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RESUMO

O presente trabalho realizou um estudo exploratório no Conselho de Política Cultural de
Volta Redonda, na gestão de 2015. Seu objetivo foi o de averiguar se o conselho trabalhou,
tanto na visão dos conselheiros da sociedade civil, de cidadãos comuns, quanto de membros
da gestão pública dentro da democracia poliárquica, sob duas lentes: se havia de fato
participação de todas as partes e se havia contestação pública, de cidadãos comuns, de
conselheiros da sociedade civil e dos membros da gestão pública para com pontos políticos e
técnicos na construção do plano municipal de cultura e na condução dos demais trabalhos do
conselho feitos em 2015. Utilizouse um estudo de caso, com entrevistas semiestruturadas,
análise de pesquisa documental, através das informações das atas de todo o mandato de 2015
e revisão bibliográfica. Os resultados mostram que houve sim um alto grau de participação,
em destaque dos conselheiros da sociedade civil. Houve um teor de contestação pública dos
membros da sociedade civil para com os gestores, assim como de cidadãos comuns, entretanto
houve muita dificuldade da gestão pública atender algumas das solicitações dos conselheiros
da sociedade civil.
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1 INTRODUÇÃO
A cultura é um direito humano, normatizado na Constituição Federal de 1988, através
do art. 215, que diz: 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 (BRASIL, 1990).
Como afirma Bernardo Machado (2007), os direitos culturais são parte integrante dos
direitos humanos, cuja história remonta à Revolução Francesa e à sua Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão de 1789, que sustentou serem os indivíduos portadores de direitos
inerentes à pessoa humana, tais como direito à vida e à liberdade.
Passa a se pensar o sistema de política cultural no Brasil principalmente a partir de
2003. O grande intuito era naquela época dar maior centralidade e institucionalidade à política
cultural e retirála da situação que se encontrava: estrutura administrativa precária,
orçamentos insuficientes, baixa capilaridade no tecido político e social do país e pequena
participação nas principais decisões de governo (BRASIL, 2011).
Como Teixeira Coelho diz, a expressão política cultural deve ser compreendida em
seu sentido amplo, como “programa de intervenções realizadas pelo Estado, entidades
privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da
população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas” (COELHO,
2007, p. 293).
A pesquisa se centra no município de Volta Redonda, que conta com 262.970
habitantes (IBGE, 2015), tendo sido emancipada com o intuito de ser uma área de interesse de
segurança nacional em 1954. Somente em 1984 foi estabelecida a Secretaria Municipal de
Cultura. O Conselho Municipal de Cultura foi criado em 1985, tendo seu término em 1992. O
conselho, que agora passa a se chamar Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC)
retorna em 2015, após um longo processo de luta pela classe artística e demais engajados
politicamente, tendo inclusive origem em um movimento social denominado “artistas em
movimento”, que surgiu em 2012, em que a estratégia era pressionar a gestão pública a
aprovar uma lei para o conselho entrar em vigor de acordo com o que o movimento pautava,
tendo teor fiscalizador, consultivo e deliberativo.
A pergunta que se faz, como problema de pesquisa, é: há na gestão do Conselho
Municipal de Política Cultural duas das premissas da Poliarquia: o alto teor de inclusividade
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(participação), que propicia deliberações e alto teor da liberalização (contestação pública)
principalmente dos membros da sociedade civil para com os conselheiros da gestão pública?
Dahl (2001), diz que uma democracia em grande escala exige seis instituições:
funcionários eleitos, eleições livres, justas e frequentes, liberdade de expressão, fontes de
informação diversificadas, autonomia para as associações e cidadania inclusiva e uma
democracia poliárquica é a reunião destas seis instituições , além de ser inteiramente
responsivo a todos os cidadãos. As instituições aparecem em reação a exigências de inclusão e
participação na vida política.
A participação pública envolve a inclusão da maioria da população no processo de
escolha dos líderes e governantes, de forma que a contestação pública envolve o poder de
reivindicar ações, opinar sobre determinado tema ou problema e manterse ativo nas decisões
tomadas. (Dahl, 2005).
O objetivo geral é compreender o grau de inclusividade e de contestação pública do
CMPC de Volta Redonda, de modo a avaliar se ele constitui um arranjo institucional
poliárquico.
Como objetivos específicos, o trabalho buscará primeiramente descrever o Sistema
Nacional de Cultura (SNC), que é uma estrutura que se desdobra por todos os níveis
federativos e encarregase da promoção da Política Nacional de Cultura. Também buscará
reconhecer, por meio de entrevistas e análise documental, os níveis de inclusividade e de
contestação pública do CMPC VR e por fim, buscará analisar os níveis de inclusividade e de
contestação pública do CMPC VR, de modo a concluir se esse arranjo institucional é
poliárquico.
A participação popular é algo crucial na era democrática em que vivemos. Esta passou
a ser requisito fundamental para o funcionamento pleno da democracia, dos governos e da
gestão pública. Nesse campo, a administração pública passa a se reorganizar, a formar novas
estruturas de tomada de decisão, tornandose participativa. Essa necessidade de reformular o
Estado, trazendo o cidadão para dentro das tomadas de decisões, para dentro da órbita do
governo, faz promover “um novo encontro entre Estado e sociedade” (NOGUEIRA, 2011, p.
149).
Os conselhos gestores/ municipais são o canal ideal para este encontro, pois, a) tem
caráter permanente; b) são fóruns investidos de poder (devendo assim exercitar a deliberação
pública); c) zelam pelo equilíbrio de forças entre as partes que o integram e d) consolidam
uma rede de interação sóciopolítica sem precedentes na história brasileira (OLIVEIRA,
2009).
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Como justificativa, as razões são pela natureza empírica, em que pelo estudo de caso e
análise documental verificará o teor de participação e contestação pública através dos
principais acontecimentos e atividades do mandato de 2015. Também pela viabilidade da
pesquisa, uma vez que houve livre acesso a todas as atas, participação da pesquisadora nas
reuniões e fácil comunicação com os conselheiros. E por último, por se desenhar no
município recentemente uma forma de conselho nunca antes vista, em que até então não há
pesquisas científicas sobre o CMPC, sendo este o pioneiro.
O presente trabalho se subdivide nas seções: Fundamentção de Base Teórica com os
conceitos de Democracia, Poliarquia e Política Cultural explicitados, Metodologia, através de
estudo de caso, pesquisa documental e revisão bibliográfica; Resultados e Discussão, em que
abordouse um pouco sobre o Sistema Nacional de Cultura, sobre o Plano Nacional de
Cultura, Conselhos Municipais de Políticas Públicas, resgate do histórico do grupo “Artistas
em movimento”, através de intervenções dentro do II Fórum Municipal de Cultura (2012), II
Conferência Municipal de Cultura (2013) e a II Conferência Extraordinária Municipal de
Cultura (2014) em que se elegeu os conselheiros para a gestão de 2015 e por último,
encontramse as considerações finais e as referências bibliográficas.
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2 Democracia, Participação e Política Cultural
2.1 Democracia

Alain Touraine, em seu livro O que é a Democracia, põe o sujeito como eixo central,
como esforço de integração entre as faces da razão instrumental e a imaginação criadora
(Touraine, 1996, p. 11). Diz que se deve definir democracia não como o triunfo do universal
sobre os particularismos, mas como o conjunto das garantias institucionais que permitem
combinar a unidade da razão instrumental com a diversidade das memórias, a permuta com a
liberdade.
O autor se mostra amplamente preocupado com os regimes totalitários, em que o
Estado é quem tem todo o monopólio de direitos sobre seus cidadãos e disserta que há duas
lutas, já que, por um lado, ela, a democracia, corre o risco de aparecer, de novo, como uma
ideologia a serviço dos mais poderosos e, por outro, seu nome pode ser utilizado a serviço de
um poder arbitrário e repressivo.
Como ideia nova, Touraine fala que julgamos que a democracia levou a melhor e se
impõe atualmente como a forma normal de organização política, como o aspecto político de
uma modernidade cuja economia de mercado é a forma econômica e a secularização é a
expressão cultural (Touraine, 1996, p. 17).
Touraine (1996, p. 19), baseandose nas contribuições teóricas de Norberto Bobbio,
destaca uma definição de democracia e chama a atenção para o fato de que a realidade política
interfere no funcionamento da democracia:
A democracia é um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelece
quem está autorizado a tomar decisões coletivas e quais procedimentos deverão ser
adotados, sublinhar em seguida que as escolhas a serem feitas devem levar em
consideração a realidade. Bobbio depois nos leva a descobrir que a realidade política
é bem diferente do modelo: as organizações, partidos e sindicatos tem um peso
crescente na vida política, o que muitas vezes retira toda realidade ao povo
“supostamente soberano”; os interesses particulares não desaparecem diante da
vontade geral e as oligarquias se mantêm. Enfim, o funcionamento democrático não
chega a penetrar na maior parte dos setores da vida social e o segredo, contrário à
democracia, continua a desempenhar um papel importante. Por trás se constroi um
governo de técnicos e aparelhos.

Touraine (1996) reafirma a passagem acima quando diz que as regras de procedimento
não passam de meios a serviço de fins nunca alcançados, porém devem dar seu sentido às
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atividades políticas: impedir o arbitrário e o segredo, ou seja, responder às demandas da
maioria, garantir a participação do maior número de pessoas na vida pública.
Ele também relembra que a democracia seria uma palavra bastante pobre se não
tivesse sido definida nos campos de batalha nos quais tantos homens e mulheres combateram
por ela. E acrescenta, “já não queremos uma democracia de participação; não podemos nos
contentar com uma democracia de deliberação; temos a necessidade de uma democracia de
libertação” (Touraine, 1996, p. 21).
Um questionamento apresentado é “Como será possível responder a duas exigências
que parecem ser opostas: por um lado respeitar o mais possível as liberdades pessoais; por
outro, organizar uma sociedade que seja considerada como justa pela maioria?” (Touraine,
1996, p. 22). A ação democrática cujo objetivo principal é libertar os indivíduos e grupos das
imposições que pesam sobre eles situase entre a democracia procedural, que carece de
paixão, e a democracia participativa, que carece de sabedoria. O espírito democrático pode
responder a duas exigências: limitar o poder e responder às demandas da maioria
(TOURAINE, 1996).
Quanto à liberdade do sujeito, o autor a considera como constitutiva do regime
democrático: o regime democrático é a forma de vida política que dá a maior liberdade ao
maior número de pessoas, que protege e reconhece a maior diversidade possível
(TOURAINE, 1996, p. 25).
A democracia é inexistente sem o reconhecimento da diversidade de crenças, origens,
opiniões e projetos:

O que define a democracia não é, portanto, somente um conjunto de garantias
institucionais ou o reino da maioria, mas antes de tudo o respeito pelos projetos
individuais e coletivos, que combinam a afirmação de uma liberdade pessoal com o
direito de identificação com uma coletividade social, nacional ou religiosa
particular. A democracia não se apoia somente nas leis, mas sobretudo em uma
cultura política (TOURAINE, 1996, p. 26).

Em todos os países, em todos os níveis de riqueza, a democracia  definida como a
criação de um sistema político que respeita as liberdades fundamentais  encontrase em
perigo. De um lado, as liberdades individuais sustentam a democracia, mas podem também
tornála prisioneira de interesses particulares; de outro lado, a defesa comunitária exige a
democracia, entretanto tem igualmente a possibilidade de destruíla em nome da
homogeneidade nacional, étnica ou religiosa (TOURAINE, 1996).
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Ao tratar dos direitos do homem, representatividade e cidadania ele explicita:
Igualdade política não é somente a atribuição dos mesmos direitos a todos os
cidadãos; é também um meio de compensar as desigualdades sociais, em nome de
direitos morais. Ao limitar seu próprio poder, o Estado está também reconhecendo
que a ordem política tem como função compensar as desigualdades sociais
(TOURAINE, 1996, p. 37).

Há três dimensões que se completam, cuja interdependência constitui a democracia,
quais sejam: respeito pelos direitos fundamentais, cidadania e representatividade dos
dirigentes. Para isso, é preciso que os dois mundos  o Estado e a sociedade civil , que devem
permanecer separados, fiquem também ligados um ao outro pela representatividade dos
dirigentes políticos. A segunda característica de uma sociedade democrática é que os eleitores
são e se consideram como cidadãos (TOURAINE, 1996).
Ao desmembrar as três dimensões da democracia, o autor:
1º: dá uma importância central à limitação do poder do Estado pela lei e pelo
reconhecimento dos direitos fundamentais  é o mais importante historicamente pra ele.
2º: dá a maior importância à cidadania, à Constituição ou às ideias morais ou religiosas
que garantem a integração da sociedade e fornecem um sólido fundamento para as leis.
3º: insiste mais na representatividade social dos governantes e opõe a democracia  que
defende os interesses das categorias populares  à oligarquia, quer esteja associada a uma
monarquia definida pela posse de privilégios, ou então, à propriedade do capital.
Putnam (2002) menciona o aspecto dos fatores socioeconômicos dentro das
instituições democráticas. Desde Aristóteles, os sociólogos políticos afirmam que as
perspectivas da verdadeira democracia dependem do desenvolvimento social e do bemestar
econômico. Além disto, fatores como saúde, educação, dentre vários outros classificamse
como condições básicas do governo democrático estável e eficaz.
A respeito da separação dos poderes, Touraine (1996, p 48) diz que a concepção da
democracia apresentada aqui afastase daquela que se coloca inteiramente no interior do
sistema político e institucional e cuja expressão mais clássica é a definição da democracia
dada por Robert Dahl: uma poliarquia eletiva.
A democracia definese não pela separação dos poderes, mas pela natureza dos elos
entre sociedade civil, sociedade política e Estado. Se a influência se exercer de cima para
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baixo, não existirá democracia; pelo contrário, se chama democrática a sociedade em que os
atores sociais orientam seus representantes políticos que, por sua vez, controlam o Estado.
Segundo Touraine (1996, p. 51):
Durante muito tempo, designamos como democracia a intervenção do Estado na
vida econômica e social para reduzir as desigualdades e garantir uma certa ajuda
educativa, médica e econômica a todos. Já não podemos considerar essa definição
como suficiente porque a intervenção do Estado deve ser apenas um meio a serviço
do objetivo principal: aumentar a capacidade de intervenção de cada um sobre sua
própria vida. Esse aumento não é o resultado automático do enriquecimento
coletivo, mas é conquistado pela força ou pela negociação, pela revolução ou pelas
reformas. O essencial é ampliar a liberdade de cada um e tornar a política cada vez
mais representativa das demandas sociais.

Relevante ressaltar nas afirmações de Touraine que só existe democracia quando o
Estado está a serviço não somente do país e da nação, mas dos próprios atores sociais e de sua
vontade de liberdade e responsabilidade.
Robert Putnam (2002), em seu livro Comunidade e Democracia, ao falar sobre as
instituições democráticas, diz que para se ter um bom desempenho nestas, tem que ser ao
mesmo tempo sensível e eficaz: sensível às demandas de seu eleitorado e eficaz na utilização
de recursos limitados para atender a essas demandas.
A separação entre sociedade civil, sociedade política e Estado é uma condição central
para a formação da democracia. Esta só existe se forem reconhecidas as lógicas próprias da
sociedade civil e do Estado, que são distintas e, muitas vezes, opostas, e se existir, para
administrar essas relações difíceis, um sistema político autônomo em relação a essas duas
esferas. Por si mesmo, o Estado não é democrático já que sua função principal é defender a
unidade e a força da sociedade nacional diantes dos Estados estrangeiros e, simultaneamente,
diante das mudanças históricas mais longas. Da mesma forma, os atores e movimentos sociais
que animam a sociedade civil não agem naturalmente de maneira democrática, embora um
sistema político só possa ser considerado democrático se representar os interesses dos atores
sociais. O espaço da democracia é, na realidade, o sistema político (TOURAINE, 1996)
A respeito da representatividade dos atores políticos, o autor em questão é assertivo na
seguinte questão: não há democracia que não seja representativa e a livre escolha dos
governantes pelos governados não teria qualquer sentido se estes não fossem capazes de
exprimir demandas, reações ou protestos, formados a partir da “sociedade civil”. Mas em que
condições os agentes políticos representam os interesses e projetos dos atores sociais?
(TOURAINE, 1996).
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O autor traz a problematização das democracias de uma maneira instigante ao dizer
que “o problema mais urgente é dirigir para o sistema político as reivindicações, contestações
e utopias que tornariam nossa sociedade mais consciente de suas orientações e, ao mesmo
tempo, de seus conflitos” (TOURAINE, 1996, p. 88).
A democracia só será capaz de se defender se aumentar suas capacidades de reduzir a
injustiça e a violência.
A respeito da cidadania, Alain Touraine (1996, p.102) destaca “a democracia só existe
pela combinação de princípios diversificados e, em parte, opostos, pelo fato de que ela não é o
sol que ilumina toda a sociedade, mas uma mediação entre o Estado e a sociedade civil”.
Continua o autor das ciências sociais sobre uma aparente fragilidade da democracia
política:
a aparente fragilidade da democracia política explica que esta só possa existir
produzindose e recriandose constantemente. A democracia é mais um processo do
que uma ideia. Está presente sempre que os direitos são afirmados e reconhecidos e
sempre que uma situação social é justificada pela busca da liberdade e não pela
utilidade social ou especificidade de uma experiência (TOURAINE, 1996, p. 102
103).

