culturais articu-

ladas em torno do Cultura Viva e dos Pontos de Cultura no Brasil é o de 

buscar construir processos de articulação política mais autônomos e em 

rede, para além do Estado, a experiência da Cultura Viva Comunitária 

na América Latina pode descortinar possibilidades interessantes neste 

sentido. 

Por fim, fica o convite, político e afetivo, para que a rede de Pontos 

de Cultura do Ceará se some à construção da participação brasileira no 

IV Congresso Latino-americano de Cultura Viva Comunitária, que se 

realizará entre os dias 10 e 17 de maio de 2019, na Argentina. 
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7. REFLEXIÓN HACIA NOSOTROS 
MISMOS - INTERPELARNOS Y DUDAR  

DE NUESTRAS CERTEZAS FORMA 
VIRTUOSA DE PERFECCIONAR 

NUESTRO ACCIONAR

Ricardo Talento8

El pronunciar la palabra CULTURA no solo significa un compro-

miso, sino tomar posición con respecto a que estamos queriendo decir 

cuando hablamos de cultura y que estamos haciendo en nombre de ella. 

Aquí me tomo el atrevimiento de transcribir fragmentos de un docu-

mento del dramaturgo, actor y director argentino Juan Carlos Gene es-

crito en el año 1971 al asumir como presidente del Gremio Asociación 

Argentina de Actores y siendo líder organizador del Centro de Cultura 

Nacional “José Podesta”, organización política cultural que reflexionó 

sobre el rol de la “Cultura” en nuestra Latinoamérica. Documento que a 

pesar de ser silenciado por el olvido intencional del mundo del prestigio 

cultural, es parte del eje conceptual que guía y tensiona nuestro hacer 

diario en el Teatro Comunitario Argentino en esto que hemos dado en 

llamar Cultura Viva Comunitaria.

Dice Gené:

“Para nosotros, hombres de la cultura, es fundamental preci-
sar qué significa esta palabra. He utilizado adrede las palabras 
“hombres de la cultura” como si, por serlo, fuésemos hombres 
especiales, de una zona particular de la vida, la zona de la “cultu-
ra”. Decir “hombres de la cultura” es dejar sentado desde ya que 
existen hombres que no pertenecen a ella. La cultura sería así un 
campo específico y del que quedaría excluida la inmensa mayoría 
de las actividades humanas: el comercio, por ejemplo; la indus-
tria; la forma jurídica y práctica del Estado; el sistema represi-
vo; las diversiones, salvo, para estas últimas, que tengan formas 
“culturales”. Quizá sea éste el terreno en que las contradicciones 

8 Director – Circuito Cultural Barracas, Teatro Comunitário Buenos Aires Argentina.
 e-mail: talentoricardo@gmail.com
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pueden advertirse con mayor claridad: el empleo del tiempo li-
bre del hombre, la forma de sus expansiones. Al parecer, éstas 
son de dos clases: unas de significado oscuro o neutro y otras 
de signo altamente positivo, con vinculaciones aparentes con la 
educación que implicarían ciertos “mejoramientos” espirituales 
de los beneficiarios de estas expansiones. Estas serían las diver-
siones consagradas como buenas, como “culturales”. Así habría 
un cine “cultural” y uno que no lo es; un “teatro cultural” y otro 
de sino no-cultural, etc. Y elijo actos de empleo del tiempo libre 
de la gente considerados habitualmente como susceptibles de ser 
asimilados a la “cultura”. Pero a nadie se le ocurre considerar en 
el campo de la cultura a los medios de transporte o a los siste-
mas de vacunación masiva, y mucho menos a los mecanismos del 
poder, las relaciones de producción, el grado de dependencia o 
Independencia de un país.”

La cultura así concebida podría ser vinculada con la teoría antropo-

lógica de “los gestos inútiles”, aquella que señala el nacimiento real del 

hombre en el instante en que es capaz de realizar un gesto no imprescin-

dible para su subsistencia, como labrar un adorno en su hacha de piedra. 

Mis escasos medios me impiden entrar en la discusión científica de esta 

teoría. Pero uno ha aprendido también con los años que las teorías, y 

particularmente las sacrosantas teorías científicas, surgen de ideologías, 

vale decir de maneras de concebir el mundo y nuestra acción dentro de 

él. Y en este sentido creo legítimo unir nuestra manera habitual de sentir 

la cultura, de sentirnos y de vivirnos como “hombres de la cultura”, con 

esta teoría que separa la cultura del resto de la vida humana y que expulsa 

al hacha del área cultural para quedarse con el adorno. No tengo medios 

técnicos para discutir este enfoque antropológico, pero sí tengo un cierto 

grado de libertad que me permite optar entre posibilidades y ubicar mi 

acción como mi conciencia de la historia me lo aconseje. Porque uno de 

los resultados de estos particulares enfoques de la cultura es hacer de la 

ciencia un arma invencible, a fuerza de tener la autoridad indiscutible 

de la razón, para situar al hombre en su realidad, de una determinada 

manera. Se olvida el detalle de que las tan en boga ciencias sociales, han 

sido previamente gestadas por ideologías, y que determinadas teorías 

sólo nacen de determinadas sociedades. Y así, por ejemplo, una teoría 

que asigna a la cultura un rol separado del resto de la actividad humana, 

tiene como marco una sociedad que atomiza la actividad del hombre 
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y con ello atomiza al hombre mismo, hasta hacerlo perder identidad, 

sentido de totalidad, de colectividad. Por donde podríamos atrevernos a 

sospechar que la suprema autoridad de la ciencia no es tal.

Creo que puede distinguirse claramente, a partir de estos supuestos 

culturales, que la cultura sería una zona  del hacer humano. Y esto, sos-

pechoso de por sí, no sería nada si no comprobáramos además que esa 

zona es sagrada. La ZONA SAGRADA DE LA CULTURA. Algo 

así como el depósito de todo lo mejor: de los valores científicos y estéti-

cos, lo que parece quedar al resguardo de los vaivenes de la historia, tan 

escandalosa, desordenada y llena de pasiones.

Se advierte claramente que si la cultura es un valor en sí, separado de 

la vida social toda, que si los valores científicos y estéticos son universa-

les, no es de ninguna manera incompatible la cultura con la dependencia 

nacional. Porque la cultura es universal.  Pero universal es el término 

con que los imperios europeos y su heredero norteamericano designan 

a “su” cultura. 

Bien, nosotros somos americanos. Vamos a revisar. El carácter que 

me he permitido llamar sagrado de la “cultura” tiene una clara funcio-

nalidad. Ante todo, un régimen basado en el sometimiento colonial sis-

temático, que para ello necesita hacer de la corrupción su mandamiento 

moral N°1; de la violencia represiva en todos los órdenes su signo de 

legalidad; de la excitación permanente y artificial de los apetitos y de 

la simultánea prohibición de satisfacerlos, su mecanismo de dominio 

sobre los hombres. Un régimen semejante necesita una zona impía, una 

zona sagrada, una zona preservada de la contaminación de sus propias 

acciones. 

Pero voy a apelar a simples recuerdos estudiantiles de muchos: cuan-

do en la escuela primaria o el colegio nacional hemos tomado contacto 

con las llamadas culturas precolombinas, por ejemplo; o con la griega 

o la egipcia, no estudiamos solamente las manifestaciones artísticas y 

científicas; también tomamos contacto con las formas del Estado en 

esas culturas, y de las clases sociales, y de las castas, y del papel de la clase 

militar, y con su agricultura y con el grado de soledad o de solidaridad 

que la cultura creaba. Y a todo esto llamábamos, junto con el vestido y 

la forma de los telares, la “cultura incaica” o “griega” o “egipcia”. Y esto 

es lo correcto. Porque cultura es la forma que en una sociedad toma la 
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lucha por la sobrevivencia y por expresar esta lucha. Es decir, que no 

hay zona posible de la actividad del hombre que pueda quedar excluida 

de la cultura. Cultura es TODO LO QUE EL HOMBRE HACE. 

Sólo la naturaleza virgen, sin la obra modificatoria del hombre, puede 

quedar afuera. Cultura y sociedad son prácticamente sinónimos, cultura 

y pueblo.

Y si algo debe comenzar por decirse bien alto que nuestra inutilidad 

seguirá siendo tal, mientras no salgamos de la zona sagrada. Y mientras 

no hagamos nuestro, como vivido, el concepto de cultura como hacer 

del pueblo, y de un pueblo que está en clara actitud de resistencia.

Un pueblo que no se conforma con su papel de receptor de señales 

culturales y que toma un papel activo en la emisión de señales, señales 

que transforman la vida y que indican los caminos por donde llegará a 

superarse la dependencia. Y a partir de aquí, congruentes con el prin-

cipio del “nosotros”, hacernos cargo de nosotros mismos. Disponernos 

a abandonar el mito de la inutilidad de la cultura y, por el contrario, 

tomar conciencia de su eficacia, cuando se vive naturalmente en un que-

hacer permanente con los otros (con nuestra gente, el pueblo, nosotros 

mismos).” 

Me permito agregar una reflexión más sobre el tema cultura, escrita 

en un bar próximo al Congreso Nacional de la República Argentina, 

al salir de una reunión con bien intencionados Diputados consultando 

sobre un proyecto de ley que de derecho a la cultura.

DERECHO A LA CULTURA

Me surge esta reflexión ante la frase tan escuchada no solo por po-

líticos y funcionarios, sino muy escuchada entre la gente de arte que 

con la mejor de las intenciones considera que hay que llevar “Cultura” 

como forma de “Inclusión” de los sectores supuestamente carentes de 

“Cultura”.

“Me doy a pensar  que todos nacemos y nos desarrollamos dentro de 

un marco cultural, hasta la forma de parir está condicionada por este en-

cuadre. Entonces me pregunto ¿Ante qué necesidad nace este reclamo 

de derecho? ¿Cuál es la cultura necesaria que nos falta?
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Y aquí me pregunto o mejor dicho sospecho, que se están refiriendo 

a la autodenominada, autoproclamada y auto valorada  “Cultura univer-

sal”  y en pos de ser más claro, la eurocéntrica-estadounidense e  imperial 

cultura dominante.

Lo que  falta y  por consecuencia es  una necesidad y si hay una ne-

cesidad está implícito un derecho, es  desarrollar  y desarrollarnos desde 

nuestro marco cultural. Desarrollar nuestro potencial creativo, empode-

rarnos a partir de lo que somos como camino virtuoso hacia una inter-

culturalidad  nacida de la valorización de las distintas culturas y no de 

un sometimiento a la dominante, “Cultura universal”

Esto implica estar atentos y tener la intencionalidad de producir un 

“Desmalezamiento” cultural en cada uno de nosotros, visualizar desde 

dónde estamos retransmitiendo valores éticos y estéticos, técnicas y con-

ceptos. No solo preguntarnos el qué y cómo hacer, sino sobre todo, pre-

guntarnos el ¿Para qué? hacemos lo que hacemos.  Preguntarnos con-

tinuamente si en nuestro accionar no estamos produciendo una nueva 

capa de transculturización o lo que es peor dando acceso a valores de la 

cultura dominante como fuente de derecho.

Creo que este debate debe darse la CVC.  Tenemos que apuntar a 

un empoderamiento comunitario, familiar e individual como camino a 

imaginar una nueva “ficción” o sea, un pensamiento filosófico de eman-

cipación, intercultural y de construcción política que permita desde el 

empoderamiento de los supuestos desamparados culturales, un buen 

vivir para todos.

Nadie viene de la nada, nadie nació en la nada, nadie vive en la 

nada, todo tiene su historia, su memoria ancestral, el territorio y el que 

lo habita, indagarnos e indagarlo es un camino de empoderamiento, 

tenemos nuestra riqueza, reconocerla y valorarla es el comienzo de 

emancipación, aceptar el mestizaje como heredad virtuosa, la desmesura 

como entorno que nos moldea, el caos como construcción dinámica y 

nuestras pobrezas como riqueza del no necesitar lo innecesario y desde 

esa realidad emitir señales, con proyección de futuro.

El siguiente texto es parte del material de reflexión que utilizamos 

los grupos de teatro comunitario  como guía de nuestro accionar.

“Los más de 30 años de desarrollo del Teatro Comunitario en 

Argentina nos permite conceptualizar y sintetizar en esta conceptuali-
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zación el eje de nuestro hacer, no solo visualizar el cómo y el qué, sino 

poniendo el acento en el ¿Para qué? De nuestro accionar. 

Hablamos de un teatro de vecinos para vecinos, o sea estamos ha-

blando de un territorio determinado que contiene el concepto de vecin-

dad, del cercano, del que habita en proximidad o sea el que comparte 

un marco cultural de memoria e identidad común, más allá de políticas 

partidarias o creencias religiosas. 

La ficción que produce, adquiere legitimidad porque nace de esta 

unidad micro cultural unida a lo territorial desde donde se constru-

ye y son sus propios habitantes quienes la elaboran y ponen en escena 

auto interpelándose e interpelando a los espectadores en este convivio 

humano que es el teatro. El Teatro Comunitario produce ficción con 

intencionalidad de futuro y desde esta ficción organiza y emite señales 

compartiendo memoria y  sueños colectivos.

Incluye, organiza y produce desde el concepto de vida colaborativo, 

opuesto al concepto competitivo imperante en nuestra sociedad e inte-

grando en su práctica a todas las generaciones  como forma virtuosa de 

intercambio y retransmisión saberes.

Tiene como eje de su accionar un pensamiento transgresor, todo ser 

humano es esencialmente creativo y desarrollar este potencial es apos-

tar a un ciudadano capaz de imaginarse e imaginar una sociedad donde 

el concepto del buen vivir sea un deber y un derecho a instalar; por 

consecuencia construye política de espíritu comunitario. 

No es solo por una cuestión de cantidad numérica  que el Teatro 

Comunitario  propone e incentiva el grupo numeroso, es por consi-

derar esenciales los aportes colectivos y como anticuerpo a convertir-

se en  grupos elitistas y cerrados. En la rica y virtuosa circulación de 

integrantes el teatro comunitario ha encontrado su fortaleza y aleja el 

peligro de aislamiento estético pasible de hacer perder anclaje en su 

propia comunidad

Desecha y se opone al concepto de zona sagrada y de “Prestigio”que 

los sectores dominantes ponen a la cultura. Concepto funcional a la ex-

plotación, exclusión y marginación de gran parte de la población.

El Teatro Comunitario al nombrar teatro se refiere al hecho de re-

presentación ceremonial que esta palabra contiene y no al concepto de 

espacio con que la cultura dominante encorseta y no, inocentemente, a 
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esta palabra. La ceremonia teatral comunitaria no es de  sala o de calle, 

se realiza  donde sea necesaria realizarla teniendo en cuenta eso sí, las 

necesidades estéticas que el espectáculo requiera.

La autogestión en el Teatro Comunitario es una práctica más del 

empoderamiento comunitario; demostrando en el hacer que la orga-

nización comunitaria puede realizar y sostener en el tiempo complejos 

proyectos teatrales y aportar una nueva mirada de producción al queha-

cer teatral en general. 

El teatro comunitario es por espíritu y concepción amateur, pero 

profesional respecto a sus capacidades técnicas y creativas, sería un er-

ror llegar a pensar que por ser comunitario desconociera el oficio de las 

artes teatrales, simplemente lo aprehende, transmite y  ejecuta desde la 

concepción colaborativa que ha elegido para construir y transitar su 

camino.” 

