
Pesquisa Conselhos de Cultura e Democracia  no Brasil 

Primeira Etapa: Conselhos Estaduais

Seminário em Salvador  
31 de agosto e 1º de setembro 2010



• Em curso desde junho: pouco tempo; caráter preliminar; revisão

• Investigação dos conselhos estaduais + CNPC através de preenchimento de
formulário com base nos regimentos / leis e revisão por presidente /
secretário do conselho

• Comparação dados coletados na MUNIC 2009.

Pesquisa / primeira etapa

• Universo: conselhos de cultura nas três esferas federativas – CNPC;
conselhos estaduais (1ª etapa); conselhos municipais [capitais e
municípios com mais de 500 mil habitantes] (2ª etapa)

• Resultado: publicação no final do ano com pesquisa completa; textos de 
pesquisadores; registro seminário 

Sobre a pesquisa

Sobre o paper da primeira etapa
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1. Anos 60/70

• Influência Conselho 
Federal de Cultura

Singularidades cultura:

• Precedência sobre 
conselhos demais áreas; 

• Relação com regimes 
autoritários

Picos de criação de conselhos de cultura no Brasil

OBS: não constam conselhos DF e MT, por imprecisão sobre data de criação



2. Constituição de 1988

• Ênfase  e ampliação conselhos municipais

• Novo modelo: participação social na definição das políticas públicas

• Cultura: déficit em relação às áreas sociais (não repasse de recursos)

3. SNC e Conferências 2005 e 2009

• Ampliação radical da criação de conselhos (número quintuplicou)

• Aproximação com o modelo de conselhos das áreas sociais (vinculação via 
SNC)
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Picos de criação de conselhos de cultura no Brasil
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Quantos conselhos de cultura  existem no Brasil?

26 Conselhos Estaduais de Cultura 
(23 ativos)

Número de Conselhos Municipais de Cultura por Região

1372 Conselhos Municipais de Cultura 
(MUNIC 2009)

Todos os ativos reuniram-se nos últimos 12 meses
(maioria  ao menos uma vez por mês)
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Composição dos conselhos de cultura
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Maior representação de 
membros com 
autonomia em relação 
ao governo
Maior representação 
governamental

15
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Não-Paritário

Paritário

84,48% Conselhos Municipais Paritários

Conselhos Estaduais  Não-Paritários: 
Governo é Minoria

• Diferença de perfis (origem)

• Não-paritário  ≠ poder do governo

• Dificuldade de definição de “paridade”

(governo x poder público x esferas de governo)

(autonomia em relação ao governo)

65,22% Conselhos Estaduais  Não-Paritários
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6

3 Indicação do governo

Indicação dos membros 
com autonomia em 
relação ao governo
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Eleição

Indicação

Outra

Escolha de membros com autonomia em relação ao governo

Escolha de membros com autonomia em 
relação ao governo

• A indicação é o método mais utilizado nos conselhos estaduais para escolha de membros  
que não fazem parte do governo

• A maioria das indicações (2/3) é prerrogativa governamental, isto é : os futuros membros do 
conselho não fazem parte do governo mas devem ser indicados por ele

• Várias formas de escolha resultam de uma composição de governo e entidades exteriores a 
ele (ex: lista tríplice)

Indicação - desdobramento

Importante: No livreto impresso distribuído neste seminário, o gráfico da forma de escolha está 
errado, o que dificulta a análise imediatamente posterior. 
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Escolha dos presidentes (conselhos estaduais)
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Determinação prévia em 
regimento

Eleição

Outra

Escolha dos presidentes

• Eleição é o método mais utilizado nos conselhos estaduais para escolha de seus 
presidentes

• Quando o regimento já determina quem será o presidente, via de regra o indicado 
é gestor da pasta da cultura

• Casos singulares: mandato 
de um ano e o cargo é 
ocupado em alternância 
pelo Secretário de Cultura 
(determinação em 
regimento) e a eleição de 
um membro do conselho 
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Caráter dos Conselhos

Conselhos Estaduais - Caráter

• Gráficos muitos parecidos

• Algumas inconsistências entre caráter previsto em regimento e atribuições 
(estaduais)
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Consultivo Deliberativo Fiscalizador Normativo

Conselhos Municipais - CaráterConselhos Municipais - Caráter

Diferenças: estaduais um pouco menos 
deliberativos e um pouco mais fiscalizadores
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Grato!

Contato: 
conselhosdecultura@ufba.br