Portanto, novamente há a afirmação dos elementos constitucionais, legais e
parlamentares de um regime democrático que colocam em ação os 3 princípios: limitação do
Estado em nome dos direitos fundamentais, representatividade social dos atores políticos e
cidadania.
No livro Sobre a Democracia, com ênfase na história do espírito democrático,
Ostrogorski (1979, p. 665666 apud TOURAINE, 1996, p. 133) afirma:

em uma democracia, a função política das massas não é governála já que
provavelmente nunca seriam capazes de o fazer...É sempre uma pequena minoria
que há de governar, tanto na democracia, como na autocracia. A propriedade natural
de todo poder é se concentrar, como se fosse a lei de gravitação da ordem social. No
entanto, é preciso que a minoria dirigente seja contestada. Na democracia, a função
das massas não é governar, mas intimidar os governos.

Quando Touraine (1996) explicita sobre a renovação da ideia democrática, ele
questiona: “não será que a busca do bem comum se tornou a obsessão da identidade e, nesse
caso, não será necessário reforçar, no máximo da integração comunitária, as garantias
institucionais da liberdade pessoal e do respeito pelos direitos do homem?”. Responde ele que
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“é portanto, do lado da cultura e não mais do lado das instituições que se deve procurar o
fundamento da democracia” (TOURAINE, 1996, p. 155).
A cultura democrática é a concepção do ser humano que opõe a resistência mais sólida
a qualquer tentativa de poder absoluto  até mesmo validado por uma eleição  e, ao mesmo
tempo, suscita a vontade de criar e preservar as condições institucionais da liberdade pessoal
(TOURAINE, 1996).
Quanto aos conflitos de valores e democracia, Touraine (1996) afirma que o sujeito
político deve ser concebido como alguém submetido a relações de dominação e poder,
defensor de seus interesses ao mesmo tempo cidadão e força de resistência ao controle não só
da consciência comunitária, mas também dos grupos dirigentes.
Ao se centrar no sujeito em correlação à democracia, o teórico diz:

o sujeito é simultaneamente, razão, liberdade e memória. Essas três dimensões
correspondem às da democracia porque o apelo a uma identidade coletiva deve ser
traduzido na organização política pela representação dos interesses e valores dos
diferentes grupos sociais (TOURAINE, 1996, p. 174).

A democracia é o sistema de institucionalização de movimentos de libertação social,
cultural ou nacional e permite que uma sociedade seja, simultaneamente, una e diversa. É a
razão pela qual a democracia é uma cultura e não somente um conjunto de garantias
institucionais (TOURAINE, 1996).
Se tratando do reconhecimento do outro em uma recomposição do mundo, a
democracia apenas será possível quando cada um vier a reconhecer no outro, como em si
mesmo, uma combinação de universalismo com particularismo (TOURAINE, 1996, p. 188).
Ele chama democrática a sociedade que associa o máximo possível de diversidade
cultural com a utilização mais ampla possível da razão.
Para que exista integração, é preciso que um sujeito, pessoal ou coletivo, tenha a
possibilidade de modificar um conjunto social ou cultural, o que significa que a ênfase seja
colocada na identidade, tanto como na participação.
A imagem mais importante da democracia  que é invocada pelas instituições  é a do
cidadão responsável e preocupado com o bem público (TOURAINE, 1996).
Ao se adentrar no tópico do espaço público, Touraine (1996) diz que a cultura
democrática não pode existir sem uma reconstrução do espaço público e sem um retorno ao
debate político, pois
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a democracia só existe quando o maior número possível de pessoas tem vontade de
exercer o poder, pelo menos indiretamente, de se fazer ouvir e ser parte integrante
das decisões que afetam suas vidas. É a razão pela qual não é possível fazer a
separação entre cultura democrática e consciência política que é, mais do que uma
consciência de cidadania, uma exigência de responsabilidade, embora esta já não
assuma as formas que tinha nas sociedades políticas de fraca dimensão e pouco
complexas (TOURAINE, 1996, p. 208).

No tópico sobre crise e autoritarismo, Alain Touraine (1996, p. 222) enfatiza que “a
situação mais favorável para a democracia é aquela em que movimentos sociais estão em
conflito pela gestão dos principais recursos culturais de uma sociedade”.
A democracia, de acordo com o autor, é o resultado dessa dupla orientação dos atores
históricos e movimentos sociais: há oposição entre eles, mas visam também os mesmos
valores culturais (Touraine, 1996).
Como definição enfática, Touraine (1996, p. 254) afirma: “a democracia é a
subordinação da organização social e, em particular, do poder político, a um objetivo que não
é social, mas moral: a libertação de cada um”.
O objetivo principal da democracia deve ser permitir que os indivíduos, grupos e
coletividades se tornem sujeitos livres, produtores de sua história, capazes de unir, em sua
ação, o universalismo da razão e a particularidade de uma identidade pessoal e coletiva.
Touraine (1996) deixa explícito o que para ele é necessário às motivações e afirmações
no sistema político de uma democracia:
É preciso procurar o que pode voltar a dar vida, força e paixão à democracia, a essa
palavra que se tornou vazia de sentido, citada com mais frequência nos discursos
oficiais e nas organizações internacionais do que nos bairros ou nações pobres. A
democracia não é somente um conjunto de instituições, por mais indispensáveis que
sejam; mas, antes de tudo, uma reivindicação e uma esperança. No passado, a
democracia lutou, em primeiro lugar pela liberdade política e, em seguida, pela
justiça social; qual será a luta que está travando atualmente? (TOURAINE, 1996, p.
260)

Finaliza dizendo que sua obra “O que é a democracia” propõe uma resposta: “a razão
de ser da democracia é o reconhecimento do outro” (TOURAINE, 1996, p. 260).
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2.1.1 Participação Popular

A palavra participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte, tomar parte ou
ter parte (BORDENAVE, 1983, p.22).
De acordo com Bordenave (1983), a prova de fogo da participação não é o quanto se
toma parte, mas como se toma parte; a democracia participativa seria então aquela em que os
cidadãos sentem que, por “fazerem parte” da nação, “têm parte” real na sua condução e que
por isso “tomam parte”  cada qual em seu ambiente  na construção de uma nova sociedade
da qual se “sentem parte” (BORDENAVE, 1983, p. 23).
É preciso entender que participação que dá certo, traz problemas, pois este é seu
sentido. Não se ocupa espaço de poder, sem tirálo de alguém, nas palavras de Demo (2009, p.
2).
Para Bordenave (1983), a maioria prefere a democracia. E, para um crescente número
de pessoas, democracia não é apenas um método de governo onde existem eleições. Para elas,
democracia é um estado de espírito e um modo de relacionamento entre as pessoas.
Democracia é um estado de participação.
De acordo com o teórico Pedro Demo (2009), para se compreender a participação
devese passar pela política social, que “significa o esforço planejado de reduzir as
desigualdades sociais, quando entendida como proposta do Estado. Olhada do ponto de vista
dos interessados é a conquista da autopromoção” (DEMO, 2009, p. 6). Reforçando essa ideia,
Bordenave (1983) afirma que “política social é apenas em parte política pública; na sua maior
e melhor parte é iniciativa da sociedade civil apesar do Estado, ou mesmo à revelia e contra o
Estado”.
Nisso, há três faces fundamentais da política social a saber: a socioeconômica, a
assistencial e a política. A primeira, centrase no binômio “ocupação/renda”. Uma das
maneiras mais efetivas de esvaziar qualquer política social é dissociála das questões
econômicas, como se fosse necessariamente autônoma ou incompatível (DEMO, 2009). A
segunda face referese a assistências devidas por direito de cidadania a grupos populacionais
que não podem autossustentarse ou não deveriam fazêlo, como é o caso das crianças, dos
idosos, dos inválidos, dos deficientes, dos mendigos, de certos grupos de risco, de flagelados
etc. (DEMO, 2009). E a última face:
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O eixo político da política social centrase no fenômeno da participação. É através
dela que promoção se torna autopromoção, projeto próprio, forma de cogestão e
autogestão, e possibilidade de autosustentação. Tratase de um processo histórico
infindável, que faz da participação um processo de conquista de si mesma. Não
existe participação suficiente ou acabada. Não existe como dádiva ou como espaço
preexistente. Existe somente na medida de sua própria conquista (DEMO, 2009, p.
13).

Para Bordenave (1983), além da necessidade “econômica” da participação, há também
um reconhecimento da necessidade “política” da participação (...) a participação popular e a
descentralização das decisões mostramse como caminhos mais adequados para enfrentar os
problemas graves e complexos dos países em desenvolvimento.
Demo (2009) frisa que participação é conquista, para significar que é um processo, ou
seja, infindável, em constante viraser, sempre se fazendo. Assim, participação é em essência
autopromoção e existe enquanto conquista no processo. Não existe participação suficiente
nem acabada. Participação que se imagina completa, nisto começa a regredir.
Para Bordenave (1983), a participação está na ordem do dia, devido ao
descontentamento geral com a marginalização do povo em relação aos assuntos que
interessam a todos e que são decididos por poucos. O entusiasmo pela participação vem das
contribuições positivas que ela oferece.
Demo (2009) especifica que participação é uma maneira de poder:
Participação, não é ausência, superação, eliminação do poder, mas outra forma de
poder. Tomando o caso do planejamento, quando o concebemos e realizamos
participativo, não se trata de comparecer somente quando chamado, solicitado,
requerido pela comunidade ou pelos interessados, porque isto facilmente recairia no
imobilismo, até mesmo porque o fenômeno da participação na comunidade também
não acontece de graça. Tratase de intervir de outra forma na realidade: pela
autocrítica e pelo diálogo aberto com os interessados. (DEMO, 2009, p. 20).

Do ponto de vista dos planejadores democráticos, a participação garante o controle das
autoridades por parte do povo, uma vez que as lideranças centralizadas podem ser levadas
facilmente à corrupção e à má gestão de fundos. Quando a população participa da fiscalização
dos serviços públicos, estes tendem a melhorar em qualidade e oportunidade (BORDENAVE,
1983).
Bordenave (1983) menciona que, em um novo contexto, a participação já não tem o
caráter “consumista”, mas o de processo coletivo transformador, às vezes contestatório, no
qual os segmentos marginalizados se incorporam à vida social por direito próprio e não como
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“convidados de pedra”, e sim conquistando uma presença ativa e decisória nos processos de
produção, distribuição, consumo, vida política e criação cultural.
Sobre o autoritarismo como mencionado e discorrido por Touraine, Demo (2009, p.
25) enfatiza:
Talvez não esteja em nossos hábitos participar. É mais prático receber as coisas dos
outros, mesmo porque é um projeto milenar viver às custas dos outros. Em grande
parte a história da humanidade é profundamente isto. Na verdade, é uma situação
provocada por uma sociedade autoritária e que convive com regimes autoritários. A
tal ponto, que a participação assusta.

Para Demo (2009, p. 71), participação é exercício democrático. Através dela se
aprende a eleger, a desleger, a estabelecer rodízio no poder, a exigir prestação de contas, a
desburocratizar, a forçar os mandantes a servirem à comunidade, e assim por diante.
Sobretudo se aprende que é tarefa de extrema criatividade formar autênticos representantes da
comunidade e mantêlos como tais.
Para Demo (2009, p. 72),
Democracia dá muito trabalho. Onde todo mundo quer opinar, comparecer, decidir
junto, o que mais acontece é uma dificuldade enorme de gerir a balbúrdia. As
discussões tornamse intermináveis e incontroláveis. Facilmente emerge o cansaço e
a decepção, até mesmo o reconhecimento afoito de que democracia não leva a nada.
Todavia, é natural que assim se comece. Onde nunca se discutiram os problemas em
comum, o primeiro impacto será desordenado. (...) Por isso mesmo, é essencial
evitar que os processos participativos degenerem em sessões repetitivas, cansativas,
decepcionantes, pouco produtivas, de tal sorte que se instale o desânimo e a
desmotivação, causados por inabilidade na condução do processo, ou por
incompetência técnica ou política. Nisto se percebe, ademais, que não podemos nos
satisfazer com a face política, deixando de lado a questão sócioeconômica.
Melhorar de vida concretamente é tão importante quanto saber discutir o problema
politicamente.

Se tratando de qualidade política, Pedro Demo (2009) fala da característica processual
que fenômenos participativos precisam apresentar, em termos de conteúdos, fins, para além
das instrumentações formais. Uma associação pode aparecer bem arrumada em termos
formais: reunirse regularmente, possuir número expressivo de membros, estar em dia com
seus estatutos, ter sede atraente etc., porém mesmo assim funcionar muito mal em termos
participativos. O mau funcionamento pode aparecer de muitas maneiras: os chefes agem
isoladamente e de modo centralizado; nas reuniões a participação da base é apenas numérica,
pois ninguém fala, ninguém contesta, ninguém reivindica, além de aparecer muita pouca gente
e sempre os mesmos; as lideranças vão adquirindo condição mais ou menos vitalícia; não se
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cria nada de novo diante de circunstâncias novas, porque a rotina tomou conta de tudo; e
assim por diante. Pode existir a casca da associação, mas perder o miolo participativo.
Bordenave (1983, p. 20) descreve que participação não consiste na recepção passiva
dos benefícios da sociedade, mas na intervenção ativa na sua construção, o que é feito através
da tomada de decisões e das atividades sociais em todos os níveis.
Diz este mesmo autor que o objetivo final da participação é a autogestão, que seria
uma relativa autonomia dos grupos populares organizados em relação aos poderes do Estado e
das classes dominantes. Essa autonomia implica o aumento do grau de consciência política
dos cidadãos, o reforço do controle popular sobre a autoridade e o fortalecimento do grau de
legitimidade do poder público quando este responde às reais necessidades da população
(BORDENAVE, 1983).
Participação social é o processo mediante o qual as diversas camadas sociais têm parte
na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade historicamente determinada
(AMMANN, 1978, p. 61).
Participação para Demo (2009, p. 82)

nunca será suficiente, porque vive da utopia da igualdade, da liberdade, da
fraternidade totais. Não é dada, é criada. Não é dádiva, é reivindicação. Não é
concessão, é sobrevivência. Participação precisa ser construída, forçada, refeita e
recriada. Nem podem faltar o entusiasmo e a fé nas potencialidades de quem à
primeira vista pareça de tudo destituído e imerso só em pobreza.

2.1.2. Os graus e níveis de participação

Questões relevantes na participação de um grupo envolvem as seguintes perguntas, de
acordo com Bordenave (1983):
 qual é o grau de controle dos membros sobre as decisões?
 quão importantes são as decisões de que se pode participar?
A seguinte ilustração demonstra alguns graus de participação, de acordo com
Bordenave (1983):
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Figura 1  Graus de Participação

Fonte: Bordenave (1983)

O menor grau, de informação, os dirigentes comunicam, informam aos integrantes da
organização a respeito das decisões já tomadas. Isso já constitui uma certa participação, pois
ainda há muitas autoridades que nem mesmo chegam a informar seus subordinados.
Na consulta facultativa, a gestão pode, se quiser e quando quiser, consultar os
subordinados, solicitando críticas, sugestões ou dados para resolver algum problema.
Quando a consulta é obrigatória, os subordinados devem ser consultados em certas
ocasiões, porém, a decisão final pertença aos diretores.
Um grau um pouco mais avançado de participação é a elaboração/recomendação na
qual os subordinados elaboram propostas e recomendam medidas que a gestão aceita ou
rejeita, entretanto sempre se obrigando a justificar sua posição.
O próximo degrau é a cogestão, na qual a administração da organização é
compartilhada sob mecanismos de codecisão e de colegiado. Os administrados exercem uma
influência direta na eleição de um plano de ação e na tomada de decisões.
A delegação é um grau de participação onde os administrados têm autonomia em
certos campos ou jurisdições antes reservados aos gestores somente. Para que haja delegação
real os delegados devem possuir completa autoridade, sem precisar consultar seus superiores
para tomarem as decisões.
E o grau mais alto de participação é a autogestão, no qual o grupo determina seus
objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles pertinentes, sem referência a uma
autoridade externa (BORDENAVE, 1983).
Sobre a importância das decisões, de acordo com Bodernave (1983), ela pode ser
organizada em níveis, do mais alto ao mais baixo, de acordo com a seguinte programação:
Nível 1 Formulação da doutrina e da política da instituição;
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Nível 2 Determinação de objetivos e estabelecimento de estratégias;
Nível 3 Elaboração de planos, programas e projetos;
Nível 4 Alocação de recursos e administração de operações;
Nível 5 Execução das ações;
Nível 6 Avaliação dos resultados.
Dentro disso, a democracia participativa promove a subida da população a níveis cada
vez mais elevados de participação decisória, acabando com a divisão de funções entre os que
planejam e decidem lá em cima e os que executam e sofrem as consequências das decisões cá
embaixo (BORDENAVE, 1983, p. 34).

2.2 Poliarquia

Robert Dahl, um dos mais relevantes cientistas políticos do mundo, cunhou a
terminologia “poliarquia” em 1977, a qual seria o grau mais próximo à democracia plena;
pensamento um tanto utópico, de acordo com o autor, tendo como pilar duas frentes: a
participação e a contestação pública dos cidadãos na tomada de decisões dos governos. Termo
que também deu abertura à literatura dedicada a discutir a transição entre regimes políticos,
uma vez que na década em que o termo foi evidenciado, Dahl (2005) usou exemplos do
regime soviético, que possuía o sufrágio universal, mas não havia quase nenhum sistema de
contestação pública.
Uma pergunta relevante neste processo, que Dahl (2001, p. 50) levanta é “O que é
necessário para que um país seja democraticamente governado?”. No mínimo, ele terá de ter
determinados arranjos, práticas ou instituições políticas que estariam distantes de
corresponder aos critérios democráticos ideais. E assim a democracia proporciona
oportunidades para:
1. Participação efetiva
2. Igualdade de voto
3. Aquisição de entendimento esclarecido
4. Exercício do controle definitivo do planejamento
5. Inclusão dos adultos
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Nisso, todos os critérios mencionados são necessários. Quando qualquer das
exigências é violada, os membros não serão politicamente iguais.
De acordo com Dahl (2001), uma democracia em grande escala exige:
1. Funcionários eleitos
2. Eleições livres, justas e frequentes
3. Liberdade de expressão
4. Fontes de informação diversificadas
5. Autonomia para as associações
6. Cidadania inclusiva
Estas são instituições políticas do que Dahl (2001) chamou, em seu livro Sobre a
Democracia, de moderno governo democrático. Em destaque, no ponto da autonomia para as
associações podese frisar que
para obter seus vários direitos, até mesmo os necessários para o funcionamento
eficaz das instituições políticas democráticas, os cidadãos também têm o direito de
formar associações ou organizações relativamente independentes, como também
partidos políticos e grupos de interesses (DAHL, 2001, p. 101).

