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Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo discutir o papel dos Conselhos Municipais de Políticas 
Públicas de forma geral e dos Conselhos Municipais de Cultura de forma específica. A 
representatividade política no Brasil é marcada por uma história de obstáculos à 
cidadania e aos direitos humanos. Os conselhos são espaços formados por uma história 
embates e de movimentos que reivindicavam participação da sociedade civil no 
processo democrático. Ainda assim, o papel dos conselhos é profundamente debatido. 
Sua atuação é ainda limitada, mas supõe-se que há possibilidades para a sua ampliação 
especificamente no contexto atual das políticas de cultura no Brasil. 
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Este trabalho tem por objetivo discutir o papel dos Conselhos Municipais de 

Políticas Públicas de forma geral e dos Conselhos Municipais de Cultura de forma 

específica. 

A participação, a descentralização e a representatividade políticas no Brasil vêm 

de uma história marcada por várias crises e reviravoltas, na qual a cidadania e os 

direitos atravessam diversos obstáculos. 

O impedimento às relações democráticas tem sua base em tempos remotos: o 

Brasil passou por um processo de colonização marcado por uma forte conotação 

comercial no qual a dominação era efetivada através do extermínio. 

Conforme afirma Maria da Glória Gohn, 

vários elementos da cultura política brasileira do final do século XX foram 
gerados no período colonial. Estes elementos constituem, atualmente, obstáculos 
para a modernização das relações sociais no País. (...) destacamos o chamado 
‘jeitinho’ de levar vantagem, o clientelismo, a corrupção, a desconfiança nas 
instituições estatais, o machismo e a valorização dos bacharéis. Todos estes 
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elementos são partes constitutivas da cultura política nacional, particularmente 
entre as camadas populares. (2001, p. 174) 

 
As elites oligárquicas do século XIX mantiveram uma estrutura social de rígida 

organização do ponto de vista econômico, que é, ainda hoje, fortemente presente, 

principalmente nas comunidades rurais. A cidadania e os direitos políticos eram 

inexistentes, pois o sentido de igualdade perante a lei era ausente (CARVALHO, 2004).  

Carvalho (2004) destaca o período do Estado Novo como momento histórico 

marcante para as primeiras experiências de participação popular na política nacional. No 

período que antecedeu a Ditadura Militar, explodiam movimentos de participação 

política, e eram crescentes novas experiências democráticas. 

O golpe de 1964 marcou o início de uma série de medidas para sufocar os 

direitos políticos conquistados, mas a mobilização social pela retomada do processo 

democrático se contrapunha ao poder ditatorial. Buscava-se a reconquista de direitos 

básicos como o de votar, de se organizar e se manifestar livremente (GOHN, 2007). 

Com o fim da ditadura, é que a sociedade toma parte 

[...] nos processos de elaboração de estratégias e tomada de decisão [...] em 
propostas associadas aos movimentos populares, em atuação conjunta com 
comunidades eclesiais de base, oposições sindicais, algumas categorias 
profissionais do funcionalismo público, associações de moradores etc. (GOHN, 
2007, p. 50). 

 
Experiências participativas e da sociedade civil organizada, como organizações e 

grupos consultivos populares apontavam para a necessidade de formalização do 

processo participativo. 

Cresciam reivindicações e conquistas não só de reformas específicas, mas, 

sobretudo, de uma reforma que compartilhasse as decisões políticas com a sociedade. 

Naquele contexto, não só os movimentos sociais, mas também a própria gestão liberal 

do Estado já reconhecia a necessidade de abrir espaço para participação da sociedade 

nas deliberações políticas, o que exigia a modificação da estrutura da gestão para um 

modelo descentralizado e participativo. Descentralizar fazia necessário aumentar a 

autonomia dos municípios na gestão de suas próprias realidades, e participar requeria a 

inclusão popular nos diversos níveis de tomada de decisão: municipal, estadual e federal 

(MATOS, 2007). 

A Constituição de 1988 foi o marco formal desse momento histórico de 

reavaliação do papel do Estado e do papel da sociedade civil, que abre caminho para a 

descentralização e para a participação social na gestão política (CORTES, 2002). É 



quando, pela primeira vez, há um crescimento expressivo na formação de conselhos em 

diversas áreas, com diferentes níveis de influência, variando desde conselhos somente 

consultivos, até conselhos fiscalizadores, gestores e deliberativos (MATOS, 2007). 

