
 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE  

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

LEGITIMIDADE E REPRESENTATIVIDADE EM CONSELHOS GESTORES: UMA ANÁLISE 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO DE 2007 A 2015 

 

APRESENTADA POR 

 

TAYANE REIS CARVALHO SESSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR ORIENTADOR ACADÊMICO JIMMY MEDEIROS 

 

Rio de Janeiro, Julho de 2018 



 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE  

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

LEGITIMIDADE E REPRESENTATIVIDADE EM CONSELHOS GESTORES: UMA ANÁLISE 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO DE 2007 A 2015 

APRESENTADA POR 

 

TAYANE REIS CARVALHO SESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, Julho de 2018. 

 



 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE  

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

TAYANE REIS CARVALHO SESSA 

 

 

LEGITIMIDADE E REPRESENTATIVIDADE EM CONSELHOS GESTORES: UMA ANÁLISE 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO DE 2007 A 2015 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado Profissional apresentada ao Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – 
CPDOC como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Bens Culturais e Projetos Sociais 

Orientador Acadêmico: Prof. Jimmy Medeiros. 

 

 

 

   Rio de Janeiro, Julho de 2018 



 

 

  



 
Ficha catalográfica  elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 
Sessa, Tayane Reis Carvalho  

     Legitimidade e representatividade em conselhos gestores : uma  

análise do Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro de 2007  
a 2015 / Tayane Reis Carvalho Sessa. – 2018. 

    100 f.  
 

 Dissertação (mestrado) – Escola de Ciências Sociais da Fundação  
 Getulio Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e  

 Bens Culturais. 

 Orientador: Jimmy Medeiros.  
 Inclui bibliografia. 

 
          1.Políticas públicas - Rio de Janeiro (RJ). 2. Rio de Janeiro (RJ) - Política 

      cultural. I. Medeiros, Jimmy. II. Escola de Ciências Sociais da Fundação  

      Getulio Vargas. Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens 
      Culturais. III.Título. 

 
                                                                                    CDD – 306  

 

 

 





 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao professor Jimmy Medeiros por aceitar a orientação deste trabalho.   

Aos entrevistados Denise Acquarone, Eliomar Coelho, Eurípedes Gomes, Fellipe Redó 

e Marcelo Calero que cederam seu tempo para compartilhar um pouco de suas experiências 

comigo.  

A todos os colegas e professores do Programa de Pós-Graduação em História, Política 

e Bens Culturais, pelos ensinamentos compartilhados.  

Aos meus familiares e amigos pelo o apoio nessa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

A pesquisa tem o objetivo de apresentar e problematizar o contexto de criação do Conselho 

Municipal de Cultura do Rio de Janeiro em 2009 pautando-se nas experiências dos 

conselheiros e de documentação publicadas pelo organismo desde então. Pretendeu-se 

analisar os seus desdobramentos até o final do mandato dos primeiros conselheiros 

representantes da sociedade civil. O intuito é compreender os motivos dos questionamentos 

acerca de sua legitimidade e representatividade e sugerir aprimoramentos, considerando as 

experiências dos conselheiros, para que o organismo consiga atuar com eficácia na 

elaboração, fiscalização e acompanhamento das políticas culturais do município do Rio de 

Janeiro. 

 

Palavras-Chave: Política Pública; Conselhos Gestores; Política Culturais; Conselho 

Municipal do Rio de Janeiro; Representatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The research aims to present and problematize the context of creation of the Municipal Council 

of Culture of Rio de Janeiro in 2009 based on the experiences of councilors and documentation 

published by the organization since then. It was intended to analyze its developments until the 

end of the term of office of the first representatives of civil society. The aim is to understand 

the reasons for the questioning of its legitimacy and representativeness and to suggest 

improvements, considering the experiences of the councilors, so that the organism can act 

effectively in the, controlling and monitoring of the cultural policies of the city of Rio de Janeiro.  

 

Keywords: Public Polices; managing councils; cultural policies; city council; Rio de Janeiro 

city council. 
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 INTRODUÇÃO 

 

“A vida não é feita só dos caminhos certos, a vida é feita dos caminhos 
certos e dos caminhos errados, dos caminhos e descaminhos. A vida é feita, 

como dizia o poeta Oswaldo de Andrade, da contribuição milionária de 
todos os erros” 

Gilberto Gil 

 

Em 2016 tive a oportunidade de participar como ouvinte de uma das reuniões do 

Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Na época, me impressionei como um 

organismo que, em via de lei, deveria ter uma concisa atuação na política cultural municipal 

era desconhecido por pessoas que atuavam na cena cultural do município. Conversando com 

os conselheiros representantes da sociedade civil naquele período, percebi que os problemas 

do organismo adivinham do seu formato e de como o poder público se relacionava com o 

organismo. Quanto mais pesquisava sobre o Conselho para o entendimento da sua pouca 

atuação nas políticas culturais municipais, mais percebia o quanto o organismo poderia ser 

relevante para o desenvolvimento de políticas culturais mais democráticas e diversas no 

município. 

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi apresentar e problematizar o contexto de 

criação do Conselho pautando-se nas experiências de alguns conselheiros que atuaram de 

2009 até 20151 e na documentação publicado por e sobre o organismo.   

Como metodologia para o alcance do objetivo realizou-se uma pesquisa explanatória 

para compreensão do objeto de pesquisa; descritiva para detalhar as características do 

Conselho; e explicativa em determinadas etapas para vincular o objeto a contextos históricos-

nacionais. A abordagem da pesquisa é qualitativa e utilizou como métodos: 

 Pesquisa bibliográfica no corte de autores da área da política cultural nacional e 

de conselhos gestores 

 Entrevistas semiestruturadas com cinco entrevistados que foram selecionados 

de acordo com o critério de participação e retorno de contato. Sendo assim, 

                                                           
1 Ano que marca o encerramento do primeiro mandado de conselheiros eleitos. 

 



 

2 
 

foram entrevistados aqueles que demonstraram maior atuação nas Atas de 

Reunião e tiveram interesse em participar dessa pesquisa; 

 Pesquisa documental que se dedicou à análise de: 

(a) 3 relatórios de gestão da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 

referentes aos anos de 2011-2012, 2013 e 2014-2016; 

(b) 52 Atas de reunião do Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 

publicadas no Diário Oficial do Município de 2009 a 2015, documentos 

esses que tem como característica a versão limitada dos fatos por não 

relatar as nuances das reuniões devido as formalidades do documento; 

(c) 153 publicações da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro no 

Diário Oficial do Município; 

(d) Matérias em jornais na seção de cultura no período de 2010 até 2015 que 

tratavam precisamente de temáticas que envolvesse ações públicas 

municipais na área da cultura. 

Para a explanação dos resultados a dissertação dividiu-se em 5 capítulos. A primeira 

seção apresentará o panorama de criação dos conselhos gestores de cultura, enfatizando o 

progresso das políticas culturais no país. Isso porque o seu histórico de criação é essencial 

para a contextualização do objeto da pesquisa à época da criação do Conselho. 

Posteriormente, o segundo capítulo será discorrido sobre a criação do organismo e os 

aspectos que envolveram o âmbito municipal para a consagração de sua existência.  

O terceiro capítulo pretende debater a atuação do Conselho Provisório, pontuando a 

interferência direta do poder executivo na elaboração de seu regimento interno até a 

convocação das primeiras eleições. 

O quarto capítulo abordará o processo eleitoral de 2012, evidenciando a baixa 

participação da sociedade civil devido às restrições oriundas do regimento interno do 

Conselho e apresentará as características do corpo de conselheiros eleitos que atuou de 2013 

até 2015. Seguindo a sequência cronológica, o quinto capítulo apresentará a atuação do 

primeiro corpo de conselheiros eleitos, evidenciando a influência do Secretário de Cultura em 

sua atuação até o ganho da alteração de seu regimento interno adequando-se em partes as 

reinvindicações dos conselheiros e movimentos sociais na área cultural. 
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1. BREVE DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS CULTURAIS E DOS 

CONSELHOS GESTORES  

O capítulo tem o objetivo de apresentar o contexto precedente que disponibilizou as 

condições para a criação do Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Para tal, é 

necessária a elucidação da consolidação das políticas culturais no país; o entendimento sobre 

a criação de instrumentos de participação democrática na Constituição de 1988; e a 

compreensão da modificação conceitual de políticas culturais realizada pelo Estado a partir 

de 2002.  

Antes de iniciar a contextualização, é relevante apresentar algumas definições para o 

conceito de conselho. Os conselhos são entendidos como organismos colegiados que 

correspondem a uma determinada coletividade que lhes delegam poderes de 

representatividade. Esses organismos não são inovações políticas recentes e têm como um 

de seus marcos o Conselho Geral da Comuna de Paris2, em 1871, que nasceu da 

necessidade de criação de um sistema alternativo de representação democrática. Outros 

conselhos também foram importantes para a história política, como os Conselhos Operários 

criados nas décadas de 1910 e 1920. Esses conselhos se desenvolveram em diversos países 

que passaram pelo processo de industrialização. As motivações de criação foram diversas 

como a insuficiência ou crise de legitimidade dos organismos de representatividade sindical 

(BOBBIO, MATTEUCCII e PASQUINO, 1998). 

O conceito de conselhos de políticas públicas é um termo de difícil delimitação, pois o 

seu uso é feito em diversos contextos e períodos. Quando acrescido do adjetivo “cultura” a 

sua definição torna-se mais complexa por tratar-se de outro termo de amplo debate na 

academia. Por isso, na análise da literatura a respeito do conceito de conselhos de cultura no 

Brasil percebeu-se que não há uma definição detalhada do termo.  

Pesquisadores como TEIXEIRA (2005), RUBIM (2007) e CARVALHO (2009) em suas 

pesquisas não contextualizam o debate sobre a definição conceitual do termo “conselho de 

cultura”. Esses autores partem do princípio dos conselhos criados com a Constituição de 

1988, o que acentua a compreensão de conselhos como sinônimos de democracia “não 

delegada”. Porém, na análise histórica dos conselhos de cultura a partir de 1930 percebeu-se 

que os conselhos não se vinculam necessariamente à democracia, como foi o caso do 

Conselho Nacional de Cultura e o Conselho Federal de Cultura que serão descritos na seção 

                                                           
2 “A Comuna de Paris foi a realização de uma forma de governo controlada por trabalhadores e 
membros de classes populares da França e de outros países, que ocorreu na capital francesa entre 18 
de março e 28 de maio de 1871. ”  (VIANA, 2011, p. 61). 
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seguinte. Importante ressaltar que a experiência desses conselhos foi estruturante para os 

conselhos de cultura criados nas décadas de 1990 e 2000.  

Neste trabalho, o foco da pesquisa é direcionado aos conselhos gestores. Esses são 

definidos como paritários, deliberativos e originários da Constituição Federativa de 1988 como 

um dos instrumentos garantidores da democracia participativa (GOHN, 2011). De acordo com 

a Constituição devem existir em todas as áreas da política pública e se desencadear nos 

níveis de poder federal, estadual e municipal.  

 

1.1 O Desenvolvimento das Políticas Culturais Através dos Conselhos Nacionais de 

Cultura 

No Brasil, a primeira experiência de conselho foi ainda no período de Império com o 

Conselho de Estado3, como salienta o historiador, cientista político e gestor cultural Bernardo 

Novais da Mata-Machado (2013, p. 2). Na área da cultura, em particular, o primeiro conselho 

foi criado em 1938 durante o Estado Novo (1937-45)4, na gestão de Gustavo de Capanema5 

como Ministro da Educação e Saúde. O Conselho Nacional de Cultura (CNC) é o tipo 

denominado como conselho de notáveis6 (CALABRE, 2008, p. 2), isto pois a sua composição 

deveria atender a seguinte determinação: integrada por quatro membros que deveriam ser 

diretores ou altos funcionários de repartições do Ministério da Educação e Saúde e três 

personalidades do campo da cultura.  