Me he permito transcribir estos documentos no solo como una for-

ma de darlos a conocer, sino para que sigan interpelando nuestra cons-

trucción cultural en el campo comunitario. La “Cultura dominante, 

Eurocéntrica e imperialista Norteamericana” no solo tiñe, sino que atra-

viesa y coloniza nuestros bien intencionados trabajos comunitarios. El 

estar alertas, interpelarnos e interpelar nuestro hacer diario en el campo 

cultural comunitario es una tarea militante que tenemos que asumir sin 

miedos y solidariamente entre compañeros como forma de liberación, 

no basta y hasta es peligroso el aplauso complaciente entre pares, po-

demos estar fertilizando el campo del enemigo con nuestro accionar 

cultural y eso sería fatal para nuestros pueblos.  

Podría enumerar los distintos proyectos virtuosos de CVC que han 

nacido y  desarrollado en la Argentina, pero es mi intención en este 

artículo interpelarnos como integrantes de este movimiento ¿Por qué 

hemos llegado como país a tener un gobierno que reniega en su accionar 

de lo popular, para ser más claro de todo lo que nace de la comunidad 

como forma de empoderamiento cultural? Ahí me surge la duda de lo 

que estamos construyendo ¡Porque la batalla es cultural! Y si nuestra 

propia gente toma la creación como una forma de diferenciación de su 

propia comunidad sintiéndose el “artista” o sea el distinto, estamos “Al 

horno” como decimos en mi barrio. Si no entendemos que el desarrol-

lo de nuestra esencialidad creativa como seres humanos debe ser para 
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poder imaginarnos colectivamente de otra manera, alejados de las im-

posiciones y pautas culturales de consumo y sumisión que nos imponen 

los poderes de turno nuestra tarea se va a reducir a retransmitir técnicas 

artísticas que  en lo inmediato puede sacar a alguien de la marginación 

pero lo vamos a introducir en otra forma sutil de marginación, creerse 

distinto a sus pares, sentirse el elegido, el dotado de capacidades indivi-

duales que le han permitido sobresalir y abrirse un camino en el “presti-

gioso” mundo de las artes.

Vuelvo a reiterar no estoy negando ni regando de lo construido, todo 

lo contrario la Cultura Viva Comunitaria es una respuesta al mundo 

globalizado que expulsa lo distinto, que impone una ficción única o sea 

una sola posibilidad de soñarnos, de la particularidad de los territorios 

surgen las legítimas y nuevas ficciones, la alteridad como tejido virtuoso.   

Mucho se ha hecho y mucho se sigue haciendo desde nuestras comuni-

dades para  imaginar y por consiguiente  lograr un buen vivir colectivo, 

estas líneas  no son más  que una reflexión, un estar alertas,  un desma-

lezarnos como suelo decir, no ser inocentes, porque el atravesamiento de 

la cultura dominante está presente en nuestro accionar diario y el reser-

vorio de nuevas propuestas y caminos que ofrece la comunidad es muy 

valioso como para que sea absorbido, comercializado e inactivado como 

muchas veces ha ocurrido por los poderes hegemónicos que dominan 

este mundo globalizado.
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8. TEJIENDO LA RED ECUATORIANA DE  
CULTURA VIVA COMUNITARIA

VIVENCIAS Y APRENDIZAJE PERSONAL 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Daniela Pabón Marreiro9 

La resistencia de nuestros pueblos originarios nos inspiran, es su 

legado y la memoria de nuestros ancestros quienes sostienen nuestros 

pasos. Nuestras ciudades crecen y nos alinean, la humanidad se enferma, 

la naturaleza se maltrata. Nos negamos a no hacer nada. Brotamos como 

semillas de transformación que se esparcen por todo el continente para 

construir utopías.

CADA ENCUENTRO ES ESPERANZA 

Desde el año 2011, diversos colectivos, organizaciones, artistas, ac-

tores y gestores culturales en Ecuador nos venimos convocando para 

dialogar sobre la Cultura Viva Comunitaria con el objetivo de discutir 

sobre una propuesta de construcción y organización de este movimien-

to que visibilice y potencie a las diversas manifestaciones y expresiones 

culturales existentes en nuestro país. 

Veníamos de experiencias organizativas previas de mediana, larga 

trayectoria y otras emergentes en la constitución de colectivos, activa-

ción de arte y cultura en zonas periféricas de la ciudad, barrios popula-

res, parroquias, comunidades y comunas rurales, espacios culturales, fes-

tivales populares, circulación cultural e intercambio, así como procesos 

de redes,  cooperación cultural y derechos culturales atravesados por la 

práctica de la gestión cultural y social. 

Desde nuestras diversas identidades nos reconocíamos como hace-

dores de la cultura comunitaria, independiente, desde una diversidad de 

9 Daniela Pabón Marreiro (Quito-Ecuador). Artista escénica y Gestora cultural. 
Integra el Núcleo Dinamizador de la Red Ecuatoriana de CVC, es Coordinadora del 
Festival del Sur: Jornadas internacionales de arte y cultura y trabaja con diversos colec-
tivos en proyectos de arte y comunidad. e-mail: danipabon.art@gmail.com 
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prácticas y saberes con un profundo compromiso social y convicción de 

que a través de nuestras estrategias y acciones aportábamos o buscába-

mos el bienestar integral de nuestras comunidades, influyendo significa-

tivamente en la vida local.

Así, afirmábamos el potencial del sector cultural para el desarrollo 

de nuestras sociedades y la posibilidad de generar una actoría social y  

política colectiva,  organizada desde lo comunitario. 

Se propone entonces la creación de un Núcleo dinamizador que 

pueda viabilizar y dar continuidad a las construcciones colectivas ge-

neradas, mismo que se ha ido forjando desde la iniciativa y constancia 

de quienes lo hemos asumido, con respaldo y compromiso colectivo de 

impulsar y fortalecer desde todos nuestras trincheras a la Cultura Viva 

Comunitaria. 

Los espacios de diálogo y participación constantes  se han configura-

do como uno de los pilares en la estructura de la organización, dinami-

zando en el desarrollo de asambleas, talleres, programaciones, encuen-

tros y congresos locales, nacionales e internacionales, mesas de trabajo 

con instituciones culturales que han aportado a construir los imagina-

rios y consensos comunes para nuestras líneas de acción.

La articulación y tejido social que se ha vinculado desde estos espa-

cios permite el intercambio afectivo de experiencias, prácticas y saberes, 

lo que genera sentido de comunidad, pertenencia e identidad colectiva 

cargada de significados, principios y valores comunes; genera lazos de 

colaboración para iniciativas, proyectos y procesos comunitarios; reco-

noce y potencia nuestra participación como actores y gestores culturales, 

como inversionistas del quehacer cultural y aporta al fortalecimiento or-

ganizativo para el trabajo en territorio e incidencia en políticas públicas 

de base comunitaria, posicionándonos como agentes activos de nuestras 

comunidades en el derecho y compromiso de construir participativa-

mente horizontes para el buen vivir.

Nuestros procesos locales, la coyuntura social, la organización y rea-

lización de nuestro 3er Congreso Latinoamericano de CVC en Ecuador 

y la agitación latinoamericana nos han impulsado a generar firmemente 

un Movimiento de Cultura Viva Comunitaria en Ecuador.
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CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA DESDE LAS BASES 

Las manifestaciones, expresiones y prácticas de la Cultura Viva 
Comunitaria, en nuestro país como en todas las sociedades y pueblos 
como sabemos existen desde siempre y se ha construido en su mayoría 
al margen del Estado o incluso en contra de él, desde la iniciativa autó-
noma, auto-gestionada y sostenida por las bases sociales y los sectores 
populares,que construyen modos de vida y alternativas de gobernabili-
dad como fuente de desarrollo personal, creativo, social, político y eco-
nómico basado en la convivencia, reciprocidad, respeto, participación, 
armonía con la naturaleza, en la búsqueda del bien común, en beneficio 
de nuestras comunidades. 

En contradicción con la cultura hegemónica dominante, la Cultura 
Viva Comunitaria aunque firme, siempre ha tenido que luchar por el 
acceso a los derechos culturales y garantías para su libre desarrollo. Los 
diferentes procesos sociales con los que nos hemos encontrado coincidi-
mos en que el mayor obstáculo para la consolidación de nuestros objeti-
vos son las permanentes tensiones entre los  grupos culturales, el desgas-
te existente en los movimientos sociales y su falta de credibilidad en los 
procesos participativos, la irrupción o coaptación por parte de las ins-
tituciones públicas de las iniciativas y procesos culturales generados en 
territorio, que han incluso excluido a los propios actores comunitarios. 

Esa desconfianza permanente ante la institucionalidad, los cambios 
de puesto, las formas de gestión obsoletas y burocratizadas que preca-
rizan el trabajo del gestor, sumada a la inestabilidad y apatía propia del 
sector, nos ha puesto en la consciencia de que es necesario construir una 
red de trabajo que promulgue la participación colectiva y el desarrollo 
de iniciativas comunes que beneficien a nuestro quehacer cultural, que 
se potencien desde la autonomía, soberanía y sostenibilidad y crear una 
experiencia ante todo humana que permita generar transformaciones 
más profundas en nuestra sociedad. 

La construcción comunitaria no puede darse en otro lugar que no sea 
en territorio, con la comunidad, y con nosotros siendo parte de ella. No 
se nos hace válido y consecuente que sean otros los que deciden por no-
sotros, ni imponer a otros; por tanto si queremos formar una red sólida 
es necesario afianzar esas bases comunitarias, aprendiendo para quienes 
se van sumando a aportar sobre lo construido y con un respeto siempre 

de los procesos que nos anteceden. 
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Consideramos a la Cultura Viva Comunitaria como una nueva con-

cepción organizativa que parte de afirmar el carácter transformador que 

tienen las culturas y que su génesis y razón es  fundamentalmente la 

voz y acción de los diversos pueblos y nacionalidades de nuestro país y  

de ese universo inacabable de actores y gestores, culturales y artísticos, 

urbanos y rurales que van configurando sus propias identidades en pro-

cesos permanentes de carácter comunitario.

Encontrarnos, reconocernos, mapearnos, escucharnos, visibilizarnos, 

potenciarnos, intercambiarnos, dialogarnos, cuestionarnos, recrearnos, 

transformarnos a nosotros mismos como individuos, y a través de nues-

tras acciones e identidad entendernos dentro de un sentido social más 

amplio ha sido fundamental, pues nos ha ayudado a quienes hemos esta-

do presentes en las iniciativas del movimiento a comprender nuestro rol 

en nuestras comunidades, a crear nuestras propias definiciones, a confiar 

en el poder transformador del arte y las culturas, a afianzar nuestros 

compromisos y buscar un tejido más fino, con más amor.

CONECTAR CAMPO-CIUDAD 

Si bien, el proceso de construcción ha estado en su mayoría en las or-

ganizaciones y colectivos de procesos culturales urbanos y centralizados 

en Quito; desde nuestras construcciones previas siempre ha existido el 

sentido de buscar una re significación en las dinámicas de las ciudades, 

que no eran lo que son hoy. Las ciudades son también territorios de 

resistencia que guardan memorias, identidades y patrimonios que no 

podemos perder, que son parte de esa historia colectiva y de la forma en 

la que queremos seguir construyendo las ciudades. 

Surgen también desde el profundo respeto y entendimiento de nues-

tros pueblos milenarios, que cargados de sabiduría han tejido principios 

y modos de vida que constituyen la verdadera cultura viva comunitaria, 

que marcan orientaciones a la sociedad para plantearse y asumir nuevas 

formas organizativas, nuevos mecanismos de participación. La voluntad 

para querer encontrarnos desde diversas esferas entre el campo y ciudad  

en distintos territorios nos ha posibilitado comprender mejor nuestra 

construcción de lo “comunitario”.
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Sentidos como la minga, la pambamesa, el trueque, los raymis, las 

fiestas populares, rituales e intercambios interculturales nos ayudan a 

reconfigurarnos y re-crear prácticas y principios comunitarios, sumado 

a las diversas iniciativas urbanas y alternativas que surgen de sí y que 

también construyen comunidad. El encuentro de ambos espacios nos 

deja una permanente deconstrucción de cómo estamos re significando 

esas prácticas y propiciar sobre todo los valores que las motivan.

Ambos espacios, construyen su cultura a través de procesos simi-

lares, espacios de aprendizaje colectivo y encuentro de las artes y las 

expresiones de la cultura que tejen una identidad colectiva y un sentido 

de resistencia y pertenencia; ambos persisten y luchan por un fomento 

adecuado que devenga en el respeto a las formas de gestión de la cultura.   

Sin embargo, desde las experiencias de las comunidades en las zonas 

rurales, la perspectiva de desarrollo de la cultura viva comunitaria es más 

emergente en cuanto a la defensa de su propia cultura en sí. 

Esta conexión nos sensibiliza respecto a la forma en la que consumen 

nuestras ciudades, donde estas prácticas comunitarias pueden devenir 

solo en formas o confundirse con colaboraciones colectivas que bus-

can únicamente beneficios personales. Nos ha puesto en alerta sobre la 

apatía de la ciudad para defender sus bienes comunes y en el riesgo que 

corren las comunidades ante la defensa de su territorio, del agua, de los 

alimentos, de la preservación de su Cultura que están siendo despla-

zadas inhumanamente, sin ningún valor sobre la naturaleza, que es un 

nexo común que el campo –ciudad debe cuidar.

Las comunas, nacionalidades y pueblos indígenas no son vulnera-

bles, son vulnerados en sus derechos y el respeto a sus formas de vida 

y organización comunitaria; el campo nos alimenta y no se puede pro-

ducir si se privatiza el agua, si se intoxica la tierra, si se adueñan de las 

semillas. Las tierras comunales, los espacios públicos, las áreas naturales 

protegidas o no,  guardan memorias  históricas y vida que no queremos 

verlas convertidas en cemento, en resorts, en proyectos inmobiliarios, en 

campos petroleros o mineros, en ríos secos o contaminados por quienes 

piensan solo en su “progreso” y “buen vivir” quitándole el derechos a los 

otros.  

- ¿Si no tienes vida, donde vas a hacer tu arte y desarrollar tu cultura?

Por tanto defender la Cultura es defender la vida.
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CONECTAR GENERACIONES

La cultura homogenizante que predomina en nuestra educación y 

costumbres muchas veces pone en desmedro la importancia de mante-

ner la memoria y tradiciones de nuestros pueblos, perdemos los valores 

fundamentales para la vida y sobre todo olvidamos el proceso de las lu-

chas sociales de quienes nos anteceden, de cómo han abierto el camino 

y cómo se mantienen.

En este sentido, en la Cultura Viva Comunitaria nos encontramos 

diversas generaciones que buscamos el respeto a la vida. Los jóvenes 

hemos ido al encuentro con los abuelos y hemos renovado juntos sus 

saberes, así permitimos que se mantengan y que nuestras culturas no 

nos avergüencen, por el contrario nos permitan entender nuestras indi-

vidualidades, valorar nuestras culturas con identidad y potenciarlas con 

las artes y las herramientas nuevas y tecnologías que van apareciendo.  