Durante 25 séculos em todas as democracias e repúblicas, os direitos de se envolver
plenamente na vida política estavam restritos a uma minoria de adultos. O governo
democrático era um governo apenas de homens – e nem todos podiam participar. Apenas no
século XX é que isso começa a ser modificado. As seis premissas de uma democracia
moderna não são apenas um novo tipo de sistema político, mas uma nova espécie de governo
popular, um tipo de “democracia” que jamais existira pelos 25 séculos de experiência. Este
tipo moderno de governo em grande escala às vezes é chamado de poliarquia – democracia
poliárquica (DAHL, 2001).
Poliarquia vem do grego, que significa “muitos” e “governo”; assim, o “governo de
muitos” se distingue do governo de um, a monarquia, e do governo de poucos, a oligarquia ou
a aristocracia. Uma democracia poliárquica é um sistema político dotado das seis instituições
democráticas citadas acima. Essas insituições democráticas aparecem em reação a exigências
de inclusão e participação na vida política.
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Dahl (2005) contribuiu decisivamente para definir os contornos do que hoje se entende
por democracia. Perguntas para se fazer em busca da verificação se um país é democrático ou
não é indagar: há limitações à competição política? Há parcelas expressivas da população às
quais seja negado o direito de voto? Em caso de resposta afirmativa para qualquer das
questões, o regime observado não é democrático.
A Democracia, conforme cita Dahl (2005, p. 25), “é a contínua responsividade do
governo às preferências de seus cidadãos, considerados como politicamente iguais”. Portanto,
o termo se refere a “um sistema político que tenha, como uma de suas características, a
qualidade de ser inteiramente, ou quase inteiramente, responsivo a todos os seus cidadãos”.
Dessa forma, como um ponto de referência a um determinado estado hipotético, o termo
“pode [...] servir de base para se avaliar o grau com que vários sistemas se aproximam deste
limite teórico” (DAHL, 2005, p.26).
A democracia, afirma Dahl (2005), é fruto de um cálculo de custos e benefícios feito
por atores políticos em conflito. O ponto de partida dessa formulação é a premissa de que todo
e qualquer grupo político prefere reprimir a tolerar seus adversários. A questão está em saber
se tem forças para tanto, se é vantajoso fazêlo.
Existem quatro regimes, elaborados por Dahl (2005), em que a participação e a
contestação pública são estabelecidas de forma crescente. São eles: hegemonias fechadas,
caracterizada pela baixa participação social nos processos políticos e sociais e pouca ou
nenhuma contestação pública, a que o autor chama de “liberalização”; hegemonias inclusivas,
onde há grande participação social nos processos políticos ou sociais, porém poucos atores
dispostos ou permitidos a contestar sobre tais processos; oligarquias competitivas,
caracterizada pela baixa participação social, entretanto altos níveis de contestação entre os
membros; e as sociedades poliárquicas, onde ocorre a grande participação social e um alto
nível de contestação.
Abaixo uma ilustração desses quatro regimes. A democracia poderia ser concebida
como um regime localizado no canto superior direito. Qualquer mudança num regime que o
desloque para cima e para a direita, ao longo do caminho III, por exemplo, podese dizer que
representa algum grau de democratização. As poliarquias podem ser pensadas então como
regimes relativamente (mas incompletamente) democratizados, ou, em outros termos, as
poliarquias são regimes que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é,
fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. (DAHL, 2005, p. 31)
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Figura 2 Liberalização, inclusividade e democratização

Fonte: Dahl (2005)

A participação pública envolve a inclusão da maioria da população no processo de
escolha dos líderes e governantes e de contestação pública, que envolve o poder de reivindicar
ações, opinar sobre determinado tema ou problema e manterse ativo nas decisões tomadas.
Não somente em governos centrais pode haver a poliarquia. Dahl (2005, p. 34)
enfatiza que “parte da análise seguramente poderia ser aplicada a níveis subordinados de
organização social e política como municípios, províncias, sindicatos, empresas, igrejas e
coisas assim [...].
De fato, como sugere o autor, a democracia sustentase a partir de um equilíbrio de
forças, isto é, quando nenhum grupo social está em condições de eliminar os demais. Um
conselho municipal, neste contexto, só se torna eficaz quando permite que seus membros
tenham voz ativa e participem das políticas públicas. Não adianta terse uma estrutura
burocrática e em um equilíbrio de forças entre poder público e sociedade civil, se a população
não se interessa em fazer parte dos processos decisórios.
Stuart Mill (1958), em 1861 escreveu a respeito da participação:
É evidente que o único governo que pode corresponder plenamente a todas as
exigências do estado social é um governo em que todo o povo participa; em que
qualquer participação, mesmo na menor função pública, é útil; que a participação
deveria ser por toda parte tão grande quanto permita o grau geral de melhoria da
comunidade; e que, em última análise, nada pode ser menos desejável do que a
admissão de todos numa parcela do poder soberano do Estado (MILL, 1958, p. 55).
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Em destaque para o ponto da liberdade de expressão, que se faz remeter também ao
contexto do conselho municipal, é esse tópico um requisito para que os cidadãos realmente
participem da vida política. Como poderão eles tornar conhecidos seus pontos de vista e
persuadir seus pares e seus representantes a adotálos, a não ser expressandose livremente
sobre todas as questões relacionadas à conduta do governo? (DAHL, 2001).
Para adquirir a competência cívica, os cidadãos precisam de oportunidades para
expressar seus pontos de vista, aprender uns com os outros, discutir e deliberar, ler, escutar e
questionar especialistas, candidatos políticos e pessoas em cujas opiniões confiem e aprender
de outras maneiras que dependam da liberdade de expressão.
Por fim, sem a liberdade de expressão os cidadãos logo perderiam sua capacidade de
influenciar o programa de planejamento das decisões do governo.
Cidadãos silenciosos podem ser perfeitos para um governante autoritário, mas seriam
desastrosos para uma democracia (DAHL, 2001, p. 110).
Um outro questionamento levantado por Dahl (2001) é “por que a democracia exige a
existência de fontes alternativas e independentes de informação?”. Esse critério básico para
ele tem que estar disponível para as pessoas, dentro do que ele chama de compreensão
esclarecida. Se o governo controlar todas as informações, os cidadãos não terão acesso a
essas fontes importantes de informação para entendimento de inúmeras questões. Assim ele
completa dizendo que os cidadãos devem ter acesso a fontes de informação que não estejam
sob o controle do governo ou que sejam dominadas por qualquer grupo ou ponto de vista.
Dentro ainda da participação efetiva e a influência no planejamento público, as
informações não podem partir de apenas uma única fonte como o governo, um partido, uma
facção, ou seja, um único interesse, senão, os cidadãos não podem participar realmente da
vida política.
Ao invés de se beber nas fontes da História, Dahl (2001) isola as características da
estrutura social para atingir, de maneira direta, o mundo político. Mais precisamente, ele
estuda os efeitos do acesso e do controle dos recursos de poder socioeconômicos e de coerção
sobre a democracia em si. Com base nessa premissa  acesso e controle sobre os recursos de
poder – Dahl (2001) diferencia as sociedades de acordo com seu grau de pluralismo.
De acordo com o autor, o pluralismo societal seria um dos principais determinantes da
sorte da democracia. Em sociedades plurais, nenhum grupo social teria acesso exclusivo a
qualquer dos recursos de poder, isto é, nenhum grupo social poderia garantir sua
preponderância sobre os demais. Pelo contrário. O resultado haveria de ser a neutralização
recíproca dos grupos que estariam em conflito. As chances da democracia, assim sendo,
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dependeriam do grau de pluralismo da sociedade. Este, por sua vez, independeria do processo
histórico de desenvolvimento (Dahl, 2005).
A manutenção da democracia não depende da prévia adesão dos atores sociais a
determinados valores. A adesão às regras democráticas é circunstancial, provisório. Depende,
sobretudo, de considerações estratégicas.
Dahl (2001) abre espaço para que os atores políticos e suas escolhas passem a fazer
parte do quadro explicativo. Afinal, atores políticos tomam decisões, antecipam as
consequências de seus atos, escolhem instituições políticas, ou seja, agem politicamente. E a
forma como atuam desempenha um papel decisivo na obtenção e na manutenção da
democracia.

2.3 Política Cultural

De acordo com Marilena Chauí (2008), o termo cultura, provindo do verbo latino
colere, significa cultivo, cuidado. Nos primórdios fazia referência à relação entre o homem, a
terra e os deuses. Já no século XVIII, a palavra cultura ressurge como sinônimo de
civilização, que por sua vez provém da ideia de vida civil, política e de um regime político.
No Iluminismo, a cultura é o critério que mede o grau de civilização de uma
sociedade. Então a cultura passa a ser encarada como um conjunto de práticas (artes, ciências,
técnicas, filosofias, ofícios) que permite avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos
segundo um critério de avaliação. Passase então a avaliar a cultura pelo progresso que traz a
uma civilização. Isso foi objeto da Antropologia do século XIX, de padrão ideológico de
exclusão, preconceito do ocidente capitalista, pois os elementos que firmavam que uma
sociedade era evoluída culturalmente era o Estado, o mercado e a escrita. O restante era
cultura “primitiva”. Numa posição etnocêntrica, oferece um modelo de desenvolvimento
histórico que legitimou e justificou a colonização e o imperialismo (CHAUÍ, 2008).
Na segunda metade do século XX, os antropólogos europeus inauguraram a
antropologia política, na qual o termo cultura agora é entendido como produção e criação da
linguagem, da religião, da sexualidade, dos instrumentos e das formas do trabalho, das formas
da habitação, do vestuário e da culinária, das expressões de lazer, da música, da dança, dos
sistemas de relações sociais, particularmente os sistemas de parentesco ou a estrutura da
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família, das relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. (CHAUÍ, 2008,
p. 57).
Para Pedro Demo (2009, p. 55),
Cultura significa produto tipicamente humano e social, no sentido da ativação das
potencialidades e da criatividade de cada sociedade, com relação ao
desenvolvimento de si mesma e ao relacionamento com o ambiente. É marca do
homem sobre a terra, principalmente na região simbólica, como capacidade de se
criar e desdobrar em suas potencialidades próprias e como capacidade de interagir
com as circunstâncias externas dadas. Nisto está precisamente sua característica
política, entendida como capacidade de fazer a história.

No Brasil, a relação entre o Estado e a cultura tem uma longa história. Entretanto a
elaboração de políticas para o setor, ou seja, a preocupação na preparação e realização de
ações de maior alcance, com um caráter perene, datam do século XX.
Segundo Eduardo Nivón Bolán (2006, apud CALABRE, 2007, p. 1), a política cultural
como uma ação global e organizada é algo que surge no período pósguerra, por volta da
década de 1950. Até então, o que se verificava eram relações, de tensão ou não, entre o campo
do político e o da cultura e da arte em geral, gerando atos isolados. A institucionalização da
política cultural é uma característica dos tempos atuais.
De acordo com Juca Ferreira (2010), no Brasil passouse a operar desde o governo
Lula uma política cultural unindo três de suas dimensões mais fundamentais: a cultura em sua
dimensão simbólica, que é a arte e a cultura ligada com a interpretação que fazemos do
mundo, sendo aqui o lugar em que se qualificam as relações sociais. É através da cultura que
nos identificamos como partes de uma mesma nação. Citase a arte como sendo a mais remota
manifestação da sociedade humana, por estar associada ao sentido da vida e à transcendência
da condição humana. A arte é a parte mais sofisticada da vida em sociedade. Ela é sua
essência (FERREIRA, 2010).
A segunda dimensão é a cidadã, que é a cultura como inserção social, como um direito
fundamental, uma necessidade humana básica e tão importante quanto a alimentação.
E por fim a cultura em sua vertente econômica, em que se observa uma notável
expansão por todo o planeta e hoje é responsável por uma parcela considerável de nosso PIB.
Ganha nomes como economia criativa, inclusive.
Na seção “Cultura como processo de identificação comunitária”, do livro Participação
é Conquista, Pedro Demo (1982) discorre que pode parecer estranho colocar a cultura como
instrumento de participação e a explicação dada é que isto se deve ao fato de que há formas
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diferentes de interpretar o fenômeno, predominando perspectivas na direção elitista e, num
grau menor, populista. Cultura é tendencialmente entendida como refinamento do espírito e
rebuscamento erudito, contrapondoa a traços populares destituídos de tais prerrogativas
(Demo, 1982; Unesco, 1982; Rodrigues et al., 1981; Arantes, 1982; Feijó, 1983; Freitag, 1987
apud Demo 2009).
Cultura referese, com ênfase, ao nível da criação de símbolos e valores, que
caracterizam o modo de ser de uma sociedade, de uma era, ou de determinada história (Demo,
2009).
Demo (1983) dá destaque à identificação cultural e enfatiza que se houver
consideração em ampla escala do desenvolvimento comunitário como algo essencial para a
política social, a identificação cultural apresenta talvez a motivação mais imediata à
participação. A comunidade somente reconhecerá como seu aquele projeto que, mesmo tendo
vindo de fora, é capaz de revestirse de traços culturais do grupo. É preciso encontrar o eco
reconhecido de algo que é seu, de algo que se encaixa na história vivida, de algo que aparece
nas determinações do diaadia.
Como Teixeira Coelho (2007, p. 293) diz, a expressão política cultural deve ser
compreendida em seu sentido amplo como “programa de intervenções realizadas pelo Estado,
entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades
culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas”
A elaboração de políticas culturais deve partir da percepção da cultura como um bem
da coletividade e, como um bemcomum, deve partir também da observação da interferência
nas práticas culturais que estão nas ações em diversas áreas governamentais (saúde, meio
ambiente, planejamento urbano, educação etc.).
A política da cultura está internamente na própria produção cultural ainda que o artista
não tenha consciência disso, o que por consequência gera uma mais fácil manipulação pelos
interesses dominantes dos representantes da política partidária, que compõe o legislativo e o
executivo.
Segundo Tereza Ventura (2005, p. 88), “o desafio que se impõe é combinar processos
culturais particulares com direitos de cidadania universais”.
Não podemos ignorar o fato de que, tanto em nível regional quanto nacional, quando
tratamos do desenvolvimento de uma política cultural eficaz, estamos logo relembrando a
necessidade de invenção de uma cultura política nova. Uma breve passada na história da
construção política e social de nosso país traz a possibilidade de enxergar o quanto o
autoritarismo, embora assimilado apenas aos períodos ditatoriais, ainda se encontra infiltrado
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nos mais diversos aspectos de nossa sociedade. Segundo Chauí (1994), o autoritarismo não é
simplesmente a forma do governo, mas a estrutura da própria sociedade brasileira. Esta é
visceralmente autoritária.
Os mecanismos de uma gestão deliberativa permitem que produtores, agentes, gestores
culturais, artistas e o público em geral busquem formas de participação para assim poderem
interferir nos processos de decisão no campo das políticas públicas culturais. Assim como ao
lado da gestão pública, há um “arrumar a casa” no sentido de fomentar a cidadania
participativa (CUNHA & RIOS, 2012).
Essa forma de se perpassar a cultura através de políticas públicas deixa evidente que é
necessário democratizar, mas com um sentido de republicanismo sendo exalado aos cidadãos,
inclusive interiorizando suas ações.
Outro ponto a se destacar dentro das políticas públicas de cultura é a diversidade
cultural em si, que coloca em pauta a questão da democratização cultural.
Um processo contínuo de democratização cultural deve estar baseado em uma visão de
cultura como força social de interesse coletivo, que não pode ficar dependente das disposições
do mercado. Numa democracia participativa a cultura deve ser encarada como expressão de
cidadania, um dos objetivos de governo deve ser, então, o da promoção das formas culturais
de todos os grupos sociais, segundo as necessidades e desejos de cada um, procurando
incentivar a participação popular no processo de criação cultural, promovendo modos de
autogestão das iniciativas culturais. A cidadania democrática e cultural contribui para a
superação de desigualdades, para o reconhecimento das diferenças reais existentes entre os
sujeitos em suas dimensões social e cultural. Ao valorizar as múltiplas práticas e demandas
culturais o Estado está permitindo a expressão da diversidade cultural (CALABRE, 2007).
O Estado não deve ser um produtor de cultura, mas pode e deve ter a função de
democratizar as áreas de produção, distribuição e consumo.
Daí a cultura como pilar estratégico de desenvolvimento para um país.
Como aborda Célio Turino (2010, p. 25), “um Estado de novo tipo se forma quando
ouvimos quem nunca foi ouvido”. Essa é a temática dos Pontos de Cultura, que foram
instrumentos eficazes para a construção de uma política pública de cultura, que tinha como
objetivo estabelecer novos parâmetros de gestão e democracia entre Estado e Sociedade. Ao
invés de entender a cultura como produto, ela é reconhecida como processo.
Ainda há o ponto a se ressaltar de que a tecnologia transforma a cultura, já
mencionado por Marx, como dito por Teixeira Coelho (2014) em entrevista: “a política
cultural do século XX e da era da préinternet não servem para a política cultural do século
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XXI. É preciso outros formatos, caminhos e outras maneiras de relacionamento. Um exemplo
é que o jovem toma para si sua própria produção cultural, graças ao advento da tecnologia da
informação. Hoje, se usa pouquíssimo capital para se fazer uma produção cultural
independente  há o uso do crowdfunding (financiamento coletivo), por exemplo, como coleta
benemérita de recursos e, em que não se é necessário mais o papel de um intermediador,
sendo o grosso do capital indo para “dinossauros da cultura”, como óperas, orquestras
sinfônicas de 120 membros”.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Se recorre aos procedimentos metodológicos como forma de se alcançar os objetivos
dos questionamentos feitos. Para tanto, nesta seção se discutirá a) a natureza da pesquisa; b) a
delimitação do campo de estudo e c) as técnicas de coleta de dados e análise das informações,
que servirá de pilar para uma resposta do recorte feito da pesquisa.

