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A Pesquisa de Informações Básicas Municipais, Gestão Pública com a edição de 

2005 (assim como a de 2006 com um suplemento temático) consolida-se como uma das 

fontes permanentes para a construção de indicadores culturais. Aspectos como a infra-

estrutura cultural (equipamentos e meios de comunicação), atividades artísticas e artesanais 

nos municípios, existência de orçamento específico para a cultura e existência de Conselhos 

Municipais de Cultura são temas que tem sido objeto de investigação da pesquisa. A 

MUNIC coloca-se dentro de um projeto mais amplo para a formação de um sistema de 

indicadores culturais para o país, com diversidade temática e metodológica que o tema 

exige.   
 

Palavras-chave: indicadores culturais municipais, equipamentos culturais, atividades 

artísticas e artesanais dos municípios. 
 

 

1 . Introdução 

A produção cultural de um país se expressa efetivamente pelos conteúdos simbólicos 

que transmitem. Esta produção cultural não encontra parâmetros conceituais unívocos, pois 

a cultura encontra-se associada à subjetividade humana ao mesmo tempo em que sujeita às 

influências exercidas pela sociedade, pela economia, pelo poder, pela relação com o 

ambiente.   

A despeito desta pluralidade conceitual, algumas dimensões podem ser codificadas 

sistematizadas pela estatística, o que vem sendo feito há décadas por organismos nacionais 

e internacionais. Esta produção transitou entre uma esfera reconhecida como indústria 

cultural (produção de tv, jornal, revista, teatro, cinema, indústria gráfica), avaliando, 

principalmente o seu estoque e fluxo
1
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  Este forma inicial de investigação predominante dos indicadores do ponto de vista internacional mudou 

para uma mais ampliada que inclui censos culturais, pesquisas sobre práticas culturais, orçamentos familiares, 
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No Brasil a investigação sobre os temas culturais não é recente do ponto de vista da 

produção de estatísticas culturais, porém ainda é irregular e dispersa. Sua inconstância não 

permitiu que fosse desenvolvido no país, até o momento, um sistema articulado de 

indicadores culturais, permanente e ao mesmo tempo flexível. Sistema capaz de incorporar 

novas formas de manifestações culturais que surgem sem cessar, associadas ao surgimento 

de novas infra-estruturas e tecnologias dos meios de comunicação, que se segmentam e 

diversificam 
2
. 

 

2. Equipamentos culturais e meios de comunicação 

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), desde que foi a campo pela 

primeira vez em 1999, trouxe um conjunto de informações sobre a existência de 

equipamentos culturais e meios de comunicação nos municípios brasileiros, a partir das 

respostas de um representante do poder executivo local. 

A partir destas informações foi possível mensurar nos anos de 1999, 2001 e 2005 a 

incidência destes equipamentos e meios de comunicação que representam uma esfera da 

infra-estrutura cultural no país. Os equipamentos culturais segundo o conceito aplicado pela 

pesquisa constituem o estoque fixo ligado à cultura existente no momento no município 

aberto ao público podendo ser mantido ou não pelo poder público de qualquer esfera 

(municipal, estadual ou federal). 

Os equipamentos investigados pela pesquisa em 2005 são: bibliotecas, museus, teatros, 

ginásios, cinemas, unidades de ensino superior, shoppingcenters, livrarias, estações de rádio 

AM e FM, videolocadoras, lojas de CDs, fitas e DVDs, geradoras de tv e provedores de 

internet.  

 Os 14 equipamentos culturais investigados pela MUNIC fazem parte de uma infra-

estrutura cultural pública que se constitui em suporte para o vínculo de conteúdos e 

                                                                                                                                                                                 

e mais recentemente, propostas de desenvolvimento das contas satélites de cultura. A Unesco por sua vez 

associa o seu conceito de cultura à diversidade existente entre as sociedades  

 
2
 Neste sentido, a MUNIC faz parte de uma estratégia em curso firmada entre o IBGE e o Ministério da 

Cultura para a construção de um sistema de indicadores culturais, envolvendo um diagnóstico, com a 

sistematização e avaliação das estatísticas sobre cultura existentes, a realização de pesquisas que aprofundem 

a investiguem em maior profundidade aspectos do fluxo e da demanda cultural, pesquisa mais detalhada sobre 

a gestão cultural nos municípios, e  a construção das contas satélite de cultura. 
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produtos destinados aos indivíduos, segmentos, famílias. Assim a existência de um teatro m 

um município não impede a encenação de peças, mas limita às que não exijam os recursos 

que a infra-estrutura de um teatro oferece. 