Nos hace menester revitalizar los saberes y oficios de las últimas ge-

neraciones de nuestras culturas ancestrales, que guardan saberes valiosos 

para la construcción de nuestras comunidades. Reconocer a los guardia-

nes del conocimiento que se construyen como un patrimonio vivo y que 

nos traen enseñanzas de un conocimiento más amplio que es transmi-

tido por generaciones. 

Así mismo abrir los canales óptimos para transmitirlas a nuestros 

niños y niñas de manera consciente y activa.  Permitir un encuentro 

donde todas las generaciones podamos interactuar y participar, recono-

ciendo la sabiduría de cada uno. 

Aceptar nosotros jóvenes el legado de esas luchas y no dejarnos ar-

rastrar por las individualidades que nos ofrecen el mundo globalizado, 

aceptar grandes retos como lo hemos venido haciendo en la construc-

ción de cada uno de los espacios e iniciativas, que son construidas con 

buena intención y que se mantienen desde la necesidad de existir y ge-

nerar un verdadero cambio. 

CONECTAR CON EL ESPÍRITU

El aprendizaje sobre todo de nuestras culturas ancestrales es la opor-

tunidad de encontrarnos con los principios fundamentales de la vida, 

que están canalizados a través de la Madre Tierra,  de nuestra conexión 
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con la naturaleza que permite restablecer la salud del Ser y nos permite 

reafirmarnos ante todo como humanos desde la necesidad de una cons-

trucción amplia donde el sentido común y el corazón se encuentren en 

las acciones que estamos realizando.

Surge de nosotros una energía vital que nos ha sido entregada y tiene 

hoy la oportunidad para restablecer la armonía, cargada de conocimien-

to que solo pueden ser potenciados en colectivo y que no puede ser 

construida desde el individualismo, avaricia y oportunismo. 

El reconocimiento de nuestros orígenes es primordial, es el lazo que 

nos conecta con nuestro pasado para conocer quiénes somos y cons-

truir nuestro camino donde hayan todos aquellos imaginarios. Sin una 

transformación personal no seremos capaces de construir el mundo que 

anhelamos.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
CULTURA VIVA COMUNITARIA 

La Nueva Constitución del Ecuador (2008), y los avances para la 

construcción de la Ley de Cultura que se venía trabajando desde di-

versos frentes permite que podamos arrojar insumos generados en los 

encuentros como propuestas para la construcción de políticas públicas 

para la cultura viva comunitaria. 

Si nuestros derechos culturales están garantizados en la constitución, 

entonces somos capaces de viabilizar y exigir políticas públicas que per-

mitan el acceso, la inclusión y participación de aquellos procesos que 

usualmente están negados, ya que en la práctica las culturas han sido 

absorbidas por un sistema dominante que reserva el arte y la cultura a 

los grupos de poder, promueve desarrollo cultural como industria y las 

culturas vivas comunitarias como un inciso inferior de la cultura, rele-

gada al folclor, la precariedad, desmereciendo su proceso social. O peor 

aún, culturas en riesgo de desaparecer ante la violencia y depredación 

del capitalismo. 

En este camino necesario viabilizamos nuestras propuestas en la 

naciente Ley Orgánica de Cultura, que en el 2016 se crea dando entre 

sus resultados un marco legal para la promoción de la Cultura viva 

comunitaria:
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TITULO 1.- DEL OBJETO, ÁMBITO 

FINES Y PRINCIPIOS Capítulo único 

Art. 4.- Cultura viva comunitaria. Se promueve la cultura viva 
comunitaria, concebida como las expresiones artísticas y cultu-
rales que surgen de las comunas, comunidades, pueblos y nacio-
nalidades, a partir de su cotidianidad. Es una experiencia que 
reconoce y potencia las identidades colectivas, el diálogo, la coo-
peración, la constitución de redes y la construcción comunitaria 
a través de las expresiones de la cultura popular;

TÍTULO VIII.- DEL SUBSISTEMA DE ARTES E 
INNOVACIÓN

Capítulo 4.- De las otras medidas e instrumentos para el 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación

Art. 122.- Red de Gestión Cultural Comunitaria. El Instituto 
de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad implemen-
tará la Red de Gestión Cultural Comunitaria que articule a 
gestores culturales comunitarios, a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y de Régimen Especial y a los actores y gesto-
res culturales independientes que se considere necesario, para la 
democratización de la cultura y el ejercicio de los derechos cultu-
rales. Se establecerán mecanismos de vinculación con esta Red y 
de fomento a las formas de organización cultural que respondan 
a los principios de la economía popular y solidaria*

*Ley orgánica de economía popular y solidaria 

Definición: La economía popular y solidaria es la forma de or-
ganización económica, donde sus integrantes, individual o co-
lectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 
bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. 
Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser hu-
mano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, 
en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y 
la acumulación de capital.
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Si bien no todas las propuestas ingresan, ambos articulados se logran 

gracias a la demanda sostenida de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva 

Comunitaria. 

Estamos convencidos que nuestros avances en Política Pública para 

la Cultura viva comunitaria nos permite generar un campo de acción 

amplio, que una vez en la palestra pública debe seguir construyéndose 

desde las bases sociales, con una veeduría social y diálogo permanente 

con las instituciones públicas y las organizaciones sociales y que debe 

asumirse desde sus características propias que responden a modelos de 

gestión cultural y de lo público basados en el reconocimiento  y poten-

ciación de las prácticas culturales y artísticas que surgen desde territorio, 

respetando su autonomía, a sus agentes culturales y modos de organiza-

ción propio, garantizando el libre desarrollo de las diversidades cultura-

les, fomentando sus principios y permitiendo el acceso a presupuestos 

participativos y otros beneficios. 

Para nosotros como Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria 

la consolidación de estos articulados en la ley construyen un logro que 

permite  exigir políticas públicas y concretarlas en acciones específicas 

que son demandas de un sector social organizado. Gracias a este im-

pulso ciudadano hemos conseguido por ejemplo el ingreso de Ecuador 

al Programa Ibercultura Viva y que se lance por primera vez una Línea 

de Fomento para el fortalecimiento de procesos de Cultura Viva 

Comunitaria que ha sido construido de manera participativa en un tra-

bajo de co-gestión entre el estado y la ciudadanía, que es consecuencia 

del trabajo mancomunado durante estos años. 

La construcción social previa se presenta como una ventaja ante la 

institucionalidad y la convicción de mantener los procesos autónomos, 

auto convocados y reconocidos por el propio Movimiento y nuestras 

comunidades permite generar estrategias de acción, visibilización e in-

cidencia e nivel local, nacional e internacional pero también es necesa-

rio fortalecer y disuadir sobre el rol que las instituciones rectoras de la 

Cultura deben tener sobre el sector cultural que como vemos es parte de 

un concepto mucho más amplio y que no es tratada de manera integral  

en las políticas públicas generales. 
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QUIENES SOMOS 

Es importante visibilizar a quienes hemos construido esta red comu-

nitaria desde el Núcleo Dinamizador y bregado con esfuerzo su conti-

nuidad entre cuyas acciones destacan toda la  movida cultural desplega-

da en el Sur de Quito,  las acciones jóvenes con el arte y las expresiones 

urbanas,  la activación en Casas y Centros Culturales independientes  y 

el trabajo itinerante a nivel nacional de intercambio y articulación.

Mantenemos activa la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria 

articulando con más de 50 colectivos y organizaciones comunitarias así 

como gestores culturales con quienes nos hemos entrelazado ante todo 

desde un profundo respeto por sus quehaceres y visiones; trabajando 

desde las artes, educación, academia, comunicación, soberanía alimen-

taria, medio ambiente, salud, gastronomía, turismo, ancestralidades, 

artesanía, oficios populares, emprendimientos, patrimonio tangible e 

intangible, economía popular y solidaria, género y diversidades en bar-

rios, comunas, pueblos y nacionalidades y hemos podido vincular en sus 

diversas actividades a muchas otros, convocando a más de 500 gestores 

comunitarios de todo el país, representantes de Casas de la Cultura y 

Gobiernos autónomos descentralizados. 

A Ellos, a nosotros y a quienes se van sumando, incentivar a que 

sigamos fortaleciéndonos y encontrándonos. 

Asociación Cultural Nina Shunku, Red Cultural del Sur, Centro 

Cultural del Sur, Festival del Sur, La Popular, Open de Dei, Colectivo 

La Changa - Centro Cultural Turubamba, Machankara, Comunidad 

La Mariscal, Emprendedores de Lloa, Embajada Cultural de Telembí, 

Asociación Black Power, Grupo Cultural La Quijada manabita, Comuna 

la Entrada – Casita de Colores, Comuna Olón - Centro intercultural 

Comunitario, Comuna Montañita - Centro de las artes Montañita, 

Colectivo La Komuna, Casa del Artista, Mindo Cultura, Espacio es-

cénico 412, Errante colectivo, Débora expresiones juveniles, Al-Zurich, 

Solanda Ciudad Modelo, Pintag Amaru, Comuna Palugo, Comunidad 

Shuar Kaapar, Colectivo Tekch, Comunidad LLanchamacocha - 

Pueblo Sápara, Los Chugchurillos, Comuna Valdivia - Museo Valdivia, 

Colectivo Ancestralidades, Los Amauta, Centro Cultural Pachacallari, 

Casa Cultural Umacantao, Organización Socio Cultural El Kaan-Hi, 

Casa Uvilla, ALER, Caminantes del Qapac Ñañ, El Útero, El Churo 
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Comunicaciones,   Colectivo cultural el Pacto, El arte nos une, La 

Choza-Nesse, Kitu Tambo, El Útero, Fuerza Bolivarense, Escuela de 

artes populares Amaguaña, Pachaysana, Centro de interpretación cul-

tural Qhapac Wasi, Comunidad Kichwa Tzawata, Pueblo Salasaka, 

NASE Academia intercultural de danza – Comuna San Luis Inimkinz 

– Pueblo Shuar, Colectivo Teatral PataePájaro, Pueblo Kitu Kara, 

Jóvenes Confeniae, Uonne, Asociación de Comunas de Pichincha y 

múltiples compañeros artistas y gestores que emprenden nuevos pro-

yectos comunitarios. 

LÍNEA DE TIEMPO RED ECUATORIANA 
DE CULTURA VIVA COMUNITARIA 

2010 - Primer acercamiento en el Encuentro Latinoamericano de la 

Plataforma Puente. Medellín-Colombia

2012 - 4to Congreso Iberoamericano de Cultura. Mar del 

Plata-Argentina

2013 - 1er Congreso Latinoamericano de CVC. La Paz-Bolivia

 - 1er Consejo Latinoamericano de CVC. Buenos 

Aires-Argentina

2014 - 6to Congreso Iberoamericano de Cultura. San José-Costa 

Rica

 - 2 do Encuentro de Organizaciones Urbanas y CVC. El 

Alto-Bolivia.

 - Realizamos el 1er Encuentro Nacional de CVC en Quito.

 - 2do Consejo Latinoamericano de CVC. 

2015 - Realizamos un 2do Encuentro de CVC, de carácter provincial 

en Ibarra.

- Octubre. Co-Organizamos el V Congreso Ecuatoriano de 
Gestión Cultural en Puyo convocado por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, cuya temática fue Cultura Viva Comunitaria 
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y tuvo como invitado a Celio Turino. Este lo consideramos 

como un 3er Encuentro de CVC de carácter nacional.

- Octubre. 2do Congreso Latinoamericano de CVC. San 

Salvador-El Salvador. Nominamos a Quito para sede del pró-

ximo congreso, moción que fue aprobada por unanimidad.

- Diciembre. Emergencias Encuentro alternativo reali-

zado en Rio de Janeiro-Brasil. Reunión preparatoria con 

miembros del Consejo Latinoamericano de CVC y mesa 

Intergubernamental de Ibercultura viva.

2016 - Realizamos Encuentros semillas de CVC locales en varias 

ciudades del Ecuador: Olón, Machala, Otavalo, Guayaquil, 

Macas.  

- 3er Encuentro de Organizaciones Urbanas y de Cultura 

Viva Comunitaria en El Alto-Bolivia

- Diciembre. 1er Encuentro de Redes IberCultura Viva y 

3er Encuentro Nacional de Puntos de Cultura Buenos Aires, 

Argentina. 

- Diciembre. Se aprueba la Ley Orgánica de Cultura del Ecuador 
que reconoce en sus Principios a la Cultura Viva Comunitaria y 
mandatos para la política Cultural desde el Estado;

2017  - Realizamos Llactas Culturales, jornadas de arte. 

- Junio-Julio. Realizamos 3 Congresos Regionales de CVC: en 

Amazonía en San Luis de Inimkis,  Sierra Centro en Píllaro y 

Costa en Rio Caña de Santa Ana.

-  Junio-Julio. Realizamos 5 Círculos de la Palabra en la provin-

cia de Pichincha. 

-  29 y 30 de julio. Realizamos el 1er Congreso Nacional de 
Cultura Viva Comunitaria en Ibarra. 
- 17 al 26 de noviembre. Realizamos el 3er Congreso 
Latinoamericano de CVC” con sede en Quito y circuitos cultu-

rales en provincia y parroquias.  
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2018 - Ecuador ingresa al Programa Ibercultura Viva
- Participamos con el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

del Ecuador e Instituto de Fomento, Artes, Innovación y 

Creatividades en la  elaboración de líneas para la construcción 

de la red de gestión comunitaria y Líneas de Fomento para los 

procesos de CVC,

2019 - Se convoca a la primera convocatoria para el Fortalecimiento 
de procesos de cultura viva comunitaria  el Programa de Fomento 
para la CVC.
- 4to Congreso Latinoamericano de CVC. Argentina
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9. CULTURA DE LA LIBERACIÓN 
PRESENTADORES, Y CONSEJO LOCAL DE 
CULTURA AUTÓNOMO & VINCULANTE

Nikanor Molinares10 

HISTORIA RECIENTE

Desde la vuelta a la democracia la energía de nuestra instituciona-

lidad cultura siempre ha estado muy lejos del homo ludens necesario y 

nunca se ha ocupado como una herramienta colectiva de aprendizaje. 

Los distintos gobiernos fueron instrumentalizado la gestión cultural 

como un mecanismo comunicación masiva. Al rudo estilo de la teoría 

de la Cultura de Masas. Mainstream. La cultura como un mecanismo 

de dominación. 

Estandarizando, invisibilizando, y criminalizando muchos de los 

ejercicios, que realizan distintos colectivos autónomos, que ven la cul-

tura como un mecanismo de transformación social. El íto más ejempli-

ficador fue el desalojo al director del Gran Circo Teatro Andrés Perez 

de las recuperadas Bodegas Teatrales de Matucana 100 el 2001 en el 

gobierno del presidente Ricardo Lagos. Este desahucio se marcó - cree-

mos muchos - intencionalmente como una señal de poder. Si al director 

del teatro popular más reconocido de Chile lo expulsan de un espacio 

recuperado que se esperaba para todos nosotros. 

Aquí se da inicio a una persecución y asfixia de la cultura indepen-

diente. El proceso de elitización de la Cultura concentrada en el mo-

delo neoliberal de las corporaciones, consultoras, think thank, produc-

toras, gremios, todas afines a los gobiernos del llamado progresismo. 

