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Apresentação

O III Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura, realizado pela Pró-Reitoria de
Cultura da Universidade Federal do Cariri, de 8 a 10 de outubro de 2015, no Campus
Pimenta da URCA, na cidade do Crato (CE), teve como objetivo reunir pesquisadores
no campo de cultura para debater e fomentar o diálogo entre instituições e agentes,
evidenciando  convergências  e  oportunidades  de  colaboração  neste  campo  de
pesquisa, que cresce a cada ano no país.

Com  o  tema  “Pesquisa  em  cultura  e  pluralismo  epistemológico”,  o  III  EBPC
ocorreu  pela  primeira  vez  no  Cariri,  região  que  possui  um  centro  universitário
importante  e  é  território  reconhecido  nacional  e  internacionalmente  por  suas
manifestações  culturais,  envolvendo  núcleos  urbanos  de  quatro  estados:  Ceará,
Pernambuco, Piauí e Paraíba. 

O Encontro reuniu pesquiadores das mais variadas áreas do campo de cultura,
que apresentaram mais de 200 trabalhos distribuidos em 21 Grupos de Trabalho.
Desse modo, os Anais do III EBPC representa a riqueza de trocas de conhecimento
que ocorreu  neste  Encontro.  Aqui,  reunidos  por  GTs,  estão  publicados  os  artigos
completos,  aprovados  para  apresentação,  apresentados  nos  dias  do  evento  e
enviados pelos autores. 

O III Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura foi realizado pela Pró-Reitoria de
Cultura da Universidade Federal do Cariri  (UFCA), em parceria com o Programa de
Pós-Graduação  em  Desenvolvimento  Regional  Sustentável  (PRODER-UFCA),  o
Programa  de  Pós-Graduação  em  Políticas  Públicas  e  Sociedade  da  Universidade
Estadual do Ceará (UECE) e o setor de estudos em políticas culturais da Fundação
Casa  de  Rui  Barbosa.  Para  a  realização  do  evento,  a  PROCULT  teve  o  apoio  da
Universidade Regional do Cariri (URCA), do Geopark Araripe, da Prefeitura do Crato
(CE), da CAPES, da Adufc, do Sesc e do Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri.

Comissão Organizadora e Comitê Científico
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PARTICIPAÇÃO E CONTROLE ATRAVÉS DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS
CULTURAIS: UMA ANÁLISE DA REATIVAÇÃO DO CMPC DE JOÃO PESSOA

Sérgio Stênio Andrade Feitosa10

Joálisson Dias Cunha11

Resumo:  Reflexo de uma crescente na participação e controle sociais, os Conselhos de Políticas
Públicas representam um importante passo na elaboração e efetivação das políticas públicas no
Brasil. A presente pesquisa pretende apresentar o processo de reativação do Conselho Municipal de
Política Cultural de João Pessoa como processo de amadurecimento político e empoderamento dos
conselheiros da sociedade civil deste município. 

Palavras-chave:  Participação Social. Gestão Participativa. Conselhos de Políticas Culturais. João
Pessoa. 

Reflexo de  uma crescente  na  participação e  controle  sociais,  os  Conselhos  de  Políticas

Públicas representam um importante passo na elaboração e efetivação das políticas públicas no

Brasil.  Sua constituição, formada por membros tanto do poder público quanto representantes da

sociedade civil, promove um espaço de interação, debate e propositura entre os principais atores

envolvidos. Destacamos como principais resultados de seu bom funcionamento a promoção de um

ambiente propenso ao amadurecimento da gestão participativa e democrática além de mitigar os

efeitos da improbidade e do patrimonialismo na gestão pública brasileira. 

Apesar de sua relevância, não foram encontradas na literatura referências sobre o Conselho

Municipal de Políticas Culturais de João Pessoa, CMPC-JP, objeto de pesquisa do presente estudo.

Para  suprir  tal  lacuna  propomos  desenvolver  estudo  descritivo  e  exploratório  através  de

levantamento  bibliográfico  e  documental  com  vistas  a  analisar  a  sua  efetividade,  enquanto

mecanismo de governança democrática, e o seu recente processo de reativação, capitaneado pelos

membros  da  sociedade  civil.  Além  das  informações  obtidas  com  o  levantamento  dos  dados

supramencionados várias informações foram colhidas através de entrevistas semiorientadas junto

aos conselheiros da primeira e da atual gestão do Conselho, clipagens, denúncias, postagens em

redes  sociais,  atas  e  publicações  oficiais,  constituindo-se  a  base  para  construção  de  dados,

entendimento dos mecanismos e ações desenvolvidas por este conselho pesquisado.