As bibliotecas públicas são os equipamentos mais presentes nos municípios brasileiros. 

São 6.545 bibliotecas localizadas em 4.726 municípios (85% do total), com uma relação de 

1,2  bibliotecas por  município. Quanto aos resultados obtidos até agora, nas três vezes em 

que a pesquisa investigou o tema da cultura (1999, 2001 e 2005), uma das principais 

conclusões diz respeito à centralidade do equipamento biblioteca para a gestão municipal. 

Equipamento presente em 85% dos municípios, sendo que em 83% pelo menos uma 

biblioteca é administrada pelo poder público local.   

Segue-se em importância relativa as videolocadoras (de fitas e DVDs), atingindo 78% 

dos municípios em 2005, os estádios ou ginásios esportivos (77%), lojas de discos, CDs, 

fitas e DVDs (55%) estações de rádio FM (51%) e provedores da Internet (51%).  

Do ponto de vista do crescimento dos equipamentos culturais entre 1999 e 2005 foi 

extremamente significativo o verificado para os provedores de internet presentes nos 

municípios (207%), o que fez com que este equipamento aumentasse a sua existência  de 

15% dos municípios em 1999 para 46% em 2005.   
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Quadro 1 – Equipamentos culturais e meios de comunicação existentes nos municípios brasileiros 

Brasil: 1999, 2001 e 2005 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa 

 de Informações Básicas Municipais, 1999, 2001 e 2005. 

Nota: as células sem informação indicam que a informação não foi investigada naquele ano. 

 

Lojas de discos, CDs fitas e DVDs; teatros e salas de espetáculo, e estações de rádio 

FM  tiveram um crescimento ao redor de 50% no período, embora os teatros, apesar do 

incremento, tenham atingido 21% dos municípios. As bibliotecas apesar de já ter sido em 

1999 o equipamento mais presente, tem um crescimento de 12% no período.  

 

As estações de rádio AM apresentam um crescimento relativo reduzido (10% 

permanecendo no patamar de 20%), bem inferior ao dos rádios FM (50%). 

 

As geradoras de imagem para TV, apesar de seus 22% de crescimento entre 1999 e 

2005 restringem-se a 11% dos municípios. Lembre-se o contraste observado entre a 

produção de imagens e a sua disseminação que atinge, através da rede aberta, até 98% dos 

municípios brasileiros 
3
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3
 Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 1999/ IBGE, Departamento de População e Indicadores 

Sociais – Rio de Janeiro : IBGE, 2001. 

Equipamentos Culturais (%) 2005 2001 1999

Bibliotecas Públicas 85 79 76

Videolocadoras 78 64 64

Estádios ou ginásios esportivos 77 76 65

Lojas de discos, CDs, fitas e DVDs 55 49 35

Estações de rádio FM 51 38 34

Provedores de internet 46 23 15

Unidades de ensino superior 31 20 ..

Livrarias 31 43 35

Estações de rádio AM 22 21 20

Museus 21 17 16

Teatros ou salas de espetáculo 21 19 14

Geradoras de TV 11 8 9

Cinemas 9 8 7

Shoppingcenters 7 7 6

Clubes .. 70 ..

Bandas 44 ..

Orquestras .. 6 ..

TV a cabo .. .. 7

Jornal diário .. .. 72

Jornal semanal .. .. 44
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As livrarias têm um decréscimo de -11% (cai de 35% para 31% entre 1999 e 2005). O 

decréscimo do número de livrarias em 2005 (que tem a sua maior presença em 2001 com 

43%) pode  ser justificado pelo redirecionamento da distribuição de livros por diferentes 

formas como lojas multimídia, supermercados, bancas de jornais, distribuição pelo 

governo. Ou seja, o ritmo da produção de livros no país não acompanha necessariamente a 

evolução da presença de livrarias nos municípios brasileiros. 
 

 

Fonte : IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisas de Informações Básicas 

Municipais 1999/2005. 