Concentraron la denominación de cultura en las Bellas Artes académi-

cas invisibilizando al Pueblo que hace Cultura. Andrés murió descom-

10 Escritor, cronista, activista cultural, pedagogo y teórico escénico. En 1997 funda y 
dirige la Compañía pionera del Teatro Aéreo chilena DEMENTIA PRAECOX. Es 
integrante de la Red CVC Chile. Ha desarrollado proyectos con innumerables agrupa-
ciones, colectivos, organizaciones, creativos, artistas, escuelas, centros culturales, etc. del 
arte de vanguardia y de la ocupación de espacios públicos y privados. www.dementiote-
ka.com 
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pensado meses después del desalojo afectado VIH y paradógicamente 

su natalicio conmemora hoy el Día Nacional del Teatro.

Chile tiene un sistema presidencialista donde solo el ejecutivo pue-

de ingresar un proyecto de ley al legislativo. El año 2000 el presidente 

“socialista” Ricardo Lagos Escobar ingresó por primera vez el proyecto 

de ley para crear el Ministerio de Cultura. Por esas esquizofrenias del 

progresismo chileno ese proyecto patrocinado por la diputada Isabel 

Allende, fue desierto por la nula asistencia a votación de sus propios 

parlamentarios.

Nadie lo entendió en su momento. Se creó el bluf del cargo con 

rango ministerial para hacer creer que había un ministro. Un ministro 

sin ministerio. Una genialidad ideológica peligrosa. Tal vez fue para no 

hacer la consulta indígena que promueve el convenios 169 de la OIT y 

le otorga reconocimiento político a los pueblos originarios. 

Para sorpresa de todos – quince años después 2015- lo volvió a in-

gresar al hemiciclo el primer gobierno del derechista Sebastián Piñera. 

Donde sí ingresó a la discusión y finalmente se promulgó el 2017 sin 

muchas variantes del proyecto original, aunque hubo un proyecto sus-

titutivo del progresismo, durante el segundo gobierno de la presidenta 

“socialista” Michell Bachelet.

Todo Ministerio de Cultura con sentido participativo que no en-

tienda que la cultura elítica, concentrada en un pequeño grupo social no 

genera cultura, sino que genera una devastación socio cultural, un mo-

nopolio, se equivoca. La cultura también se cultiva. Hay que protegerla. 

Hay que estimularla. Hay que preservarla. Uno puede aniquilar la cul-

tura viva hasta los cimientos. Lo sabemos. Hasta nos pueden imponer 

una cultura extranjera.

Lo hemos vivido. Extranjerizante y Eurocentrista. Los Ministerios 

de Cultura tienen la obligación de fortalecer las bases culturales de los 

pueblos. Su autonomía. Su empoderamiento. Su desarrollo. La cultura 

es un organismo social viviente que no se puede imponer artificialmen-

te como una licitación. Es una aberración cultural cuando se toma la 

determinación de ignorar las bases culturales, la comunicación popular, 

e imponer la cultura como un instrumento de entretención social de 

masas vacío de aprendizaje.
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Hicimos todo lo posible. Pero no conseguimos ingresar nada en el 

Texto constituyente. Hubo muchísima presión de la corporatividad, la 

industria, y los gremios por mantener todo igual. Habíamos propuesto 

un tercer pilar o una tercera Subsecretaría que reuniera el valor inmate-

rial de la Cultura y por ende a los pueblos originarios que estaban hasta 

ese momento incluidos en la subsecretaría de Patrimonio. 

Tal vez lo mejor de la creación de la nueva institucionalidad fue 

la Consulta Indígena que le daría a los pueblos originarios un estatus 

de reconocimiento que en Chile aún no existe. Pero lo malo fue que 

se modificó justo el último año con la entrada del nuevo Ministro de 

Bachelet que lo dejó en Tránsito. La consulta se encuentra en un limbo 

jurídico donde no es efectiva. No tiene poder. La justificación fue con 

la falsa promesa que sería integrada en el próximo Consejo Indígena o 

el Ministerio de Pueblos Originarios. Dos proyectos que no tienen ni 

siquiera propuesta a mediano plazo. Otra traición del progresismo.

CULTURA DE MASAS VS CULTURA DE MAYORÍA

No vamos a profundizar sólo haremos una pequeña referencia his-

tórica porque nos parece atingente sobre el concepto de “Industria 

Creativa” que acompaña la formulación operativa de “Cultura de Masas” 

Que es diametralmente opuesto al concepto de “Cultura de Mayoría” 

que nosotros proponemos por la democratización cultural.

Los académicos alemanes Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, 

fueron los primeros en instalar en su libro clásico, “Dialéctica del ilumi-

nismo, el término “industria cultural” para denunciar la estandarización 

de los contenidos simbólicos derivada de las técnicas reproductivas apli-

cadas a la creación cultural.

Al proponer el término “industria cultural”, Adorno indicaba que 

los productos originados en la misma no sólo serían adaptados para el 

consumo de masas, sino que también determinarían el propio consumo. 

Esta nueva industria sería así expresión y cómplice de la sociedad capi-

talista ejerciendo el papel específico de portadora de la ideología domi-

nante legitimando y dando sentido al conjunto del sistema.

“Esta perspectiva teórica – agrega Horkheimer - no le reconoce a la 

cultura masiva, resultante de este sistema, una apertura democratizado-
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ra, sino la capacidad de producir la masificación de la cultura a través 

de la manipulación y la suspensión de la reflexión crítica. La cultura de 

masas es dotada, entonces, de múltiples estrategias de poder como la 

de reproducir y estandarizar una versión de la realidad; reproducción 

en serie de condiciones de posibilidades del sistema capitalista en el 

terreno de lo simbólico y en el espacio del ocio y del esparcimiento. 

Denominar industria cultural a la cultura de masas acentúa justamente 

esa interpretación”.

En cuanto nueva producción cultural esta industria aparece con el 

objetivo específico de ocupar o fagocitar el llamado tiempo libre de los 

trabajadores asalariados, para que ellos recompongan energías antes del 

nuevo día de trabajo, sin permitir que piensen sobre la realidad en la que 

viven. De esta forma, la cultura, que debería ser un factor de diversidad 

y diferenciación, se convierten en el capitalismo en un mecanismo de 

reproducción de dicho sistema11. 

NACIMIENTO RED CVC CHILE 

Nos comenzamos a juntar en asamble en mayo 2013 motivados por 

dos razones: la realización del 1er Congreso Cultura Viva Comunitaria 

en Bolivia, y la noticia de la creación del Ministerio de Cultura. Entonces 

el 2014 iniciamos la movilización de un núcleo de artistas, intelectuales, 

activistas, todos comunitarios e independientes en búsqueda de incidir 

en el texto constitutivo con una propuesta más orgánica, participativa, 

autónoma, y vinculante. Hicimos muchas gestiones: nos reunimos con 

varios parlamentarios, con el presidente de la comisión de Cultura, la 

subsecretaría, y con la jurista encargada de redactar el texto constituyente.

Era una necesidad terminar con esta injusticia de tres décadas con 

una Institucionalidad Cultura totalmente elitizada e incidir en las nue-

vas políticas culturales del naciente Ministerio de Cultura y de esa 

manera modificar la estructura clasista en beneficio de unos pocos. La 

última medición pública nos dice que el 73 % aprox. de los fondos a 

nivel nacional quedan en la Región Metropolitana. En todas las quince 

regiones restantes se redistribuye lo que queda. 

11 Estracto del ensayo “Sobre el concepto engañoso de las Industrias Culturales” 
Académico e investigador universitario Miguel Ángel gorlack Soto Vidal. 
“El Desconcierto” (Por María José Gaona (07/07/2014) 
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En esta región capital con 52 comunas el 85 % aprox. queda en las 

siete comunas con mayor capital socio económico. En las 45 comunas 

periféricas restantes solo queda lo que sobra. La distribución es total-

mente clasista. Sin contar con las asignación directas discrecionales 

multi multimillonarias sin línea editorial ni fiscalización, donde chorrea 

la plata sin control, con sueldos corporativos escandalizantes que llegan 

superar los 14,000 USD, y otras excentricidades de licitaciones “públi-

cas” amañadas. Para muestra un botón: Stgo es Mio, 2900 millones de 

pesos, dos productoras, más de cuatro millones de dólares. No se justifi-

có para nada. Un despilfarro neoliberal. Finalmente a los territorios no 

llega prácticamente nada. 

Así que pensamos que el 1er Encuentro de “Cultura Viva” debería 

ser participativo e inclusivo. Definimos entonces que la idea fuerza que 

nos nuclea era la lógica de red, reconocerse, articular, y entender la cul-

tura más allá de las bellas artes, como un mecanismo de transformación 

social, como comunicación popular. Todos los que comparten que la cul-

tura de base debe ser la superestructura cultural donde debe asentarse el 

nuevo Ministerio de Cultura tuvieron un lugar en el Encuentro. Así ini-

ciamos la campaña de acelerar el aprendizaje para unirnos bajo este gran 

paraguas que representa el movimiento de “Cultura Viva Comunitaria”. 

No estaremos solos y caminaremos juntos.

Tenemos que dejar la comodidad de rehuir de todas las responsa-

bilidades. Hay que levantarse del letargo, enfrentar el riesgo y crear un 

paradigma creíble que diera confianza a todos los activistas, artistas, y 

organizaciones que se habían sentido relegados, invisibilizados, margi-

nados. No ha sido fácil el proceso porque la desconfianza ha sido inocu-

lada con todas las traiciones de la familia política y su estado corporati-

vo. La ideología reaccionaria del no reconocer el esfuerzo del pueblo a 

pregnado a toda una sociedad. Del no ser capaz. Del no merecer. Es un 

instrumento ideológico que facilita mucho a la endogamia y el nepotis-

mo. Es una construcción de clasismo.

Como creíamos profundamente en nuestra responsabilidad realiza-

mos el 1er Encuentro en la Biblioteca Pública de Santiago el año 2014. 

Donde se reunieron más de 120 organizaciones a nivel país. La mayoría 

de ellas no eran las ganadoras. Eran las invisibilizadas. Los resentidos, 

como algunos dicen. Los reales auto gestionadores. Los rechazados de 
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la concursabilidad. Los que aprendimos a optimizar los recursos. Como 

reales sobrevivientes culturales, nuestro aprendizaje ha estado en la au-

togestión y la PymeCultural12. 

A partir de este gran encuentro comenzamos a caminar junto al  

movimiento de Cultura Viva Comunitaria Latino Américano. Hacia 

la descolonización. Lejos del patriarcado. Muy cerca de la cultura de 

la liberación. De la deconstrucción. Del Copyleft. El desaprender. La 

alfabetización. La belleza de la emancipación. La resistencia cultural. La 

sabiduría del corazón.

EL ROBO DEL LENGUAJE

Sabemos que ellos (conservadores, burgueses, y desclasados) el cor-

porativismo estatal, nos robarán el lenguaje del paradigma de la Cultura 

Viva Comunitaria, Los Puntos de Cultura, Los Círculos de la Palabra, 

Abya Yala, toda la simbología llena de contenido. Ellos necesitan es-

tandarizarlo y vaciarlo. Cultura de Masas. Método violento y vulgar de 

usurpación de lo simbólico. 

Así evitan conceder el reconocimiento merecido y de pasada atomi-

zan el núcleo popular para poder transformarlo en su beneficio. Este 

ejercicio de robo o auto proclamación es un ejercicio común en una 

estructura endogámica y nepótica. Ya es, a éstas alturas, una pulsión de 

muerte, que sus nuevas generaciones de Innatos la asumen con una na-

turalidad sin vergüenza. Daremos un ejemplo de un robo cualquiera 

sucedido años atrás en nuestra fauna. 

Antes éramos nosotros los gestores culturales independientes. Los 

que batallábamos desplazados por la segregación. Ser independiente se 

volvió atractivo. Hoy en día –por ejemplo- es fácil autodenominarse ges-

tor cultural independiente aunque no corresponda con los lineamientos 

de un gestor cultural independiente que guarda en su ética la defensa al 

derecho de todos los gestores a merecer una subvención y no solo el 20 

% de los nepóticos. Si un gestor cultural independiente solo se defiende 

a sí mismo, o solo a su pequeño círculo, automáticamente deja de serlo. 

12 PymeCultura Concepto autogestivo desarrollado por La Cía de Teatro Aéreo 
DEMENTIA PRAECOX que explicaremos en otra publicación.
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Ahora ya sabemos que lo robarán, por mandato, por clasismo, por 

excentricidad, por falta de compromiso, por falta de necesidad, por sno-

bismo. Estaremos más atentos. Ellos también lo saben. Saben que noso-

tros los observamos. Desde la base. Detrás de la barricada. Confían que 

nos atomizaremos. Tienen el poder. Nos cierran las llaves. Sus padres 

nos maldecirán. Nuestro aprendizaje nos está movilizando. La alfabe-

tización cultural nos está empoderando. Queremos responsabilizarnos. 

Debemos aprender nuevamente ser ciudadanos constituyentes.

LA INVISIBILIZACIÓN

En Chile la cultura popular no está políticamente reconocida. Dejó 

de tener importancia entrada la democracia. Pacto de gobernabilidad 

en la media de lo posible. Era rebelde  como en tiempos de dictadura. 

Había que acallarla. No dejó de existir pero no se veía. Se dejó morir de 

inanición. Nunca hubo línea de financiamiento a la altura de su impor-

tancia en su impacto social. 

El método de invisibilización fue multifactorial. Desde el clasismo 

exacerbado, principalmente de la WiskyIzquierda y Conservadurismo, 

hasta la mención insistente y ruda de no financiar su baja calidad. El 

proceso no tiene importancia en la maquinaria de producción en masa. 

Pero el más aniquilador fue la concursabilidad. Ellos sabían que los chi-

cos y pobladores no tenían las herramientas para postular. 

Como las iban a tener si ellos -el corporativismo estatal- se habían 

concertado para vaciar la educación pública y entregarla al mercado. 

Nacieron así masivamente los colegios privados subvencionados con 

muy poca calidad educativa y cero pensamiento crítico. Varias genera-

ciones de nuestro pueblo se le educó con una comprensión de lectura 

bajísima. No se lee. Apenas pueden enfrentar un artículo, un ensayo, 

menos un libro. 

Rayamos en el analfabetizmo ilustrado. Saben leer para firmar un 

documento pero no para profundizar en la comprensión analítica. Es 

terrible. Algunos creen que exageramos estos indicadores y sufrimos de 

paranoia. Pero seguimos pensando que fue intencional y que hay que 

revertirlo.
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Sospechosamente las bases concursables en vez de ir simplificándose 

admitiendo que hay una segregación social, se han complejizado a favor 

de una clase social. Entonces apareció el divino mercado creando solu-

ciones en posgrados y maestrías en Gestión Cultural. Especialización en 

concursabilidad. Hace ya varios años se ha creado un nicho de consul-

toras, políticamente bien posicionadas, ofreciendo los servicios de pos-

tulación previo pago de un monto considerable en efectivo,  otro buen 

monto al ganar, y en muchos casos el cargo de director ejecutivo del 

proyecto en general. Hasta tienen un ranking de efectividad.

 Como nuestros barrios no saben postular ellos han decidido 

postular “voluntariosamente” por ellos. Muchos de estos proyectos se 

ejecutan de forma asistencialista en los territorios periféricos pero se 

postulan en los acomodados, por corporaciones, consultoras, producto-

ras, colectivos, etc. La vulnerabilidad como un negocio cultural. Creando 

una dependencia, clientelismo, y desclasamiento.  Cultura subsidiaria 

idiológicamente pensada por nuestros padres fundadores pos dictadura 

para concentrar el poder de la comunicación popular. 