10 Membro do Observatório de Políticas Culturais da UFPB, OBSERVACULT. Email: sergiosafeitosa@gmail.com. 
11 Coordenador de Prática da Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa, Membro do 
Observatório de Políticas Culturais da UFPB, OBSERVACULT. Email: caralarga@gmail.com. 
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O presente artigo representa parcela de pesquisa desenvolvida dentro do Observatório de

Políticas Culturais da UFPB sobre o controle social das políticas culturais no município de João

Pessoa  e  pretende  abarcar  os  últimos  dez  anos  de  articulação  entre  Estado  e  sociedade  civil.

Entendemos como objetivos indissociados deste trabalho especificamente: a) o desenvolvimento de

levantamento  bibliográfico  exploratório  sobre  o  tema  da  participação  popular  e  da  governança

democrática através dos Conselhos de Políticas Públicas, contextualizando as Políticas Culturais

dentro  desse  universo;  b)  elaboração  de  análise  documental  e  bibliográfica  sobre  o  Conselho

Municipal de Política Cultural de João Pessoa; e c) o desenvolvimento de pesquisa exploratória

sobre os processos desenvolvidos pela sociedade civil que levaram à reativação do CMPC-JP após a

gestão 2012-2013, em particular aqueles protagonizados pelos representantes eleitos pelos Fóruns

Setoriais Locais e demais cidadãos e movimentos ligados à cultura do município. 

Os Conselhos de Políticas Públicas

Mesmo se tratando de importante  mecanismo de governança democrática previsto já  na

Constituição de 1988, somente nos últimos dez anos observamos um ambiente político propenso ao

fortalecimento  institucional  de  tais  instrumentos.  Muito  devendo  às  construções  democráticas

representadas  pelos  conselhos  populares  em voga no final  dos  anos  1970  e  que  ofereceram o

substrato necessário para o desenvolvimentos dos movimentos sanitaristas, que levaram à criação

do SUS, e os que buscavam a redemocratização brasileira, cujo ícone do processo foi o movimento

Diretas  Já  e  a  promulgação da Constituição Cidadã em 1988.  (DAGNINO, 2002;  TATAGIBA,

2002). 

A instituição Conselho, por sua vez,  aparece pela primeira vez na administração pública

brasileira já durante a aurora do Brasil Império, tendo atuação bastante distante das políticas de

transparência e controle atuais:

Pelos exemplos retirados da história brasileira, verifica-se que até a Constituição de 1988 a
instituição  denominada  “conselho”  serviu  a  diferentes  regimes  políticos  –  imperial,
ditatorial, democrático - e exerceu diversas funções: legitimação do poder, cooptação de
adversários,  articulação  com  o  setor  empresarial,  fomento  a  atividades  estratégicas,
assessoramento técnico especializado, repressão e censura, entre outras. As atribuições e o
poder  de  decisão  também  variaram,  assim  como  a  composição  (quase  sempre
governamental)  e  a  estrutura  administrativa  de  suporte.  Com  a  crise  da  democracia
representativa, os conselhos surgem como alternativa consistente para a participação direta
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da  sociedade  nas  decisões  de  governo,  ao  lado  de  outros  mecanismos,  como  as
conferências,  audiências  públicas,  iniciativa  popular  de  leis,  plebiscitos  e  referendos.
Embora  mantenham  sua  função  legitimadora,  porque  contribuem  para  acrescentar
credibilidade aos governos, os novos conselhos são, de fato, espaços onde os diferentes
segmentos sociais conseguem influir. (MATA-MACHADO, 2013).

Durante os governos ditatoriais vários segmentos dentro dos movimentos sociais passaram a

cobrar do Estado um papel mais ativo e democrático. Tais cobranças vinham principalmente através

dos conselhos populares, grupos principalmente motivados pelos agentes sanitaristas e que viria

mais tarde a ser protagonista na luta pela institucionalização do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os

conselhos,  a  partir  da  experiência  de  implementação  do SUS,  passaram a  ser  a  ferramenta  de

controle e participação mais direta que a sociedade tinha à disposição, maximizando o poder de

vocalização que outras ferramentas já tinham como as conferências e plebiscitos. 

No âmbito das políticas públicas da Cultura os Conselhos apareceram em 1938 funcionando

como órgão do Ministério de Educação e Saúde, sendo efetivado somente nos anos 1960 na gestão

federal de Jânio Quadros, sendo este o marco adotado para a criação dos Conselhos de Cultura nas

três  esferas  da  Administração.  Convém  registrar  nesse  breve  levantamento  histórico  que  os

Conselhos chegaram inclusive a desempenhar o papel de mecanismos de controle e propaganda

institucional dos governos ditadores do Estado Novo e da Ditadura Militar (CALABRE, 2011). 