 

Em 1999, 37,6% dos municípios tinham no máximo 2 equipamentos culturais 

(sendo que 7,6% nenhum). Em 2005 este percentual diminuiu para 19,1% (1,7% não tem 

nenhum). A queda da ausência de equipamentos culturais ou meios de comunicação foi de 

49,2%.  

Já foi observado, na divulgação dos resultados da Munic de 2001, que os 

equipamentos culturais têm uma relação positiva com o tamanho da população e renda de 

seus chefes de domicílio, além da oposição entre o Sul, Sudeste e o restante do país 

Gráfico 1.1 – Crescimento proporcional dos equipamentos culturais e meios
de comunicação  entre 1999 e 2005
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(embora com especificidades estaduais)
4
. Ressalte-se que em 2005 nos municípios que têm 

11 equipamentos (6,3%) culturais ou mais residem 91,3 milhões de pessoas, ou seja (36%) 

da população brasileira. Nos municípios com até 2 equipamentos (19,1%) residem 6,4 

milhões de pessoas (3,5% da população). 

A existência de equipamentos culturais e meios de comunicação nos municípios 

segue padrões clássicos de divisão do País Norte/Nordeste/Centro-Oeste e Sudeste/Sul), 

porém aponta singularidades nas Unidades da Federação.  

Distrito Federal (este é um caso especial de cidade e estado) e Rio de Janeiro 

apresentam maior existência de equipamentos. Acre e Maranhão apresentam uma 

ampliação dos equipamentos. Estados do Norte e Nordeste apresentam as menores 

quantidades de equipamentos. 

A Pesquisa  de Informações Básicas Municipais de 2005 traz um conjunto de novos 

quesitos sobre a existência de 21 atividades artísticas e artesanais nos municípios, 

estendendo a abrangência de sua investigação em relação à infra-estrutura instalada
5.

 A 

partir do reconhecimento destas atividades tem-se um  maior detalhamento do ponto de 

vista do seu impacto nos municípios, assim como a identificação de padrões geográficos. 

O bordado é dentre todas as atividades a mais reconhecida entre os informantes das 

prefeituras municipais (75%). Dentre as atividades artesanais segue-se a de madeira (43%), 

barro (23%) e material reciclável (17%), como as mais presentes nos municípios.  

Dentre as atividades artísticas o maior destaque é para as atividades ligadas à 

música com os grupos musicais (58%), grupos de dança (53%) e coral (48%). Este 

indicadores revelam a importância e riqueza deste tipo manifestação artística o que 

confirma a forte influência desta atividade cultural no nosso país. O folclore igualmente é 

expressivo,  presente nas manifestações locais através de seus grupos em quase metade dos 

municípios. 

 Em alguns indicadores como nas atividades relacionadas à material reciclado seja 

observada a tradicional segmentação Norte-Nordeste-Centro Oeste e Sul-Sudeste.  

                                                           
4
 “Perfil dos Municípios Brasileiros, Gestão Pública 2001/ IBGE Coordenação de População e Indicadores 

Sociais – Rio de Janeiro: IBGE, 2002.  
5
 A definição dessas novas perguntas faz parte de uma atividade conjunta entre o IBGE e o Ministério da 

Cultura e Fundação Casa de Rui Barbosa que também planejou o Suplemento de Cultura, aplicado junto à 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2006. 



 7 

 Atividades artesanais ligadas à madeira mostram um perfil mais indiferenciado, com 

o destaque para esta atividade na região Norte do país e as atividades artesanais com barro 

são expressivas no Nordeste brasileiro. 

 O gráfico 1 mostra resultados obtidos através de análise fatorial de componentes 

principais utilizando as variáveis referentes às 21 atividades artísticas e artesanais 

identificadas nos municípios pela Munic 2005 6.  associa as unidades da federação aos três 

segmentos identificados. O Distrito Federal tem uma posição de destaque porque é unidade 

federada e municipal. A sua proporção de atividades varia entre 0% e 100%. Mesmo sendo 

considerado como um caso específico foi mantido na apresentação dos resultados. 

 O Distrito Federal associa-se ao primeiro grupo de atividades (teatro, associações 

literárias, tapeçaria, barro). O Rio de Janeiro igualmente se destaca e posiciona-se entre o 

Distrito Federal e Amapá, ou seja, entre o primeiro e segundo grupos derivados da análise 

fatorial. O Amapá, junto com outros estados da região Norte ligam-se mais diretamente à 

atividades de artesanato de madeira, frutas e sementes, fios e fibras, pedras preciosas, 

sementes de frutas. 