Estas mediciones no son antojadizas sino estudios -que en muchos 

casos- la misma institucionalidad debe mandarlos a realizar a entidades 

externas. El  OPC “Observatorio de Políticas Culturas” reconocido ins-

tituto de investigación en uno de sus informes nacionales es concluyente 

en estas cifras. La curva de concentración va en radical aumento y todos 

los agentes involucrados beneficiados económicamente (conservadores, 

burgueses, y desclasados) han naturalizado esta política de estado y no 

la perciben tan negativa.

Finalmente como anécdota,  los que sí contábamos con las herra-

mientas para postular entendimos con humillación que ésta concursa-

bilidad amañada era perfecta para el orden establecido porque podía 

siempre encontrar una razón para la objeción. Hay casos emblemáti-

cos como el de una compañera respetadísima del Teatro Comunitario y 

Teatro Carcelario fue objetada en 20 postulaciones.
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EL PARAGUAS DE CULTURA VIVA 
COMUNITARIA LATINO AMERICANO

Cuando conocimos la CVC nos unimos enamorados a la carava-

na latinoamericana de este poderoso movimiento que continúa el ca-

mino iniciado por la preexistencia de nuestros pueblos originarios. La 

raíz más hermosa que nos une como nación continente. Como Patria 

Grande. Nuestra Abya Yala. Nuestra tierra de sangre sabía. Tierra de 

sangre vital. La tierra y sangre que nos han instruidos a olvidar y aver-

gonzarnos de ella. 

Debemos continuar orgullosos la resistencia que siempre ha estado 

movilizándose. Descolonizarse. Saludamos la dirección del Este, hon-

rar la dirección por donde sale el sol, honrar el comienzo de la vida! 

Saludamos la dirección del Norte, honrar a los antepasados. Saludamos 

la dirección del Oeste, honrar al misterio de la vida, a la sabiduría ances-

tral. Saludamos la dirección del Sur, honrar a todas las formas de vida. 

Saludamos y demos gracias al corazón del cielo y al corazón de la madre 

tierra por todo.

Somos todo diversidad. Cada país con su locura. Cada rostro con sus 

arrugas. Somos una nación pluricultural. Cada uno trata de entender 

primariamente lo suyo. Su aldea. Su ordenamiento. Su lenguaje. Ya éso 

es un proceso complejo. No menos sencillo es entender otros país y sus 

idiosincrasias. Sus relación social. Sus historias y políticas. Sus debilida-

des y fortalezas. Sus liberaciones y sus horrores. Sus remedios y sus en-

fermedades. El borrar las fronteras nos está regalando este aprendizaje. 

Esta comunicación bilateral. Nos estamos re encontrando y reconocien-

do. Transculturalización. Estamos buscando la crisálida.

Siempre cuando viajo a otras países, busco entenderlos metafisica-

mente, en todas sus dimensiones. Por eso me encanta el vagabundeo. El 

viandante cosmogónico. El funámbulo reflexivo. Y como ya lo dije, no 

es un proceso sencillo. Así mismo siento que no se conoce a Chile más 

allá de la estereotipación de las noticias, y la imagen país que se exporta 

como marca vía cancillería.  El Chile que muchos imaginan es muy dis-

tinto a como yo lo vivo. Me parece que eso le sucede a todos respecto a 

sus países. De ahí la importancia del trasvasije de la experiencia directa. 

De Pueblo a Pueblo. De sangre a sangre. Sin una entidad intermediaria 

especulativa interesada.
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Cada vez que relato mi conocimiento sobre chile muchos no me lo 

creen. No pueden creer la violenta segregación en la que vivimos escon-

didos atrás de la cordillera. He viajado mucho por ser hijo de exiliado. 

Eternamente migrante. Este viaje permanente me convenció que Chile 

debe buscar ayuda latinoamericana. Con nuestros hermanos. Con todos 

ustedes. Nos han tenido mucho tiempo aislados. 

La atomización no es solo un fenómeno local sino también se realiza 

a nivel regional. Nos fraccionan. No quieren que charlemos. No quieren 

que nos abracemos. No quieren que celebremos. Saben que juntos so-

mos una bendición. Debemos volver a entendernos místicamente como 

una Nación Pluricultural Única. El estado Chileno nos confinó y nos 

llamó los jaguares. Un apartheid.

Los pueblos necesitamos comprender que solos no vamos poder sa-

far de esta opresión. En Chile nos han instruido para naturaliza nuestra 

propia esclavitud. Somos el experimento de los experimentos. El labo-

ratorio de los laboratorios. El Festival de los festivales. Somos el empi-

tomen del neoliberalismo en la región. Somos el único país del mundo 

con el agua privatizada por la dictadura y profundizada por el duopolio 

democrático. 

El sistema de ahorro privado de pensiones es una estafa para los tra-

bajadores y una caja chica para los empresarios. La educación pública pri-

maria y secundaria se sigue vaciado todos los días. Solo un 20 % de la ma-

trícula asiste a una Universidad pública. El otro 80% en las universidades 

privadas monopolizadas por el duopolio, donde el pensamiento crítico no 

es estimulado y en muchos casos no existen los centros de alumnos. 

Concentramos y monopolizamos todo. Concentración de la riqueza, 

concentración económica, concentración energética, concentración mi-

nera, concentración pesquera, concentración educativa, concentración 

de la salud, concentración del pollo, concentración del papel higiénico, y 

cómo no iba faltar la concentración cultural. La concentración cultural 

para el manejo de la comunicación. 

Eso facilita la esclavitud. Aniquila el pensamiento crítico.  La indus-

tria cultural: la economía creativa, la economía naranja, la industria del 

copyright, la industria de contenidos, la industria del entretenimiento, 

la industrias protegidas por los derechos de autor, etc etc etc. Son todas 

cómplices y aliados silenciosos de todas las derechas. Cultura clasista, 
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dominante, homogeneizada. La cultura aspiracionistas pegajosa que nos 

enseña a acumular vaciedades que no nos hacen feliz.

La salud pública es un genocidio lucrativo para alimentar a las clíni-

cas con clientes desperados. Todo puede ser un negocio y la cultura tam-

bién. La institucionalidad cultura se fue articulando en una maquinaria 

de comunicación estandarizante y vacía. Un Carnaval prefabricado. El 

concepto de popular se comercializó en un Festival de los Festivales, le 

cambiaron el significado, y adoctrinaron a que eso era nuestra cultura. 

Han exijido desclasar al pueblo que hace cultural y sofisticarlo en un 

Red Set o lo marginan y extinguen. Nos obligan a civilizarnos. Nada 

debe ser más importante que el evento final. El proceso es un estado 

fallido de la calidad. Con perdón de los presentes. Sino me equivoco, 

nuestro experimento, el festival de los festivales, el niño símbolo neo-

liberal del continente, seguramente ya ha contaminado a otros países.

Lo más hermoso de este movimiento latinoamericano es justamente 

este reconocimiento que nos estamos celebrando. Saber que nos necesi-

tamos como pueblo uno al otro para construir la nación continente. Este 

movimiento viene a darnos la oportunidad de conocernos y visibilizar 

nuestras historias para compartirlas. Viene hacer un gran “Círculo de la 

Palabra” como tradición ancestral de nuestros pueblos originarios para 

reforzar la comunicación desde el diálogo y la palabra. 

Donde podemos exponer y escuchar las experiencias de todos y re-

troalimentarnos. No como verticales representantes sino como horizon-

tales presentantes. Es un organismo viviente de sanación continental.

Como no somos un movimiento exclusivamente “Artístico Cultural” 

sino uno “Político Artístico Cultural” nos responsabiliza muchísimo 

más en la construcción de un nuevo paradigma donde la cultura esté al 

centro de las políticas públicas. Esto hace que el movimiento sea más 

dinámico, revolucionario, porque reflexiona y es activista. Así que sabe-

mos caminar y masticar chicle al mismo tiempo. No somos figuritas de 

cartón. No somos una parada snob. Obreros culturales. 

Podemos trabajar los pensamiento y al mismo tiempo montar una 

Carpa de Circo. Somo jarrochos y afectivos. Sabemos que tenemos 

la energía para transformar nuestro entorno con generosidad. Somos 

maestros en fantasmagorías. Somos machis. Somos Mistrales. Sabemos 

que debemos fortalecer la liberación.
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PRESENTATIVIDAD13

Me hace sentido esta frase de nuestro premio nacional de historia 

Gabriel Salazar “se nos olvidó que tenemos el poder de imponer la razón 
de mayoría y siempre queremos delegar en una pequeña elite cultural, que se 
impusieron ser una casta de líderes, la responsabilidad.” Ya basta de delegar 

nuestras responsabilidades en una elite que va entregando el poder a sus 

hijos como en una monarquía.

Además Salazar enjuicia la poca capacidad de algunos de nuestros 

padres de actualizarse a los tiempos y permanecer demasiado en la co-

modidad del pasado esperando que La Alegría que no vino después del 

plebiscito 1989 llegue algún día de la misma mano del socialismo re-

novado que transó sus principios “Quedan muchísimos izquierdistas viejos 
metidos en esas estructuras y convencen a algunos jóvenes también y eso es re 
complicado” Es un estilo de clientelismo adormecedor. 

Esperar algo que ya no va a pasar. Una falsa esperanza. Una construc-

ción del miedo a la transformación. La nueva generación transversal, no 

etaria, todos, horizontalmente, debemos retomar el trabajo duro, lo más 

complejo, lo más difícil, las mayores responsabilidades, juntarnos, evitar 

la elitización del movimiento, cuidarse de la burguesía, de los peligrosos 

desclasados, tolerar las diferencias, proteger el núcleo, reconocer a los 

activistas, y autogobernarse. Debemos saber imponer nuestro aprendi-

zaje como mayoría. Debemos responsabilizarnos.

La estructura de representación en todos sus niveles de asociatividad 

política, cultural, y social hace muchos años está agotada. Tenemos la 

obligación de reformular nuestra organización política bajo otros pará-

metros más orgánicos, participativos, y originarios. No podemos -como 

activistas culturales- continuar sin propuestas en este sentido y hacernos 

los desentendidos. El modelo de representación está en sus últimas fases. 

Tal vez la más peligrosa. La historia reciente nos relata que ya cum-

plió su finalidad histórica y hace décadas no da el ancho a la vertiginosa 

demanda afectiva de la humanidad. Seguramente los cambios serán len-

tos. Sin duda de abajo hacia arriba. De lo personal a lo doméstico, a lo 

local, distrital, nacional.

13 Palabras de Claudia Herrera pertenece a la Comunidad Huarpe Guaytamari
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Proponemos nuevos modelos de participación permanentes en la 

primera escala de organización política del estado que son nuestras co-

munas. Enseñemos a los representantes que es posible compartir, en un 

grado mínimo, las decisiones en materia de políticas de cultura con la 

comunidad. 

Presentemos la Presentatividad. Aprendamos la presentatividad. 

Aunque las estructuras políticas locales no promueve en sus estatutos 

este modelo de vocería asamblearia. Nosotros podemos ejercitarlo en 

pleno albedrío intercultural y presentarlo como modelo participativo 

permanente. Un proceso de construcción social participativo facilitado 

por el estado y la comunidad organizada en presentaciones.

La dificultad radica en convencer a los representantes acostumbra-

dos a no compartir el poder. Sabemos que hay que hacer modificaciones 

en la ordenanzas públicas para el correcto funcionamiento de este nueva 

institucionalidad. Además hay que dotarla de ella para que perdure en el 

tiempo y esté protegida ante posibles retrocesos. 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA 
AUTÓNOMO Y VINCULANTE

Somos de San Miguel pequeña comuna al Sur de Santiago de Chile. 

Fundada en 1896. Cuenta con 107.954 habitantes, 10 km², con una 

fuerte tradición cultural independiente. Esto nos facilita la construc-

ción y articulación de este modelo político cultural artístico que será el 

“Consejo Local de Cultura Autónomo y Vinculante”

Comenzamos el ejercicio hace tres años y medio con un núcleo de 

organizaciones culturales de la comuna bajo el nombre de “Red CVC 

San Miguel” Ahí se inició una fase de catastro de otras organizaciones, 

aprendizaje colectivo, reconocerse, y profundizar la idea. La estrategia 

era simple. Venían las elecciones Municipales del 2016 y realizamos en 

conjunto con las organizaciones foros y conversatorios públicos tanto 

con las organizaciones como con los candidatos. 

También nos reunimos con varios candidatos que aceptaron reunirse 

con nosotros. Sin embargo ninguno estuvo dispuesto a cerrar filas con 

nuestro modelo participativo. Ni de derecha ni de izquierda. Todos nos 

dijeron que era imposible de implementar. No había voluntad. Nadie 

quería compartir un poco de poder con la comunidad. Ganó la derecha.
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Decidimos hacer trabajo de hormiga. Continuar articulando, catas-

trando, fortaleciendo los vínculos, creando trabajo mancomunado, hasta 

la próxima contienda. No había ninguna posibilidad con el Alcalde de 

turno. Pensamos que en una comuna tan pequeña, tanto en cantidad de 

habitantes como de extensión territorial -que te la puedes cruzar cami-

nando en un día- y con un capital cultural independiente muy impor-

tante era mucho más fácil emprender una aventura de éstas magnitudes. 

Estamos convencido de que hay posibilidad. Tenemos una pasado cul-

tural lleno de historia, poesía, escritores, artes, oficios, teatristas, y rock. 

Somos cuna de Los Prisioneros.

Los activistas culturales, artistas, artesanos, organizaciones, si no nos 

damos cuenta con el poder de movilización que contamos estamos gas-

tando aire. Cada espectáculo, cada feria, cada intervención, cada foro, 

cada muestra, cada carnaval, cada minga, siempre sabemos llevar gente. 

Nuestra esencia es la presencia y la comunicación con el público. 

Somos comunicadores por excelencia. Ese don si lo despertamos 

conscientemente en nuestras localidades, y si son pequeñas como San 

Miguel podrían suceder pequeñas detonaciones culturales que produz-

can una reacción en cadena en otras comunas. Creo firmemente que los 

nuevos paradigma se implementarán en las localidades. De abajo hacia 

arriba. De forma Asamblearia y con Presentantes.

Llegamos a la determinación de buscar o motivar a una candidatura 

a Alcalde, ciudadana e independiente, con tendencia de izquierda, cul-

tural, revolucionaria, épica, y participativa. La estamos encontrando en 

un Concejal amigo de izquierda libre pensador oriundo de San Miguel. 

Cree en esta nueva política cultural participativa del “Consejo Local de 

Cultura Autónomo y Vinculante” y en los distintos lineamientos pro-

gramáticos que la sustentan. 

Tiene voluntad de dar la pelea y modificar el plan regulador. Además 

hemos hecho la pega de sensibilizar durante todo este tiempo a  cuatro 

de los ocho concejales que van a la reelección y dos nuevos de nuestro 

sector que están interesado en ir a la pelea.