3.1 Natureza da Pesquisa

Esta pesquisa é de natureza aplicada, seu objetivo é de caráter exploratório e sua
abordagem é qualitativa. Dessa forma, os dados são tradados de forma a compreender melhor
os fenômenos sociais, decifrando os elementos de um sistema complexo de significados
(NEVES, 1996).
As evidências de que o conselho de Política Cultural de Volta Redonda segue duas das
premissas da Poliarquia surgirá da própria fala de alguns conselheiros, da observação de suas
atividades a partir da análise das atas e das decisões lá expressas. A resposta às indagações da
pesquisa serão construídas por meio da interação entre o pesquisador e o objeto de estudo. As
informações descritivas deverão refletir as ações e as percepções dos conselheiros.
Tendo como objeto de pesquisa o Conselho Municipal de Política Cultural, adotase o
método de estudo de caso, que segundo Yin (2001), é adequado quando a questão de pesquisa
visa desvendar o “como” ou o “por que”, quando não há controle sobre eventos
comportamentais por parte do pesquisador ou quando são focalizados acontecimentos
contemporâneos.
Como afirma GODOY (1995, p. 7), “o ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser
olhados holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas observados como um todo”. Uma
vez que os pesquisadores qualitativos estão direcionados a se atentarem ao processo e não
somente aos resultados ou produto. O interesse desses investigadores está em verificar como
determinado fenômeno se manifesta nas atividades, processos e interações diárias (GODOY,
1995).
Para o estudo de caso, foram coletadas informações por meio da leitura das atas e de
entrevistas, além de ter sido feita uma revisão de literatura. As entrevistas direcionadas aos
sujeitoschave do caso foram gravadas e transcritas. Através de entrevistas, pela ótica dos
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conselheiros da gestão de 2015, foram examinadas questões como o teor de participação dos
conselheiros da sociedade civil, cidadãos comuns e dos gestores públicos e a contestação
pública destes, culminando na avaliação pela ótica dos conselheiros de como foi o trabalho do
conselho na gestão de 2015, bebendo em fontes teóricas de temas como poliarquia,
participação social, conselhos gestores e democracia.
O material coletado foi analisado por meio de elementos da análise de conteúdo que,
de acordo com Oliveira (2008), é uma descrição analítica, segundo procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a inferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção destas mensagens.

3.2 Delimitação do campo de estudo
A pesquisa teve como objetivo realizar o estudo do CMPC VR, para averiguar se os
conselheiros trabalham com os princípios democrático e se o conselho segue os moldes de um
arranjo poliárquico com participação social e constestação pública por parte dos conselheiros.
Ou seja, se de fato dois fatores essenciais para uma democracia poliárquica estão a ser
executados e se de fato o contexto de luta histórica de artistas e fomentadores de cultura
resulta em um conselho que é ocupado como se deve.

3.3 As técnicas de coleta de dados e análise das informações
A pesquisadora realizou junto a quatro pessoas que estiveram envolvidas na gestão de
2015 (um da sociedade civil, um cidadão comum e dois do poder público) entrevistas
semiestruturadas.
Os entrevistados serão identificados pela seguinte maneira:

Quadro 1  Nomenclatura para identificação dos entrevistados
Entrevistados:
Representação:
E1

Poder Público

E2

Poder Público

E3

Sociedade Civil

E4

Sociedade Civil

Fonte: Elaborado pela autora (2016)
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No decorrer da exposição das análises, foi utilizada a reprodução de trechos originais
das falas dos conselheiros entrevistados, buscando efetivar maior transparência aos processos
interpretativos realizados. As interpretações que se seguem a partir das análises fazem partdos
sentidos construídos através da dialogicidade com os autores.
Houve emprego de pesquisa documental, em um processo de garimpagem, na medida
em que as categorias de análise, ao dependerem dos documentos, precisam ser encontradas,
extraídas das prateleiras, receber um tratamento que, orientado pelo problema proposto pela
pesquisa, estabeleça a montagem das peças, como num quebracabeça. (PIMENTEL, 2001, p.
180).
Essa pesquisa documental foi feita por meio da revisão das atas do conselho, de março
a dezembro de 2015, e, para fins de resgate da história do CMPC VR, da leitura de um
relatório do fórum de cultura de 2012 e de alguns encontros de cultura no município em 2013
e das reuniões do grupo Artistas em Movimento, além das diretrizes saídas das duas
conferências de cultura que o município já realizou, assim como a conferência para eleger os
conselheiros.
As inferências a respeito das entrevistas e pesquisa documental, deve dar destaque
para a análise de conteúdo.
As entrevistas semiestruturada foram realizadas a partir de uma amostragem não
probabilística por julgamento, cuja seleção dos entrevistados foi organizada da seguinte
maneira: um conselheiro da sociedade civil, um advogado assessor voluntário do conselho e
dois conselheiros do poder público.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Sistema Nacional de Cultura e Plano Nacional de Cultura

O presente subitem busca satisfazer ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que é
descrever o SNC, definida como uma estrutura que se desdobra por todos os níveis
federativos e que encarregase da promoção da Política Nacional de Cultura, através do PNC.

Sistema Nacional de Cultura
Sistema, na definição de Edgar Morin (1969, p.21 apud BRASIL, 2011, P.40), é um
conjunto de partes interligadas que interagem entre si. O sistema é sempre maior – ou menor –
que a soma de suas partes, pois tem certas qualidades que não se encontram nos elementos
concebidos de forma isolada (MORIN, 1969, p.21).

Figura 3 Conceito do Sistema Nacional de Cultura

Fonte: BRASIL, 2011, p. 41.

A composição do SNC reúne a sociedade civil e os entes federativos da república
federativa brasileira União, estados, municípios e Distrito Federal – com suas respectivas
políticas e instituições culturais, incluindo os subsistemas setoriais já existentes e outros que
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poderão vir a ser criados: de museus, bibliotecas, arquivos, do patrimônio cultural, de
informação e indicadores culturais, de financiamento da cultura, etc.
As leis, normas e procedimentos pactuados definem como interagem suas partes e a
Política Nacional de Cultura e o Modelo de Gestão Compartilhada constituemse nas
propriedades específicas que caracterizam o Sistema (BRASIL, 2011).
Princípios do Sistema Nacional de Cultura (BRASIL, 2011, p. 41):


diversidade das expressões culturais;



universalização do acesso aos bens e serviços culturais;



fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;



cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área
cultural;



integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações
desenvolvidas;



complementaridade nos papéis dos agentes culturais;



transversalidade das políticas culturais;



autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;



transparência e compartilhamento das informações;



democratização dos processos decisórios com participação e controle social;



descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações.
O objetivo geral do SNC é formular e implantar políticas públicas de cultura,

democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil,
promovendo o desenvolvimento–humano, social e econômico–com pleno exercício dos
direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais.
Os objetivos específicos são:


Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos
recursos públicos na área cultural.



Articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com
as demais áreas sociais, destacando seu papel estratégico no processo de
desenvolvimento.
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Promover o intercâmbio entre os entes federados para a formação, capacitação e
circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica entre estes.



Criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas
de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.



Estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e de
promoção da cultura (BRASIL, 2011, p. 42).
A estrutura do SNC é um modelo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas

de cultura, afirmadas entre os entes da federação e a sociedade civil, que tem como órgão
gestor e coordenador o Ministério da Cultura em âmbito nacional, as secretarias
estaduais/distrital e municipais de cultura ou equivalentes em seu âmbito de atuação. Tratase,
portanto, de um paradigma de gestão pública da cultura no Brasil até então desconhecido,
nunca aplicado antes, que tem como essência a coordenação e cooperação intergovernamental
com vistas à obtenção de economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na
aplicação dos recursos públicos.
O SNC é integrado pelos sistemas municipais, estaduais e distrital de cultura, e pelos
sistemas setoriais que foram e serão criados. A análise procedida por Humberto Cunha Filho
(2009), acerca das possibilidades de configuração jurídicopolítica do SNC, indica que a
arquitetura mais apropriada para a organização sistêmica da Cultura, em razão de sua
complexidade, seria uma que combinasse o estável com o dinâmico. A proposta é mista e a
estrutura constituise de um núcleo estático, formado por elementos considerados pilares da
constituição do sistema, e um dinâmico, onde se estabelecem os processos de negociação e
pactuação, que serão realizados nas instâncias criadas com este fim, para a gestão do SNC e
implementação das políticas culturais e que serão expressos em normativos infralegais, posto
que possibilita mais agilidade para os ajustes e/ou repactuações necessários, em conformidade
com as prioridades definidas.
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Figura 4: Estrutura do Sistema Nacional de Cultura

Fonte: Brasil (2011)

Elementos constitutivos do Sistema:


Órgãos Gestores da Cultura.



Conselhos de Política Cultural.



Conferências de Cultura.



Planos de Cultura. Sistemas de Financiamento à Cultura.



Sistemas Setoriais de Cultura (quando pertinente).



Comissões Intergestores Tripartite e Bipartites.



Sistemas de Informações e Indicadores Culturais.



Programa Nacional de Formação na Área da Cultura.
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Figura 5 Elementos Constitutivos do Sistema

Fonte: Brasil, 2011, p. 44

Abordaseá o nível municipal, com o intuito de correlacionar com o estudo de caso
vindouro e a apresentação do que o município de Volta Redonda já dispõe de etapa cumprida
do processo do SNC e o que falta.
As instâncias de articulação, pactuação e delibração do SNC, agrega os elementos
específicos:


Conferências Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Cultura.



Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Política Cultural.



Conselhos Setoriais Nacionais, Estaduais, Distrital e Municipais.



Comissões Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Fomento e Incentivo à
Cultura.



Comissão Intergestores Tripartite.



Comissões Intergestores Bipartites
No que se refere aos conselhos municipais de política cultural, (BRASIL, 2011, p. 53),

a cartilha de orientação do SNC diz sobre os conselhos municipais de política cultural:

Instância colegiada de caráter permanente, consultivo e deliberativo, vinculada ao
Poder Executivo, com sua estrutura pertencente ao órgão da Administração Pública
Municipal responsável pela área da Cultura (que deverá dar apoio administrativo e
garantir dotação orçamentária para seu funcionamento), composto por, no mínimo,
50% de membros da sociedade civil. Sua finalidade é a de atuar na formulação de
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estratégias e no controle da execução das políticas públicas culturais, na esfera
municipal.

Os conselhos municipais de Cultura, de acordo com a cartilha de orientação do SNC
(BRASIL, 2011) terão suas competências definidas em legislação própria, que deverão dispor,
sobre os seguintes aspectos: apreciação e aprovação do Plano Municipal de Cultura, que deve
ser elaborado em consonância com o Plano Estadual de Cultura e com as diretrizes para as
políticas culturais estabelecidas pelas conferências Nacional, Estadual e Municipal de Cultura;
acompanhamento e fiscalização sobre a execução do Plano Municipal de Cultura;
estabelecimento de diretrizes para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura,
também em consonância com o Plano Municipal de Cultura e com as diretrizes estabelecidas
pelas Conferências Nacional, Estadual e Municipal de Cultura; acompanhamento e
fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, do Fundo Estadual e
do Fundo Nacional (repassados ao governo municipal).
A cartilha ainda fala que é recomendável que na representação da sociedade civil
sejam contempladas as diversas áreas artísticas e culturais, considerando as dimensões
simbólica, cidadã e econômica da cultura, bem como o critério regional na sua composição.
No setor público é recomendável assegurar a presença de representantes de outras
áreas, em especial Educação, Comunicação, Ciência e Tecnologia, Planejamento,
Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Turismo, Esporte, Saúde, Direitos Humanos e
Segurança.
Em todas essas premissas de orientação, devemse haver claras as ferramentas para se
alcançar os objetivos propostos. Para tanto, os principais instrumentos de gestão do SNC, nos
três níveis governamentais, que se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e
financeiro, são: Planos de Cultura; Orçamento; Sistema de Informações e Indicadores
Culturais e Relatório Anual de Gestão.

Plano Nacional de Cultura
De acordo com o Portal do Ministério da Cultura, o Plano Nacional de Cultura (PNC)
é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o
poder público na formulação de políticas culturais. Previsto no artigo 215 da Constituição
Federal, o Plano foi criado pela Lei n° 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Seu objetivo é
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orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a
valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural existente
no Brasil. (BRASIL, 2015).
O PNC foi elaborado após a realização de fóruns, seminários e consultas públicas com
a sociedade civil e, a partir de 2005, sob a supervisão do Conselho Nacional de Política
Cultural (CNPC). Um marco importante nesse processo foi a 1ª Conferência Nacional de
Cultura, realizada em 2005, depois de conferências municipais e estaduais.
O CNPC é um órgão colegiado que faz parte do Ministério da Cultura (MinC). Foi criado
para colaborar na formulação de políticas públicas e promover a articulação e o debate entre a
sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal.
Quanto ao histórico, podese averiguar que dentre 2003 e 2005, deuse êfase à
articulação política e participação social como:


A realização do conjunto de seminários “Cultura para Todos” em todo o país;



Criação da Agenda 21 da Cultura para as cidades;



Instalação e trabalho das Câmaras Setoriais;



Realização da 1ª Conferência Nacional de Cultura precedida por conferências
regionais, estaduais e municipais;



Aprovação da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais;



Aprovação da emenda constitucional que insere o PNC no art. 215.
De 2006 a 2008 deuse ênfase aos informes, diretrizes gerais e debates públicos.

Abaixo estão listadas as ações:


Apresentação do Projeto de Lei do PNC ao Congresso;



Elaboração de diretrizes gerais;



Realização de pesquisas no campo da cultura (IBGE e IPEA);



Criação do Conselho Nacional de Política Cultural;



Realização de seminários em todos os estados e fórum virtual.
De 2009 a 2010, houve a aprovação da Lei do PNC no Congresso:
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Realização da 2ª Conferência Nacional de Cultura;



Análise do Projeto de Lei na Comissão de Educação e Cultura e na Comissão de
Constituição e Justiça do Congresso;



Aprovação da Lei do PNC (Lei n° 12.343/2010).
No biênio 2011 – 2012, houve a concentração nas metas, monitoramento e SNIIC

(Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais), cujas ações foram:


Formulação das metas do PNC;



Elaboração de planos de ação para as metas;



Desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
(SNIIC);



Início do monitoramento das metas.
De 2013 a 2014, se focou nos Planos territoriais, setoriais e revisão do PNC. Abaixo as

ações tomadas:



Acompanhamento dos planos municipais e estaduais de cultura;



Adequação e elaboração de planos setoriais de cultura;



Monitoramento das metas do PNC;



Realização da 3ª Conferência Nacional de Cultura;



Revisão do PNC.
E a estimativa de 2014 a 2020 é o monitoramento e um novo PNC:



Finalização do processo de revisão do PNC e publicação das alterações;



Elaboração dos Planos Plurianuais (PPA) com base nas metas do PNC revisado;



Monitoramento das metas do PNC;



Realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura;