Segundo legislação da época, competia ao CNC:  

[...] fazer o balanço das atividades, de caráter público ou privado, realizadas 

em todo o país, quanto ao desenvolvimento cultural, para o fim de delinear os 

                                                           
3 “Fundado em 1823, após a dissolução da Assembleia Constituinte por D. Pedro I, o Conselho de 
Estado teve papel proeminente na elaboração da Carta de 1824, que o oficializou como órgão 
consultivo do Imperador no exercício do Poder Moderador” (MATA-MACHADO, 2013, p. 2) 
4 Em 1937 ocorreu um golpe de Estado encabeçado por Getúlio Vargas e as Forças Armadas. Com a 
manobra, o congresso foi fechado e uma nova constituição foi decretada o que iniciou o Estado Novo. 
O período teve como marca o autoritarismo e o desenvolvimento dos direitos sociais em contrapartida 
dos direitos políticos e civis. O governo legislava por decreto e qualquer tipo de mobilização 
oposicionista era censurada. Além disso, órgãos técnicos foram criados em substituição ao congresso 
com a intenção de evitar debates políticos na gestão pública (CARVALHO, 2016).  
5 Gustavo de Capanema (1923-1985): Político mineiro designado por Getúlio Vargas para dirigir o 
Ministério da Educação e Saúde. Foi nomeado em julho de 1934 e permaneceu no cargo até o fim do 
Estado Novo, em outubro de 1945. Sua gestão no ministério foi marcada pela centralização, no nível 
federal, das iniciativas no campo da educação e saúde pública no Brasil (FGV, 2001). 
6 Conselhos de notáveis são órgãos colegiados formados por especialistas da área a qual o conselho 
se dedica. A escolha dos conselheiros é pautada em seu saber notável na área ou em suas habilidades 
técnicas. Em sua maioria, são órgãos consultivos que auxiliam a tomada de decisão de poderes 
executivos, não necessariamente são paritários e não são democráticos (CALABRE, 2008, p. 2). 
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tipos das instituições culturais e as diretrizes de sua ação, de modo que delas 

se possa tirar o máximo de proveito; sugerir aos poderes públicos as medidas 

tendentes a ampliar e aperfeiçoar os serviços por eles mantidos para a 

realização de quaisquer atividades culturais; estudar a situação das 

instituições culturais de caráter privado, para o fim de opinar quanto às 

subvenções que lhes devam ser concedidas pelo Governo Federal. (BRASIL, 

1938, Artº 3) 

Vale ressaltar que quase inexistem informações a respeito desse conselho. Elas limitam-

se ao seu decreto de criação. Segundo Mata-Machado (2013, p. 5), o não funcionamento do 

conselho seria resultado da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)7 em 

1938, que exercia a mesma função do CNC. 

O período foi estruturante para a área da cultura. Criaram-se diversas instituições 

específicas para determinadas pautas, perfazendo um arcabouço institucional importante, 

uma vez que estruturou o setor, com a criação da Superintendência de Educação Musical e 

Artística; do Instituto Nacional de Cinema Educativo (1936); do Serviço de Radiodifusão 

Educativa (1936); do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937); do Serviço 

Nacional de Teatro (1937); do Instituto Nacional do Livro (1937) e do Conselho Nacional de 

Cultura (1938). 

Em 1961, no governo de Jânio Quadros8 é criado um segundo Conselho Nacional de 

Cultura (CNC) vinculado diretamente à presidência da República. Esse conselho contou com 

a presença de personalidades ilustres indicadas diretamente por Jânio Quadros como Oscar 

Niemeyer, Sérgio Buarque de Holanda, Nelson Rodrigues e Cacilda Becker, pessoas de 

notório saber cultural. A sua composição era formada por seis comissões que eram 

relativamente direcionadas por linguagens culturais como: Literatura; Teatro; Cinema; Música 

e Dança; Artes Plásticas; e Filosofia e Ciências Sociais. Portanto, restrito se concebermos a 

cultura como um conceito mais abrangente do que estas linguagens. Apesar disso, cada 

                                                           
7 O DIP foi criado por decreto presidencial em dezembro de 1939, com o objetivo de difundir a ideologia 
do Estado Novo junto às camadas populares, mas sua origem remontava a um período anterior. Em 
1931 foi criado o Departamento Oficial de Publicidade, e em 1934 o Departamento de Propaganda e 
Difusão Cultural (DPDC). Já no Estado Novo, no início de 1938, o DPDC transformou-se no 
Departamento Nacional de Propaganda (DNP), que finalmente deu lugar ao DIP (CPDOC/FGV, 2017). 
8 Jânio Quadros exerceu o cargo de presidente de janeiro 1961 até a sua renúncia em agosto do mesmo 
ano. No início de seu governo tomou uma série de pequenas medidas que ficaram destinadas a criar 
uma imagem de moralidade e inovação.   Além disso, suas ações buscavam centralizar os poderes 
com a adoção de uma mecânica de decisões que diminuísse o peso do Congresso Nacional e 
ampliasse a esfera de competência da Presidência (FGV, 2001). 
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comissão era composta por cinco membros9 que eram nomeados diretamente pelo Presidente 

da República. 

Em 1962, após a renúncia de Jânio Quadros, o CNC transforma-se em órgão 

subordinado ao Ministério da Educação e Cultura, deixa de ser vinculado diretamente à 

Presidência da República, e, como consequência a presidência do conselho torna-se 

responsabilidade do próprio ministro. Além disso, foram incluídos novos membros que 

advinham de instituições culturais públicas como os diretores do Serviço Nacional de Teatro, 

do Instituto Nacional de Cinema Educativo e do Museu de Belas Artes, aumentando a 

diversidade de participação no Conselho.  

Analisando os decretos de criação do CNC no Estado Novo e o criado por Jânio Quadro, 

é notório que o criado em 1961 era mais ambicioso quanto suas ações e objetivos. As 

competências do CNC em 1938 são direcionadas para elaboração de pesquisas e estudos na 

área cultura, como pode-se observar:  

Art. 3º Compete ao Conselho Nacional de Cultura:  
a) fazer o balanço das atividades, de caráter público ou privado, realizadas 
em todo o pais, quanto ao desenvolvimento cultural, para o fim de delinear os 
tipos das instituições culturais e as diretrizes de sua ação, de modo que delas 
se possa tirar o máximo de proveito;  
b) sugerir aos poderes públicos as medidas tendentes a ampliar e aperfeiçoar 
os serviços por eles mantidos para a realização de quaisquer atividades 
culturais; 
 c) estudar a situação das instituições culturais de caráter privado, para o fim 
de opinar quanto às subvenções que lhes devam ser concedidas pelo 
Governo Federal (BRASIL, 1938). 

Enquanto no CNC de 1961 foi delegada ao Conselho a responsabilidade de elaboração 

da política cultural do governo além de outras incumbências, como demonstrado abaixo:  

“Art. 3º São atribuições do Conselho Nacional de Cultura: 
 a) estabelecer a política cultural do Govêrno, mediante plano geral a ser 
elaborado, e programas anuais de aplicação;  
b) estudar e opinar sõbre todos os assuntos de natureza cultural que lhe 
forem submetidos pela Presidência da República;  
c) sugerir à Presidência da República medidas de estímulo à atividade 
cultural;  
d) proceder ao balanço das atividades culturais em todo o País, de caráter 
público ou privado, relacionando os órgãos e entidades que as exercem, para 
o fim de coordenar a ação do Govêrno frente tôdas as instituições culturais 
existentes, visando o maior rendimento de sua ação;  
e) propor ao Govêrno a reestruturação, ampliação ou extinção de órgãos 
culturais da União a sua articulação dentro do plano geral de estímulo à 
cultura e a criação de órgãos novos para atender as necessidades de 
desenvolvimento cultural do País;  

                                                           
9 Eram representantes dos seguintes órgãos:  Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério 
das Relações Exteriores e um representante da Universidade do Brasil (DUARTE e DUARTE, 2014, p. 
209). 
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f) manter atualizado um registro de tôdas as instituições culturais de caráter 
privado do País para fim de opinar quanto às subvenções, auxílios ou 
quaisquer outras medidas de iniciativa do Govêrno Federal;  
g) apresentar anualmente à Presidência da República um relatório sôbre as 
atividades culturais do País e sôbre as atividades culturais do País e sôbre a 
ação desenvolvida pelo próprio Conselho;  
h) apreciar, prèviamente, os programas de trabalho anualmente elaborados 
pelas Comissões criadas pelo artigo 2º, bem como decidir sôbre quaisquer 
outras sugestões dessas Comissões; 
 i) cooperar com os periódicos de difusão cultural do País, contribuindo para 
assegurar a sua continuidade; 
 j) editar uma revista destinada a difusão cultural das artes e da cultura e ao 
registro das atividades culturais em todo o País; 
 k) estudar e desenvolver medidas no sentido da população da cultura, 
inclusive através da manutenção de estação emissora de rádio e de televisão; 
l) estimular a criação de Conselhos Estaduais de Cultura e propôr convênios 
com órgãos dessa natureza, para unidade e desenvolvimento da política 
cultural do País;  
m) elaborar o Regulamento Interno do Conselho e aprovar o das Comissões 
a êle subordinadas;  
n) articular-se com todos os órgãos culturais da União, podendo requisitar 
dêles o que necessitar para o cumprimento de suas atribuições (BRASIL, 
1961). 

O CNC de 1961, ao contrário do primeiro, tem atuação comprovada sendo uma de suas 

evidencias a criação de projetos culturais como o das Caravanas Culturais. Esta política 

pública, criada em 1963, tinha o objetivo de levar expressões artísticas para o interior do país. 

As Caravanas continham 200 integrantes que ficavam 24h em uma cidade realizando ações 

culturais. Um balanço parcial da primeira parte da Caravana Cultural revela que foram 

representados 174 espetáculos para crianças e 20 destinados aos adultos, assim como a 

distribuição de 26 toneladas de livros entre liceus e bibliotecas, cerca de 4.000 discos 

entregues às rádios locais e 134 assinaturas anuais de dez publicações de arte ou literatura 

concedidas. Tais ações foram financiadas com recursos do Conselho Nacional de Cultura 

(COSTA, 2011, p. 11). 

Em 1964, com a implantação do regime militar, o CNC foi desativado e alguns de seus 

integrantes perseguidos. A ditadura cerceou a maioria dos direitos alcançados até o período 

e modificou a vida social e política dos brasileiros (MATA-MACHADO, 2013). Esta mudança 

abrupta da política nacional interrompeu a condução da política cultural em uma perspectiva 

ampla e democrática.  

No campo da cultura, em 1966 é criado o Conselho Federal de Cultura (CFC) com o 

intuito de reformular a política cultural do país. A mudança de regime político exigia a criação 

de uma nova política cultural ideologicamente mais adequada aos interesses institucionais. 

Os objetivos do CFC eram formular a política cultural nacional, principalmente através da 

elaboração do Plano Nacional da Cultura (PNC); incentivar a criação de conselhos estaduais 
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de cultura; articular-se com os órgãos estaduais e municipais, bem como universidades, para 

realizações conjuntas; reconhecer instituições culturais através da aprovação de seus 

estatutos; promover a defesa do patrimônio artístico e histórico nacional; manter atualizado o 

registro das instituições culturais; conceder auxílios e subvenções; e promover campanhas 

nacionais e intercâmbios internacionais (BRASIL, 1966, Artº 2). 

O CFC foi o primeiro conselho de nível nacional a se preocupar com as outras esferas 

de poder, como fica claro nas competências do órgão: 

Art. 2º Ao Conselho Federal de Cultura compete: 
[...] k) estimular a criação de Conselhos Estaduais de Cultura e propor 
convênios com êsses órgãos, visando ao levantamento das necessidades 
regionais e locais, nos diferentes ramos profissionais, e ao desenvolvimento 
e integração da cultura no País; 
[...] t) promover, articulando-se com os Conselhos Estaduais de Cultura, 
exposições, espetáculos, conferências e debates, projeções 
cinematográficas e tôda qualquer outra atividade, dando, também, especial 
atenção o meio de proporcionar melhor conhecimento cultural das diversas 
regiões brasileiras (BRASIL, 1966).  