Las elecciones son en Octubre 2020. Si el compromiso durante todo 

este tiempo se solidifica con la candidatura y creamos el programa defi-

nitivo de “Cultura y Patrimonio” fundamentado sobre el “Consejo Local 

de Cultura Autónomo y Vinculante” con seis grandes ejes construidos 
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de Abajo hacia Arriba y el Buen Vivir: 30 % del presupuesto destinado 

a cultura a libre disposición del “Consejo Local de Cultura Autónomo 

y Vinculante”; revitalización y protección del Patrimonio Material e 

Inmaterial; edificio a comodato de dimensiones mayores donde se ins-

talará la 1era Escuela Popular de Arte y Oficio de San Miguel, donde 

sesionará la consejo, se impartirán los talleres de nuestro propio artis-

tas; Permacultura, Medio ambiente, y Soberanía Alimentaria; Dominio 

Público y Conectividad Pública; creación de una alianza estratégica con 

la educación pública primaria-secundaria para el aprendizaje, socializa-

ción y fortalecimiento del tejido social.

Estamos claros que es una tarea titánica en todos los frentes pero 

también puede ser épica y movilizadora para el dos tercio de la pobla-

ción media, media baja, y baja que prácticamente no participa de las 

elecciones en general por apatía y desconfianza.

Una experiencia hermana que nos encontramos en el camino -con 

distintos matices y estrategias- se está desarrollando en Hurlingham 

zona NorOeste del ConUrbano Bonaerense con compañeros integrantes 

de la “Red de Organizaciones Culturales de Hurlingham”. Muchos de 

ellos integrantes también del Red Cultura Viva Comunitaria Argentina. 

Su proceso presentado se encuentran a la espera de la Aprobación del 

proyecto en la Ordenanza. Estamos obviamente monitoreando sus pro-

gresos y aprender de ellos. 

Estás dos comunas transitan el mismo camino y seguramente se her-

manarán en el futuro para potenciar sus ejercicios. Aprenderemos de 

nuestras iniciativas, estrategias, logros y fracasos. “Una red viva es siner-

gia o no es red; un tejido neuronal no funciona sin sinapsis” “Es posible 

que actuemos de forma mancomunada, apoyándonos en nuestras luchas 

cotidianas, actuando como una red continental activa cuya capacidad de 

influir trascienda las fronteras14”  

Además reconocemos en el movimiento los grandes avances que se 

realizaron con Luca Fereira ex-ministro de Cultura de Lula da Silva y 

Dilma Rouseff impulsando la creación de Consejos de Cultura como 

política de Estado con autodeterminación de escoger una orgánica de 

funcionamiento entre un sistema representativo o uno más bien asam-

14 Presentantes. Presentatividad. Estamos trabajando en un ensayo/crónica para desar-
rollar este concepto que estamos presentando. 
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bleario. El mismo modelo asambleario se empleó en el Municipio del 

Estado de Acre en el noreste Brasileño, con el cual simpatizamos tanto 

el Consejo de Hurlingham como el de San Miguel.

El pueblo hace cultura y es el poder constituyente primario. No so-

mos ambiciosos sino es en las ideas. Somos generosos y colaborativos. 

Participamos en brigadas de Alfabetización. Levantamos las cosechas 

si es necesario. Creamos cooperativas y centros culturales. Limpiamos 

nuestros barrios. Cuidamos a nuestros chicos y ancianos. No queremos 

ser individualistas ni exitistas. 

Amamos los procesos. Nos gusta la palabra liberación y revolución. 

Sabemos que sin alegría no funciona. Sabemos que cuando asumamos 

la responsabilidad de autogobernarnos y lograr disputar el poder local, 

con un paradigma distinto, estaremos continuando el camino recorrido 

por nuestros pueblos. Pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que es-

tar mancomunados. La Red Cultura Viva Comunitaria Abya Yala debe 

funcionar. Funcionará.
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10. PLATAFORMA DE CULTURA VIVA 
COMUNITARIA DE LIMA METROPOLI-
TANA: APORTES DESDE LA ARTICULA-

CIÓN E INCIDENCIA COMUNITARIA

Plataforma de Cultura Viva15

La experiencia, acciones y planteamientos que compartimos son el 

resultado del trabajo colaborativo y articulación de la Plataforma de 

Cultura Viva Comunitaria. 

El texto compartido corresponde a los documentos, declaratorias de 

congresos y otros aportes construidos colectivamente. Los momentos 

de construcción colaborativa fueron generados y alimentados por la 

Plataforma de Cultura Viva Comunitaria con el aporte de las organi-

zaciones comunitarias que participaron de nuestros espacios de diálogo, 

debate y articulación

1. LA PLATAFORMA DE CULTURA VIVA COMUNITARIA: 

IDENTIDAD Y PRINCIPIOS

QUIENES SOMOS

La Plataforma de Cultura Viva Comunitaria es un espacio que des-

de el 2012 impulsa la articulación de diversos grupos, organizaciones y 

experiencias de Cultura Viva Comunitaria en Lima Metropolitana. Se 

articula con el objetivo de generar incidencia en las políticas culturales 

públicas, para el reconocimiento y fortalecimiento de las iniciativas de 

CVC que se dan en Lima Metropolitana. 

La Plataforma está conformada por: Asociación de Artistas 

Aficionados AAA, A. C. Llaqta Lima (La Victoria), Centro Cultural 

Campoy, Grupo Galileo Galilei, Grupo Pacto Santa Anita, Colectivo 

Llaqta Raymi, Colectivo Un solo Puño, Luciérnagas, Luna Sol, Pacto 

15 Plataforma de Cultura Viva Comunitaria de Lima Metropolitana. 
e-mail: comunicaperucvc@gmail.com
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por la Cultura, Pazos arte para la educación, Pukllay, Red Fraktal y 

Repercuta

QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA 
VIVA COMUNITARIA

Un conjunto de expresiones culturales que surgen desde los barrios 

a partir de la vida diaria en los vecindarios. Estas experiencias refuerzan 

las identidades locales y ayudan a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad, la ciudad y el conjunto de la sociedad.

Son también las actividades que recuperan y mantienen vivas las tra-

diciones de nuestros abuelos y antepasados que por más de 500 años han 

venido generando convivencia y fortaleciendo la solidaridad entre los 

miembros de la comunidad.

Estas experiencias se diferencian de otros ámbitos de la acción cultu-

ral como las industrias culturales en dónde a través del entretenimiento 

y el consumo se generan prácticas contenedoras y  de dominación en 

dónde la gente es únicamente espectadora y no protagonista.

NUESTROS PRINCIPIOS

• LA AUTONOMÍA: Creemos en nuestra capacidad de tomar deci-

siones desde la gente, para la gente y con la gente, sin la interferencia 

de los gobiernos de turno.

• EL PROTAGONISMO Y EMPODERAMIENTO: Creemos en 

nuestra capacidad de elevar la voz y liderar y proponer demandas 

hacia el Estado.

• LA ARTICULACIÓN EN RED: Creemos en nuestra capacidad 

de organizarnos libremente de manera horizontal para intercambiar 

experiencias y saberes.
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LOGROS

• Posicionar la cultura viva comunitaria en diversas agendas como 

las de los comités vecinales, las juntas directivas, los comedores po-

pulares, las parroquias, los colegios, etc. Así como en las Acuerdos 

de Gobernabilidad entre candidatos a las alcaldías distritales y las 

Organizaciones Sociales de Base.

• Impulsar y fortalecer la organización en redes a nivel territoriales. 

• Evidenciar la diversidad y cantidad de acciones de las diferentes or-

ganizaciones de Cultura Viva Comunitaria en Lima Metropolitana.

• Impulsar la participación desde la ciudadanía en el ejercicio de sus 

derechos culturales.

• Incidir en las políticas culturales públicas.

• Fortalecer la ciudadanía y el trabajo territorial.

• Incidencia en la promoción de ordenanzas distritales de CVC

• Incluir en el Acuerdo de Gobernabilidad de Lima Metropolitana 

políticas de promoción de la Cultura Viva Comunitaria.

• Participar y promover junto con la Alianza Peruana de Organizaciones 

Culturales APOC la campaña “7 Compromisos para Transformar 

las Políticas Culturales a nivel local y regional”

RETOS

Posicionar a la cultura como un eje transversal capaz de generar la 

transformación del actual paradigma en el que vivimos.

Aportar a la articulación nacional de un Movimiento de Cultura 

Viva Comunitaria que sea diverso en su representación territorial, ex-

presiones y prácticas comunitarias.

PROPUESTAS Y DEMANDAS

Asignación de un monto no menor al 0.1% del presupuesto nacional 

a la implementación de políticas públicas que fortalezcan las experien-

cias culturales comunitarias.

Ejecución de la Ordenanza Nº1673 de la MML que instituye como 

política pública el reconocimiento y fortalecimiento de la CVC en Lima.
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Aprobación de políticas públicas para el fortalecimiento de la CVC 

en la diversas municipalidades distritales y provinciales.

Creación de centros culturales comunitarios, barriales y populares a 

nivel nacional.

Implementación de programas municipales para la recuperación de 

la memoria histórica social y política de los barrios y comunidades.

Demandamos la reivindicación y visibilización de los espacios cultu-

rales y sociales liderados por mujeres, desde el Estado y la sociedad civil.

Demandamos que las políticas culturales tengan un enfoque de 

género.

Demandamos que dentro de las organizaciones culturales y sociales 

exista respeto hacia el protagonismo y liderazgo de la mujer y exista 

igualdad de oportunidades.

Demandamos que los municipios respeten los espacios públicos 

como lugares de encuentro, convivencia y buen vivir.

Demandamos la reactivación de los centros culturales en los Parques 

Zonales.

Demandamos facilidades y la libre expresión para que las organiza-

ciones culturales y sociales puedan utilizar diversos espacios públicos 

como parques, escuelas, calles para el desarrollo de su trabajo.

Demandamos espacios públicos con accesibilidad.

Demandamos el cumplimiento del compromiso del Ministerio 

de Cultura e iniciar un espacio de diálogo para la creación de la Ley 

Nacional de Cultura Viva Comunitaria. Consideramos que esta ley debe 

ir más allá del aspecto presupuestal y debe servir para aportar al proceso 

de reconocimiento, visibilización y valoración de los procesos culturales 

comunitarios desde organizaciones culturales barriales hasta nuestros 

pueblos originarios; tendiendo así puentes que reflejen la riqueza de la 

interculturalidad de nuestro país.

Demandamos que la ordenanza Nº1673 se cumpla en su totalidad, 

demandamos transparencia en el uso de los recursos públicos y mecanis-

mos concertados de participación en la implementación de la ordenanza 

de Cultura Viva Comunitaria.

Que se creen gerencias de cultura para el apoyo a organizaciones cul-

turales distritales y que sus políticas no se circunscriban al “eventismo” o 

a la limpieza de espacios culturales.
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Que se cumplan los compromisos asumidos en los Pactos de 

Gobernabilidad en favor de la cultura Viva Comunitaria.

2. REFLEXIONES DESDE LA ARTICULACIÓN E 

INCIDENCIA POLÍTICA 

REFLEXIONES PARA LA ARTICULACIÓN

La cultura aún es vista como un ámbito decorativo ligado única-

mente al entretenimiento y por lo tanto no es considerado como un eje 

fundamental en ninguna estrategia política. 

El sistema neoliberal, implantado desde los 90´s ha debilitado el te-

jido social y las experiencias de trabajo comunitario. Esta ausencia de 

tradición organizativa resulta ser el obstáculo más grande para el trabajo 

de articulación entre prácticas menores de 30 años. 

El agotamiento de las primeras experiencias de trabajo comunitario 

frente a los constantes intentos fallidos de articulación y las traiciones 

políticas de los gobiernos de turno ha debilitado el tejido social comu-

nitario. Asimismo, desde nuestros espacios de articulación, la falta de 

autocrítica y seguir reconociéndonos, valorándonos y construyendo en 

nuestra diversidad han debilitado procesos de articulación.

REFLEXIONES PARA LA INCIDENCIA

La incidencia política fue adoptada como el eje principal de la 

intervención de la Plataforma de Cultura Viva Comunitaria de 

Lima Metropolitana como parte de la declaratoria del 1er Congreso 

Metropolitano en el año 2014. 

Creemos que las políticas públicas culturales necesarias en este parti-

cular momento histórico del continente deben basarse en un paradigma 

diferente, que resitúe al espacio comunitario, local y territorial en un 

lugar de mayor importancia en la vida de la producción cultural del 

conjunto de la sociedad, dentro de la concepción de una Democracia 

Participativa e Integral.  En resumen la Cultura Viva Comunitaria pone 

énfasis en la transformación y emancipación desde los territorios, im-

pulsada y protagonizada por sus poblaciones por vecinos y vecinas, por 
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pobladores que en reciprocidad comparten, se conocen y reconocen, 

desde sus diferencias y diversidades. 

Entendemos la incidencia en los distintos niveles de la sociedad: en 

el cambio de la persona, el barrio, la ciudad, el estado, teniendo presente 

que lo político no es una opción, es inherente, nuestras prácticas son 

políticas.

Buscamos la incidencia en las políticas públicas desde el territorio, 

fortaleciéndonos como organizaciones, conjuntamente, colaborativa-

mente, propiciando y fortaleciendo redes, asociatividades y articulacio-

nes democráticas, para que la incidencia sea cotidiana.

QUE HACEMOS PARA LA 
ARTICULACIÓN E INCIDENCIA

• La Semana “Todas las limas por la cultura viva comunitaria”: es una 

iniciativa que busca visibilizar el enorme trabajo que las organiza-

ciones culturales realizan de manera cotidiana en sus comunidades. 

Se elige una semana al año y se recoge en un solo calendario todas 

las actividades que los grupos culturales comunitarios tienen progra-

madas realizar en ese periodo. La idea es mostrar cómo en una sola 

semana se activan una gran cantidad de barrios, espacios públicos y 

personas gracias al poder de la cultura viva. 

• Balances sobre políticas culturales distritales y metropolitanas: se 

han desarrollado reuniones con vecinos, grupos culturales, organiza-

ciones sociales de base en muchas zonas de Lima Metropolitana para 

conversar sobre cómo se vienen desarrollando las políticas culturales 

públicas en cada uno de nuestros territorios, los avances y retrocesos 

y generar la toma de conciencia sobre nuestro rol como ciudadanos 

en la participación, vigilancia y fiscalización de estas. 

• Acciones de fiscalización y vigilancia de las políticas culturales: he-

mos desarrollado diferentes estrategias para exigir el cumplimiento, 

profundización y mejora de las políticas culturales comunitarias en 

la ciudad. Se han enviado una serie de documentos a los gobiernos 

locales y al gobierno metropolitano para solicitar información públi-

ca sobre el avance de los programas. Además, se han participado en 
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manifestaciones públicas pacíficas elevando dichas demandas: mar-

chas, pasacalles, foros, tomas de espacio público, etc.

• Congresos Metropolitanos de Cultura Viva Comunitaria: Hemos 

desarrollado cuatro Congresos Metropolitanos de Cultura Viva 

Comunitaria, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, en-

cuentro y balance sobre el trabajo de las organizaciones culturales 

comunitarias de la ciudad. El congreso se ha venido desarrollando en 

diversos territorios como Villa El Salvador - Lima Sur, Ate, Santa 

Anita - Lima Este, el tercero en Independencia - Lima Norte y el 

cuarto en el Centro Histórico de Lima – Lima Centro.