Elaboração de um novo PNC. (BRASIL, 2015)
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O Plano Nacional de Cultura foi pensado para ser realizado da seguinte maneira: O
MinC estabeleceu 53 metas, e a lei que estabelece o PNC prevê a criação de um comitê
executivo para acompanhar a revisão das diretrizes, estratégias e ações do Plano. Esse comitê
deverá ser composto de representantes: do poder Legislativo; dos estados e das cidades que
aderirem ao SNC; do CNPC; do MinC (BRASIL, 2015) .
O SNIIC também terá papel fundamental na realização do PNC, pois reunirá dados
sobre as políticas culturais. Para que seja posto em prática, o Plano depende da adesão dos
estados e das cidades, o que será feito por meio do SNC. Os estados e as cidades que aderirem
ao Sistema deverão elaborar planos de cultura e poderão contribuir para que se alcancem as
metas do PNC.
O Plano tem duração de 10 anos, ou seja, ele é válido até 2 de dezembro de 2020.
De acordo com a lei nº 12.343, de 2 dedezembro de 2010, no capítulo I, art 1º, que
institui o Plano Nacional de Cultura, cria o SNIIC e dá outras providências, os princípios
pertinentes ao PNC são (BRASIL, 2010):
I  liberdade de expressão, criação e fruição;
II  diversidade cultural;
III  respeito aos direitos humanos;
IV  direito de todos à arte e à cultura;
V  direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
VI  direito à memória e às tradições;
VII  responsabilidade socioambiental;
VIII  valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;
IX  democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
X  responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais;
XI  colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da
cultura;
XII  participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.
A respeito dos objetivos específicos em lei do PNC, estão além do fortalecimento
institucional e definição de políticas públicas que assegurem o direito constitucional à cultura;
a proteção e promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; a ampliação
do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território; a inserção da cultura em
modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico e o estabelecimento de um sistema
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público e participativo de gestão, acompanhamento e avaliação das políticas culturais, dentro
da lei, o seguinte exposto:
Art. 2o São objetivos do Plano Nacional de Cultura:
I  reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira;
II  proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;
III  valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;
IV  promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções;
V  universalizar o acesso à arte e à cultura;
VI  estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;
VII  estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;
VIII  estimular a sustentabilidade socioambiental;
IX  desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação
de bens, serviços e conteúdos culturais;
X  reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus
detentores;
XI  qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;
XII  profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;
XIII  descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;
XIV  consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação das
políticas culturais;
XV  ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo;
XVI  articular e integrar sistemas de gestão cultural.
Estes objetivos podem ser monitorados por toda sociedade civil pela plataforma virtual
do plano, em que há o acompanhamento o histórico e atualizações da proposta.
Quanto aos eixos norteadores do PNC, este é baseado em três dimensões de cultura que se
complementam:
 a cultura como expressão simbólica;
 a cultura como direito de cidadania;
 a cultura como potencial para o desenvolvimento econômico.
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Além dessas dimensões, também se ressalta no PNC a necessidade de fortalecer os
processos de gestão e participação social. Esses tópicos estão presentes nos seguintes
capítulos do Plano:
(i) Do Estado,
(ii) Da Diversidade,
(iii) Do Acesso,
(iv) Do Desenvolvimento Sustentável, e
(v) Da Participação Social.
Além disso, o Plano é composto de 36 estratégias, 274 ações e 53 metas.
O MinC é o coordenador executivo do PNC e por isso é responsável pelo
monitoramento das ações necessárias para sua realização. A aprovação do PNC em forma de
lei situa a cultura na agenda de cidades, de estados, de outros organismos do Governo Federal
e da sociedade. Por isso, sua execução depende da cooperação de todos, e não apenas do
Governo Federal, para que seja possível realizar as ações e alcançar as metas.
Sobre a revisão do plano: de acordo com a Lei n° 12.343/2010, o PNC deverá ser
revisado periodicamente para que suas diretrizes e metas possam ser aperfeiçoadas. A
primeira revisão foi realizada em meados de 2 de dezembro de 2014 e foi conduzida pelo
Comitê Executivo do Plano.
O Ministério da Cultura é responsável por monitorar e avaliar as metas do Plano
Nacional de Cultura. O MinC deve conferir periodicamente se o Plano está sendo cumprido
de forma eficaz e de acordo com suas diretrizes.
O CNPC também é responsável por esse monitoramento. São usados indicadores
nacionais, regionais e locais que mostrem a oferta e a demanda por bens, serviços e
conteúdos, além de indicadores de nível de trabalho, renda, acesso à cultura,
institucionalização, gestão cultural, desenvolvimento econômicocultural e de implantação
sustentável de equipamentos culturais. Por isso, o SNIIC, gerenciado pelo MinC, é
fundamental nesse processo. Plataforma disponível na internet, o SNIIC possibilita a
produção de estatísticas, indicadores e outros dados sobre as atividades da cultura com o
objetivo de auxiliar no monitoramento e na avaliação do PNC.
O Sistema Nacional de Cultura serve como a ponte entre o Plano Nacional de Cultura,
estados, cidades e o Governo Federal. O Sistema estabelece mecanismos de gestão
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compartilhada entre estados, cidades, Governo Federal e a sociedade civil para a construção
de políticas públicas de cultura.
A adesão ao SNC é voluntária e poderá ser realizada por meio de um Acordo de
Cooperação Federativa. Ao aderir ao SNC, o estado ou a cidade deve elaborar um plano de
cultura: documento que reúne diretrizes, estratégias e metas para as políticas de cultura
naquele território por um período de dez anos. Assim, pode receber recursos federais para o
setor cultural e assistência técnica para a elaboração de planos, bem como ser incluído no
Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais.
O órgão do MinC responsável pela adesão é a Secretaria de Articulação Institucional
(SAI).

4.2 Conselhos Gestores de Cultura

Os conselhos de políticas públicas são instâncias de participação e deliberação da
sociedade civil na condução das políticas públicas, inclusive em seus aspectos econômico
financeiros. Com composição paritária e plural são caracterizados como inovações
institucionais na gestão das políticas públicas ao partilhar o poder de decisão da política com
representantes

da

sociedade

civil,

anteriormente

restrito

aos

gestores

públicos.

(KRONEMBERGER, 2012, p. 1).
Além disso, constituem espaços públicos característicos da prática da gestão social,
pois por meio do diálogo entre os seus representantes, da inclusão de todo e qualquer
indivíduo no debate sobre os assuntos para o alcance do bem comum, promove a prática
deliberativa na condução e no acompanhamento das políticas públicas (KRONEMBERGER,
2012).
A participação com deliberação constitui o termo chave da existência e do
funcionamento dos conselhos de políticas públicas ao garantirem a inserção e o envolvimento
da sociedade civil organizada no processo decisório e no acompanhamento das questões de
interesse público.
Podese diferenciar três tipos de conselhos no cenário brasileiro do século XX: os
criados pelo próprio poder Executivo; os populares, construídos pelos movimentos populares
ou setores organizados da sociedade civil; e os institucionalizados, criados por lei após
pressões e demandas dos movimentos sociais, com a possibilidade de participação da gestão
dos interesses públicos. (GOHN, 2007).
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De acordo com GOHN (2000, p. 27), “os conselhos operários e os populares que
rejeitavam a lógica do capitalismo, buscavam outras formas de poder descentralizadas, com
autonomia e autodeterminação”.
Ainda em consonância com a fala da autora, é um debate presente nos setores liberais
e da esquerda. Pelos primeiros, os conselhos são pensados como instrumentos ou mecanismos
de colaboração. Pela esquerda, os conselhos são vistos como possibilidades de mudanças
sociais no sentido de democratização das relações de poder.
Os conselhos como formas de gestão da coisa pública foram defendidos também por
Hannah Arendt, ao analisar as revoluções francesa e americana, assim como ao definir os
espaços da ação coletiva entre o público e o privado. Para Arendt (2003), os conselhos são a
única forma possível de um governo horizontal; um governo que tenha como condição de
existência a participação e a cidadania. Em seu livro Crises da república, afirmou que os
conselhos poderiam ser não apenas uma forma de governo, mas também uma forma de
Estado.
Os conselhos gestores representam meios públicos de deliberação criados no interior
do poder Executivo para promover a participação da sociedade. A função de seus membros é
discutir e tomar decisões sobre as políticas públicas locais e regular os atos do governo,
transformando o orçamento em ações, instrumentos e serviços concretos para a comunidade
(Avritzer, 2006).
O surgimento dos conselhos municipais de políticas públicas remete a Constituição
Federal de 1988, também denominada “constituição cidadã”, por preconizar como diretriz das
políticas públicas a participação da comunidade, instituir órgãos colegiados de participação e
representação junto ao poder público e estabelecer a democracia direta como forma de
participação da sociedade nas questões de interesse público (KRONEMBERGER, 2012).
Os conselhos estão inscritos na Constituição de 1988 na qualidade de instrumentos de
expressão, representação e participação da população; em tese, são dotados de potencial de
transformação política, pois relacionamse ao processo de formação das políticas e à tomada
de decisões, de acordo com Gohn (2000).
Quanto à especificidade dos conselhos de política cultural, é assegurado em legislação,
através da emenda constitucional de 2012, pelo art. 216 A, § 2º, que diz: Constitui a estrutura
do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação: II  conselhos de
política cultural (BRASIL, 2012).
A constituição de 1988 define o Ministério Público como órgão fiscalizador dos três
poderes. Ele deve, portanto, intermediar de modo autônomo as demandas dos cidadãos junto
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ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário (Frischeisen, 2000). O Ministério Público, de
acordo com Oliveira (2009), pode converterse em um aliado dos conselhos, zelando pelos
desdobramentos de suas decisões. Pode, inclusive, viabilizar o controle social sobre os
próprios conselhos.
De acordo com OLIVEIRA (2009, p. 101)

Os conselhos gestores podem contribuir para a democratização da administração
pública, para a ampliação quantitativa e qualitativa da participação, para a gestão
colegiada de políticas públicas, para a responsabilização de governantes
(accountability), para o controle social (qualitativo e próativo) e, ainda, para o
intercâmbio de informações entre população e poder local.

Abordando um pouco sobre o Conselho Nacional de Cultura (CNC), este foi instituído
pela primeira vez em 1938, no governo Vargas, mesmo não sendo uma das áreas clássicas de
elaboração de políticas de Estado, como é a econômica. Através do decretolei nº 526, de 1º
de Julho de 1938, o CNC passou a ser um órgão de cooperação do Ministério da Educação e
Saúde (MES) que possuiria a função de coordenar as atividades concernentes ao
desenvolvimento cultural. Mas somente em 1961, que o país passou a contar com um
conselho de cultura em âmbito federal. A história de criação de conselhos municipais de
cultura, no Brasil, tem início na década de 1960, período em que também foram criados os
conselhos estaduais de cultura e conselhos estaduais e municipais de patrimônio cultural.
(CALABRE, 2010).
Em 2005 com a promulgação da Emenda Constitucional n. 48/2005 foi instituído o
Plano Nacional de Cultura. Ao mesmo tempo, de acordo com CALABRE (2010), o
Ministério da Cultura iniciou o processo de criação do Sistema Nacional de Cultura e de
organização da 1ª Conferência Nacional de Cultura. No protocolo de intenções, que foi
assinado pelos municípios que participaram da conferência de 2005, dentre as condições para
a adesão ao SNC, estava o compromisso de criação de Conselhos Municipais de Política
Cultural.
Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Munic de 2005, o Brasil,
naquele ano contava com a existência de 1169 conselhos municipais de cultura. 199 destes
tinham sido criados em 2005 e que 114 no ano de 2006. Calabre (2010) fala que demonstra
uma resposta bastante positiva ao chamado do MinC para a criação de conselhos. Ainda mais
tendo em vista que não havia nenhuma garantia de benefício financeiro imediato para tal ação.

53

4.3 Poliarquia no Conselho Municipal de Cultura
4.3.1 Histórico

Em meados de 2012 começou a haver uma mobilização por parte de artistas,
produtores culturais e demais interessados em fazer com que a ideia de um conselho de
cultura passasse a existir e a funcionar no município de Volta Redonda. Tão logo, esse grupo
de pessoas interessadas começou a se reunir em reuniões informais em alguns espaços sede de
cultura da cidade, tais como: auditório de um teatro no centro, universidade pública, bar que
tem inúmeras apresentações e intervenções culturais e na sede de uma ONG que trabalha com
o contexto sociocultural.
Daí foi criado um grupo pelo Facebook denominado “Cultura: Questões e Soluções”,
em que serviria de base para postagens de informações e críticas ao Sistema Nacional de
Cultura, de mobilizações para o possível futuro conselho de cultura para o município e para
avisos de reuniões. Em dezembro de 2012, a secretaria de cultura convocou um fórum, em
que os palestrantes e segmentos para comporem os grupos de trabalho foram escolhidos entre
quatro paredes pelo próprio poder público, refutando o que BODERNAVE (1983) mencionou
sobre descentralização.
Neste fórum predominou um clima acirrado devido às inúmeras discordâncias da
classe artística organizada para com a secretaria de cultura, por conta da maneira de conduzir
os trabalhos da cultura no município, sem nem sequer dar ouvidos aos artistas locais.
Após esse fórum se consolidou um grupo de artistas e demais engajados no meio
chamado “Artistas em Movimento”, que de fato virou por um tempo um movimento social.
Foram feitas em média sete reuniões na casa de um dos artistas do movimento para se
discutir, estudar e elaborar o conselho municipal de cultura que se queria e como estes iriam
se organizar como um todo, inclusive para as conferências.
Houve uma conferência municipal de cultura em 2013 em que se elegeram dois
delegados. Apenas um foi até a conferência nacional de cultura.
Por quase um ano o grupo dos “Artistas em Movimento” se desfez e praticamente duas
pessoas que não são artistas, entretanto que participaram da constituição do movimento é que
foram as responsáveis por fazer a interlocução com o poder público para o conselho estar de
acordo com a legislação e entrar em vigor. A briga foi justa e árdua, inclusive para que o
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conselho fosse composto de 60% da sociedade civil e 40% poder público: o que foi
conquistado.
No final de 2014 as articulações com a sociedade civil começaram a acontecer para os
possíveis conselheiros serem eleitos. Cada conselheiro teria que comprovar representatividade
no segmento que se candidatasse, e diferentemente da maioria dos conselhos, não seria
condição mínima representar alguma instituição propriamente dita. Foram nove cadeiras para
a sociedade civil e seis para o poder público. Tais como: Artesanato, Artes Cênicas, Dança,
Artes Visuais, Música, Literatura, Cultura Popular, Movimentos Sociais e Associações de
Bairro. As secretarias envolvidas foram: Cultura, Planejamento, IPPU Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano, Educação, Desenvolvimento Econômico e Turismo e secretaria de
Ação Comunitária.
O primeiro mandato duraria um ano para a “arrumação da casa” com funcionalidades
como: estruturar o regimento interno, consolidar reuniões, estratégias e ações, formar o plano
municipal de cultura, dentre outros.
Durante 2015 as reuniões aconteceram às terçasfeiras por duas horas.

4.3.2 Entrevistas
Nesta seção, como segundo objetivo específico, se buscará reconhecer, por meio de
entrevistas e análise documental, os níveis de inclusividade e de contestação pública do
CMPC VR.
A respeito do questionamento para os entrevistados sobre o teor participativo dos
conselheiros da sociedade civil, da gestão pública e demais cidadãos, verificase:

A participação se deu e se dá, infelizmente, só por parte da sociedade civil, e
só pela parte interessada da sociedade civil. (...) Existia proposta de
demandas sim, mais dos conselheiros da sociedade civil. Os conselheiros
referentes ao poder público cuja presença era importantíssima, porque são
eles que sabem do planejamento que sabem como é que vão colocar as
demandas pra frente, (...) eles não iam, me parece que até o momento eles
não vão (...). Não é designado uma pessoa que possa se dedicar ao conselho
(poder público), botam uma pessoa lá só pra cumprir tabela, já tem outros
afazeres, acaba que a culpa nem é dela. (E 3)

Sim, não só conselheiro, como a própria sociedade civil participa das
reuniões. Por parte da sociedade civil, o próprio plano de cultura envolveu
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todos os conselheiros nos seus segmentos e foram trazendo, discutindo isso
(...). Todas as propostas e demandas que foram levadas em reunião foram
escutadas (...). A participação da gestão pública foi muito fraca na gestão de
2015 (E 2)

Tem que ser a pressão. Não vejo outro caminho, a pressão de baixo pra cima.
As pessoas envolvidas com cultura, pressionam a secretária, que vai
pressionar o prefeito. E isso não é só com a cultura, é em todas as pastas. Por
que o que acontece? Os recursos são escassos, as demandas são grandes,
então todas as áreas estão pressionando, todas, e não dá recurso pra atender
todas. Então pra centrar na agenda política e na sua execução, pra tomar
importância, depende do tamanho da pressão. (...). Dos conselheiros da
sociedade tinha participação, mas dos gestores públicos não tinha um teor
participativo não. (E 1)

Com a saída do antigo secretário de cultura que era um dos grandes vilões da
história, junto com o prefeito Neto...com a saída desse secretário e com a
vinda da atual secretária, abriuse um diálogo e estreitouse os laços entre os
artistas locais e a secretaria. Conseguimos observar um mínimo de boa
vontade, um mínimo de senso de dignidade, um mínimo de concordância e
aí na discordância o diálogo sempre teve presente, houve alguns problemas
no decorrer desse primeiro mandato, mas exatamente porque é uma coisa
nova e toda mudança é agressiva, e causa um grande impacto (...). Da
sociedade civil houve muita participação. A participação da gestão pública
foi muito pequena. (E 4)

Se percebe pelas falas o que foi demonstrado com Bordenave (1983) sobre a
autonomia dos grupos populares frente ao Estado e classe dominante, assim como quando
Dahl (2005) fala sobre a democracia se sustentar em um equilíbrio de forças, que a
participação promove.
Sobre a participação da sociedade civil, artistas e demais cidadãos que compareciam
às reuniões, como Dahl (2001) fala sobre cidadãos terem seus pontos de vista ouvidos,
debatidos e deliberados, assim como Oliveira (2009) fala dos conselhos ampliarem o sentido
de participação, notouse as seguintes perspectivas:

Eu vi, pude presenciar, que vários músicos foram ao conselho, o pessoal da
roda de rima foi ao conselho, o pessoal do artesanato foi ao conselho.
Quando a sociedade começou a entender que esse conselho era uma coisa
dela, eles frequentavam e apresentavam demandas (...). Eu, por exemplo, sou
um que sou dessa sociedade civil interessada, nunca fui conselheiro, mas,
estava presente em todas as reuniões e levantava demandas, e acredito que
esse é o papel de todo cidadão. Mas eu estava presente desde o início dessa
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luta e talvez por isso me sentisse mais à vontade de ir às reuniões, o resto da
sociedade civil que nem soube da luta e que nem sabe da existência do
conselho precisa de alguma coisa que lhe explique qual é a atuação, para que
ela se sinta movida a participar e a colaborar (E 3).
As reuniões eram abertas né, todas as terçasfeiras. Todas às 17h, na
biblioteca. Acontecia lá durante algum tempo, aconteceram no Gacemess,
durante um tempo na secretaria de cultura. Elas eram abertas, eu acho que a
gente recebeu mais demanda que esperava, na verdade. Houve mais pedidos
de socorro e talvez por isso a gente demorou um pouco em alguns assuntos.
Não é que a gente demorou, não é isso, a gente demorou pra abordar alguns
assuntos que eram muito importantes justamente por conta das demandas
que atravessavam esse caminho, que foi o caso do plano municipal, e o caso
do fundo municipal, que a gente acabou não conseguindo fazer, até porque
paramos várias vezes pra resolver demandas que foram trazidas pelos artistas
pra nós. E nos grandes eventos, eles eram ouvidos e também nas reuniões.
As reuniões eram totalmente abertas e livres, todos tinham voz. (E 4)