Por se tratar de um período político repressivo, deve-se ter a clareza que a maioria das 

decisões do conselho deveria passar pelo crivo do Ministério da Educação e Cultura, ou seja, 

era, de fato, apenas um conselho consultivo. Porém, o conselho tinha algumas liberdades de 

ação, sobretudo com uma ênfase de ação burocrática, como a concessão de auxílios a 

projetos de instituições privadas e públicas com a verba que lhe era destinada pelo ministério 

(CALABRE, 2008, p. 8). 

O CFC era composto por diversos intelectuais de reconhecimento nacional e 

internacional, provenientes principalmente da Academia Brasileira de Letras (ABL) e do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). O conselho organizava-se em quatro 

câmaras (artes; letras; ciências humanas; patrimônio histórico e artístico nacional) e uma 

comissão de legislação, composta por membros das câmaras que faziam a dupla função. 

Sendo assim, era um conselho de notáveis.  

Na década de 1970 o projeto chamado Casas de Cultura foi de grande relevância para 

o CFC. A primeira casa foi inaugurada em 1970 e deste ano até 1973 já tinham sido 

inauguradas mais 16. As Casas eram centros culturais que deveriam possuir biblioteca, 

auditório e teatro, funcionando como centro de atividades culturais para servir à população 

local. As suas despesas eram partilhadas entre a união e o município, configurando um traço 

de descentralização, mesmo que ainda bastante restrito. A sua administração deveria contar 

com a presença de um representante do conselho municipal de cultura – como forma de 

incentivar a criação de conselhos locais (CALABRE, 2008, p. 14).  
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Em 1974 coube ao CFC a responsabilidade de criação do Plano Nacional de Cultura, 

que orientaria as políticas culturais ao longo da Ditadura Militar. No mesmo ano foi 

apresentado pelo conselho um esboço do Plano que consistia no fortalecimento de 

infraestruturas de instituições culturais e preservação do patrimônio. Todavia, esse Plano foi 

desenvolvido mais devagar do que era esperado pelo Poder Executivo e, além disso, houve 

muita dificuldade de aprovação por ser um campo de disputa entre áreas culturais. Sendo 

assim, a Política Nacional de Cultura (PNC) acabou sendo chancelada no lugar do Plano que 

estava sendo desenvolvido no Conselho. A PNC foi elaborada por uma comissão técnica 

vinculada à Diretoria de Ação Cultural (órgão executivo do MEC) e aprovada em 1975, 

tornando-se a direcionadora das políticas culturais do Estado no período (MATA-MACHADO, 

2013). 

 A aprovação da PNC demonstrou a redução do poder de influência do conselho no 

Ministério da Educação e Cultura, o que fez com que o CFC se mantivesse sem prestígio. Em 

1985 o Ministério da Cultura (MINC) é criado por uma demanda de movimentos sociais ligados 

ao setor. Contudo, o desprezo ao Conselho manteve-se até perante ao novo Ministério que o 

incorporou. Afinal, o CFC manteve-se com o orçamento reduzido até a sua extinção em 1990 

(MATA-MACHADO, 2013). 

 

1.2 Constituição de 1988 e o Surgimento dos Conselhos Gestores 

Nos anos 1970 foram criados diversos conselhos populares, para além do campo da 

cultura, e espalhados geograficamente, uma vez que este fenômeno ocorreu em diversas 

regiões do país. Um dos destaques foi o conselho de Saúde na Zona Leste de São Paulo, 

criado em 1976, sob forte influência do Movimento Sanitarista, de partidários do Partido 

Comunista (PCB) e de membros das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica 

(CEBs).  O mesmo foi de extrema importância para a elaboração das políticas públicas de 

saúde (CARVALHO, 2016) (GOHN, 2011).  

A experiência desses conselhos influenciou a percepção de grupos políticos e dos 

movimentos sociais que passaram a reivindicar canais efetivos para a participação direta na 

política pública. A experiência da saúde pode ser apontada como um exemplo para outras 

áreas da esfera social, como a cultura e a educação, na busca de um meio canalizador de 

suas de demandas. Sendo assim, os conselhos passaram a ser vistos como uma das chaves 

da democracia-participativa devido às suas funções de solucionar problemas específicos 

através de cooperação entre Estado e agentes especializados para garantia dos direitos do 

cidadão (CARVALHO, 2016, p. 188). 



 

10 
 

Como parte do processo de redemocratização, em fevereiro de 1987, foi instalada a 

Assembleia Nacional Constituinte. A nova Constituição é inovadora e tem a participação direta 

como seu cerne. Além disso, a Constituição Federal inaugura o formato dos conselhos 

gestores que são o foco desta pesquisa.  

A Constituição de 1988 previu a criação de diversos instrumentos para o exercício da 

democracia participativa. Um desses dispositivos foram os conselhos gestores. A participação 

passou a ser entendida como “participação cidadã”, baseada na universalização dos direitos, 

na ampliação do conceito de cidadania e numa nova percepção sobre o papel e o caráter do 

Estado (MATA-MACHADO, 2013). 

A Constituição de 1988 reorganizou os mecanismos de repartição do poder político entre 

a União, os estados e os municípios. Embora a União tenha conservado a parcela mais 

substantiva das competências executivas, ampliaram-se as competências dos estados e dos 

municípios, inclusive com a previsão de um domínio relativamente amplo de atuação comum 

dos entes estatais. A partilha das receitas tributárias, seguindo a descentralização do poder, 

foi feita de forma mais equânime, sem a prevalência quase absoluta da União, como no regime 

anterior (CARVALHO, 2016).  

Leis orgânicas específicas passaram a regulamentar o direito constitucional à 

participação por meio de conselhos deliberativos, de composição paritária entre 

representantes do poder Executivo e de instituições da sociedade civil. Os conselhos gestores 

passaram a ser exigência constitucional em diversos níveis de administração e em diversas 

áreas de interesse. Diferenciam-se dos conselhos anteriores por seu corpo não ser composto 

exclusivamente por representantes da sociedade civil, por possuir cadeiras para o poder 

público e incidirem na gestão pública diretamente –pelo menos em força de lei (GOHN, 2011, 

p. 88). 

Os municípios adquiriram maior autonomia e responsabilidades sobre a elaboração de 

políticas setoriais. Desde então, diversas estruturas colegiadas passaram a ser exigidas nos 

diferentes níveis das administrações, pois se articulou a existência de conselhos ao repasse 

de recursos financeiros do nível federal ao estadual e ao municipal. 

Neste aspecto, outro ponto de inovação da Constituição de 1988 foi a garantia da cultura 

como direito fundamental. Os fundamentos de uma política cultural democrática instituída 

como política pública, direito do cidadão e dever do Estado estão na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 no artigo 215: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso as fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 

e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988). 
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Apesar desse entendimento da cultura como direito inalienável, a utilização de 

instrumentos de participação democrática direta foi tardia na área se comparada a outras. Em 

larga escala, conselhos gestores no campo cultural nos três níveis de poder só foram 

instituídos, paulatinamente, ao longo da década de 2000 através de uma política de governo. 

Só entre os anos de 2005 e 2006 mais de 300 conselhos municipais de cultura foram criados10. 

Em 2006, o país tinha 948 municípios (17% do total de municípios) com a presença do 

conselho de cultura e em 2014 houve um aumento para 2.151 (38,6% do total de municípios). 

Portanto, um crescimento relativamente rápido, contudo com início tardio. Importante ressaltar 

que, atualmente, há margem para expansão deste tipo de conselho pelo país e desenvolver 

trabalhos que analisem sua atuação é urgente.  

Cabe, então, uma análise da evolução específica das políticas culturais do período de 

redemocratização até o ultimo governo Lula para compreensão do contexto que influenciou a 

criação de diversos conselhos gestores na área da cultura. 

 

1.3 Os Conselhos de Cultura após a Constituição de 1988 até o Governo Lula 

Em 1985, no governo de José Sarney do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), diante do funcionamento da Nova República, a cultura ganha um ministério 

independente, não sendo mais subordinado ao Ministério da Educação. Atendendo as 

demandas do setor cultural, é instituído o Ministério da Cultura (MINC), que absorve os órgãos 

já existentes vinculadas às políticas culturais. Esse foi o caso do CFC que passou a integrar 

o MINC. Com essa alteração o Conselho teve seus objetivos modificados como demonstra o 

decreto Nº 92.489: 

Art. 10 - O Conselho Federal de Cultura tem por finalidade assessorar o 
Ministro de Estado na formulação e definição de diretrizes e estratégias para 
a ação governamental na área cultural, colaborar na formulação da política 
nacional de cultura e exercer atuação normativa e orientadora que assegure 
a observância da referida política (BRASIL, 1986). 

Quando comparado a estrutura do órgão no período do regime militar, fica evidente a 

redução de ações delegadas ao Conselho. Enquanto anteriormente seus objetivos eram 

ambiciosos como o de elaborar o Plano Nacional de Cultura, nessa nova fase o CFC é 

instituído apenas como um órgão de assessoramento ao MINC. A constituição do MINC no 

governo Sarney, apesar de inovadora, foi sinônimo de ambiguidades e descontinuidades. Ao 

                                                           
10 Dados retirados da pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios Brasileiros do IBGE publicada em 
2015 (IBGE, 2015). 
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longo do governo houve pelos menos cinco ministros da cultura, o que dificultou a criação de 

normas e mais ainda a continuidade de práticas para o ministério (RUBIM, 2007, p. 108). 

A falta de consolidação das práticas do MINC facilitou a extinção do ministério em 1990. 

O então presidente Fernando Collor, do Partido da Reconstituição Nacional (PRN), justificou 

a decisão utilizando-se do argumento de contenção de gastos públicos e da redução do 

tamanho do Estado, conforme preconizava o pensamento econômico hegemônico neoliberal. 

Porém, a pressão popular, resquício das mobilizações sociais do período de reabertura, fez 

com que Collor voltasse atrás e reimplementasse algumas medidas. Uma dessas foi a criação 

de uma Secretaria de Cultura, em vez de ministério. Simbolicamente, essa tinha menos 

prestígio que um ministério. 

A dissolução do MINC significou também o fim do Conselho Federal de Cultura que foi 

substituído pelo Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC), órgão colegiado que 

deveria auxiliar a Secretaria de Cultura, segundo os objetivos do Art. 8º do decreto 99.600: 

I - Assessorar o Secretário na formulação da política cultural, mediante 
avaliações críticas e proposições quanto às formas de atuação 

governamental no setor cultural;  

II - Deliberar sobre outros assuntos referentes à área cultural (BRASIL, 1990). 

 

Percebe-se que há uma redução de importância dos Conselhos – tanto o CFC quanto 

o CNPC – na elaboração de políticas culturais, como fica evidente nas modificações de lei de 

regulamentação dos organismos. Enquanto no regime militar o CFC deveria direcionar as 

políticas culturais através da elaboração do Plano Nacional de Cultura, o CNPC tornou-se 

apenas um assessor da então Secretaria de Cultura. 

No governo Itamar Franco (PMDB) ocorreu a retomada da estrutura institucionalizada 

da cultura. A Conferência Nacional de Cultura em 1993 reata as relações de governo e a 

classe artística e, por conseguinte, o CNPC passa a ter relevância para as políticas culturais. 

O seu ordenamento interno é reconfigurado, sendo composto por 24 membros indicados pelo 

Ministro da Cultura e escolhidos de acordo com seu valor cultural. O CNPC configurou-se 

como um conselho de notáveis e sem paridade de poder, pois o único representante do poder 

público era o Ministro que exercia o cargo de presidente do órgão (MATA-MACHADO, 2013). 