• Autofortalecimiento de las experiencias que conforman la platafor-

ma de CVC: de manera cotidiana participamos sumando en las ac-

tividades en los diferentes miembros de la plataforma, a través de 

alguna actividad cultural o presentación artística con el objetivo de 

intercambiar y trabajar de manera colaborativa bajo el principio de la 

reciprocidad. 

3. REFLEXIONES A LA POLÍTICA CULTURAL

IDENTIDAD Y MEMORIA

Creemos que es fundamental rescatar las tradiciones y costumbres 

de nuestros pueblos, y proyectarlas de manera enfática en la juventud. 

Reconocemos que las sociedades no son estáticas y que es importan-

te reconocer también los nuevos imaginarios que definen nuestras 

identidades.

Es clave rescatar la historia de nuestro pueblo, sus organizaciones 

y sus luchas, procesos claves para conquistar mayores derechos y para 

resistir a todo tipo de opresión y violencia. Hemos perdido, o nos han 

quitado de la memoria, la historia que fundamenta los derechos que hoy 

gozamos; derechos como el agua o las 8 horas de trabajo, y por lo tanto 

hemos perdido la identidad de resistencia que nos caracteriza. Esto no 

favorece los procesos actuales que busca generar cambios de manera 

organizada y colectiva. Consideramos esto crucial, porque creemos que 

garantizar un proceso de identidad, favorece el trabajo comunitario.
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Tenemos que recuperar a la comunidad como un actor político. El 

territorio demarca la cultura que habita en ella, es por esto que los pro-

cesos de cultura viva comunitaria surgen de territorios en dónde la or-

ganización y los trabajos comunitarios han sido claves para su desarrollo 

integral.

Es importante evidenciar que en la actualidad existe un vacío en las 

nuevas generaciones sobre el conocimiento y apropiación de estas iden-

tidades y memorias, lo que puede generar un retroceso o paralización de 

los procesos sociales y culturales de base comunitaria.

LA MUJER Y SU FUERZA EN LA SOCIEDAD

Reconocemos el liderazgo de las mujeres en la generación de cam-

bios importantes dentro de los procesos sociales y culturales locales. 

Reconocemos que dentro de algunas las organizaciones sociales y cul-

turales existe segregación hacia la participación de la mujer, y conside-

ramos clave ser sensibles frente a esta situación de vulnerabilidad. Sobre 

todo, teniendo en cuenta que, muchas veces, los espacios en dónde se 

comparten las problemáticas de las mujeres, están dirigidos únicamente 

a ellas y las reflexiones y demandas no son difundidas y menos interio-

rizadas por la sociedad en su conjunto.

ESPACIOS PÚBLICOS Y DERECHO A LA CIUDAD

En la actualidad, lo espacios públicos no son respetados como luga-

res democráticos y cada vez existe mayor represión en su uso, como ám-

bito para luchar y demandar más derechos para la sociedad en pleno. Es 

importante entender que el espacio público no es únicamente el parque, 

sino también la calle, las plazas y toda aquella infraestructura construida 

con dinero público.

En los municipios locales existe la vocación de privatización del es-

pacio público o de abandonarlo, generando así espacios vulnerables a la 

inseguridad ciudadana. Esto es parte del concepto que el sistema impe-

rante viene promoviendo, en dónde cada vez hay menos vocación por lo 

público. En Independencia, por ejemplo, existió una problemática so-

bre la privatización del espacio público, específicamente en la Alameda 
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Tahuantinsuyo que estuvo en peligro de ser concesionada. Este espacio 

fue defendido por vecinos y vecinas y el proyecto fue descartado. Sin 

embargo, esta actitud no corresponde a todos los vecinos y vecinas, quie-

nes en muchos casos no asumen el espacio público como un espacio de 

todos.

Con respecto a la cultura y los espacios públicos. Reconocemos que 

las organizaciones culturales son quienes activan el espacio público 

como lugar de expresión y de uso recreativo, sin embargo, no encuentran 

facilidades para el desarrollo de su trabajo en dichos lugares. Así mismo, 

vemos que los Centros Culturales de los Parques Zonales vienen sien-

do desactivados y han reducido su actividad de atención a los derechos 

culturales.

POLÍTICAS CULTURALES

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura no cuenta con una política enfocada en forta-

lecer los procesos de cultura viva comunitaria. No se ha cumplido el com-

promiso de iniciar el proceso de creación de la Ley Nacional de Cultura 

Viva Comunitaria, asumido en Cuzco, en el Encuentro Nacional de 

Puntos de Cultura del año 2013.

Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima no tiene una política cultural clara en 

favor de la cultura viva comunitaria. Después de dos años de abandono 

del cumplimiento de la Ordenanza N°1673, aún no se ejecuta de mane-

ra integral y no hay transparencia sobre el uso del presupuesto.

Las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria han generado lo-

gros importantes para el movimiento cultural, aportando en el Programa 

Puntos: en la creación de la Ley de Puntos de Cultura y en el Programa 

de Capacitación en Gestión Cultural Comunitaria.
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Municipios distritales

Reconocemos que en la mayoría de los municipios distritales de 

Lima Metropolitana no existen políticas culturales para el fortaleci-

miento de la Cultura Viva Comunitaria. 

En los distritos de Ate y Santa Anita se lograron firmar Pactos de 

Gobernabilidad en dónde los alcaldes se comprometieron a generar or-

denanzas para el fortalecimiento de la cultura viva comunitaria y hasta 

el momento no existen avances. 

En el distrito de Independencia las organizaciones comunitarias vie-

nen impulsando la aprobación de una ordenanza distrital que apruebe la 

implementación del programa de Cultura Viva Comunitaria.

Vacíos en las políticas culturales

Entendimiento de la cultura como “acumulación de conocimiento 

académico” o como “ámbito de generación de las bellas artes”, lo que 

lleva a generar políticas culturales elitistas y tutelares. Ejemplo: “hay que 

llevar cultura a la gente que no la tiene”.

No existe una lectura propia sobre el desarrollo de políticas cultura-

les, su desarrollo está basado en la producción de eventos y espectáculos.

Precariedad en la institucionalidad cultural: no existen áreas especí-

ficas para el desarrollo de políticas culturales.

El impacto de las políticas culturales se rige bajo el mismo esque-

ma de todas las políticas del estado, es decir se mide únicamente con 

relación a la cantidad de “beneficiarios”. Ausencia de espacios para la 

participación ciudadana en materia de políticas culturales.

Mirada que subordina a los agentes culturales a simples proveedores 

de espectáculos que restan su protagonismo como agentes políticos.

En la mayoría de los casos a los protagonistas del quehacer cultural 

local, no se les permite asumir un rol dentro de la función pública cul-

tural de su distrito.

Poca inversión de presupuesto para la promoción de políticas cultu-

rales para la promoción de la Cultura Viva Comunitaria.
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4. APORTES A LA ARTICULACIÓN NACIONAL

En el marco del 4to Congreso Metropolitano de Cultura Viva 

Comunitaria se organizó el 1er Pre Congreso Nacional de organizacio-

nes culturales comunitarias. Participaron organizaciones de más de 20 

regiones del País.

Sumamos, crecimos, aportamos a creer en la regeneración del tejido 

social comunitario. Aportamos nuestros, sueños, utopías, miedos, espe-

ranzas y anhelos.

Lo que sigue es el resultado de los grupos de trabajo. Es una propues-

ta inacabada que busca ser apropiada, divulgada, mejorada y enriquecida 

desde nuestros barrios y comunidades y desde nuestras diversidades.

OBJETIVO 1

Generar espacios de formación autogestionada virtual y presenciales:

• Reflexionar sobre conceptos de buen vivir, interculturalidad y CVC 

entre otros en mesas de trabajo de investigación.

• Fortalecer capacidades en nuevas tecnologías

Generar alianzas con instituciones educativas y fortalecer nuestras 

capacidades para sistematizar experiencias

Autoevaluación crítica para aprender de los procesos avanzados.

Por ejemplo: pensar si estamos haciendo o no trabajo comunitario. 

Qué lo define.

Coordinar equipo de comunicación para la circulación de la 

información

Programar encuentros periódicos en base a agendas concertadas por 

territorio para el intercambio que pueden ser dentro de las actividades 

de cada grupo o de manera independiente

Mapear el movimiento local distrital y provincial y realizar base de 

datos

Hacer un diagnóstico de necesidades y potencialidades
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Incluir pueblos originarios al Movimiento de Cultura Viva 

Comunitaria

Pasantías entre organizaciones

Tener caja de herramientas para tener documentos de base

Canalizar recursos

Recoger, socializar y adaptar experiencias del movimiento latinoa-

mericano de acuerdo con la realidad local.

OBJETIVO 2

Crear, visibilizar y usar nuestra línea gráfica

Programar encuentros periódicos en base a agendas concertadas por 

territorio en ruta para involucrar a más organizaciones.

Elaborar un plan de difusión, que incluya todos los medios, tanto 

tradicionales como nuevos como las redes sociales

Generar materiales y contenidos para la difusión

Mantener comunicación con el movimiento de CVC a nivel 

latinoamericano

Realizar activaciones e intervenciones en el espacio público. (por 

ejemplo: paneles participativos, murales)

OBJETIVO 3

Generar encuentros con los candidatos a los gobiernos para incluir 

nuestra agenda en sus propuestas

Mesas de articulación con los municipios

Elaborar plan de incidencia

Identificar procesos previos de incidencia para aprender y mejorar

Desarrollar un observatorio sobre políticas de CVC

Utilizar herramientas creativas, artísticas e interculturales para la 

incidencia.

Cruzar agendas con movimientos sociales que vienen impulsando 

otras luchas.
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OBJETIVO 4

Autoevaluación del recorrido y recopilación de estrategias de vigi-

lancia para generar materiales como instructivos o manuales

Desarrollar un observatorio sobre políticas de CVC

Formar plataformas o comités regionales para la vigilancia y 

movilización.

Participar en espacios de toma de decisiones a nivel local

Acciones de formación para los o las funcionarixs públicxs para que 

amplíen la mirada sobre las políticas culturales

Generar acuerdos formales con las instituciones públicas

Generar que se dé una red de funcionarios con la que cual se pueda 

establecer diálogo.

TODOS SOMOS CULTURA VIVA COMUNITARIA

Esperamos que la experiencia contada contribuya al trabajo de seguir 

articulando. La realidad social y política nos invita a fortalecer nuestros 

vínculos comunitarios. Tejer desde nuestros barrios y organizaciones por 

una Latinoamérica comunidad de comunidades.
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ANEXO

LEI N.º 16.602, DE 05.07.18

INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL CULTURA 
VIVA DO ESTADO DO CEARÁ

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual Cultura Viva, cujo obje-

tivo é promover a produção e difusão da cultura e o acesso aos direitos 

culturais à população cearense, constituindo-se como política de base 

comunitária, territorial e ou temático-identitária, do Sistema Estadual 

de Cultura do Estado do Ceará.

§ 1º A Política Estadual Cultura Viva tem como beneficiária a so-

ciedade e, prioritariamente, os povos, grupos, comunidades e populações 

em situação de vulnerabilidade social e com reduzido acesso aos meios 

de formação, produção, registro, serviços, fruição e difusão cultural, que 

requeiram maior reconhecimento e proteção de seus direitos sociais, 

culturais, políticos e econômicos ou no caso em que estiver caracteriza-

da ameaça à sua integridade física e política, bem como à sua identidade 

cultural.

§ 2º A Política Estadual Cultura Viva deve estar em consonância 

com o Plano Estadual de Cultura, instituído pela Lei nº 16.026, de 1º 

de junho de 2016, bem como com o Sistema Estadual de Cultura.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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I – Entidade cultural: pessoa jurídica de direito privado sem fins eco-

nômicos, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolva e articule 

atividades culturais em suas comunidades;

II – Coletivo cultural: Grupo, rede ou movimento sociocultural sem 

constituição jurídica que desenvolva e articule atividades culturais em 

suas comunidades;

III – Ponto de Cultura: entidade cultural ou coletivo cultural que de-

senvolva e/ou articule atividades culturais em suas comunidades, territo-

riais e/ou temáticas, de interesse da Política Estadual de Cultura Viva, 

certificado como tal pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará;

IV – Pontão de Cultura: entidade cultural reconhecida como Ponto 

de Cultura, que necessariamente desenvolva e articule atividades cultu-

rais com, no mínimo, 3 (três) outros Pontos de Cultura agrupados por 

critério regional, identitário ou temático, objetivando o fortalecimento 

da Rede Cearense Cultura Viva nos campos da mobilização, da fruição, 

da formação, da produção, dos serviços, da difusão e da distribuição de 

ideias, ações e produtos culturais e educativos;

V – Cadastro Estadual Cultura Viva: base de dados integrada por 

entidades culturais e coletivos culturais que possuam certificação con-

cedida pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará como Ponto ou 

Pontão de Cultura;

VI – Comissão Estadual Cultura Viva: colegiado autônomo, de ca-

ráter representativo de Pontos e Pontões de Cultura, instituído por ini-

ciativa destes, e integrada por representantes eleitos no Fórum Estadual 

Cultura Viva;

VII – Fórum Estadual Cultura Viva: instância colegiada e represen-

tativa da Rede Cearense Cultura Viva, de caráter deliberativo, instituída 

por iniciativa dos Pontos e Pontões de cultura que se reúne a cada 2 

(dois) anos, com o objetivo de propor diretrizes e recomendações à ges-

tão pública compartilhada da Política Estadual Cultura Viva, bem como 

eleger representantes dos Pontos e Pontões de Cultura junto às instân-

cias de participação e representação do Sistema Estadual de Cultura em 

relação à Política Estadual Cultura Viva;
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VIII  – Teia Estadual Cultura Viva: evento de ocorrência bienal, 

coincidindo com o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, com o ob-

jetivo de promover intercâmbio estético e apresentar à sociedade pro-

duções realizadas por Pontos e Pontões de Cultura, bem como conferir 

visibilidade à Política Cultura Viva;

IX – Rede Cearense Cultura Viva: instância da sociedade civil cons-

tituída pelos Pontos e Pontões de Cultura cearenses e representada 

perante a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal pela 

Comissão Estadual Cultura Viva;

X – Certificação: titulação concedida pela Secretaria da Cultura do 

Estado do Ceará, nos termos desta Lei, a entidades culturais e coletivos 

culturais com o objetivo de reconhecê-los como Pontos de Cultura;

XI – Termo de Compromisso Cultural: instrumento jurídico que es-

tabelece vínculo de fomento financeiro, entre o Estado do Ceará, por 

meio da Secretaria da Cultura, e as entidades culturais integrantes do 

Cadastro Estadual Cultura Viva, devidamente selecionadas em edital 

público, com o objetivo de executar ações da Política Estadual Cultura 

Viva;

XII – Instituições parceiras: instituições públicas ou privadas, com 

ou sem fins econômicos, certificadas ou não como Pontos ou Pontões 

de Cultura, integradas como parceiras na realização da Política Estadual 

Cultura Viva.

§ 1º Um Ponto de Cultura será classificado como Pontão de Cultura 

quando for selecionado em edital público, destinado especificamente a 

classificar e fomentar Pontões de Cultura.