Eu acho que é daquela forma mesmo. Respeitando o espaço, dando vez e voz
pra todos que quiserem se manifestar. Que a democracia é isso: é o respeito
às minorias, ao contrário do que todo mundo prega, que é a decisão da
maioria. Não! A democracia no seu sentido, é o respeito às minorias. (E 1)

Tanto pelas falas dos entrevistados da sociedade civil e do gestor público, percebese
que o espaço estava aberto a qualquer pessoa que chegasse e quisesse intervir na pauta: ou
seja, uma das premissas de Dahl (2005) era de que não se deve negar à população ao direito
de voto e voz, senão o sistema não é democrático.
A respeito da participação da própria secretaria de cultura dentro da disputa de
recursos vêse
Por exemplo, eu lembro quando a gente começou a trabalhar, eu acho que
foi...na gestão Neto se eu não me engano, então a cultura, até mesmo porque
ela...na cabeça das pessoas, a questão da cultura era isolada, não só a cultura
como outras, mas tem toda uma parte que a gente chama de retaguarda, que
é o suporte. Pra aquelas coisas acontecerem, precisa do suporte. Então ela
não tinha suporte. Todas secretarias que tinham trabalhavam pra cultura.
Que que acontecia? Quando você ia tentar ver minimamente por estatística
os gastos com cultura eram mínimos. Por que? Todos os outros gastos saíam
por outros órgãos que tentavam dar um apoio pra cultura, e nós: vâmo mudar
essa situação, pra vocês ganharem importância. Então tudo relacionado à
cultura, vocês vão arrumar pessoal pra trabalhar e vai ser feito dentro da
cultura, tem que se apropriar daqui, entendeu? (E 1)
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O CMPC tentou por diversas vezes, por várias demandas, conseguir com
antecedência, esses outdoors, mas a secretaria de cultura mesmo, e eu
acredito que ela tentava conseguir esses outdoors, mas parece que outras
secretarias... me parece que existe até uma hierarquia de secretarias, de
maneira que eram privilegiadas nesses outdoors, algumas demandas
especificas (E 3)

Percebese nos expostos acima pelos entrevistados o teor de participação da secretaria
de cultura comparado a outras secretarias do município quanto à cúpula da gestão. Nas falas
do entrevistado 1, havia um mínimo de recursos que eram destinadas a esta pasta, até ela
passar a ganhar mais autonomia. Percebese que apesar desta fala do E 1, através da ata de 29
de Setembro, verificase que vários itens solicitados para a infraestrutura e divulgação do
seminário de cultura e educação que o conselho promoveu tiveram que ser fornecidos por
outras secretarias, demonstrando que a pasta de cultura não possui um teor expressivo de
autonomia e participação na disputa de espaço e recursos, favorecendo dentro de uma
hierarquia das secretarias ficar em uma baixa posição.
Abaixo os quadros de presença dos conselheiros e demais cidadãos:

Quadro 2: Presença dos entrevistados nas reuniões de 2015
Conselheiros Entrevistados

Presença

Falta

Entrevistado 1: E 1(PP)
Entrevistado 2: E 2 (PP)
Entrevistado 3: E 3 (SC)
Entrevistado 4: E 4 (SC)

Falta
Justificada

3
37
22
18
16
24
37
3
Total de Reuniões: 40
* Justificativa de falta não necessária

Falta Não
Justificada

4
6
*

36
12
*

3

0

Fonte: Elaborado pela autora

No quadro 2 está colocado o número de presenças e faltas dos conselheiros comparado
do número total de reuniões durante 2015 e quantas faltas os conselheiros justificaram ou não.
Sobre a justificativa de falta não ser necessária para o Entrevistado 3, explicase pelo fato
desta pessoa ser voluntária do conselho, cidadão comum.
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Quadro 3: Presença dos conselheiros e cidadãos comuns nas reuniões de 2015
Total de
Conselheiros
PP
CC
SC

Total de
Reunioes

Presença Esperada

Presença nas
reuniões

12
40
480 (Mínimo 240**)
51
*
40
*
105
12****
40
480 (Mínimo 360***)
303
* Não é possível quantificar a quantidade, pois não é obrigatória a presença.
** Mínimo de 6 conselheiros é obrigatória a presença.
*** Mínimo de 9 conselheiros é obrigatória a presença.
Fonte: Elaborado pela autora

No quadro 3 se faz uma comparação da quantidade esperada de conselheiros do poder
público e da sociedade civil e o real número designado. PP significa Poder Públic, CC:
Cidadão Comum e SC: Sociedade Civil.
**** Deveriam ser 15 conselheiros da sociedade civil a princípio contando com titulares e
suplentes, porém houve desistência e/ou não houve candidato para preenchimento de vagas,
em especial para suplentes.
Verificase que na gestão de 2015 houve um alto teor de participação da sociedade
civil, em especial dos conselheiros desta ramificação, tanto pelas presenças constatadas por
ata, quanto pelas falas uníssonas e em concordância de todos os entrevistados: a gestão
pública teve um saldo de baixa participação, enquanto os conselheiros da sociedade civil e
cidadãos comuns coordenaram o espaço do conselho.
O Entrevistado 3 anuncia um dos motivos que não permitiram uma maior participação
de cidadãos comuns:

A gente não conseguiu mobilizar. Existem artistas que na minha opinião
nem sabem da existência do conselho e eu acho que a publicidade adiantaria
muito aí, porque também é difícil você cobrar de um conselheiro que não
tem publicidade, não tem nada (...) não tem remuneração, e eu acho até bom
que não tenha remuneração. Como é que ele vai dar conta do eixo inteiro que
ele representa, é muito difícil, mas uma das formas, além da publicidade
seria a do conselho em movimento, que vá nos lugares, eu acho isso uma
idéia interessantíssima (...). Eu sei que tem que existir, eu não tenho uma
receita pronta, a gente ta aprendendo, mas a gente tem que lutar para que a
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sociedade de maneira espontânea entenda e queira participar desse conselho
cultural e pra isso precisa de infraestrutura, precisa de várias coisas pra
poder nos ajudar a chegar a isso. Então, quem oferece o aparelhamento, a
infraestrutura é tudo a secretaria ne, na própria lei de 1978, que criou o
conselho fala: “As despesas ocorrerão por conta do orçamento do
executivo”, então acredito que seja por falta de vontade política do
executivo. (E 3)

Percebese através da fala de E 3, que ele enxerga o processo de participar como um
exercício democrático e sugere ideias para esse déficit (Dahl, 2009).
Quanto a publicização do conselho, o que havia era um blog e uma página no
facebook do CMPC, em que se tentava fazer com que informações e políticas decididas
dentro do conselho fossem lá expostas. Ao final do ano que se solicitou à Comunicação da
prefeitura um site só do conselho, o que foi atendido. Como Dahl (2005) mencionou, a
democracia exige a existência de fontes alternativas de informações e o conselho mesmo não
percebendo internamente, cumpriu isto.
Relevante destacar que a diretoria a princípio foi composta por quatro conselheiras,
mulheres, todas da sociedade civil. Quando a presidente declarou que teria que sair da gestão,
um dos técnicos do governo assumiu como 2º secretário e a presidência continuou com a SC.
Isto denota autonomia (Arendt, 2003) por parte dos conselheiros da sociedade civil e
conquista de espaço, como se refere Demo (2009), por mais que a diretoria não tenha poder
decisório algum.
A respeito da contestação pública, Dahl (2005) questiona se primeiramente há
limitação à competição política, porque se houver, há empecilhos dentro da democracia. Para
tanto, foi questionado sobre o conhecimento do SNC (BRASIL, 2011) pelos membros da SC
e PP:
Todos nós sabíamos muito bem o que era o sistema nacional de cultura, mas
o conhecimento maior estava na mão da Aline, a técnica realmente no
assunto ali, que estudava o assunto mais afundo (...). Só os gestores da
secretaria de cultura sabiam do sistema, nenhum outro gestor. (...). Isso
dificultou, porque às vezes não tinha como sanar a dúvida imediatamente, a
gente não tinha como fazer isso, a gente não tinha o conhecimento técnico
básico pra isso. Então a gente tinha que estudar, ou eles tinham que procurar
saber, procurar se informar. (E 4)

Alguns foram aprendendo no caminho, outros já tinham falando
especificamente de 2015, alguns já tinham conhecimento pelos lugares que
eles trabalhavam, e a gente foi ajudando, por exemplo, eu estava lá também,
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eu fiz questão de uma época da minha vida de estudar bastante o sistema
nacional de cultura e a gente ia ajudando eles, e eles foram pegando as coisas
no meio do caminho e alguns já sabiam previamente, mas no geral, eu falo
que o conhecimento técnico sobre o sistema nacional de cultura era regular,
não era um conhecimento aprofundado, mas também não eram
completamente desconhecido para eles (...). Eu não acho Bárbara que todos
tenham que conhecer profundamente o SNC, eu acho que se dois, dentro
daquela ideia de autogestão, dentro daquela ideia de diálogo, de todos se
ajudarem, eu acho que se dois, três, conhecem bem o SNC, dá pra fazer um
movimento legal ali. (E 3)

Alguns sim. Como eu falei, eu senti que a grande maioria acompanhava o
que acontecia no nível nacional e estadual de cultura. Tinha essa relação.
Coisa que eu não via em outros conselhos (...). Não, não tinha o
conhecimento do sistema pela gestão pública ela é muito...como é que eu
vou colocar...é o que a gente chama de agenda. (...). Sobre essa dificuldade
seria muito fácil falar falta de tempo, mas teria que se buscar mecanismo e
espaço pra todas as áreas. Então a gente nota não só no âmbito municipal,
inclusive o estadual: muitas vezes uma área não tem a mínima ideia da
política da outra. (E 1)

O SNC é uma coisa muito complicada e extensa; uma coisa que requer muita
explicação. Eu aprendi isso na faculdade, eu consegui explicações na
faculdade pra entender o processo em si, na teoria. Já na prática, eu tive
auxílio do ministério da cultura, da secretaria estadual (...). Até mesmo Volta
Redonda não aderiu, mas tem o PADEC que o governo do estado
disponibilizaria alguém experiente pra ajudar na construção. O conselho na
época já estava avançado no plano municipal e saiu no consenso na reunião
que não era necessário a vinda dele, que a gente dá conta de fazer. Mas foi
até proposto isso pra dentro do conselho mesmo. O ministéiro da cultura, a
secretaria estadual de cultura ficou a disposição pra vir. (E 2)

Notase que havia pelos conselheiros da sociedade civil um conhecimento superficial
do SNC e que apenas um membro da Gestão Pública conhecia o sistema. Muitos conselheiros
chegaram em 2015 nas reuniões sem saber das premissas do SNC e estudaram no decorrer do
ano, mas ainda sim, dúvidas eram explícitas, como na ata do dia 29 de setembro de 2015, em
que uma conselheira pergunta em reunião o trâmite para então Volta Redonda passar a
receber o fundo de cultura após aprovação do Plano Municipal de Cultura e houve respostas
cruzadas e sem muitas certezas. A conselheira da sociedade civil que já tinha trabalhado com
o SNC, que era a presidente do conselho, como disse a Entrevistada 3, saiu do conselho antes
do mandato terminar e a certeza que tinham em contar com alguém para sanarem todas as
dúvidas já não existia.
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O governo estadual cumpriu com o seu papel de acordo com a fala do entrevistado 2
em oferecer de enviar algum técnico para acompanhar os processos do conselho para sanarem
dúvidas (BRASIL, 2011). Os processos, além do básico do SNC ainda geravam dúvidas, o
que não chega a se apresentar como uma grande limitação técnica à competição política,
sabendo que como o próprio processo da dinâmica do conselho é novo, esse teor de dúvida
haveria de ocorrer.
Sobre a acessibilidade: se o conselho é isento de barreiras que impedem a participação,
a fala e o levantamento de informações:

É acessível, é. É isento de barreiras sim. É sensível, é isento (...). Todo
conselho, tem alguns conselheiros que se impõe, que buscam mais espaço.
Mas eu percebi que a gestão do conselho dava ouvidos a todos. Tinham
membros do conselho que apresentavam mais intervenções. (...). Sobre o
poder público tentar concentrar as reuniões...só a sociedade civil fazia, até
porque o poder público era mais pra...na minha visão o poder público era
mais pra prestar informação e pra trazer pra dentro da máquina as demandas
da sociedade civil...o poder público a grosso modo não tem, não tem
demanda pra essa área. (E 1)

É muito difícil falar de uma democracia pura, falar que todo mundo foi
ouvido da mesma forma, é aquilo que eu tava falando, existem alguns que se
acham com mais capital social pra falar do que outros, e acaba falando mais
alto, acaba se aproveitando de algumas brechas e tudo. Agora na medida do
possível, as circunstâncias, levando em conta que o conselho, também tá
aprendendo com ele mesmo, acredito que tenha sido democrático sim, não
uma democracia pura, que talvez seja ate uma quimera, mas se tentou sim
ser democrático. (E 3)

Na ata de 25 de Agosto, um dos membros do conselho fala em buscar em casa de carro
o conselheiro que se tornou o conselheiro titular em Música, pelo fato de ser bem idoso e não
andar pela cidade de ônibus. O que pode demonstrar uma barreira à participação pessoal do
representante da Música, assim como dele ser um mobilizador para convocar outros músicos
de outras vertentes. Como o entrevistado 3 mencionou, uns falam de maneira mais incisiva
com conhecimento político e de retórica em suas falas, o que acaba impondo determinados
eixos e pautas por persuasão, assim como houve caso de um conselheiro da sociedade civil ter
dificuldade em sua dicção e sofrer uma espécime de preconceito quando se expunha em
reunião por suas colocações, através de zombaria e de impaciência de alguns conselheiros em
acabar de ouvilo. Um outro conselheiro declarou na ata de 22 de Setembro que deixou de ir a
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duas reuniões por não ter passagem de ônibus. Demonstrando uma limitação econômica e
uma barreira à participação (PUTNAM, 2002)
Quanto ao levantamento de informações, no dia 7 de Abril, algumas conselheiras
foram tirar dúvidas sobre o orçamento com o secretário de planejamento que era até então
conselheiro titular do poder público, entretanto não foi dada continuidade na cobrança pela
sociedade civil na parte orçamentária, pois não se formou comissão de Orçamento para este
acompanhamento. Foi solicitado e entregue através de ofício um pedido para que a secretaria
demonstrasse todo o orçamento executado e projetos desde a primeira gestão da secretaria de
cultura, caracterizando pressão dentro da cidadania (Touraine, 1996; Ferreira, 2010).

Acredito que a maioria das coisas que foram reivindicadas para o poder
público, acredito que sim, foram atendidas: como foi a questão da abertura
das contas, dos contratos da secretaria desde o começo da criação dela. Isso
foi o principal que não teve uma resposta fixa. (...), porque era uma coisa que
foge da nossa alçada também, porque a gente é secretaria de cultura, mas a
gente tá lidando com todo o poder executivo. O ofício que foi mandado pra
secretaria de cultura pra poder haver deliberação, foi passado a procuradoria
geral. A procuradoria falou: não, não vamos liberar por enquanto. E isso até
foi pedido várias vezes e o ministério não liberou. Essa foi a resposta que
tivemos: se for entrar, entra através do ministério público é até uma questão
de liberar contrato pro conselho, mas o conselho tem pessoal especializado
pra tratar com isso? Tem um contador, um jurista, tem alguma coisa que
possa analisar correr atrás de um órgão especializado, tipo, ministério
público pessoas especializadas para analisarem isso? (E 2)

Percebese aqui na fala do técnico da gestão pública a tentativa de justificar do porquê
de não fornecer informações que são de direito de qualquer cidadão, argumentando o fato do
conselho não ter para isto pessoas “formadas” para tal feito. Não foi dado prosseguimento a
esta solicitação de contas, contratos e projetos da antiga gestão, pois o próprio conselheiro que
fez a solicitação não acompanhou mais o caso.
Sobre a compreensão e maturidade política e de gestão dos envolvidos no conselho:

É interessante isso né? Não tá na cabeça do poder público essa ideia da
gestão compartilhada, mas a sociedade civil, de alguma forma já conseguia
ver essa necessidade política compartilhada, afinal de contas, mesmo em um
nível intuitivo a gente sabe que se a gente é o destinatário do serviço, por
que a gente não pode opinar na construção daquele serviço? Parece que
aquilo já estava, mesmo que no senso comum. Então acredito que desde a
criação do conselho, foi um passo em direção a uma democracia mais
participativa. (E 3)
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Houve um acontecimento relatado pela ata de 25 de Agosto em que após o não
cumprimento de pagamento do cachê no prazo que a secretaria de cultura acordou para as oito
bandas que tocaram em um festival de rock na cidade, a conselheira de Música montou uma
conversa pelo facebook e vários conselheiros ali, virtualmente concordaram em chamar
imprensa. Ela fez um post em sua página pessoal, mencionando a fanpage do conselho,
inclusive chamando imprensa para maiores esclarecimentos. Isto não foi deliberado em
reunião presencial, então uma conselheira da sociedade civil confrontoua por ter feito isso,
mas principalmente porque uma conselheira do poder público disse que isso poderia reverter
em processo contra o conselho. Esta última disse isso em particular a essa conselheira que
confrontou a representante de Música. Em uma tentativa de proteger seus pares na sociedade
civil, acabaram confrontandose entre si, por uma espécie de ameaça do poder público.