A reconfiguração do CNPC também ampliou seus objetivos dando mais autonomia para o 

Conselho. A elaboração de um Plano Nacional para a cultura volta a ser um dos objetivos do 

órgão, como evidencia o artigo 4º do decreto de sua criação. Além disso, é enfatizada a 

importância de integração com outros níveis da federação (BRASIL, 1993). 
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Em 1995, Fernando Henrique Cardoso (FHC), Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), assumiu a presidência da República e a cultura se manteve no direcionamento do 

período de redemocratização. Abriu-se espaço para o desenvolvimento da gestão pública da 

cultura, porém com a tutela do Estado e com pouca diversidade quanto à participação. Neste 

governo, o Estado adequou paulatinamente o campo da cultura às conveniências do mercado, 

afinal as políticas públicas culturais tornaram-se o caminho de uma macroestratégia de 

transformação da cultura em oportunidades economicamente viáveis (CARVALHO, 2009). Em 

1996, um novo decreto detalha as atividades do Conselho, porém reduz o seu corpo para 9 

membros que continuam sendo escolhidos pelo Ministro da Cultura e chancelados pelo 

Presidente da República. Em 2001, ainda no mandado de FHC, os integrantes do conselho 

tornam-se os secretários dos órgãos já integrantes da estrutura do Ministério. 

Apesar dos avanços democráticos da Constituição de 1988 e dos ganhos dos 

movimentos populares no período, os Conselhos de Cultura pouco foram impactados no que 

concerne à participação democrática. As políticas culturais após o período de reabertura 

política, principalmente nos governos Sarney e FHC, focaram-se nas leis de incentivo fiscal. 

Todavia, as questões de financiamento da cultura são apenas uma parte dos dilemas da área. 

Havia necessidade de desenvolvimento das políticas culturais para o atendimento das 

demandas diversas que eram apontadas pelas classes artísticas e da sociedade como um 

todo.  

O próximo tópico demonstrará como os conselhos ganharam a características de 

paridade de poder e participação democrática na área da cultura. 

 

1.4 Políticas Culturais e Conselhos de Cultura no Governo Lula 

Em 2003, iniciou-se o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) com a vitória de Luiz 

Inácio Lula da Silva para presidência no pleito do ano anterior. A mudança de gestão 

representou uma inflexão da relação do Estado com a cultura que era marcada pelo quadro 

de descontinuidades políticas e retrocessos (RUBIM, 2013).  

No campo prático, a gestão de Gilberto Gil, primeiro Ministro da Cultura no governo PT 

com atuação entre 2003 e 2008, confrontou a tradição de ausência de políticas culturais e 

defendeu o papel ativo do Estado na formulação de políticas, orientando-se pela percepção 

de que fazer política cultural é fazer cultura (RUBIM, 2013). Esse direcionamento foi seguido 

por Juca Ferreira, ministro nomeado após a saída de Gil, durante seu mandato de 2008 a 

2010, garantindo a continuidade de políticas culturais com forte participação do Estado. No 

campo teórico, um dos traços marcantes do ministério foram as mudanças conceituais, tanto 
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no que se refere à compreensão de cultura, quanto dos direitos culturais. O desenvolvimento 

desses dois conceitos foi crucial para o campo prático das políticas culturais no governo Lula.  

Vale ressaltar que o laboratório para o desenvolvimento da compreensão dos direitos 

culturais foi a gestão de Marilena Chauí11 como Secretária de Cultura da cidade de São Paulo 

no mandato da então prefeita Luíza Erundina12 (PT) de 1989 a 1992. No período, as políticas 

culturais passaram a ser direcionadas pela cidadania cultural que era compreendida como: 

o direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios culturais 
existentes, seja pela invenção de novos significados culturais; o direito de 
participar das decisões quanto ao fazer cultural; o direito de usufruir os bens 
da cultura, criando locais e condições de acesso aos bens culturais para a 
população; o direito de estar informado sobre os serviços culturais e sobre a 
possibilidade de deles participar ou deles usufruir; o direito à formação 
cultural e artística pública e gratuita nas Escolas e Oficinas de Cultura do 
Município;  o direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e nas 
humanidades;  o direito a espaços para reflexão, debate e crítica;  o direito à 
informação e à comunicação (PEREIRA, 2006, p. 207). 
 

Apesar de toda inovação da gestão de Chauí em perceber que o direcionamento das 

políticas culturais deve ser feito na chave dos direitos, o traço de descontinuidades políticas 

fez com que esse entendimento por parte do Estado brasileiro só se desabrochasse anos à 

frente, principalmente, quando membros do PT retornaram ao poder executivo, em esferas 

distintas. 

No início da gestão de Gilberto Gil no MINC, em 2003, o entendimento do conceito de 

cultura para o MINC expandiu-se para uma ótica ampla e antropológica que direcionava o 

Estado a não apoiar somente a cultura erudita. A nova compreensão de cultura pautou-se em 

três dimensões: a simbólica, a cidadã e a econômica (MINC, 2011, p. 33). 

A dimensão simbólica é a que inclui os bens de natureza material e imaterial que 

constituem o patrimônio cultural brasileiro, todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira.  

Na perspectiva econômica, a cultura pode ser compreendida de três formas: como 

sistema de produção; como elemento estratégico da nova economia; e como um conjunto de 

valores e práticas que têm como referência a identidade e a diversidade cultural dos povos, 

possibilitando compatibilizar modernização e desenvolvimento humano (MINC, 2011, p. 33).  

                                                           
11Marilena Chauí: Filosofa, professora da USP, Secretária de Cultura da cidade de São Paulo durante 
a gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1993) (SÃO PAULO, 2011). 
12Luíza Erundina: Uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. Elegeu-se prefeita em 1988 da 
cidade de São Paulo, ano da aprovação da nova Constituição e exerceu o cargo de 1989 a 1993. Um 
dos maiores legados da gestão de Luísa Erundina na prefeitura de São Paulo foram as realizações na 
área da Secretaria de Educação, cujo titular foi o renomado educador Paulo Freire, e na Secretaria de 
Cultura que se tornou referência por aplicar o conceito de “cidadania cultural”. (FGV/CPDOC, 2015) 
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A dimensão cidadã é vinculada aos direitos culturais. O conceito passou a figurar 

efetivamente a política na Constituição de 1988, na época os direitos culturais eram 

entendidos como um desenrolar dos direitos sociais no que tange aos direitos autorais e o 

direito à participação da vida cultural, principalmente de forma de espectador ou beneficiário. 

Foram, sobretudo, a partir de 2009 que os direitos culturais, passaram a ser entendidos 

como autônomos, embora integrantes (junto com os direitos civis, econômicos, políticos e 

sociais) do conjunto maior denominado Direitos Humanos. Essa nova perspectiva estimula a 

participação nas decisões de política cultural e necessitam, para efetivar-se, da ação 

compartilhada de indivíduos, comunidades e Estado (MINC, 2011, p. 15). Nessa orientação 

que a existência e funcionamento de conselhos gestores tornaram-se essenciais para as 

políticas públicas culturais. 

Voltando para o campo prático das políticas culturais no início do primeiro governo Lula, 

o MINC percebia a necessidade de planejamento, estruturação, institucionalização de práticas 

e participação aberta da sociedade nas políticas culturais. Assimilando esse cenário, o 

ministério passa a se esforçar na elaboração de políticas culturais de Estado, como demonstra 

a criação do Sistema Nacional de Cultura (SNC). A inspiração para o Sistema Nacional de 

Cultura foi o Sistema Único de Saúde (SUS) devido ao seu sucesso de articulação política. 

A experiência do SUS mostrou que o estabelecimento de princípios e 
diretrizes comuns, a divisão de atribuições e responsabilidades entre os 
níveis da federação, a montagem de um esquema de repasse de recursos e 
a criação de ações para participação social assegurariam maior efetividade e 
continuidade das políticas públicas’ (MINC, 2011, p. 40).  

 

 Ou seja, o SNC pretende melhorar a gestão das políticas culturais visando a integração 

dos entes federados, dividindo as respectivas competências e responsabilidades (MINC, 

2011, p. 14). As suas responsabilidades são de acordo com o artigo 4º do decreto de nº 5.520 

de 24 de agosto de 2005: 

I - incentivar parcerias no âmbito do setor público e com o setor privado, na 
área de gestão e promoção da cultura; 
II - reunir, consolidar e disseminar dados dos órgãos e entidades dele 
integrantes em base de dados, a ser articulada, coordenada e difundida pelo 
Ministério da Cultura; 
III - promover a transparência dos investimentos na área cultural; 
IV - incentivar, integrar e coordenar a formação de redes e sistemas setoriais 
nas diversas áreas do fazer cultural; 
V - estimular a implantação dos Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura; 
VI - promover a integração da cultura brasileira e das políticas públicas de 
cultura do Brasil, no âmbito da comunidade internacional, especialmente das 
comunidades latino-americanas e países de língua portuguesa; e 
VII - promover a cultura em toda a sua amplitude, encontrando os meios para 
realizar o encontro dos conhecimentos e técnicas criativos, concorrendo para 
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a valorização das atividades e profissões culturais e artísticas, e fomentando 
a cultura crítica e a liberdade de criação e expressão como elementos 
indissociáveis do desenvolvimento cultural brasileiro e universal. 
 

Como um das responsabilidades do SNC é a integração, o sistema é composto por 

órgãos gestores da cultura como o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 

e a Biblioteca Nacional; por Conselhos de Política Cultural, tanto os conselhos abrangentes 

como o CNPC; por Conferências de Cultura onde são absorvidas as demandas de elaboração 

de políticas culturais; por Planos de Cultura que são os direcionadores das políticas na área; 

por Sistemas Setoriais de Cultura quando pertinente; por Sistemas de Informações e 

Indicadores Culturais; e pelo Programa Nacional de Formação na Área da Cultura. 

Todos esses organismos que fazem parte do SNC têm seus desdobramentos em 

diversos níveis da federação. Ou seja, é previsto que cada estado e município tenha seu 

próprio sistema de cultura, conselho de cultura, realize conferências, elabore planos de cultura 

e colete informações para direcionamento adequado das políticas culturais no seu nível de 

poder. Todos esses sistemas menores são subordinados ao sistema nacional, garantindo a 

coesão e o atendimento de demandas específicas de cada estado e município.  

Dos desdobramentos do SNC os únicos que o município do Rio de Janeiro possui é o 

conselho de cultura e a realização periódica de conferências. O Sistema Municipal de Cultura 

chegou a ter o escopo iniciado pelo conselho em 2014, contudo, não foi aprovado em plenária 

pelos próprios conselheiros por acharem que antes da lei do Sistema entrar em vigor era 

necessária a colaboração e aprovação popular13. No que concerne ao Plano de Cultura, ao 

fundo de cultura e à coleta de informações culturais, a cidade do Rio encontra-se estagnada.  

O Decreto 5.520, de 24 de agosto de 2005, de criação do SNC, também modificou o 

caráter do CNPC, que até então, desde o fim da ditadura militar, era utilizado como mero 

órgão de assessoramento político. O decreto alterou sua composição tornando-a paritária: o 

Estado (Poder Público federal, estadual/ distrital e municipal), setores artístico-culturais e 

sociedade civil têm o peso de participação igual. Além disso, passou a ser um órgão 

deliberativo, algo inovador para conselhos de cultura até o momento. 

Segundo o Artigo 5º do Decreto 5.520 o CNPC  

[...] tem por finalidade propor a formulação de políticas públicas, com vistas a 
promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a 
sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o fomento das 
atividades culturais no território nacional (BRASIL, 2005). 

                                                           
13 As informações serão detalhadas no tópico que trata do período que o conselho foi composto 
exclusivamente por pessoas jurídicas. 
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Em 2009, o decreto 6.973 alterou o teor do decreto 5.520 acentuando algumas 

competências do CNPC como 

V - apoiar os acordos e pactos entre os entes federados, com o objetivo de 
estabelecer a efetiva cooperação federativa necessária à consolidação do 
SFC [Sistema Federal de Cultura] 
VI - estabelecer cooperação com os movimentos sociais, organizações não-
governamentais e o setor empresarial;   
VII - incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos 
investimentos públicos na área da cultura 
(BRASIL, 2009). 