O terceiro grupo identificado pela análise, refere-se aos estados com um perfil 

associado às atividade de bordado, renda e couro, com aproximação do perfil de Piauí, 

Tocantins, Rondônia, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

 

                                                           
6
 A análise fatorial foi elaborada utilizando-se o programa SPSS, versão 12 através do método de 

componentes principais (varimax). O modelo aplicado extraiu dois fatores com 54,1% de explicação da sua 

variância (34% para o primeiro fator e 20 para o segundo) 
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Gráfico 1 – Análise fatorial para atividades culturais (artesanais e 
artísticas) nos municípios, segundo as unidades da federação. 

 Brasil, 2005 
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A Pesquisa de Informações Básicas Municipais foi formulada tendo como um dos 

eixos centrais o diagnóstico da gestão pública municipal. Tratava-se de atender uma 

demanda crescente dos mais diversos segmentos da sociedade, incluindo os formuladores e 

executores de políticas públicas (âmbito municipal, estadual e federal) e organismos 

internacionais que atuam no país. 

O número de municípios passa de 4.298 em 1989  para 5.564 em 2005, o maior 

crescimento da história. O município tornou-se uma instância mais forte dentro do formato 

de distribuição dos poderes, surgindo experiências de gestão e articulação com a sociedade 

que não ocorriam antes. Algumas registradas pela MUNIC, como a formação de consórcios 

municipais e a existência e funcionamento dos Conselhos Municipais. 

A população brasileira concentra-se em um número pequeno de municípios (em 

apenas 35 municípios residem 29% do total de habitantes) e no outro extremo a dispersão 

da população pelo território nacional, onde cerca de 70% dos municípios têm até 20 mil  

habitantes.  

Cerca de 63% dos municípios têm orçamento específico para a área de cultura, 

assim como 21% tem Conselho de Cultura. Os dois indicadores aumentam 

significativamente de acordo com o tamanho do município, atingindo entre os mais de 500 

mil habitantes, 97% de existência de orçamento e 66% de Conselhos. A incidência de 

orçamentos municipais destinados especialmente para a cultura  nos municípios predomina 

nas regiões Sul e Sudeste do país. 

Cruzando os indicadores de existência de orçamento  específico de cultura e a de 

Conselho Municipal de Cultura nos municípios brasileiros percebe-se que o fato de ter 

Conselho de certa forma pressupõe a alocação de orçamento (17% tem Conselho e 

Orçamento e apenas 3,8% Tem Conselho mas não tem orçamento).   

Relacionando a existência de orçamento específico e Conselhos Municipais de 

Cultura, verifica-se além do comportamento particular do Distrito Federal, um maior 

percentual de municípios que têm os dois instrumentos de gestão nos estados de Mato 

Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Acre apresenta-se em uma 

situação que tem um alto percentual de orçamento específico e baixo para a existência de 

Conselhos. Com o Mato Grosso do Sul ocorre o inverso. Estados do Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste do país apresentam os menores valores para os dois indicadores. 
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3. Considerações Finais 

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais com a edição de 2005 (assim como 

a de 2006 com um suplemento temático) consolida-se como uma das fontes permanentes 

para a construção de indicadores culturais. Aspectos como a infra-estrutura cultural 

(equipamentos e meios de comunicação), atividades artísticas e artesanais nos municípios, 

existência de orçamento específico para a cultura e existência de Conselhos Municipais de 

Cultura são temas que tem sido objeto de investigação da pesquisa. A MUNIC coloca-se 

dentro de um projeto mais amplo para a formação de um sistema de indicadores culturais 

para o país, com diversidade temática e metodológica que o tema exige.   

 

 Quanto aos resultados obtidos até agora, nas três vezes em que a pesquisa 

investigou o tema da cultura (1999, 2001 e 2005), uma das principais conclusões diz 

respeito à centralidade do equipamento biblioteca para a gestão municipal. Equipamento 

presente em 85% dos municípios, sendo que em 83% pelo menos uma biblioteca é 

administrada pelo poder público local.   