É a velha política né? É a política que as pessoas estão acostumadas a fazer,
então, por exemplo, a questão do VR do Rock que é uma questão muito
traumatizante pra todos nós, foram falas desviadas. Não foi só o VR do
Rock, teve outra,... bem foram muitas situações que eu percebi que o poder
público queria desvirtuar, queria amenizar ou botar panos quentes em
alguma coisa. Isso aconteceu sim, muito. (E 4)

Pagamento atrasou e uma representante do conselho levou isso a um patamar
maior, sendo que fugia da alçada dela também. Para pagamento, é o
contratado e o constratante. O conselho pode interferir pedindo agilidade,
alguma coisa, mas não uma cobrança muito em cima, acirrada em cima da
secretaria. É uma coisa que me desgastou muito ali dentro e chegou um
momento que queria desistir, mas falei: vão manter a calma, vão seguir os
trabalhos, que é a melhor coisa a ser feita. (E 2)

Vêse que a conselheira de Música cumpriu seu papel em ir defender os interesses do
seu segmento no que tange ao pagamento do cachê de oito bandas que se apresentaram no
festival. A prefeitura não cumpriu o prazo do pagamento e ainda houve um caso de se pedir
para um membro da banda assinar algum comprovante em branco (relato ouvido em reunião
do conselho e extraído da carta de despedida da conselheira de música após esse fato) o que
configura um crime por parte do poder público. Há relatos dos artistas de que isso muito
ocorria na antiga gestão. Inclusive, anteriormente aos dias do show, a secretaria de cultura
procurou a conselheira para pedir a ela que conversasse com uma banda, devido à boa relação
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dela com eles para estes aceitarem a tocar no festival, mesmo sem a prefeitura depositar o
valor do cachê antes, pois o nome deles já estava em circulação na divulgação do município.
Ela aceitou e o fez acreditando no acordo de damas e cavalheiros da secretaria. Esta última
não cumpriu com o acordo, ocasionando um forte confronto e a saída da conselheira de
Música por opção dela, durante o mandato.
Quando de fato houve um questionamento e enfrentamento com contestação acirrada,
as posições se tornaram mais claras de antagonismos. Esse foi um dos exemplos de demandas
da sociedade civil com muita contestação.
Olha, com a secretaria de cultura tinham conversas amenas e também tinham
acirramento e uma certa resistência para algumas coisas, por exemplo, eu
lembro do evento VR do Rock, que a gente cobrou bastante da secretaria, e
não ficamos satisfeito com aquilo que foi prestado, e reclamamos e teve
enfrentamento. Porque o enfrentamento que eu vejo, não é só o apontar o
dedo, o enfrentamento dentro dele tem que a ver a construção, você tem que
enfrentar na hora de enfrentar, mas não pode deixar aquele diálogo se fechar
por conta do enfrentamento porque aí o próprio objetivo de querer a gestão
compartilhada pode ser prejudicado, então pra mim, é o enfrentamento
dentro do diálogo, e tinha enfrentamento dentro do diálogo sim. (E 3)

Vêse aqui o que foi mencionado por (KRONEMBERGER, 2012), sobre a
crucialidade do diálogo para alcance do bem comum no espaço de um conselho municipal
para a construção de uma política pública.
Sobre os poderes serem sensíveis às demandas do conselho:
Olha, pela minha experiência, eu vou usar até um ditado antigo: quem não
chora, não mama. Nenhum poder vai ter sensibilidade se...ou melhor, então
vâmo colocar aqui: quem não tá presente, não é visto ou não é lembrado. (...)
Infelizmente a pressão tem que ser de baixo pra cima. Não adianta ficar
esperando que,..pode ser uma exceção que..’ah não, vâmo sensibilizar’ Vc
tem que mostrar o projeto, é o ator político, é na arena política, você tem que
mostrar o projeto, demonstrar as desvantagens, porquê ele é bom, a
importância dele, aí sim ele sensibiliza. (E 1)

Conquistar pela pressão de reivindicar as pautas da sociedade civil à máquina pública
se faz necessário extrema organização, o que o conselho se preocupa, sendo que participar, é
conquistar e não existe participação suficiente nem acabada. Participação que se imagina
completa, nisto começa a regredir (Demo 2009).
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Outro exemplo que foi dado, foi da roda de rima. São jovens que se manifestam em
praças. A guarda municipal começou a retaliálos, pedindo o aval de alguma instituição para
eles estarem ali com aquele enorme grupo e com a justificativa de que receberam denúncias a
respeito deles estarem fazendo uso de drogas. Uma denúncia que chegou ao CMPC é que
queriam levar de carro um dos membros que é o idealizador da roda no dia desta intervenção
e ainda foram obrigados a pagar propina de 50 reais (ata de 7 de Julho). Então aconteceu uma
reunião entre conselho, secretaria da fazenda, secretaria de cultura e os jovens da roda de
rima. O parecer final foi que eram necessários os cinco alvarás (que inclusive solicita
comprovações que eles nem precisariam usar, como o alvará dos bombeiros), e a secretaria da
fazendo exemplificou a necessidade dos alvarás da seguinte maneira: “porque se caso alguém
for assassinado serão os 4 meninos idealizadores do movimento que responderiam por isto se
não tiverem um alvará para os proteger”. O advogado assessor do conselho deu o parecer que
eles estão amparados pela constituição por si só. O CMPC pensaria em uma lei municipal
para não haver mais esse tipo de retaliação/ proibição e que iria defendêlos pelo aparato da
jurisdição no dia que fossem se manifestar na rua e de início a secretaria de cultura se
comprometeu a pagar 40 reais por alvará (por manifestação) provisório até o final de 2015. A
roda de rima diminiu suas manifestações na rua após isso, mas continuaram a fazer sem o
pagamento de alvarás da secretaria e com uma carta do conselho de apoio. Esta foi uma
postura também de enfrentamento. O conselho se posicionou contrário a secretaria.

O problema da constituição e de outras leis que estão abaixo, é que são
muito subjetivas. Você tem a lei estadual que lida com eventos, que cita
“manifestação de pensamento”, que o conselho interpretou como
manifestação cultural. Foi até mandado pro ministério público pra avaliar
isso e o ministério público estadual deu favorável a guarda municipal. É o
caso da roda de rima e de outros casos na questão dos eventos. E é uma
questão que tem que fazer uma lei municipal, aproveitar o âmbito municipal
que o conselho atua pra poder criar leis que complementem a outra para não
ter diversas interpretações, uma coisa que não dê brechas, que cobra a
população desse jeito. (E 2)

Em 2016, o conselho após entrar com uma representação no MP solicitando um
parecer a respeito dos pedidos dos cinco alvarás para a roda de rima, teve como resposta o
posicionamento do MP a favor do que a guarda municipal e secretaria da fazenda havia
declarado, permanecendo a dificuldade até mesmo judicial de jovens se manifestarem
culturalmente na rua. O poder público assim se posiciona não compreendendo e sendo
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sensível ao fato de que a cultura é movimento, é manifestação, é relação com o ambiente em
transição.
Outra questão de embate foi a cobrança para os gestores públicos irem às reuniões do
conselho. Durante 2015 houve um processo do prefeito ser cassado e consequentemente quem
trabalhava na gestão que era por cargo comissionado sairia. Então muitos dos conselheiros da
gestão pública passaram a usar daquele momento no cenário político de Volta Redonda para
justificar suas faltas, enquanto os trabalhos do conselho continuaram normalmente. Até
mesmo a secretária de cultura se despediu de todos os conselheiros, sendo que dois meses
após o anúncio da cassação, houve uma decisão judicial que fez com que o prefeito
continuasse a governar, logo, todos os funcionários também continuaram. De acordo com a
ata de 5 de Maio, foi enviado ao poder público dois ofícios: um solicitando que os gestores
aparecessem no novo horário e novo local de reuniões, e após um tempo, outro ofício
solicitando que fossem enviados dois novos conselheiros do poder público, tendo como base o
regimento interno, que pelo número de faltas sem justificativa dos outros conselheiros, estes
já estariam destituídos do cargo. O conselho continuou a não ser atendido, apesar de
demonstrar ser mais incisivo nesta questão. Então uma das conselheiras da sociedade civil foi
se consultar com suas bases de movimento e uma defensora pública recomendou que eles
entrassem com uma ação no Ministério Público de teor pecuniário, em que ganhando a causa,
a prefeitura seria obrigada a enviar novos representates para serem assíduos às reuniões,
através de afetação direta no orçamento do município. Isso traria através do controle da
sociedade civil para o poder público a pressão política necessária para minimamente se obter
a presença dos gestores na reunião para a construção da política pública.
Na reunião do dia 11 de agosto o único gestor público presente falou que não acharia
isso prudente, pois os outros novos conselheiros do poder público não iriam querer cooperar
com as demandas do conselho, porque lá estariam obrigados sob mandato judicial e discursou
a respeito de todas as pautas até então do conselho terem sido a base do mais profundo
diálogo e que por quê agora adotariam esse tipo de postura agressiva?! Então quatro
conselheiros da sociedade civil retiraram seus posicionamentos e optaram por não entrarem
com a ação. O conselho se dividiu no posicionamento, entretanto após uma votação, o maior
número foi a favor de não envolverem o Ministério Público, por uma persuasão do
conselheiro gestor, e a decisão tomada foi do conselho tentar agendar uma reunião com o
prefeito para discorrer sobre. Esta reunião nunca ocorreu.
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Mas a participação deles é essencial na construção da política cultural. Eles
não estão ali como meras figuras ilustrativas, adereços não, eles têm que
participar. É do interesse do poder público que a política se faça, e se faça de
maneira correta, entende? Então, quando nós tentamos trazer essas pessoas, a
gente quis fazer a denúncia no ministério público. (E 4)

Se eles não quiserem atender mais a gente, não quiserem ter o diálogo, a
gente vai ter que pressionar (...), não tem outro jeito, o que não pode é a
gente ser vítima de chantagem. (E 3)

O que houve após isto foi a própria secretária de cultura ir pessoalmente a cada
secretaria e convencer os novos conselheiros do poder público ou mesmo os antigos a irem às
reuniões. Observouse pela presença das atas subsequentes que de fato houve um número
maior de participação dos gestores, entretanto, não com intervenções diretas ou com grandes
contribuições.
Isso demonstra um item da contestação pública da poliarquia (Dahl, 2005), que não foi
contemplado, que é o de manterse ativo nas decisões tomadas, pois o conselho que era
majoritariamente composto pela sociedade civil voltou atrás em uma decisão já dialogada e
decidida, entretanto dentro da contestação, cumpre dois outros itens: de reivindicar ações e de
opinar sobre determinado tema ou problema.
Quando perguntado aos entrevistados se havia controle social por parte da sociedade
civil para com os gestores, ainda sobre a contestação pública (Dahl, 2005), obervase:

Essa pergunta pra mim é um pouco complicada. Por que? Porque a minha
natureza é, até hoje, das ciências exatas, então eu sou muito pragmático,
muito do fazer. (...) Eu achei que discutiuse muito o antes, e o conselho, na
prática eu não vi muita...fora a questão da formalização, da regulamentação
que é importante, mas eu esperava e espero ver ainda a atuação na prática,
ou seja, o que é na prática? O conselho atuando, definindo projetos,
trabalhando, incentivando as áreas menos favorecidas pela administração,
então foi essa a sensação minha (...). Eles se mostravam muito politizados,
eles conheciam tudo isso. Em relação aos outros conselhos que eu participei
e já ouvi falar, o pessoal tinha menos conhecimento político, que aliás,
precisava realmente da junção dos dois. (E 1)

Percebese para o E 1, que o fim do trabalho do conselho para ele é a questão dos
recursos do fundo municipal de cultura ir principalmente para projetos culturais, o que denota
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o predomínio de uma razão estratégica. Lembrando que este entrevistado teve apenas três
presenças no decorrer do ano e conversas a parte com alguns conselheiros da sociedade civil
para sanar dúvidas. Aconteceu a mesma questão com outra conselheira do poder público que
anunciou em reunião que sentia falta do conselho que era tão cheio de artistas promover
eventos e que também não viu nada de concreto na prática. (ata de 20 de Outubro).
Aqui há uma interessante observação no que se refere a confusão do sentido de fazer
uma política cultural com o município (COELHO, 2007), em detrimento a restringir a cultura
como entretenimento apenas, através de evento e mais uma vez, pela número acentuado de
faltas, consequentemente estes gestores não acompanhariam toda a gama de trabalho do
conselho e sentiriam que não houve nada prático.
No dia 31 de Outubro houve um seminário de Cultura e Educação promovido pela
comissão de Educação e Formação do CMPC, em que uma antropóloga do município foi
convidada a ser a palestrante principal para justamente questionar o termo cultura e como ele
é entendido, inclusive no patamar de se trabalhar também o desenvolvimento.
Ainda sobre os conselheiros da sociedade civil serem críticos para com o poder
público no controle social:
A questão dos artistas de rua, a cobrança com relação aos artistas de rua, que
foi uma briga que o conselho comprou pra ele e continua comprando, e
continua levando adiante (E 4).

Sim sim, com o poder público, sim. Ainda mais a questão que foi exemplo
no ano de 2015, que foi que alguns chamavam de “higienização social”. Que
a secretaria tava tirando os artistas da rua, que o pessoal não podia fazer
manifestação na rua, porque o guarda municipal, os órgãos de segurança
queriam autorização, alvará bloqueando... Isso foi uma pressão muito grande
em cima do poder público e por parte da gente, da secretaria. corremos atrás
pra tentar resolver a nossa maneira, mas acaba que tem outros órgãos que
acabam bloqueando até a gente. (E 2)

Os E 4 e E 2 tocaram no mesmo assunto quando perguntados sobre o tópico controle
social.

Com os gestores presentes sim, inclusive teve uma audiência, que teve a
secretária de cultura participando, e ela falou e eu concordo com ela, é um
conselho que cobra bastante a secretaria, cobrou bastante a secretaria, mas é
como eu falei, eram pouquíssimos os representantes da gestão que estavam
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lá, mas os que estavam lá a gente cobrava, eu lembro que teve uma época
que o cara do IPPU ia, e tinha algumas demandas a ver com a mobilidade
urbana, da cultura e a gente fez força pra que cobrassem o chefe lá do IPPU.
Mas pros que iam na secretaria tinha uma cobrança sim, mas como eu falei,
poucos iam. (E 3)

Ainda sobre a contestação pública, a respeito do questionamento aos entrevistados
sobre prestação de contas:

Havia uma preocupação dos conselheiros. Os gestores não prestaram conta.
(...). o poder público falava que não tinha acesso a nada, porque não foi
deixado nada na secretaria referente aos processos, aos projetos que
deveriam estar lá na época do Moacir de Carvalho. (...) Ela prestou contas,
por exemplo, na Folia de Reis que foi pedido que ela prestasse conta, ela
prestou conta no VR do Rock. Não houve prestação de conta em relação à
gestão passada, eles disseram que isso aí não tem como apresentar pra gente.
(E 4).

Sim, a sociedade civil requisitava muito esse assunto, mas é uma coisa que a
própria procuradoria da prefeitura aconselhava: tem que ser um pessoal
experiente pra cuidar disso, pedir isso, no caso, ministério público, algum
órgão fiscalizador pra fazer isso; coisa que o tribunal de contas já faz. (E 2)

Para o E 2 quando perguntado sobre se estas informações estavam disponíveis no site
de Volta Redonda ou no portal da transparência ele não sabia informar. Mais uma vez ele usa
de um artefato técnico mencionando MP, tribunal de contas, como se não fosse obrigação da
prefeitura fornecer tais informações.