A guinada para uma percepção democrática dessa ferramenta de controle  e participação

repousa  no  signo  da  gestão  do  ministro  Gilberto  Gil  (de  janeiro  de  2003  a  julho  de  2008),

responsável pela significativa mudança de paradigma nas políticas culturais desenvolvidas no país,

dentre  as  quais  destacamos  a  institucionalização  dos  Conselhos  de  Políticas  Culturais  como

condição  sine qua non para a adesão dos entes federados ao Sistema Nacional de Cultura, bem

como  com  a  criação  de  mecanismos  de  governança  democrática  que  garantam  ao  cidadão

alternativas para o exercício do controle.

O Conselho Municipal de Política Cultural de João Pessoa

Instituído pela lei municipal nº 1.617/2005 e retificado pela Lei nº 11.900/2010, o Conselho

Municipal  de Política Cultural  da cidade de João Pessoa,  CMPC-JP, tem caráter  deliberativo e

consultivo,  com  funções  normativas  e  fiscalizadoras,  nas  ações  culturais  desenvolvidas  pelo

Município. Sua composição está prevista na Lei nº 11.900, de 11 de fevereiro de 2010: 
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“Art. 6º O CMPC será constituído por 32 (trinta e dois) membros titulares e seus respectivos
suplentes, da seguinte forma:

I - 16 (dezesseis) membros representantes do Poder Público, sendo 01 (um) representante
das Instituições de Ensino Superior, 02 (dois) da Câmara Municipal de Vereadores do Muni-
cípio de João Pessoa e 13 (treze) da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através dos se-
guintes órgãos:
a) Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE - 04 (quatro) membros; 
b) Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC - 01 (um) membro; 
c) Coordenadoria de Proteção aos Bens Históricos - PROBECH - 01 (um) membro; 
d) Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES - 01 (um) membro; 
e) Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - 01 (um) membro; 
f) Secretaria de Transparência Pública - SETRANSP - 01 (um) membro; 
g) Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção - SEDESP - 01 (um) membro; 
h) Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres - CCPM - 01 (um) membro; 
i) Secretaria da Juventude, Esporte e Recreação - SEJER - 01 (um) membro. 

II  -  16  (dezesseis)  membros  representantes  da  sociedade  civil  divididos  pelas  seguintes
áreas, com uma representação cada:
a) Teatro; 
b) Circo; 
c) Dança; 
d) Artes Visuais: plástica, pintura, design, escultura, gravura, objeto, instalações, desenho,
cartum, artes gráficas e grafite; 
e) Audiovisual; 
f) Músicas; 
g) Livro, Leitura e Biblioteca; 
h) Patrimônio Histórico e Cultural; 
i) Ciclo Permanente de eventos de época: Carnavalesco, Junino, Natalino; 
j) Produtores Culturais; 
k) Comunidades Tradicionais: quilombolas, ciganos, terreiros e povos indígenas; 
l) Comissão de Cultura do Orçamento Democrático; 
m) Artesanato; 
n) Cultura Popular; 
o) Fotografia; 
p) Capoeira.” (JOÃO PESSOA, 2010)

O mandato de cada conselheiro é de dois anos, com direito a uma única recondução imediata e não

confere  a  nenhum  dos  titulares  do  cargo  representativo  qualquer  remuneração  pelo  trabalho

desenvolvido  enquanto  conselheiro,  sendo  consideradas  suas  atribuições  prestação  de  relevante

serviço público. A presidência do Conselho é desempenhada alternadamente por representantes do

poder público e da sociedade civil.

A última reunião do CMPC-JP, antes do hiato de quase um ano e meio no desenvolvimento

de suas atividades, tinha como principais pautas a aprovação do relatório final sobre irregularidades

encontradas no Fundo Municipal de Cultura e a convocação de reunião extraordinária com vistas a

formar a comissão eleitoral responsável pelo pleito para nova gestão. É importante ter em tela que o
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quórum desta reunião dava vantagem para a sociedade civil conseguir a aprovação do relatório,

elaborado por Câmara Temática destinada para esse fim. 