 

As videolocadoras também têm um destaque, com presença em 78% dos 

municípios, em contraste com a estabilização da cobertura de cinemas que encontram-se 

em 9% dos municípios. A TV aberta, com sua cobertura ampla sobre o território nacional 

(com a televisão aberta atingindo quase 100%), confronta-se com a geração de imagens 

centralizada em 11 dos municípios. 

 

 O avanço da Internet é inegável do ponto de vista da cobertura municipal: em 1999 

15% dos municípios tinham provedores, em 2005 46% (um aumento de 207%), inserindo o 

país no mundo digital e ao mesmo tempo reafirmando os padrões de desigualdades 

geográficas nesse acesso. 

 

 Ressalte-se ainda o crescimento das lojas de discos, CDs, fitas e DVS (52%), 

atingindo 55% dos municípios em 2005, traduzindo também o acesso à novas tecnologias 

de conteúdo cultural. 
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 Enquanto as emissoras de rádio FM apresentam um crescimento significativo entre 

1999 e 2005  atingindo 51% dos municípios, as emissoras AM estacionaram no período em 

cerca de 20% dos municípios. 

 

 A existência de equipamentos culturais e meios de comunicação nos municípios 

segue padrões clássicos de divisão do país (Norte/Nordeste/Centro-Oeste e Sudeste/Sul), 

porém aponta singularidades ao nível das Unidades da Federação. Distrito Federal (este é 

um caso especial de cidade e estado) e Rio de Janeiro apresentam os maiores níveis de 

existência de equipamentos. Acre e Maranhão apresentam uma ampliação dos 

equipamentos embora em níveis gerais médios. Estados do Norte e Nordeste apresentam os 

menores níveis de equipamentos. 

 

 Quanto às atividades artísticas, as atividades ligadas à música (grupos musicais, 

grupos de dança e coral) se destacam  com mais de 50% de incidência nos municípios  o 

que confirma a forte influência desta atividade cultural no nosso país. O folclore igualmente 

é expressivo,  presente nas manifestações locais através de seus grupos em quase metade 

dos municípios. 

 

 Quanto às atividades artesanais o bordado é a atividade mais encontrada nos 

municípios (75%), seguido pela madeira (43%), barro (23%) e material reciclável (17%). 

 

 As atividades artísticas e artesanais foram agrupadas em três segmentos, em 

decorrência de um procedimento estatístico exploratório (análise fatorial). Os segmentos 

traduzem aproximações entre as 21 atividades pesquisadas e as Unidades da Federação.  

 

O primeiro grupo, que têm atividades como cineclubes, teatro, círculos literários, 

dança, coral estão mais próximos ao padrão do Distrito Federal, e também Rio de Janeiro.  
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Já o segundo grupo com atividades como madeira, fibras, pedras preciosas e 

material reciclável têm uma presença mais significativa em estados do Norte e Sul. O Rio 

de Janeiro guarda uma certa proximidade também com este grupo.  

 

O terceiro, formado por estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, o padrão 

municipal para as atividades artísticas relaciona-se com atividades de bordado, renda e 

couro. 

 

63% dos municípios têm orçamento específico para a cultura, enquanto 21% têm 

Conselho de Cultura. 17% têm orçamento específico e Conselho. A prefeitura é o poder que 

é responsável em 83% dos municípios por pelo menos uma biblitoteca, em 16% por pelo 

menos um museu e em 17% de pelo menos um teatro. Estes percentuais são próximos a 

cobertura total nos municípios. No que se refere à Internet, as gestões municipais oferecem 

o serviço em 31% dos municípios enquanto a rede encontra-se em 46% das cidades 

brasileiras. 

 

A existência de Conselhos Municipais de Cultura avançou nos municípios 13% em 

1999 para 21% em 2005, aumentando também a participação em reuniões. 

 

Relacionando a existência de orçamento específico e Conselhos Municipais de 

Cultura, verifica-se além do comportamento particular do Distrito Federal, um maior 

percentual de municípios que têm os dois instrumentos de gestão nos estados de Mato 

Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Acre apresenta-se em uma 

situação que tem um alto percentual de orçamento específico e baixo para a existência de 

Conselhos. Com o Mato Grosso do Sul ocorre o inverso. Estados do Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste do país apresentam os menores valores para os dois indicadores. 
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