Para os que estavam engajados na busca de redemocratização do Estado, 
inicialmente o processo concentrou-se na questão dos conselhos, priorizando no 
debate a dicotomia do caráter que deveriam ter: consultivo para auscultar a 
população, ou normativo/representativo, com poder de decisão. 

 
Naquele momento, segundo Gohn (2007), havia uma confusão em relação a qual 

papel os conselhos deveriam desempenhar, precisamente pela diversidade de práticas: 

por um lado, diversos conselhos atuavam na gestão política com participação direta 

(conselhos populares), enquanto havia outras formas de conselho que eram mobilizadas 

pelo poder público supondo a participação indireta (conselhos comunitários) (GOHN, 

2007). 

Ainda segundo Gohn (2007), nos anos 90, 

a participação passa a ser concebida como intervenção social periódica e 
planejada, ao longo de todo o circuito de formulação e implementação de uma 
política pública [...]. A principal característica desse tipo de participação é a 
tendência à institucionalização, entendida como inclusão no arcabouço jurídico 
institucional do Estado, a partir de estruturas de representação criadas, 
compostas por representantes eleitos diretamente pela sociedade [...]. Os 
conselhos gestores [...] são os maiores exemplos. 
 
O papel dos conselhos distribuídos por todo o país tem sido profundamente 

discutido. De acordo com Abramovay (2001), o potencial transformador dos conselhos, 

e os ganhos decorrentes para a democracia, são reconhecidos quase que de modo 

unânime entre as pesquisas. 

Por outro lado, também os estudos apontam para problemas em sua atuação, que 

mais parece ser de subserviência às elites do que de representação dos interesses da 

sociedade (ABRAMOVAY, 2001 e CORTES, 2002). O clientelismo e o favoritismo 

transmutam os direitos em favores negociáveis, marcas evidentes da histórica estrutura 

coronelista. Além disso, cita-se a fraca representatividade, a falta de capacitação e 

informação necessárias para a execução de suas funções (ABRAMOVAY, 2001). 

Em uma pesquisa sobre os Conselhos Gestores, Tatagiba (2002) sintetiza que 

uma das conclusões de seu estudo foi de que “[...] os conselhos apresentam [...] baixa 

capacidade propositiva, exercendo um reduzido poder de influência sobre o processo de 

definição das políticas públicas” (p. 98). A autora lembra que é necessário ajustar 

realisticamente concepção sobre o papel que os conselhos exercem na democratização 



das políticas públicas no Brasil, para evitar expectativas que superem o verdadeiro 

alcance desses espaços de políticas. 

Apesar dos limites de atuação, admite-se que os conselhos têm sido relevantes 

para a democracia participativa e para a política pública, e que são fundamentais para o 

controle social (ABRAMOVAY, 2001; CORTES, 2002; MATOS, 2007). 

Desde a formalização dos Conselhos como vias para a gestão de políticas 

públicas, esses espaços têm conquistado relevância crescente no espaço público da 

sociedade brasileira. A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – registrou, em 2001, mais de 

26.000 conselhos municipais nas cinco regiões do país (IBGE, 2003). 

Um trabalho conjunto entre o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(IBAM), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Comunidade Solidária 

(1997) divide os conselhos em três tipos: Conselhos de Políticas, Conselhos de 

Programas e Conselhos Temáticos. Os Conselhos de Políticas fazem parte do Sistema 

Nacional, com o papel de formular, planejar e fiscalizar as respectivas ações. É aqui 

onde se situam os Conselhos de Saúde, de Assistência Social, de Educação e de Direitos 

da Criança e do Adolescente. Os Conselhos de Programa são aqueles vinculados 

diretamente a programas concretos e bem delimitados, como por exemplo, os Conselhos 

de Alimentação Escolar, de Habitação, de Emprego, etc. Os Conselhos Temáticos estão 

associados a idéias ou temas da agenda do município e não estão vinculados 

necessariamente a um Sistema. Os Conselhos Municipais de Cultura foram classificados 

como Conselhos Temáticos, pois no período em que o trabalho foi realizado, eram 

conselhos que se formavam independentemente de uma política centralizada de cultura. 

Não estavam vinculados a um sistema e eram formados a partir de iniciativas locais, não 

integradas umas às outras. 

Atualmente, tem ocupado lugar importante na agenda do Ministério da Cultura –  

MinC – a estruturação de um Sistema Nacional de Cultura – SNC. Em 2005, o MinC 

deu início a uma série de iniciativas para montar um sistema que propõe fazer a 

articulação, a gestão e a promoção conjunta de ações da área da cultura, entre os entes 

federados e a sociedade civil (MINC, 2006a).  