Ou seja, é evidenciada a importância da gestão democrática, a integração dos entes 

federados e a cooperação dos movimentos sociais para elaboração de políticas públicas 

culturais. Demonstra-se, então, a mudança de perspectiva dos direitos culturais no que 

concerne o estímulo à participação nas decisões de política cultural. 

Em conjunto com a criação do SNC, foi organizada a 1ª Conferência Nacional de Cultura 

em 2005. Na conferência, foi assinado pelos municípios participantes o protocolo de 

intenções, que tinha como uma das condições para vinculação ao SNC o compromisso de 

criação de Conselhos Estaduais e Municipais (CALABRE, 2011, p. 302). 

O resultado é que entre os anos de 2005 e 2006 mais de 300 conselhos municipais de 

cultura foram criados, mesmo sem haver a garantia de benefício financeiro imediato para os 

municípios através do acesso ao Fundo Nacional de Cultura (IBGE, 2015). 

Os conselhos municipais para o SNC são entendidos como instâncias colegiadas 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. Os conselhos municipais devem ser compostos por no mínimo 50% de membros da 

sociedade civil e os outros 50% restantes do poder público. Sua finalidade é elaborar e auxiliar 

a gestão de políticas culturais, além de atuar no controle da execução das mesmas, na esfera 

municipal. Suas competências devem ser definidas em legislação específica. Além de 

elaborar seu próprio Plano Municipal de Cultura em consonância com os Planos Estadual e 

Nacional; estabelecer as diretrizes para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Cultura; acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, do 

Fundo Estadual e do Fundo Nacional (repassados ao governo municipal) (MINC, 2011, p. 52). 

Partindo desse cenário de mudança de compreensão por parte do Estado relativo aos 

conceitos de cultura e direitos culturais e ao empenho para criação de políticas culturais 

estáveis e inclusivas, em 2009, o Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro é criado 

por incentivo do SNC na primeira conferência de cultura do município.  
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A consolidação das políticas culturais no país e o incremento dos instrumentos de 

participação democrática deram condições para a criação de conselhos gestores na área da 

cultura. Apesar da criação desses conselhos já ser presumida na Constituição de 1988, 

somente quando os conselhos gestores foram atrelados ao sistema nacional de cultura que a 

existência desses organismos se tornou comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 
 

2. A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO RIO DE 

JANEIRO 

Ao longo da pesquisa documental para esta pesquisa constatou-se que houve uma 

tentativa de criação de um conselho municipal de cultura no município em 2007, fato 

desconhecido por todos os ex-conselheiros entrevistados nesta pesquisa. Além disso, na 

análise dos relatórios da I Conferência Municipal de Cultura14 verificou-se que não há nenhum 

tipo de menção ao ocorrido em 2007, o que gerou questionamentos quanto a justificativa do 

fracasso da implementação do organismo e o silenciamento do episódio.  

O capitulo tem por objetivo apresentar as nuances desses dois acontecimentos, o 

episódio de 2007 e a efetiva criação em 2009, ressaltando que o diferencial entre os dois foi 

a circunstância municipal em 2009 que reunia uma série de fatores favoráveis a instauração 

do Conselho.  

2.1 A Investida para Tentativa Criação do Conselho em 2007 

Em abril de 2007 foi aprovado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro o Projeto de Lei 

1.585-A que instituía o Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. A época, o ambiente 

externo era de propagação de conselho gestores e proatividade do MINC em consolidar o 

SNC. Contudo, o projeto de lei foi vetado devido a um contexto interno do município, que se 

caracterizava por uma gestão da Secretaria de Cultura isenta de participação da sociedade 

civil e de divergências políticas entre o vereador proponente do projeto e o Prefeito. 

Para o entendimento dessa negativa de criação do Conselho será contextualizada a 

participação do Rio de Janeiro na I Conferência Nacional de Cultura, em conjunto com os 

compromissos assumidos na Conferência.  

 

2.1.1  A I Conferência Nacional de Cultura e a Participação da Cidade do Rio de Janeiro 

A I Conferência Nacional de Cultura aconteceu em dezembro de 2005, em Brasília, e 

teve como inspiração a Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. A conferência 

tratou da temática “Estado e Sociedade Construindo Políticas Públicas de Cultura” e foi 

composta por cinco eixos de discussão: Gestão Pública da Cultura; Cultura é Direito e 

Cidadania; Economia da Cultura; Patrimônio Cultural; e Comunicação é Cultura (MINC, 2006).  

A Conferência tinha como uma de suas pretensões a construção de alianças entre o 

Ministério, os entes federados e seus respectivos municípios para a concepção do Sistema 

                                                           
14 Evento o qual o então Prefeito Eduardo Paes assinou o Decreto-Lei de criação do Conselho em 2009. 
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Nacional de Cultura. Além disso, ampliar a participação popular na elaboração de políticas 

culturais. Isso evidencia-se através da apresentação de três dos seus 15 objetivos15 que 

foram: Propor e fortalecer mecanismos de articulação e cooperação institucional entre os 

entes federativos e destes com a sociedade civil; Fortalecer, ampliar e diversificar o acesso 

da sociedade civil aos mecanismos de participação popular; Constituir a estratégia de 

implantação do Sistema Nacional de Cultura pelos entes federados (MINC, 2006).    

Para tal, era necessária a discussão e elaboração de propostas prioritárias para as 

políticas públicas de âmbito nacional. Vale ressaltar que esse empenho já estava sendo 

realizado desde o início do mandato da gestão de Gilberto Gil, em 2003. A discussão e 

elaboração de propostas iniciaram-se a partir das proposições encaminhadas pelas etapas 

anteriores: as conferências estaduais, as municipais, as intermunicipais e os seminários 

setoriais de cultura. Essas etapas foram realizadas graças a um esforço direto do Ministério 

da Cultura de articulação e mobilização dos entes da federação. O interesse de participação 

dos municípios e estados não era nato, pois trava-se de um momento de incertezas quanto o 

que o Ministério pretendia construir.  

Para isso, criaram-se arranjos como as conferencias intermunicipais, no intuito de 

possibilitar a participação na Conferência Nacional por municípios considerados chaves, como 

o Rio de Janeiro. Isto porque, era interessante para o MINC que a cidade participasse na I 

Conferência Nacional como forma de legitimação desse instrumento de diálogo, e também 

para a assinatura do protocolo de intenções pelo município, que previa a reformulação dos 

conselhos de cultura, para adequar-se ao futuro Sistema Nacional de Cultura.  

                                                           
15 Os 15 objetivos da I Conferência Nacional de acordo com o regulamento aprovado pela portaria Nº 
180 de 31 de agosto de 2005”: subsidiar o Conselho Nacional de Política Cultural na definição das 
diretrizes do Plano Nacional de Cultura a ser encaminhado pelo Ministro de Estado da Cultura ao 
Congresso Nacional; Reunir pensamentos, demandas, propostas, necessidades da população 
brasileira, contribuindo para a realização de amplo diagnóstico da diversidade cultural do País; 
Recomendar aos entes federativos diretrizes para subsidiar a elaboração dos respectivos Planos de 
Cultura; Colaborar com a implantação dos Sistemas Municipais, Estaduais, Federal e Nacional de 
Cultura; Colaborar e incentivar a associação de municípios em torno de planos e metas comuns; 
Elaborar um documento de orientação para formulação de políticas, programas e projetos a ser 
distribuído para instituições públicas e privadas do País; Identificar e fortalecer os mecanismos de 
articulação institucional entre os entes federativos e destes com a sociedade civil; Fortalecer e facilitar 
o estabelecimento de novas redes de produtores culturais; Contribuir para a formação do Sistema 
Nacional de Informações Culturais; Mobilizar a sociedade e os meios de comunicação para a 
importância da cultura para o desenvolvimento sustentável do País; Fortalecer, ampliar e diversificar o 
acesso da sociedade civil aos mecanismos de participação popular; Promover amplo debate sobre os 
signos e processos constitutivos da identidade e da diversidade cultural brasileira; Fortalecer as 
instituições democráticas e o próprio conceito de democracia no Brasil; Auxiliar os governos Federal, 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal a ampliar e consolidar os conceitos de Cultura junto aos 
diversos setores da sociedade; Identificar e fortalecer a transversalidade da Cultura em relação às 
Políticas Públicas nos três níveis de governo; Constituir a estratégia de implantação do Sistema 
Nacional de Cultura pelos Entes Federados. 
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A posição da cidade no cenário das políticas culturais fazia com que a sua participação 

na Conferência Nacional, e posteriormente integração do SNC, fosse de suma importância 

para legitimação do Sistema e de seus instrumentos. Como informado por Márcio Meira, 

Coordenador da I Conferência Nacional, em entrevista para pesquisadora Ana Lúcia Aragão 

(2013), houve um empenho para a participação do município do Rio de Janeiro na I 

Conferência. Meira foi pessoalmente ao Rio de Janeiro tentar convencer o Secretário de 

Cultura a realizar a conferência do município antes da conferência nacional. Segundo Meira, 

Ricardo Macieira afirmou que o “orçamento da secretaria de cultura do Rio de Janeiro [era] 

maior do que o orçamento do ministério da cultura” e detalhou tudo o que a cidade já estava 

realizando independente da Conferência Nacional e que não era primordial para a cidade a 

sua realização. Meira contra-argumentou na conversa com o secretario que 

“[...], não é o Rio de Janeiro que precisa do ministério da cultura, é o Brasil 
que precisa do Rio de Janeiro, nós estamos aqui pedindo pra você [o 
Secretário de Cultura] ajudar o Brasil, nós não estamos aqui pra oferecer pra 
você alguma coisa, porque nós não temos o que oferecer pra você. ” 
(ARAGÃO, 2013, p. 141) 
 

Na gestão de Macieira não foi realizada a conferência municipal, contudo o Rio de 

Janeiro participou da I Conferência Nacional e assinou o protocolo de intenções o qual se 

comprometia em criar um conselho municipal de cultura e um plano municipal de cultura. 

Como as Conferências e o Sistema, ainda estavam em processo de legitimação por parte dos 

entes da federação, pode-se justificar a postura de não adesão de imediato aos compromissos 

assinados na I Conferência Nacional por parte dos estados e dos municípios de maior 

“prestígio” no campo nas políticas nacionais. Um desses compromissos era a criação de um 

conselho municipal de cultura. 

 

2.1.2  A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro de 2007 a 2009 

Em 2004 César Maia foi reeleito para prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Em todo 

esse período de sua gestão, Maia foi filiado ao Partido da Frente Liberal (PFL) que foi 

renomeado para Democratas (DEM) em 2007. 

Nesse último mandato, Maia manteve o Secretário de Cultura que liderava a pasta 

desde 2001. Ricardo Macieira assumiu a Secretaria logo após a saída de Arthur da Távola e 

manteve-se no cargo até o final de 2008. Macieira já era secretário interino por ser presidente 

do instituto RioArte e, ao assumir, preservou o direcionamento das políticas culturais do 

município voltadas para a construções de equipamentos culturais, como demonstra a 

construção da Cidade do Samba, o início das obras da Cidade da Música e a integração de 
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mais 3 teatros16 à Rede Municipal de Teatros. No período, a democracia no âmbito cultural 

era pensada na chave do acesso a espaços culturais, por isso foram criadas mais 3 lonas 

culturais17. 