§ 2º Os Pontos e Pontões de Cultura, bem como a Rede por eles 

constituída e a Comissão Estadual Cultura Viva, constituem elos entre 

a sociedade e o Estado com o objetivo de desenvolver ações culturais 

sustentadas pelos princípios da diversidade sociocultural, do respeito e 

da afirmação das identidades sociopolíticas, da autonomia e do prota-

gonismo comunitário, da defesa dos direitos humanos, e da luta pela 

consecução de uma ordem socioeconômica mais justa e solidária.
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§ 3º Os Pontos e Pontões de Cultura poderão estabelecer parceria e 

intercâmbio com as escolas e instituições da rede de educação básica, do 

ensino fundamental, médio e superior, do ensino técnico e com entida-

des de pesquisa e extensão.

Art. 3º São objetivos da Política Estadual Cultura Viva:

I – promover visibilidade, cidadania e autonomia para entidades e 

coletivos culturais que desenvolvam ações em territorialidades, campos 

identitários ou temáticos historicamente invisibilizados ou mesmo vio-

lados em seus direitos, práticas e pensamentos, bem como de reflexão 

crítica e enfrentamento às desigualdades socioeconômicas por meio da 

arte e da cultura;

II – garantir o pleno exercício dos direitos culturais, dispondo aos 

entes integrados à Rede Cearense Cultura Viva os meios e insumos 

necessários para produzir, registrar, gerir e difundir iniciativas culturais;

III – estimular o protagonismo social das organizações e movimen-

tos do campo cultural de base comunitária, territorial ou temático-

-identitária, na elaboração e na gestão das políticas públicas estaduais 

de cultura;

IV  – promover uma gestão pública compartilhada e participativa, 

amparada em mecanismos democráticos de diálogo e de construção co-

letiva dos programas e ações da Política Estadual Cultura Viva junto à 

Rede Cearense Cultura Viva;

V – garantir o respeito à cultura como direito fundamental, a promo-

ção das identidades culturais como expressões políticas de populações e 

comunidades e a diversidade cultural como expressão estética, simbólica 

e, potencialmente, econômica das referidas populações e comunidades;

VI – estimular iniciativas culturais já existentes, por meio do apoio 

financeiro e simbólico do Estado às iniciativas culturais que se adéquem 

aos requisitos desta Lei;

VII – promover o acesso da Rede Cearense Cultura Viva aos meios 

de formação, fruição, produção, difusão e distribuição cultural;
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VIII – potencializar iniciativas culturais, visando ao fortalecimen-

to de princípios democráticos e de direitos humanos com articulações 

prioritárias com as políticas estaduais de direitos humanos, educação, 

saúde, assistência, segurança, trabalho e renda;

IX – estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, lin-

guagens artísticas e espaços públicos e privados disponibilizados para 

ações culturais da Rede Cearense Cultura Viva.

Art. 4º A Política Estadual Cultura Viva compreende os seguintes 

instrumentos:

I – Rede Cearense Cultura Viva;

II – Comissão Estadual Cultura Viva;

III – Cadastro Estadual Cultura Viva;

IV – Fórum Estadual Cultura Viva;

V – Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

Art. 5º Visando ao desenvolvimento de políticas públicas integradas 

e à promoção da interculturalidade, são eixos estruturantes da Política 

Estadual Cultura Viva:

I – cultura e educação;

II – cultura e saúde;

III – cultura e trabalho;

IV – cultura, direito à natureza e ao bem viver;

V – cultura, direito à comunicação e mídia democrática;

VI – cultura e conhecimentos tradicionais;

VII – cultura digital;

VIII – cultura e economias solidária e criativa;

IX – cultura, memória e patrimônio cultural;

X  – cultura e expressões culturais não hegemônicas, periféricas e 

descoloniais;
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XI – cultura e direitos da infância, adolescência, juventude e velhice;

XII – cultura, relações de gênero e direitos das mulheres;

XIII – cultura e direitos LGBT;

XIV – cultura e direitos das pessoas com deficiência;

XV– cultura e direitos de povos e comunidades, rurais, afrodescen-

dentes, quilombolas, povos de terreiro, indígenas, ciganas, povos do mar, 

da floresta, ribeirinhos e outras congêneres;

XVI – cultura circense;

XVII – cultura e direitos humanos;

XVIII  – outros eixos em consonância com a Política Estadual 

Cultura Viva que vierem a ser definidas pela Secretaria da Cultura do 

Estado do Ceará.

Art. 6º Para fins da Política Estadual Cultura Viva, consideram-se 

objetivos dos:

I – Pontos de Cultura:

a) potencializar iniciativas culturais já desenvolvidas em suas comuni-

dades, sejam elas territoriais ou temático-identitárias, contribuindo para 

a superação das desigualdades sociais e econômicas em nosso Estado;

b) promover ações de fruição, formação, produção, difusão e / ou de 

distribuição da produção artística e cultural de suas comunidades terri-

toriais ou temático-identitárias;

c) incentivar a preservação da cultura cearense;

d) articular e garantir espaços públicos e/ou privados que possam ser 

disponibilizados para a ação cultural;

e) ampliar a visibilidade das diversas iniciativas culturais da Rede 

Cearense Cultura Viva, bem como, de outras iniciativas que guardem 

sinergia com a Política Estadual Cultura Viva;

f ) promover a diversidade cultural, em parâmetros socioeconomica-

mente justos, contribuindo para o estabelecimento de diálogos intercul-

turais em bases democráticas;
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g) promover a acessibilidade cultural;

h) contribuir para a inclusão cidadã de populações com pouca vi-

sibilidade social, em situação de vulnerabilidade e que tenham histo-

ricamente suas trajetórias atreladas a processos discriminatórios e de 

violação de direitos;

i) contribuir para o fortalecimento da autonomia social das 

comunidades;

j) promover o intercâmbio entre diferentes segmentos da comunidade;

k) promover articulações com outras redes sociais e culturais sinérgi-

cas ao Programa, bem como instituições de educação;

l) adotar princípios de gestão compartilhada, tanto em relação à ges-

tão dos recursos públicos que faça jus, quanto na relação com os demais 

integrantes da Rede Cearense Cultura Viva e com o Estado;

m) fomentar as economias solidária e criativa;

n) proteger o patrimônio cultural material e imaterial;

o) apoiar e incentivar as manifestações culturais populares em sin-

tonia com os objetivos, definições e eixos da Política Estadual Cultura 

Viva;

II – Pontões de Cultura:

a) promover todos os objetivos referentes aos Pontos de Cultura;

b) promover ações de articulação e integração entre os Pontos de 

Cultura;

c) promover a formação de redes culturais territoriais ou 

temático-identitárias;

d) desenvolver, apoiar e articular atividades culturais em parceria 

com outras redes sociais e culturais sinérgicas à Política Cultura Viva, 

bem como com instituições de educação;

e) atuar em regiões com pouca densidade de Pontos de Cultura, 

promovendo visibilidade e fortalecendo o trabalho desenvolvido pelos 

grupos e instituições locais e estimulando a participação destes na Rede 

Cearense Cultura Viva;
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f ) realizar, de forma participativa, levantamento de informações so-

bre equipamentos, produtos e serviços culturais locais, para dinamizar 

atuação integrada com os circuitos culturais que os Pontos de Cultura 

mobilizam.

CAPÍTULO II

DA CERTIFICAÇÃO

Art. 7º A certificação como Ponto de Cultura será realizada median-

te chamamento público, cabendo a análise da solicitação à Secretaria da 

Cultura do Estado do Ceará e à Comissão Estadual Cultura Viva, de 

forma conjunta.

Parágrafo único. Serão certificadas as entidades culturais e os cole-

tivos culturais que se adéquem aos eixos e objetivos da Política Estadual 

Cultura Viva, bem como aqueles que priorizem:

I – a promoção dos direitos humanos e, por consequência, dos di-

reitos culturais, movidos pelos princípios democráticos para a promo-

ção da diversidade sociocultural em parâmetros socioeconomicamen-

te justos, solidários e sustentáveis e proteção de identidades étnicas e 

sociopolíticas;

II – a promoção de cidadania e da democracia por intermédio de 

ações culturais nas comunidades territoriais e temático-identitárias;

III – a valorização da diversidade cultural e regional;

IV – a democratização das ações e bens culturais;

V  – o fortalecimento de experiências culturais desenvolvidas por 

agentes e movimentos socioculturais que dialoguem com a comunidade 

local;

VI – o reconhecimento e disseminação dos saberes, dos fazeres, dos 

cultivos e dos modos de vida das populações indígenas e ciganas e das 

comunidades rurais, tradicionais, de matriz africana, quilombolas, de 
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povos do mar e da floresta, ribeirinhos, LGBTS, de mulheres e de pes-

soas com deficiência, dentre outras que possam ser enquadradas dentro 

dos objetivos, definições e eixos da Política Estadual Cultura Viva;

VII – a valorização e inclusão sociocultural da infância, adolescência, 

juventude e da velhice por meio da cultura;

VIII – a incorporação dos jovens ao mundo do trabalho cultural;

IX – a inclusão cultural da população idosa por meio da promoção 

do acesso desse grupo às manifestações de cultura, da oferta de opor-

tunidades para a sua participação ativa nas diversas formas de manifes-

tação artística e do estímulo ao convívio social e de fortalecimento de 

vínculos em ambientes culturais;

X  – a capacitação e formação continuada dos trabalhadores da 

cultura;

XI – a promoção de programas de capacitação e qualificação do aces-

so às tecnologias da informação para a produção e difusão culturais;

XII – o fomento à criação de estruturas locais e assessorias técnicas 

para capacitação, planejamento e gestão dos Pontos de Cultura.

Parágrafo único.  Para realizar a avaliação e a seleção dos inscri-

tos para certificação, será composta Comissão Julgadora paritária com 

membros do Poder Executivo Estadual e da Comissão Estadual Cultura 

Viva, sendo estes últimos definidos pela própria Comissão.

Art. 8º O Cadastro da Política Estadual Cultura Viva será composto 

por Pontos e Pontões de Cultura, constituindo-se tal reconhecimento 

como uma chancela institucional.

Art. 9º Não serão certificados como Pontos de Cultura:

I – Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou 

Municipal;

II – pessoas jurídicas com fins econômicos;

III – pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos cria-

das ou mantidas por empresas ou grupos de empresas; ou
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IV  – entidades paraestatais integrantes do “Sistema S” (SESC, 

SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR e outros).

Art. 10. Os Pontos de Cultura deverão manter seus dados cadastrais 

atualizados, atendendo à chamada anual de atualização de dados.

Parágrafo único.  Os Pontos de Cultura que não responderem ao 

chamado de atualização de informações cadastrais no prazo estabeleci-

do receberão notificação de advertência e terão 90 (noventa) dias para 

resposta, sob pena de suspensão da certificação até a regularização da 

situação.

Art. 11. A certificação como Ponto de Cultura será por prazo inde-

terminado, salvo ocorrida alguma das hipóteses de cancelamento.

Art. 12. O Ponto de Cultura poderá ter sua certificação cancelada 

nas seguintes hipóteses:

I – por iniciativa própria, encaminhada formalmente à administração 

pública;

II  – se for comprovado, a qualquer momento, o descumprimento, 

pelo Ponto de Cultura, de qualquer dos dispositivos desta Lei;

III – se for constatada, a qualquer tempo, falsidade em qualquer do-

cumento ou informação apresentada; ou

IV – se estiver com a respectiva certificação suspensa por mais de 3 

(três) anos.

§ 1º Nos casos a que se refere este artigo, serão abertos processos ad-

ministrativos específicos para analisar o caso, sendo garantidos o direito 

à ampla defesa e ao contraditório da entidade ou coletivo cultural.

§ 2º A perda da certificação como Ponto de Cultura gera, automati-

camente, a perda da classificação como Pontão de Cultura.

Art. 13. O ingresso no Cadastro da Política Estadual Cultura Viva 

não garante, por si só, o acesso a recursos públicos.
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CAPÍTULO III

DO FOMENTO

Art. 14. Por meio da Secretaria da Cultura, fica autorizada a trans-

ferência, por meio de edital público, de recursos financeiros às entidades 

culturais classificadas como Pontos ou Pontões de Cultura, com a fina-

lidade de prestar apoio financeiro às ações da Política Estadual Cultura 

Viva.

§ 1º O fomento poderá se dar mediante premiação de iniciativas, ter-

mos de compromisso cultural ou outra modalidade específica de trans-

ferência de recursos, com fundamento nesta Lei e em seu regulamento.

§ 2º  A Secretaria da Cultura, em gestão compartilhada com a 

Comissão Estadual Cultura Viva, disporá sobre os critérios gerais de 

distribuição e destinação dos recursos, com atenção especial às diferen-

ças econômicas das diferentes regiões do Estado, bem como, aos eixos e 

às prioridades temático-identitárias da Política.

Art. 15. O Termo de Compromisso Cultural deverá conter identi-

ficação e delimitação das ações a serem financiadas, as metas, o crono-

grama de execução físico-financeira e a previsão de início e término das 

ações ou das fases programadas.

§ 1º Sem prejuízo da fiscalização de competência dos órgãos de con-

trole interno e externo, decreto estabelecerá as regras relativas ao Termo 

de Compromisso Cultural e os procedimentos operacionais para ela-

boração e divulgação das prestações de contas, que serão simplificadas 

e analisadas com foco na análise do cumprimento do objeto, bem como 

na comprovação da aplicação dos recursos recebidos no próprio Ponto/

Pontão de Cultura e/ou nas atividades por eles desenvolvidas.

§ 2º  Os recursos financeiros transferidos com base em Termo de 

Compromisso Cultural serão depositados em conta-corrente específica, 

aberta e mantida exclusivamente para esse fim, ficando sua transferência 

condicionada ao efetivo cumprimento de respectivo Termo.
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Art. 16. A Secretaria da Cultura deverá apresentar, anualmente, para 

o Conselho Estadual de Política Cultural e para a Comissão Estadual 

Cultura Viva, uma avaliação das metas e investimentos do corrente 

ano e o plano de metas e investimentos a serem destinados à Política 

Estadual Cultura Viva no ano seguinte.

Art. 17. Fica a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará autorizada 

a proceder, no âmbito da Política Estadual Cultura Viva, ao lançamento 

anual de, pelo menos, 1 (um) edital de apoio financeiro que garanta o 

fomento a Pontos e Pontões de Cultura que possuam relevantes ações 

desenvolvidas no âmbito da Política Estadual Cultura Viva, bem como 

aos novos Pontos e Pontões de Cultura que venham a ser certificados 

como tal.

Parágrafo único. O edital a que se refere o caput poderá ser em for-

ma de apoio a desenvolvimentos de projetos mediante celebração de 

Termo de Compromisso Cultural, termo de fomento, termo de colabo-

ração e demais instrumentos jurídicos aplicáveis, bem como mediante 

premiação de iniciativas, concessão de bolsas e outras formas de apoio 

financeiro aplicáveis à Política Estadual Cultura Viva.

Art. 18. Fica autorizado o apoio da Secretaria da Cultura do Estado 

do Ceará, no âmbito da Política Estadual Cultura Viva, à realização bie-

nal do Fórum Cearense Cultura Viva e da Teia Cearense Cultura Viva, 

espaços, respectivamente, de organização política e intercâmbio artístico 

da Rede Cearense Cultura Viva.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO 

DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de julho de 2018.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
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