Houve alguns pedidos, lembro até (...) de pedidos de auditoria, pedidos de
orçamento pro VR do Rock, mas a gente era muito pouco atendido em
relação a esses pedidos, acho que ainda está em um processo de
amadurecimento, de novo, dentro daquilo que falei que as coisas são
filtradas e nem tudo chega no conselho. Me parece que esses dados ainda
são negados ao conselho em diversas oportunidades. As contas, aquilo que
foi gasto, do orçamento da secretaria de cultura, tanto da gestão passada,
como dessa gestão, até o momento ainda não fomos atendidos, por mais que
insistíssemos. (E 3)
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Mais uma vez, obsevase que o mandato de 2015 do conselho teve uma postura de
exigências e de cobrança ao que seja direito de qualquer cidadão, ao controle social quanto ao
poder público, caracterizando a contestaçao pública da sociedade civil para a gestão pública,
logo uma das premissas da poliarquia.
Quando perguntado ao E 1 se foi publicizado o orçamento da cultura no portal VR ele
disse:
Tem, eu não sei se colocaram, mas tem sim. (...) Eu vou te dar o caminho

depois. Só que o caminho não é um caminho tão simples e nós vamos
melhorar...no portal tem o orçamento. (E 1)

No momento da entrevista ao pesquisar o orçamento de 2015, o entrevistado 1 não
encontrou no site da prefeitura de Volta Redonda e nem no portal da transparência. Isto
também demonstra que é necessário haver mais pressão da população de Volta Redonda no
que se refere a exigir que informações básicas como as de orçamento anual de cada pasta e
sua destinação discricionada esteja disponível no site, fortalecendo o sentido da democracia e
minimizando o monopólio de informações apenas pelo PP (Touraine, 1996).
Observase que sim, houve contestação pública no que tange a prestação de contas da
prefeitura, apesar de, por exemplo, a comissão permanente de Orçamento e Finanças não ter
atuado no decorrer do ano para fiscalizar esta seção, o que foi um fator prejudicial para o não
cumprimento total dessa prestação de contas do PP. Assim como o fato da gestão pública da
cultura não comunicar, explicitar ao conselho os projetos e programas que estavam em vigor
no ano, como em uma faca de dois gumes, a comissão de projetos não funcionou em 2015,
com a explicação que ainda não haveria naquele ano projetos para o CMPC aprovar por não
ter o fundo, logo o próprio conselho não cobrou e fiscalizou a respeito, o que também
caracteriza como ponto prejudicial.
Quanto à prestação de contas dos conselheiros da sociedade civil para toda a
população de Volta Redonda, tiveram dois momentos no ano: um no dia 31 de Março um no
dia 22 de Agosto, que teria sido um encontro para todos os segmentos e outro em dezembro,
dia 20, na Conferência Extraordinária de Cultura, em que houve nova eleição de conselheiros
e todo o trabalho do CMPC em 2015 foi apresentado para a população, tais como:
acompanhamento com conquistas para os músicos locais de um típico festival de rock da
cidade; uma comissão de Patrimônio Histórico e Cultural atuante em que uma ida ao
INEPAC Instituto Estadual do Patrimônio Cultural foi realizada para esclarecimento de
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dúvidas de como se tomba um bem; uma audiência pública sobre patrimônio histórico e
cultural e negociação com a empresa e demais envolvidos responsáveis pela restauração do
cine 9 de abril; encontros setoriais com cada segmento a parte com convocatória de toda a
cidade para compor as propostas o Plano Municipal de Cultura ocorridos em uma instituição
de ensino federal e dois espaços que sediam manifestações culturais; dois encontros setoriais
geral para agregar todas as pessoas interessadas; um I seminário de Cultura e Educação
voltado para professores, estudantes e artistas, articulado pela comissão Permanente de
Educação e Formação do conselho; a conquista de uma sala própria na biblioteca municipal e
revisão e ajustes do regimento interno.
Lembrando que, principalmente as questões relacionados ao Plano Municipal de
Cultura foram postadas na página do facebook e blog do conselho.
Cinco comissões foram formadas, tendo cada uma um coordenador, tais como: Avaliação de
projetos, Educação e Formação, Patrimônio Histórico e Cultural, Orçamento e Finanças e
Legislação e Normas.
Durante a trajetória de um ano de mandato, três conselheiras da sociedade civil saíram.
Duas delas por motivos internos, inclusive. E ainda assim o conselho continuou a trabalhar
semanalmente cumprindo sua gestão.
De acordo com o terceiro objetivo específico, que é buscar analisar os níveis de
inclusividade e de contestação pública do CMPC VR, de modo a concluir se esse arranjo
institucional é poliárquico, obervase que há inúmeros pontos que favorecem a inclusividade,
como: a maneira que o conselho foi construído, oriundo de um movimento social, o que o
torna mais orgânico, assim como ter a maioria de representante da sociedade civil e terem
realizado encontros setoriais, seminário e audiência pública como forma de incluir toda a
população nos trabalhos do conselho, dentre vários outros pontos. Houve limitação à ampla
participação pela falta de publicidade, por questões sutis como restrição econômica e de de
barreiras à fala e o fato da maior parte do poder público possuir um déficit de presença e não
ser ativo em sua participação.
Quanto à liberalização, os pontos que são favorecidos são as cobranças da sociedade
civil para o poder público quanto à prestação de contas, exigências da classe artística e
população quanto ao festival de rock e em manifestações culturais na rua, confronto quanto
esta última e embate quanto a exigir presença dos gestores públicos nas reuniões. A limitação
quanto à liberalização nesse tópico se encontra pelo poder público, apesar de pressionado não
fornecer informações quando solicitado, várias delas não estarem publicizadas, apesar de ser
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obrigatório por lei e o próprio conselho não ter conseguido se organizar para pressionar mais a
gestão pública a respeito do orçamento e de outros pontos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os conselhos municipais de políticas públicas, recentes neste tipo de formato desde a
promulgação da constituição em 1988 são um verdadeiro condutor para a participação social e
cogestão de membros da sociedade civil, gestores públicos e demais cidadãos para a
construção sólida da política pública.
Dentro do contexto do município de Volta Redonda, que reúne por si só várias
manifestações culturais e artísticas, começouse a desenhar uma inquietação por parte da
sociedade civil ao não atrelamento a uma política cultural local que respeitasse e atendesse os
direitos culturais dos cidadãos. Tão logo, uma forte mobilização se iniciou em 2012,
reivindicações foram pautadas e após a mudança do cargo de secretariado de cultura, enfim,
pôde haver diálogo entre artistas e gestão pública.
Através do Sistema Nacional de Cultura, Volta Redonda por pressão popular, fez com
que a gestão inscrevesse o município no sistema e teve assim então início o engajamento pela
implantação do Conselho de Política Cultural de Volta Redonda.
Desde a reivindicação para tal até a consolidação do mesmo foram dois anos.
O problema de pesquisa do presente trabalho buscou responder à indagação se o
CMPC é um arranjo poliárquico na gestão de 2015 pelas premissas da participação e da
contestação pública.
Para isso foi realizado um estudo de caso com entrevista de dois conselheiros gestores
públicos, um da sociedade civil e um cidadão comum que foi voluntário no CMPC, além de
análise das atas e revisão bibliográfica para aos moldes dos postulados teóricos verificar se a
realidade da condução dos trabalhos do conselho respondia às premissas da teoria.
Constatouse que vários pontos dos acontecimentos e formas de condução da gestão de
2015 do conselho em sua maioria se aproximam das premissas da participação e da
contestação pública como devem ser, entretanto há limitações.
Pontos que favorecem o questionamento da inclusividade na pesquisa são: um alto teor
participativo, em especial dos conselheiros representantes da sociedade civil. Como primeiro
mandato de gestão do conselho, seria natural as pessoas desconhecerem o que um conselho de
política cultural deveria fazer e como trabalharia. Ainda sim, através de posts nas redes
sociais se colocava o anúncio de que as reuniões eram abertas a todos, e se frisava isso a cada
encontro aberto a toda população, como: um encontro setorial separado para cada segmento
da sociedade civil, dois gerais e uma conferência extraordinária, além de um seminário e uma
audiência pública. Apareceram demandas da população para que o conselho pudesse intervir
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durante todo o ano, inclusive estando estes, cidadãos comuns em segundo lugar quanto ao
número de presença nas reuniões, em sua maioria, artistas do município. Por último, os
representantes da gestão pública, que tiveram uma baixa representatividade e atuação. Não há
uma compreensão por parte destes de que deve haver uma gestão social, compartilhada com a
sociedade civil e que para isso existem os conselhos. O município se caracterizou em enviar
representantes da gestão que são apenas para “cumprir tabela” e que têm enormes dificuldades
para construir uma política pública. Não há na maioria dos conselheiros que representam o
poder público conhecimento técnico para a condução da política pública e chovem
justificativas do porquê de não se atender determinada solicitação da sociedade civil.
De acordo com a pesquisa, houve participação efetiva dos representantes da sociedade
civil, houve horizontalidade nas reuniões e igualdade, por mais que tivessem casos como os
relatados da seção de Resultados e Discussões, que pudessem impedir a participação, a fala ou
o levantamento de informações de conselheiro da sociedade civil para com seus pares e destes
para o poder público, caracterizando uma limitação; havia sim a aquisição de entendimento
esclarecido, apesar de muitos conhecerem o Sistema Nacional de Cultura somente em 2015 e
dúvidas acontecerem, o que é natural. Houve exercício do controle definitivo do
planejamento, ao menos da gestão do próprio conselho e fomento à participação, apesar de
não terem a publicização fornecida pela gestão pública, que não aconteceu por não haver mais
pressão popular dos membros da sociedade civil para tal feito. Entretanto para um primeiro
ano de mandato, avaliase que se conseguiu chegar a um número significativo de cidadãos
comuns, vide as reivindicações, pautas e presença nas reuniões.
Quanto à contestação pública, verificouse que o conselho o fez nos seguintes pontos:
acompanhamento das bandas do VR do Rock, solicitação de todos os projetos culturais,
pagamento de cachês e orçamento desde a primeira gestão da secretaria até a atual,
acompanhamento e defesa da roda de rima de se manifestar culturalmente nas ruas sem
alvarás e a questão acirrada da denúncia ao Ministério Público sobre a falta excessiva dos
gestores públicos às reuniões não levada adiante.
Esta última demonstrou o item da contestação pública que não foi contemplado, que é
o de manterse ativo nas decisões tomadas, pois o conselho que era majoritariamente
composto pela sociedade civil voltou atrás em uma decisão já dialogada e decidida, dando
margem ao poder da gestão pública, o que pode ser apresentado como limitação ao
questionamento se há poliarquia pela contestação pública. Entretanto dentro da contestação,
cumpre dois outros itens: de reivindicar ações e de opinar sobre determinado tema ou
problema.
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Além disso, se trabalhou com a ótica do controle social e da prestação de contas para
verificar mais profundamente a contestação pública, analisando que poderia haver uma
cobrança maior quanto a parte orçamentária da pasta de cultura, assim como o próprio
conselho fazer funcionar duas das comissões que não funcionaram: Orçamento e Finanças e
Avaliação de Projetos, que quando aberto ao público para inscrições nestas, não houve
interessados.
Os cidadãos também cobraram pouco os próprios conselheiros da sociedade civil
quanto às suas representatividades. Era mais um trabalho do conselheiro sempre ir até os
artistas e/ou membros do seu segmento. O que também pode configuar uma limitação quanto
à contestação pública.
As contribuições do CMPC em 2015 para todo o segmento da Cultura foram inúmeras,
como: organização dos artistas e demais envolvidos anteriormente ao conselho por um
movimento social, o que o torna mais orgânico, transparência nas falas e atividades dos
membros da sociedade civil, o engajamento político, não representação de uma instituição
diretamente e sim do segmento cultural, terem 60% de representantes da sociedade civil e
40% poder público, sendo a presidência da sociedade civil, ter uma sala própria fora do
espaço da secretaria de cultura, ter cada membro eleito, de fato um representante da sua
cadeira com comprovação de pelo menos dois anos de atuação na área, pressão e contestação
quanto à gestão pública.
Os maiores desafios agora são: efetuar uma conferência que valide todo o plano
municipal de cultura construído em 2015 para que se assim for deliberado possa virar uma lei
e pressionar politicamente a gestão para que tudo lá designado seja contemplado no
planejamento e orçamento do município. Outro desafio é se chegar a um patamar dos
conselheiros da gestão pública participarem ativamente das políticas; fazer com que todas as
comissões funcionem com os demais cidadãos integrando; a prefeitura de Volta Redonda
através de pressão do conselho fornecer sua prestação de contas, em especial da cultura;
conquistar o fundo municipal de cultura e perpetuar nesse processo democrático participativo
para virar legado para todas as outras gestões, tendo aperfeiçoamento constante e poder de
fato chegar ao ótimo poliárquico.
As limitações desta pesquisa são sobre o fato de haver apenas um autor que escreve
sobre democracia poliárquica, não favorecendo contrapontos para o referencial teórico e
estudo de caso. Outra limitação é a entrevista ter se dado com 4 conselheiros e não com todos
para que então pudesse se avaliar todas as perspectivas e interpretações de maneira empírica
do dado fenômeno social.
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Como proposição para novas pesquisas, sugerese descrever o histórico do ramo político
da cultura de Volta Redonda; um estudo da dualidade que se complementa sobre dimensão
sóciopolítica e técnicaadministrativa dos conselheiros; as assimetrias de poder e de
participação entre sociedade civil e poder público e as diferentes racionalidades encontradas
no conselho municicpal de política cultural.
De acordo com o problema de pesquisa, que é verificar se o Conselho de Política Cultural
de Volta Redonda é uma democracia poliárquica, no recorte do ano de 2015, é possível
considerar que sim.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

77

AMMANN, S. Participação Social. 2º ed. São Paulo: Cortez & Moraes, 1978. 133p.
ARANTES, A. A. O que é cultura popular. São Paulo, Brasiliense, 1982.
AVRITZER, L. Sociedade civil e participação social no Brasil. Disponível em <
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/10915_Cached.pdf >. Acesso em 08 Jun
2015.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2004. 223 p.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1992.
BOBBIO, Norberto. L’Età dei diritti. Turim, Einaudi, 1990; II Futuro della democrazia,
Turim, Einaudi, 1984 e 1991, 220 p.
BOLÁN, Eduardo Nivón. La política cultural. Temas, problemas y oportunidades. México:
CONACULTA/FONCA. 2006.
BORDENAVE, J. E. D. O que é participação. São Paulo: editora brasiliense, 1983.
BRASIL. Constituição (1988). “Constituição da República Federativa do Brasil”:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 1990. (Série Legislação Brasileira).
. Ministério da Cultura. Sistema Nacional de Cultura Estruturação,
Institucionalização e Implementação do SNC. Brasília, 2011.
. Ministério da Cultura. Entenda o Plano. Disponível
http://pnc.culturadigital.br/entendaoplano/ >. Acesso em 28 de Mai 2015.

em

<

. lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010.
. Emenda Constitucional nº 71, de 29 de Novembro de 2012. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm >. Acesso em
7 de Jun 2015.
CHAUÍ, M. Cultura e Democracia. En: Crítica y emancipación : Revista latinoamericana de
CienciasSociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008). Buenos Aires : CLACSO, 2008.
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no
Ordenamento Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
CALABRE, Lia. Conselhos de Cultura no Brasil: algumas questões. In: RUBIM, Antonio
Albino Canelas, FERNANDES, Taiane e RUBIM, Iuri (orgs). Políticas Culturais,
Democracia e Conselhos de Cultura. Salvador: EDUFBA, 2010.
CANAL ILB. Caminhos da democracia e poliarquia. Disponível
https://www.youtube.com/watch?v=p2fp1aISOY4 >. Acesso em 13 mai 2015.
COELHO, T.. Dicionário Crítico de Política Cultural. São Paulo: Iluminuras, 1997.
DAHL, Robert A. Poliarquia: participação e oposição. Edusp, São Paulo. 2005.
. Sobre a Democracia. Brasília: UNB, 2001.

em

<

78

.
Prefácio
à
poliarquia
de
Dahl
<
http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Limongi/Prefacio_a_Poliarquia_de_Robert_Dahl.pdf
>. Acesso em 24 de Set 2015.
DEMO, P. Dimensão cultural da política social. Recife, Massangana, 1982.
. Participação é conquista. 6. Ed. São Paulo, Cortez, 2009.
FEIJÓ, M. C. O que é política cultural. São Paulo, Brasiliense, 1983.
FERREIRA, J. A centralidade da cultura no desenvolvimento – In. Barroso, Aloísio
Sérgio; Souza, Renildo (orgs.). Desenvolvimento: idéias para um projeto nacional. São Paulo:
Fundação Maurício Grabois, 2010. p. 265278, 2010.
FREITAG, B. Política educacional e indústria cultural. São Paulo, Cortez, 1987.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de
Administração de Empresas, v. 35, n. 2, p. 5763, 1995.
GOHN, M. G. M. O Papel dos Conselhos Gestores na Gestão Urbana In: Repensando a
Experiência Urbana na América Latina: questões, conceitos e valores ed. Buenos Aires :
CLACSO, 2000.
. Conselhos gestores e participação sociopolítica. São Paulo, Cortez, 2007.
HANNAH, A. Crises da república. São Paulo: Perspectiva, 1973.
IBGE,
cidades.
Disponível
em
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330630&search=riode
janeiro|voltaredonda> . Acesso em 29 de Mar 2016.

<

KRONEMBERGER, T. S. Experiências práticas de conselhos municipais de políticas
públicas. Apostila do Curso de “Formação Política e Cidadania, os conselhos municipais
como referência”, tema 7, Rio de Janeiro, 2012.
MACHADO, Bernardo Novais da Mata. Direitos Culturais e Políticas para a Cultura .
Disponível em < http://observatoriodadiversidade.org.br/site/odireitodeacessoa
culturaeaconstituicaofederal/ >. Acesso em Set 2015.
MAINGUENEAU, D. Termoschave da análise do discurso. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2000
MILL, John Stuart , Consideratioiis on Representalive Government [1861], Nova York,
Liberal Arts Press, 1958.
MORIN, Edgar. Por uma reforma do pensamento. In: PENAVEGA, Alfredo &
ALMEIDA, Elimar Pinheiro de (orgs). Edgar Morin e a crise da modernidade. Rio de Janeiro:
Garamond, 1969.
NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de
Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 1, n. 3, 1996. Disponível em:
<http://www.ead.fea.usp.br/cadpesq/arquivos/C03art06.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2014.
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade: temas éticos e políticos da
gestão democrática. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

79

OLIVEIRA, Denizi Cristina. Análise de conteúdo temático categorial: uma proposta de
sistematização. Ver. Enfermagem UERJ. Rio de Janeiro, 2008.
OLIVEIRA, Virgílio Cézar da Silva e. Sociedade, Estado e administração pública:análise
da configuração institucional dos conselhos gestores do município de Lavras  MG.
2009. 301 p. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal de Lavras, Lavras,
MG.
OSTROGORSKI, Moisei. La Démocratie et les partis politiques (1903). Nova ed. Fayard,
1993, 764 p. (P. ROSANVALLON apresentou uma edição resumida deste livro, Paris, Le
seuil, 1979).
PIMENTEL, Alessandra. O método da análise documental: seu uso numa pesquisa
historiográfica. Cedernos de pesquisa, n. 114, p. 179195. Paraná, 2001.
PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia a experiência da Itália moderna. Rio de
Janeiro. Editora Fundação Getúlio Vargas, 2002.
RODRIGUEZ, L. M. et alii. Trabalho e cultura no Brasil, in: Ciências Sociais Hoje 1.
CNPq/ ANPPCS, 1981.
O passado e o futuro da política cultural brasileira. Itaú Cultural. Bahia, 2014. 8 min.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da PesquisaAção. São Paulo: Cortez,1985.
TOURAINE, A. O que é a democracia?. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
UNESCO, Cultures. Conferencia mundial sobre las politicas culturales. México, jul./ago.
1982, Informe Final, 1982.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001.