No início da gestão, ao assumir a pasta da Secretaria das Culturas, em setembro de 

2001, a estrutura organizacional da Secretaria estava dividida em: Departamento Geral de 

Ação Cultural, Departamento Geral de Patrimônio Cultural e Departamento Geral de 

Documentação e Informação. Esses três departamentos eram ligados ao secretário, assim 

como o Arquivo Geral da Cidade, o Conselho de Patrimônio Cultural, o Centro de 

Comunicação e Editoração, a Fundação Planetário, a RioArte e a RioFilme (CARVALHO, 

2013, p. 15).  No período de 2003 a 2006 a Secretaria de Culturas iniciou um processo de 

desmantelamento de alguns organismos à medida que assumia mais responsabilidades 

diretas, o fim da RioArte foi resultado desse processo. Em 2003, os dez teatros até então 

vinculados ao RioArte tiveram a sua gestão diretamente transferida para o gabinete de 

Macieira, sendo que a gestão dos teatros era uma das principais funções da instituição. A 

situação fez com que o então presidente da RioArte, Fábio Ferreira, entregasse o cargo 

alegando que “uma decisão desse porte não poderia de forma alguma ser tomada sem que o 

órgão gestor [a RioArte] fosse escutado", afirmou Ferreira em entrevista para o jornal Folha 

de São Paulo18.  

Em 2006 a RioArte teve sua atuação encerrada e a Secretaria foi reconfigurada. O 

Departamento Geral de Patrimônio Cultural se transformou em uma secretaria extraordinária 

de Patrimônio Cultural e sua responsabilidade foi transferida para o Gabinete do Prefeito 

César Maia. O Conselho de Patrimônio nesse momento passou a ser vinculado à Secretaria 

de Patrimônio Cultural. Sendo assim, a Secretaria das Culturas19 se dividiu em: Subsecretaria 

de Gestão, Subsecretaria de Arte e Cultura e Coordenadoria de Documentação e Informação 

Cultural. 

                                                           
16 Teatro Municipal do Jockey (2001) no bairro da Gávea, em parceria com o governo federal o Teatro 
Dulcina (2004) no centro e a Sala Baden Powel (2007) no bairro de Copacabana (SMC-RJ, 2016).  
17 As Lonas Culturais surgiram para atender as reinvindicações de organizações sociais que 
demandavam a criação de equipamentos culturais em bairros mais afastados do centro da cidade. A 
primeira inaugurada foi a Lona Cultural Municipal Elza Osborne no bairro de Campo Grande em 1993, 
três anos depois foi inaugurada a Lona Cultural Hermeto Pascoal em Bangu e no final de 1997 foram 
finalizadas as obras da Lona Cultural Municipal Gilberto Gil, em Realengo, mas que só foi inaugurada 
em 1998 (SMC-RJ, 2010). As Lonas Culturais Sandra de Sá no bairro de Santa Cruz (2004), Herbert 
Vianna no bairro da Maré (2005) e a Areninha Carioca Renato Russo no bairro da Ilha do Governador 
(2007) foram as três lonas inauguradas na gestão de Macieira (SMC-RJ, 2010).   
18Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1302200313.htm>. Acessado em 7 de 

maio de 2018. 
19 Arthur da Távola alterou o nome da secretaria de Secretaria da Cultura para Secretaria das Culturas 
em 2001. O nome permaneceu até 2009, quando Jandira Feghali retornou com o nome anterior.  
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Ao analisar as políticas culturais até o final da gestão de Macieira, que coincide com o 

final do mandato de César Maia, percebe-se que a cultura no município era utilizada como 

ferramenta de valorização de algumas áreas em prol do planejamento estratégico pensado 

para a cidade. As ações de políticas culturais eram principalmente voltadas para a 

infraestrutura, como a construção de grandes centros culturais e teatros em bairros 

“estratégicos” e quando se tratava de democracia cultural era pensado no viés de criação de 

centros culturais na periferia para aumentar e facilitar o acesso à cultura, embora com 

infraestrutura inferior daqueles construídos em bairros nobres (como evidencia-se nas 

descrições de localidades e equipamentos culturais nas notas de rodapé 16 e 17). 

Além disso, a cidade do Rio de Janeiro, na ótica do Poder Público, percebia-se como 

capital cultural do Brasil. Macieira afirmou em documento elaborado para o Fórum Mundial de 

Cultura20 de 2006 que “O Rio é a cidade brasileira de maior investimento público em cultura, 

com 3% do orçamento municipal, percentual recomendado pela Unesco” (MACIEIRA, 2004, 

p. 298) , o que lhe conferia a condição uma capital cosmopolita.  

No período foram empenhados esforços pela Secretaria para presença definitiva da 

cidade como referência mundial de efervescência cultural, dando-se pouca importância para 

o contexto nacional das políticas culturais. Nota-se, também, que a gestão de Macieira na 

Secretaria de Culturas foi uma gestão pouco participativa, dada a questão de modificações 

da RioArte sem a consulta da própria instituição e a não realização de uma conferência 

municipal por não achar necessário a interferência do MINC nas questões internas das 

políticas culturais do município. A existência de um conselho gestor no ordenamento da 

Secretaria era inconcebível com esse perfil de gestão. 

 

2.1.3  O Projeto de Lei de 2007  

Em 2007, foi aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o projeto de lei 1.585-A 

que objetivava a criação do Conselho Municipal de Cultura do município. Tal conselho tinha 

                                                           
20 O Fórum Cultural Mundial (FCM) é uma plataforma global de discussão da cultura. O FCM é baseado 

em um movimento da sociedade civil que inclui organizações não-governamentais e governamentais, 
instituições nacionais e internacionais, além de gestores, artistas, intelectuais e agentes culturais de 
todo o mundo. Em 2006 foi realizado no Brasil nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador. Disponível 
em: < http://www.culturaemercado.com.br/site/noticias/forum-cultural-mundial-2006/>. Acessado em 7 
de maio de 2018. 
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como características ser paritário, consultivo e deliberativo em determinadas funções. Suas 

competências eram: 

I - promover ampla discussão sobre a política municipal de cultura; 
II - realizar conferências anuais com a presença de entidades, empresas, 
grupos e pessoas que atuam na área cultural para avaliar a política do setor 
e elaborar propostas para o seu aperfeiçoamento; 
III - aprovar os planos, programas e projetos destinados à promoção e 
desenvolvimento das atividades culturais; 
IV - acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas, programas, 
projetos e ações do Poder Público na área cultural; 
V - definir critérios e aprovar os projetos culturais da iniciativa privada que 
receberão incentivos ou recursos financeiros do Poder Público;  
VI - realizar audiências públicas para prestar contas de suas atividades ou 
tratar de assuntos da área cultural; 
VII - aprovar ou propor penalidades para atividades culturais que utilizarem 
indevidamente recursos públicos ou praticarem atos lesivos ao 
desenvolvimento cultural; 
VIII - cadastrar as entidades, empresas e grupos que atuem na área cultural 
e mantê-los informados das atividades do Conselho e dos assuntos 
importantes do setor; 
IX - receber e opinar sobre consultas de entidades da sociedade ou de órgãos 
públicos; 
X - elaborar e aprovar seu regimento interno. 
(RIO DE JANEIRO, 2007, Art. 2º) 
 

O Conselho deveria ser integrado por 24 membros, sendo metade representante da 

sociedade civil e metade do poder público. Os representantes da Sociedade Civil seriam 

indicados em assembleia geral de entidades convocadas para este fim. Essas entidades 

deveriam atender ao critério de representação de movimentos e segmentos sociais, serem 

registradas na cidade há pelo menos dois anos. Os representantes do Poder Público seriam 

nomeados pelo Prefeito entre os responsáveis por órgãos ou setores que realizam algum tipo 

de trabalho ligado à cultura, sendo obrigatória a nomeação: do Secretário Municipal das 

Culturas, que presidiria o Conselho do representante da Subsecretaria de Arte e Cultura e de 

um representante da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal. 

O projeto foi criado pelo então vereador Eliomar Coelho21, filiado ao Partido Socialismo 

e Liberdade (PSOL), membro da oposição ao prefeito, e estava envolto às discussões do 

partido no que se refere as propostas para políticas culturais. Com a aprovação da Câmara o 

projeto de lei seguiu para o gabinete do Prefeito César Maia onde foi vetado. Contudo, a 

Câmara derrubou o veto e promulgou a Lei Municipal de N° 4.492 de 26 de abril de 2007 que 

continha a espinha dorsal do Conselho.  

                                                           
21 Eliomar iniciou sua vida política em 1987 como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo PT, o 
qual foi filiado até 2005.  
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Todavia, César Maia entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

alegando inconstitucionalidade da lei, pois pelo ordenamento jurídico do município a criação 

de conselhos é competência do poder executivo. Na justificativa de veto do Prefeito, Maia 

afirmou que “o Legislativo extrapolou os limites de sua competência, imiscuindo-se em matéria 

cuja iniciativa legislativa a Lei Orgânica do Município reserva exclusivamente ao Prefeito” 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, OFÍCIO GP/CM n.º 461, 2006) além disso o projeto ia 

ao encontro da Lei de Responsabilidade Fiscal por não mensurar os seus impactos nas contas 

públicas.   

Eliomar Coelho em entrevista22 alegou que tinha o entendimento sobre as competências 

de criação, contudo “por conta de existir um precedente que era o conselho municipal de 

transporte que tinha sido aprovado pela Câmara e posteriormente pelo Prefeito” (COELHO, 

2018), ele acreditava que Maia sancionaria a lei. Segundo Eliomar a única justificativa para o 

veto do projeto foi a divergência política entre ele e o prefeito, “nenhum projeto meu ele 

sancionava, ele sempre vetava todos”  (COELHO, 2018), comentou Eliomar. E de fato, caso 

fosse interesse de Maia a constituição do Conselho o mesmo poderia ter elaborado um 

Decreto-Lei de sua autoria baseado no esboço do projeto de Eliomar adequando-o as 

exigências constitucionais. Contudo, a ações tanto do ex-vereador, quanto do ex-prefeito  

foram esquecidas fazendo crer que a criação do conselho no período não era uma 

reinvindicação ampla da sociedade civil. 

Após o episódio, a iniciativa de criação do conselho foi abandonada. A discussão para 

a sua criação só retornou ao final de 2008, quando Jandira Feghali foi apontada como futura 

Secretária Municipal de Cultura e apresentou como um dos objetivos de sua gestão a 

instauração do Conselho Municipal de Cultura. Assim, ao que tudo indica, o Rio de Janeiro 

não teve a criação de um conselho em 2007 devido a uma indiferença política e por sua 

instauração não fazer parte da agenda da sociedade civil no momento. 

Em suma, considerando todo o período de discussão e aprovação do projeto de lei 

1.585-A, a principal justificativa para a frustrada iniciativa de criação do Conselho é o contexto 

local do município. Afinal, a criação de conselhos era uma prática em ascensão entre os 

municípios, conforme comentado no item 1.4, na página 17. Ao mesmo tempo, havia um 

grande empenho por parte do MINC para efetivação de seus instrumentos de políticas 

culturais como o Sistema Nacional de Cultura. Conforme comentado anteriormente23, muitos 

municípios criaram os seus conselhos na expectativa de colher benefícios diretos através do 

                                                           
22 Entrevista semiestruturada realizada no dia 3 de maio de 2018 no gabinete do vereador. 
23 Informações contidas na página 17 desta dissertação.  
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Fundo Nacional de Cultura, todavia, por ter um orçamento maior do que o próprio MINC, a 

promessa de acesso ao Fundo não mobilizava a Secretaria.  

Para além desse ponto, o perfil de gestão da Secretaria era incompatível com a 

presença de um conselho gestor em sua estrutura organizacional. Isso porque os membros 

da Secretaria entendiam democracia cultural apenas na chave do acesso a equipamentos 

culturais. Além disso, a secretaria atuava com uma gestão bastante centralizadora e não era 

aberta ao diálogo, como demonstrado na postura de Macieira em modificar drasticamente as 

incumbências da RioArte sem consultar o seu presidente. 

 Logo, o projeto de lei de 2007 não passou de um ensaio de criação do conselho, 

alinhado às novas perspectivas do SNC e das Conferências Nacionais, todavia, estas ainda 

estavam em um processo de legitimação. Não havia o interesse por parte da Secretaria na 

criação do Conselho e por ser incompatível com o seu perfil de gestão. Para avançar com 

esta questão, somente uma mudança mais brusca na composição política do poder municipal 

de maneira a transformar a sua conjuntura poderia promover a formação do conselho. 
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2.2 A Criação do Conselho em 2009  

Em novo contexto municipal, o Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro foi 

efetivamente criado em outubro de 2009. No período, a Prefeitura do Rio era liderada por 

Eduardo Paes (PMDB) e a maioria de vereadores do PMDB, partido que também fazia parte 

da base do governo federal. Além disso, as Conferências Nacionais já estavam legitimadas. 

