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DUAS PERGUNTAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE 
CONSELHOS E DEMOCRACIA

 Pergunta 1: Há na história do Brasil criação de 
Conselhos fora dos marcos do regime 
democrático? 

 Pergunta 2: Quando e por que os Conselhos são 
associados à democracia, mais especificamente 
à ampliação da participação política da 
sociedade na formulação e monitoramento de 
políticas públicas?



RESPOSTA À PRIMEIRA QUESTÃO

Na história do Brasil, instituições denominadas Conselhos 
estiveram vinculadas a distintos regimes:

 Regime Monárquico Constitucional (1822-1889): Conselho de 
Estado (membros vitalícios); Conselhos de Ministros ou Gabinete 
(variavam conforme a maioria parlamentar)

 Regime Autoritário Corporativo (Estado Novo - 1937-1947):
Conselhos Econômicos Setoriais (Conselho Nacional do Petróleo, 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, Conselho Técnico de 
Economia e Finanças, Conselho Federal de Comércio Exterior, entre 
outros) espaços de regulamentação estatal da economia e de 
expressão de interesses da iniciativa privada 



RESPOSTA À PRIMEIRA QUESTÃO

 Regime Liberal Democrático (1947-1964): para 
executar determinadas políticas - como as de Cultura e 
Ciência e Tecnologia – o Estado Liberal dispensa a 
criação de estruturas “pesadas”, bastando delegá-las a 
especialistas, organizados em Conselhos (Ver CNPq). Em 
geral, são colegiados consultivos, mas podem deliberar 
sobre projetos formulados pelos “pares”. Por sua 
composição e atribuições esses Conselhos não podem 
ser considerados espaços de participação social  nas 
decisões de governo

 Ditadura Militar (1964-1985): Conselho de 
Segurança Nacional; (criado em 1937, assume 
relevância a partir do Ato Institucional nº 5)



RESPOSTA À SEGUNDA QUESTÃO

Crise de credibilidade da democracia 
representativa (a partir de 1968): 

 As instituições da democracia representativa, 
particularmente os partidos políticos, o parlamento e as 
eleições, são postas em descrédito, resultado da 
percepção pública de que elas não representam mais 
demandas e ideologias específicas. 

 De fato, os partidos políticos, a fim de obter ganhos 
eleitorais, vão, aos poucos, descartando bandeiras 
radicais e se colocando o mais próximo possível do 
centro do espectro ideológico, onde cabem posições 
ambíguas sobre qualquer tema



RESPOSTA À SEGUNDA QUESTÃO

Nesse contexto, a defesa de interesses e bandeiras 
específicas passa a ser assumida por Movimentos 
Sociais e Organizações Não-Governamentais
(ONGs), que se justificam publicamente com base em 
quatro argumentos: 

 O espaço público ultrapassa as fronteiras do Estado (há 
uma esfera pública não-estatal)

 Só têm validade as decisões resultantes do consenso 
obtido por meio do debate - público e deliberativo -, 
entre atores sociais potencialmente afetados por essas 
mesmas decisões 



RESPOSTA À SEGUNDA QUESTÃO

 A democracia representativa, por si só, não dá 
conta de resolver os problemas 
contemporâneos, cuja solução é cada vez mais 
complexa

 As soluções passam pelo convencimento, adesão 
e organização dos cidadãos (exemplos: coleta 
seletiva de lixo, manutenção de motores, adesão 
a campanhas de vacinação e uso de 
preservativos, segurança comunitária)



É nesse novo contexto que surgem os 
conselhos democráticos de políticas 
públicas, onde a participação social se dá, 
basicamente, com  o objetivo de defesa e 
garantia de direitos (civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais) 



MODELOS TRADICIONAIS DE CONSELHOS DE 
CULTURA

 Conselhos de notáveis: são compostos por 
personalidades de destaque na vida intelectual e artística

 Conselhos corporativos: são compostos por entidades 
que congregam produtores, artistas e técnicos dos vários 
segmentos artísticos e culturais

 Conselhos de especialistas: atuam particularmente na 
proteção do patrimônio histórico e artístico e são 
compostos por especialistas das áreas de arquitetura, 
urbanismo, artes plásticas,  história, sociologia, direito, 
antropologia, entre outras



MUDANÇAS QUE FORÇAM A ADOÇÃO DE UM 
NOVO MODELO DE CONSELHO DE CULTURA

NO MUNDO:

 Fragmentação das identidades coletivas: emergência de 
movimentos sociais de identidade que demandam 
reconhecimento e proteção: grupos étnicos, religiosos, 
linguísticos e de gênero; e circunscrições territoriais 
(bairros, municípios e regiões)

 Implosão das tradicionais fronteiras que dividem as artes 

 Crescimento econômico da produção e do consumo de 
bens culturais (principalmente das indústrias culturais)



MUDANÇAS QUE FORÇAM A ADOÇÃO DE UM 
NOVO MODELO DE CONSELHO DE CULTURA

NO BRASIL - Constituição de 1988:

 Introduz o conceito amplo de cultura e patrimônio cultural: modos 
de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, incluindo bens de natureza material e imaterial

 Amplia também a competência dos Estados e Municípios para 
conduzir suas políticas de patrimônio, multiplicando os bens 
passíveis de tombamento e registro. Nesse contexto fica mais 
complexa a obtenção de consensos e a contribuição dos 
especialistas, embora fundamental, se torna insuficiente 

 Faz-se necessária, como prevê dispositivo constitucional, a 
colaboração entre o poder público e as comunidades, a fim de 
identificar, proteger e promover o patrimônio cultural 



NOVO MODELO DE CONSELHO DE 
CULTURA 

ATRIBUIÇÕES

 A ideia de “consenso entre os atores 
potencialmente atingidos” pressupõe que os 
conselhos sejam consultivos e deliberativos, 
exercendo papel de formulação, monitoramento, 
financiamento (via fundos) e fiscalização das 
políticas públicas



NOVO MODELO DE CONSELHO DE 
CULTURA

COMPOSIÇÃO

 Os novos conselhos são paritários

 Os membros do poder público incluem representantes dos órgãos 
de cultura e de outras políticas governamentais que têm interface 
com a política cultural; também tem assento representantes do 
poder legislativo e de instituições públicas de ensino e pesquisa

 Entre os representantes da sociedade civil podem ter assento os 
segmentos artísticos, os movimentos sociais de identidade (grupos e 
circunscrições territoriais), organizações não governamentais e 
indústrias culturais



NOVO MODELO DE CONSELHO DE 
CULTURA

FORMAS DE INDICAÇÃO DOS MEMBROS

 Os membros do poder público são indicados pelos órgãos 
governamentais que integram o Conselho

 Os conselheiros da sociedade civil são eleitos da seguinte forma: os 
representantes dos segmentos artísticos e movimentos de 
identidade pelos seus membros, devidamente cadastrados pelo 
Poder Executivo e preferencialmente organizados em Fóruns; os 
representantes territoriais pelos cidadãos que comprovarem 
residência nos territórios dos Estados (regiões) e municípios 
(bairros)