A estruturação do SNC ainda não foi concluída. A importância do sistema é 

enfatizada, e a urgência das ações para sua constituição são reconhecidas em textos, 

relatórios, notas e outros documentos do MinC. Porém, um princípio norteador da 

formação do sistema, que é a participação, torna o processo mais lento que se fosse uma 



iniciativa centralizada e forçada verticalmente para as gestões locais. Uma importante 

etapa, que foi a pactuação entre os entes federados, ou seja, o estímulo à participação de 

municípios e estados no compromisso da formação do sistema, já foi concluída. 

Supõe-se que são abertas novas possibilidades para o papel dos conselhos 

municipais de cultura com a eminência do Sistema Nacional, precisamente porque o 

Sistema ainda está se estruturando, suas linhas estão sendo elaboradas de forma 

participativa, e esse exercício democrático pode tanto estimular diversas experiências 

para os conselhos, como também as experiências desenvolvidas nesses espaços 

públicos, que são os conselhos, podem contribuir para o desenho do sistema. 

A formação do SNC é uma experiência inédita, que organizará as ações em 

cultura e evitará o desencontro de iniciativas, a sobreposição de ações, o 

estabelecimento e o acompanhamento adequado de metas na área. Conseqüentemente, o 

papel dos conselhos de cultura vai sendo repensado, e a tendência é que sua atuação vá 

se ampliando. 

Em termos numéricos, percebe-se que as primeiras iniciativas do MinC 

(correspondentes aos anos 2005-6) no sentido da estruturação do SNC coincidiram com 

uma explosão na formação de novos conselhos de cultura, conforme pode ser observado 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Percentual de municípios com Conselho Municipal de Cultura, por ano da lei 
de criação do conselho. 

 

(fonte: IBGE, 2006) 

 

A última MUNIC (IBGE, 2006) aponta as atribuições dos Conselhos Municipais 

de Cultura, que são reproduzidas abaixo por ordem daquelas atividades mais presentes, 

para aquelas exercidas em menor quantidade: 

• Acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos culturais; 



• Propor, avaliar e referendar projetos culturais; 

• Elaborar e aprovar planos de cultura; 

• Pronunciar-se e emitir parecer sobre assuntos de natureza cultura; 

• Fiscalizar as atividades do órgão gestor da cultura; 

• Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de financiamentos da 

cultura; 

• Apreciar e aprovar normas para convênios culturais; 

• Fiscalizar as atividades das entidades culturais conveniadas à prefeitura; 

• Apreciar e aprovar normas e diretrizes de financiamento de projetos; 

• Elaborar normas e diretrizes para convênios culturais; 

• Administrar o Fundo Municipal de Cultura. 

Essas atribuições certamente serão ampliadas neste momento de mudanças, o 

que significa uma dinamização na rede de relações democráticas na área da cultura. 

No Ceará, as transformações já começaram a ocorrer de forma acelerada quando 

comparado com o restante do país. Todos os 184 municípios cearenses, mesmo aqueles 

que ainda não possuem conselhos municipais de cultura, já aderiram ao SNC (MINC, 

2006b). Em 2001 havia apenas 18 conselhos municipais de cultura no estado (IBGE, 

2003), e em 2006 o Estado já contava com conselhos de cultura em 43 municípios e já 

consistia no estado com maiores números absolutos e relativos de conselhos na área de 

cultura das regiões Norte e Nordeste (IBGE, 2006). Foi também o estado do Ceará 

aquele com o maior número de participantes envolvidos nas pré-conferências e 

conferências municipais e intermunicipais (MINC, 2006b). 

Em síntese, os conselhos municipais de cultura hoje atuantes podem se constituir 

como via importante para a gestão pública participativa no campo da Cultura, 

especialmente agora, com um sistema nacional em formação, que exige, como 

contrapartida dos municípios, a realização de conferências municipais, a criação de 

espaços democráticos de cultura, dentre outros (MINC, 2006a). Com as iniciativas 

geradas pelo sistema em vias de formação deverão ocorrer mais aceleradamente 

mudanças nas políticas públicas de cultura em todos os níveis da federação. Supõe-se 

que as mudanças devam obedecer a um movimento de retro-alimentação, em que a 

sociedade civil irá constituindo novos contornos para o sistema, e essas mudanças 

levarão à reelaboração dos espaços já constituídos localmente e independentemente do 

sistema. 
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