Isso gerava a pressão na cidade do Rio de Janeiro para o cumprimento das metas assinadas 

na I Conferência Nacional que deveriam ser realizadas até a II Conferência marcada para 

2010. Todavia, os fatores que permitiram a criação do Conselho em 2009 foram em primazia 

originários da esfera municipal. 

2.2.1 A Secretaria Municipal na Gestão de Jandira Feghali  

Jandira Feghali é médica de formação e iniciou sua carreira política em 1981, quando 

ingressou no Partido Comunista do Brasil (PC do B). Em 2009 tornou-se Secretária Municipal 

de cultura, com o início do mandado de Eduardo Paes (PSDB). A escolha de Feghali para o 

cargo foi resultado de seu apoio à candidatura de Eduardo Paes no segundo turno das 

eleições municipais de 2008. O fato deu-lhe mais liberdade para realização de suas propostas 

para a Secretaria. 

Essa autonomia fez com que Feghali, antes mesmo de assumir a pasta, apresentasse 

as propostas de sua gestão à frente da Secretaria, sendo essas: 

1. Revisão da lei de incentivo fiscal do ISS;  
2. Pretende enviar à Câmara de Vereadores para votação um projeto de lei 

que cria o Fundo Municipal de Cultura;  
3. Revisar o projeto de lei que foi aprovado na Câmara criando o Conselho 

Municipal de Cultura; 
4. Criar um selo municipal que dê incentivos fiscais a casas noturnas que 

contratem música ao vivo;  
5. Promete criar o projeto Segundo Tempo Cultural, para alunos da rede 

municipal realizar atividades culturais fora do horário da escola;  
6. Lançamento imediato de editais para curta e longas-metragens;  
7. Lançamento imediato de editais para produções de artes cênicas;  
8. Criação de um concurso e de um prêmio para escultores de areia;  
9. Criação de uma rede municipal de pontos de cultura;  
10. Ampliação das lonas culturais, iniciando pela Pavuna;  
11. Cessão do Imperator ao município;  
12. Criação de uma comissão para implantar o projeto de revitalização Lapa 

Legal;  
13. Reedição dos projetos Seis e Meia, Menu do Meio-Dia, Palco Sobre 

Rodas, Cinema na Praça, Cinema nas Escolas e Universidades;  
14. Fomento ao teatro de rua e de bonecos; 
15. Abertura de inscrição para a cessão de muros e a criação de murais 

temáticos de grafite; 
16. Censo de artistas, grupos e bandas do Rio;  
17. Criação do centro de referência do hip-hop;  
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18. Cadastro e organização de feiras de artesanato;  
19. Criação de convenio com universidades para qualificar oficinas e cursos 

de formação municipais;  
20. Realização de uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia 

para ações de formação na área das artes; 
21. Criação de quatro parques culturais em locais com baixo índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e sem equipamento cultural; 
22. Criação da Rede do Santa Marta; 
23. Criação do Sistema municipal de Museus, em convenio com o Iphan; 
24. Reabertura do Museu de Imagens do Inconsciente Nise da Silveira; 
25. Compra de acervo para as bibliotecas municipais 
26. Reabertura do Centro Cultural da Rocinha;  
27. Criação da Nova Cartografia Cultural Urbana, com mapeamento dos 

espaços públicos vazios com valor histórico-cultural;  
28. Apoio aos blocos de carnaval de bairro e às escolas de samba do Grupo 

de Acesso. (DUARTE, 2009, p. 33) 
 

A influência política conseguiu por exemplo, a elevação do orçamento da SMC de 0,6% 

para 1% da arrecadação da Prefeitura (CARVALHO, 2013, p. 48), o que representa uma vitória 

para esta segmento. No que concerne à meta de lançamento de editais para artes cénicas, a 

proposta foi atendida através da reativação do FATE (Fundo de Apoio ao Teatro). O FATE foi 

criado na gestão de Ricardo Macieira e foi interrompido com o fim das atividades da RioArte, 

instituição que tinha a incumbência de gerenciar as ações do Fundo. A dotação da reativação 

foi de R$ 3 milhões e foram apoiados 26 espetáculos teatrais. Outra inovação na área foi a 

reestruturação da administração dos teatros da Rede Municipal que passaram a ser ocupados 

através de seleção pública (CARVALHO, 2013). 

Feghali definiu sua gestão como uma “administração de estruturação”. Apesar de 

cumprir uma parte de suas metas, isso não fez com que a Secretaria se isentasse de críticas, 

como elucida Arthur Xexéu24 

[...] A Rede Municipal de Teatros virou uma confusão com funcionários 
terceirizados entrando em greve por falta de pagamento. A "estruturação" da 
Jandira chegou ao ponto de a população ter que ver espaços tradicionais 
como a Sala Baden Powell e o Espaço Cultural Sergio Porto passarem um 
período fechados. Fechado também ficou o Centro Coreográfico. E, embora 
tenha anunciado reformas em teatros e nas lonas culturais, ela sai do governo 
sem entregar um só teatro ou uma só lona reformada. Ou reestruturada, como 
ela prefere. (XEXÉU, 2010) 

 

Jandira permaneceu na Secretaria pouco mais de um ano e conseguiu  cumprir algumas 

de suas promessas como a revisão da Lei de ISS, a reativação do FATE, o Projeto Segundo 

Turno Cultural, a iniciativa para a construção de uma nova lona cultural na Pavuna e da 

reabertura do Imperator no Méier, a participação da SMC no Projeto Lapa Legal, a criação de 

                                                           
24 Escritor, tradutor e jornalista do Jornal O Globo especializado na área cultural. 
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projetos para facilitar a democratização ao acesso como o Sete em Ponto e o Cinema na 

Praça, assim como a compra de acervo para as bibliotecas municipais (CARVALHO, 2013).  

No que se refere esta pesquisa, dois grandes resultados de Feghali foram a realização 

da I Conferência Municipal (I CMC-RJ) e a criação do Conselho Municipal de Cultura do Rio 

de Janeiro. Por ser de um partido de esquerda de base do governo federal, a então Secretária 

estava alinhada com os direcionamentos do MINC daquele momento, que justifica a sua 

iniciativa de criar o Fundo Municipal de Cultura, assim como o Conselho, propostas que nunca 

tinham sido priorizadas pelos secretários anteriores. 

Ainda em 2009, foi realizada a I Conferência Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 

devido ao empenho de mobilização do órgão de Representação Regional do MINC25 no Rio 

de Janeiro, da Secretaria de Cultura e, conforme mencionado, da eminência da realização da 

II Conferência Nacional. A Conferência Municipal contou com a participação do poder público, 

de entidades culturais e da Sociedade Civil. Seguindo os mesmos eixos e direcionamentos 

previstos para a II Conferência Nacional, ocorreram vários debates temáticos sobre as 

demandas de cultura no município que compiladas auxiliariam na elaboração de estratégias 

para a criação de políticas culturais para a cidade, além disso, foram eleitos os delegados que 

representariam o município na próxima Conferência Estadual e Nacional (SMC-RJ, 2009).  

Na abertura da plenária final da I CMC-RJ, em 27 de outubro de 2009, foi sancionada 

pelo prefeito Eduardo Paes a Lei Municipal de Nº 5.101 que criou o Conselho Municipal de 

Cultura do Rio de Janeiro.  

 

2.2.2 O Decreto de 2009  

No seu artigo 1° foi especificado o seu caráter de “órgão de representação paritária e 

deliberativa do Poder Público e da Sociedade Civil e de assessoramento da Administração 

Pública, no que diz respeito à Política Municipal de Cultura” (RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO), 

2009). Seus objetivos são: 

I - elaborar diretrizes para política municipal de cultura;  
II - participar, seguindo o calendário nacional ou ainda daquelas que poderão 
ser convocadas extraordinariamente, da coordenação das Conferências 
Municipais de Cultura organizadas para avaliar a política do setor e elaborar 
propostas para o seu aperfeiçoamento;  
III - acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas, programas, 
projetos e ações do Poder Público na área cultural;  

                                                           
25 Representantes técnicos do Minc que auxiliavam os municípios no desenvolvimento de ações para 
adesão ao SNC (SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO 
MINISTÉRIO DA CULTURA, 2006). 
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IV - realizar audiências públicas ou outras formas de comunicação, para 
prestar contas de suas atividades ou tratar de assuntos da área cultural; 
V - receber e dar parecer sobre consultas de entidades da sociedade ou de 
órgãos públicos;  
VI - elaborar diretrizes que visem à proteção e à preservação de obras e 
manifestações de valor cultural, histórico e artístico;  
VII - elaborar diretrizes que visem à proteção e à preservação de bens 
arquitetônicos e paisagístico da Cidade;  
VIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno.  

(RIO DE JANEIRO, 2009, Art.2°). 

 

Há bastante similaridades entre o Conselho criado em 2007 e o Conselho recriado em 

2009. Semelhanças são notórias entre os objetivos e competências de ambos organismos, 

também são identificadas na capacidade deliberativa e na participação paritária. A principal 

diferença entre esses dois conselhos é a que o Conselho de 2009, já em sua lei de criação, 

evidencia a necessidade de regulamentação e determina prazos e delega responsabilidades 

para a o início de seu funcionamento, o que não foi feito no projeto de lei de 2007.  

O Conselho de 2009 previu a formação de um conselho provisório que deveria ser 

nomeado pelo Poder Público com a responsabilidade de sistematizar as normas e práticas do 

órgão através da concepção do regimento interno e a organização de eleições para escolha 

dos conselheiros representantes da Sociedade Civil. A Lei Municipal de N° 5101 de 27 de 

outubro de 2009 concedeu o prazo de 60 dias após sua publicação para criação de um 

regimento interno para o Conselho e a nomeação dos conselheiros de caráter provisório.  

Segundo a ex-secretária, três pontos foram os diferenciais de sua gestão quando 

comparada as dos secretários anteriores: o cuidado com o armazenamento e memória dos 

projetos financiados pela Secretaria; a superação do isolamento da secretaria com os outros 

entes da federação; e por último a abertura do diálogo com a sociedade (FERES, 2010).  

Desses pode-se afirmar com clareza que os dois últimos foram inovações para a 

Secretaria quando comparado com a gestão de Ricardo Macieira. A realização da I 

Conferência Municipal de Cultura com o auxílio do MINC retirou a Secretaria da posição de 

isolamento, permitindo também a participação direta da sociedade civil no debate, algo inédito 

nas políticas culturais do município. São justamente esses diferenciais que deram as 

condições essenciais para a criação do Conselho em 2009.  
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3. O CONSELHO PROVISÓRIO  

O presente capítulo abordará a atuação do primeiro corpo de conselheiros do Conselho 

Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, de caráter provisório e tendo seus conselheiros 

escolhidos somente pelo Poder Executivo. Essa formação tinha como únicos objetivos a 

elaboração de seu regimento interno e a convocatória das eleições.  

Para a elaboração da narrativa histórico-institucional do conselho tanto nessa etapa 

quanto na subsequente do “Conselho Eleito” (que será apresentada do capítulo posterior), 

foram analisados os Diários Oficiais do Município na seção da Secretaria de Cultura; as atas 

de reunião do conselho, quando publicadas no Diário Oficial; matérias em jornais que 

abordassem questões relativas a política cultural da cidade do Rio de Janeiro; e os relatórios 

de gestão da Secretaria de Cultura ao longo do corte temporal da pesquisa. Além disso, foram 

entrevistados três ex-conselheiros26 que atuaram na formação do Conselho Provisório e do 

Conselho Eleito de 2013-2015.  