Todavia ambas as demandas foram neutralizadas pelos representantes do poder público: o

relatório,  que  denunciava  graves  acusações  a  respeito  do  exercício  financeiro  do  FMC,  e  que,

segundo denúncia encaminhada ao Ministério Público por um dos movimentos culturais da cidade,

ficou tramitando pelo CMPC-JP por quase um ano, teve pedido de vistas solicitado pelo Secretário

de  Transparência  da  PMJP.  A comissão,  responsável  pela  organização  do  pleito  para  a  gestão

seguinte, presidida pela sociedade civil,  também não chegou a ser criada pois, ainda segundo a

denúncia mencionada, funcionários da FUNJOPE foram orientados por seu diretor a deixarem o

recinto da Plenária, apesar de ser o seu lugar de exercício profissional, para reduzir o quorum de

presentes inviabilizando que o tema fosse votado. 

Sete meses após o ocorrido, membros da sociedade civil, fundamentados na Lei de Acesso à

Informação, requerem saber do poder público quando as atividades do CMPC retornaria, recebendo

em resposta  a  previsão  de  que  no  mês  seguinte  aconteceria  tal  convocação,  inclusive  com a

apresentação  dos  novos  representantes  do  poder  público.  Vencido  tal  prazo,  sem  qualquer

posicionamento da FUNJOPE, membros dos movimentos culturais locais convocam os Fóruns de

Cultura do Município para elegerem os seus representantes para o novo mandato a ser iniciado.

Paralelamente a Fundação lança edital unilateral com o mesmo fim, ferindo o que reza o regimento

interno do Conselho quando apregoa que o edital de convocação das eleições deve ser aprovado em

plenário, portanto com participação da sociedade. Apesar disso, os movimentos culturais pessoenses

asseguram a eleição de treze dos dezesseis assentos que possuem no CMPC dentro dos prazos e

exigências estabelecidos pela FUNJOPE, que mais uma vez posterga a nomeação dos representantes

eleitos,  justificando  o  atraso  para  que  os  três  fóruns  restantes  conseguissem  definir  seus

representantes e suplentes. 

Durante o primeiro semestre de 2015, após verem as sucessivas previsões de retorno às

atividades  do  Conselho  repetidamente  frustradas,  o  Movimento  Cultura  é  Prioridade  junto  aos

Fóruns de Teatro, Dança, Circo, Produtores Culturais e Música iniciam a campanha #SOSCulturaJP,

mobilizando outros conselheiros, artistas e articuladores. Após sucessivas assembleias, deliberações

e  reuniões,  inclusive  com  membros  do  poder  público  local,  o  movimento  cultural  pessoense
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conseguiu em junho de 2015 a reativação de seu Conselho, já efetivando em sua primeira reunião

ordinária a nomeação dos treze representantes dos Fóruns Setoriais Locais e a definição de sua

Comissão Executiva, presidida pelo representante do Fórum de Produtores Culturais, tendo como

vice  um  dos  representantes  da  Câmara  de  Vereadores  de  João  Pessoa,  coincidentemente  o

responsável pelo projeto de lei que criou o CMPC-JP em 2005. 

Considerações Finais

Pretendemos com as pesquisas aqui iniciadas lançar luzes sobre essa importante conquista

da sociedade civil ao mesmo tempo em que propomos o debate com a Instituição de governança

aqui apresentada e, na presente gestão, presidida por membro eleito pela própria sociedade civil.

Concluímos  a  partir  da  análise  do  processo  de  reativação  do  CMPC-JP  que  a  governança

democrática e participativa desempenhada pela sociedade civil,  mesmo durante a inatividade do

Conselho, representa um indício do grau de maturidade política e democrática dos movimentos

culturais  de João Pessoa.  O estudo aponta  ainda que o papel  dos  Conselhos  não se limita  tão

somente na relevante promoção de um espaço institucionalizado para a interface Estado–Sociedade

pautado pela transparência e a co-responsabilização das políticas públicas mas, precipuamente, a

promoção de valores democráticos  na sociedade.  Desenvolveremos com o decorrer  da presente

pesquisa, metodologia capaz de mensurar como o desenvolvimento das atividades de pressão pela

reativação do Conselho puderam mobilizar atores dos movimentos sociais e culturais da cidade de

João  Pessoa  que  antes  não  participavam  ativamente  da  governança  democrática  das  políticas

culturais no município. Esperamos ainda acompanhar o impacto da nova gestão do Conselho na

construção de um cenário ainda mais maduro e participativo para as políticas culturais, pois como

nos brinda Rubim "a abertura conceitual e de atuação significa não só o abandono de uma visão

elitista e discriminadora de cultura, mas representa um contraponto ao autoritarismo e a busca da

democratização das políticas culturais.” (2013). 
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