Percebeu-se nas entrevistas que em muitos episódios devido a falhas de memória os 

ex-conselheiros não sabiam distinguir de qual formação do Conselho referiam-se. Notou-se 

também que os entrevistados em diversos momentos de seus relatos transpareciam um 

sentimento vanguardista por terem constituído a estrutura institucional do Conselho, ao 

mesmo tempo que eram permeados por uma sensação de frustração que se ilustrava com a 

recorrente frase “era o que podíamos fazer”. 

A frustração dos conselheiros advinha da percepção que a Sociedade Civil no Conselho 

não possuía a mesma influencia que o Poder Executivo que advinha da figura do Presidente 

do Conselho que é o Secretário Municipal de Cultura. Por isso, quando questionados nas 

entrevistas sobre a elaboração de determinados aspectos do regimento interno o argumento 

unânime dos três ex-conselheiros foi que na época não concordavam com aquela 

determinação, porém, afirmaram que acatavam na medida que percebiam que o conflito com 

a Secretaria Municipal de Cultura poderia prejudicar o avanço institucional do Conselho ou 

até mesmo resultar em sua extinção. Esse capítulo apresentará os principais pontos de 

discordância entre a Sociedade Civil e o Poder Executivo que foram debatidos na elaboração 

do regimento interno. 

Sendo assim, percebendo a influência do Secretário de Cultura dentro do Conselho, 

optou-se por realizar a narrativa histórica-institucional do organismo em uma ótica paralela à 

                                                           
26 Eurípides Gomes (representante da sociedade civil na cadeira de patrimônio), Fellipe Redó (representante a 
sociedade civil na cadeira do movimento estudantil e posteriormente tornou-se representante do poder público 
na cadeira do Instituto Planetário) e Denise Acquarone (representante da sociedade civil na cadeira de dança). 
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gestão do Secretário de Cultura, já que se identificou que de acordo com as características 

do regimento interno de 2010 o Presidente do Conselho pode impulsionar ou imobilizar a 

atuação do órgão, os próximos tópicos discorrerão a respeito. 

3.1 A Formação do Conselho Provisório 

O Conselho Provisório tinha como únicos objetivos elaborar o seu regimento interno e 

a fazer convocatória das primeiras eleições do organismo. Para tal, foram nomeados 24 

conselheiros, sendo 12 do Poder Público e 12 da sociedade civil, seguindo o direcionamento 

da lei municipal de N° 5101 de 27 de outubro de 2009. 

Em 11 de janeiro de 2010 (D.O.RIO, 2010) foram nomeados os conselheiros 

representantes da sociedade civil. De acordo com a conselheira representante da linguagem 

de dança, Denise Acquarone27, a definição das linguagens culturais contempladas na 

nomeação se deu por “aqueles que mais se mostraram presentes para Secretaria” 

(ACQUARONE, 2018) durante o processo da I Conferencia Municipal. As linguagens que 

tiveram representantes mobilizados na Conferência conseguiram garantir a sua vaga no 

Conselho Provisório, conforme demonstra o Quadro 1. Não houve nenhum outro critério, mas 

Acquarone compreende essa decisão como decorrência da falta de parâmetros de 

estruturação de conselhos, “ninguém tinha experiência porque era uma coisa nova que estava 

sendo construída. Nem o poder público, nem a gente [conferencistas] sabia como determinar” 

(ACQUARONE, 2018). 

Quadro 1 - Integrantes do Conselho Provisório 
Representantes da Sociedade Civil Representantes do Poder Publico 

Linguagens Representante e Suplente Órgão Público Representante e Suplente 

Audiovisual Titular: Carlos Roberto 
Padilha Areas  
Suplente: Clelia Bessa 

SMC Titular: Jandira Feghali 
Suplente: Humberto de Araújo 
Reis Junior 

Artes-
Visuais 

Titular: Marcos Lontra  
Suplente: Gilberto 
Magalhães 

SMC Titular: Washington Menezes 
Fajardo Suplente: Pablo 
Meira Queiroz 

Artes 
Cênicas 

Titular: Lenir Frazão da Silva  
Suplente: Jorge Alberto 
Reyes Ortiz Junior 

SMC Titular: Mário Del Rei Pinto 
Suplente: Lêda Maria da 
Fonseca 

Música Titular: Dileleio Borges  
Suplente: Maria Angelica 
Rodrigues Angelo 

SMC Titular: Rita de Cassia 
Samarques Gonçalves  
Suplente: Nilcemar Nogueira 

                                                           
27Foi realizada uma entrevista semiestruturada com a ex-conselheira do segmento de dança Denise Acquarone 
no dia 17 de maio de 2018. Denise foi uma das conselheiras mais atuantes no período de conselho provisório e 
posteriormente de conselho eleito, conforme analisado nas atas de reunião do organismo e comentários de 
outros conselheiros.  
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Literatura Titular: Carlos Eduardo Maia 
de Oliveira dos Santos 
Suplente: Marcelo Triciuzzi 

SMC Titular: Ana Luisa Soares da 
Silva Suplente: Ana Lucia 
Maia Durães 

Dança Titular: Denise Acquarone de 
Sá  
Suplente: Edézio Paz 
Ferreira 

Fundação 
Planetário da 
Cidade do Rio 
de Janeiro 

Titular: Thâmar Adalgisa de 
Castro Dias 
Suplente: Celso Cunha 

Patrimônio Titular: Eurípedes Gomes da 
Cruz Junior  
Suplente: Morgana Eneile 
Tavares de Almeida 

Distribuidora 
de Filmes S/A-
RIOFILME 

Titular: Sérgio de Sá Leitão 
 Suplente: Estela Aranha 

Matriz 
Africana 

Titular: Luiz Eduardo Alves de 
Oliveira  
Suplente: Claudia Vitalino 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Titular: Carlos Alberto Vieira 
Muniz 
 Suplente: Sydnei Dias 
Menezes 

Cultura 
Urbana 

Titular: José de Souza 
Andrade 

Secretaria 
Especial de 
Turismo 

Titular: Antônio Pedro Viegas 
Figueira de Mello Suplente: 
Pedro Augusto Corrêa Netto 
Guimarães 

Arte 
Educação 

Titular: Irani Vitoria Santana 
Lourenço  
Suplente: Evandro Divino 
Machado 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Titular: Luiz Eduardo Conde  
Suplente: Ricardo Birenbaum 

Cultura 
Popular 

Titular: Flávio Aniceto dos 
Santos 
Suplente: Flavio Mattos 
Oliveira 

Coordenadoria 
de Juventude 

Titular: Igor Bruno de Freitas 
Pereira  
Suplente: Fernando Dias da 
Silva 

FAFERJ Titular: Rossino de Castro 
Diniz  
Suplente: Lenilda Maria dos 
Santos Campos 

Câmara 
Municipal do 
Rio de Janeiro 

Titular: Paulo Santos Messina 
 Suplente: Vera Lins 

Fonte: Elaboração própria. Dados retirados do D.O.Rio publicado nos dias 03/02/2010 (p.30) e 
11/01/10 (p.18) 

Após a nomeação o Conselho Provisório passou a atuar através de em reuniões que 

aconteciam na Secretaria Municipal de Cultura, com a presença de Jandira Feghali, conforme 

informado pela conselheira Denise Acquarone. Sendo assim, iniciou-se então o processo de 

negociação dos conselheiros com a Secretaria para definição do regimento interno do 

organismo.  

 

3.2 O Regimento Interno de 2010 

Em 30 de agosto de 2010 foi publicado o Regimento Interno do Conselho (D.O.RIO, 

2010). Este documento definiu de forma objetiva como seriam as representações da 

Sociedade Civil e do Poder Público conjuntamente com seus deveres e direitos; os critérios 

de elegibilidade para os candidatos representantes da Sociedade Civil; os órgãos de sua 
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estrutura organizacional; a rotina e os mecanismos para discussão e deliberação; e o 

direcionamento para o processo eleitoral.  

O regimento interno foi resultado das reuniões dos conselheiros com a Secretaria de 

Cultura. Todo o processo foi muito negociado e permeado de receio por parte dos conselheiros 

que temiam que o conselho não tivesse a sua constituição efetivada. Por isso, alguns 

conselheiros tiveram uma postura passiva, de forma a evitar conflitos para que o organismo 

passasse a funcionar o quanto antes, entendendo que o regimento poderia ser alterado após 

a constituição de um corpo de conselheiros eleito. Os encontros aconteceram na liderança de 

Jandira Feghali, contudo, a publicação do regimento só ocorreu na gestão de Ana Luísa Lima 

como secretária.  

O regimento definiu os 12 representantes do Poder Público como sendo no mínimo 

quatro integrantes da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), bem como representantes das 

Secretarias Municipais de Educação, de Meio Ambiente e de Turismo, além da representação 

da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal. As demais quatro vagas do Poder 

Público poderiam ser livremente distribuídas entre os outros órgãos da Administração. 

A sociedade civil deveria ser representada por 12 conselheiros que se dividiriam no 

segmento cultural e social. No segmento cultural haveria a representação das seguintes 

linguagens: cultura popular, urbana e afro-brasileira; audiovisual e artes visuais; teatro e 

música; dança e circo; memória, patrimônio e literatura. A definição dessas linguagens se deu 

através da concepção do conselho provisório de quais linguagens culturais que precisavam 

ter a sua representação garantida no conselho. A cultura indígena por exemplo não teve a sua 

representação garantida demonstrando o privilégio de algumas linguagens perante outras.  

Essas linguagens foram organizadas em 5 cadeiras de representação sendo uma 

linguagem titular e a outra suplente, sendo promovido um rodízio a cada ano para que todos 

os conselheiros do segmento tenham representação ao final do mandado. A ex-conselheira 

Denise Acquarone afirmou em entrevista que o esquema de titular e suplência em linguagens 

distintas foi uma forma de garantir mais representações culturais no conselho. Isso porque 

era definido pela lei municipal de N° 5101 que somente 6 cadeiras poderiam ser do segmento 

cultural. Vale ressaltar que segundo a percepção de Denise Acquarone, era inconcebível a 

alteração da lei municipal por ser burocrática e o conselho ainda estar em um momento muito 

frágil de sua existência em que qualquer mudança estrutural significativa poderia resultar na 

sua extinção. Para a entrevistada: 

Isso [suplência e titular de linguagens distintas] foi uma guerra, e é até hoje 
por que as pessoas não entendem o processo. Chegou para a gente o 
seguinte, temos 12 cadeiras, acabou. Se vira com isso. Então a gente tentou 
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formular um arranjo dentro do possível. Por exemplo, circo ia ficar de fora, 
dança teve porque eu estava lá (ACQUARONE, 2018) 
 

Para se candidatarem à conselheiros os representantes da sociedade civil os 

interessados deveriam atender ao requisito de serem pessoas jurídicas com sede na cidade 

do Rio de Janeiro, ter atuação comprovada na respectiva linguagem e funcionamento 

ininterrupto há três anos, no mínimo. Cada entidade poderia apenas habilitar-se em um único 

segmento cultural. Optou-se pela personalidade jurídica como exigência de representação por 

ser entendido pelos conselheiros que essa característica garantiria que os candidatos fossem 

representantes de uma coletividade. 

A sexta cadeira do segmento deveria ser ocupada por titular e suplente de notório saber 

em uma das linguagens definidas pelo regimento, um fato incoerente considerando-se que se 

tratava de uma representação da sociedade civil que deveria ser escolhida pelo Poder 

Executivo.  

No segmento social, as 6 vagas titulares e seus respectivos suplentes deveriam ser 

organizadas de acordo com a seguinte representação: juventude, indicados pelo CUCA da 

UNE (Instituto Circuito Universitário de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes); 

movimentos comunitários, indicados pela FAFERJ (Federação das Associações de Favelas 

do Estado do Rio de Janeiro) e pela FAMERJ (Federação das Associações de Moradores do 

Estado do Rio de Janeiro); universidades públicas e instituições públicas de ensino e 

pesquisa; as empresas, fundações e instituições; e  movimentos sociais direcionados à 

questões de gênero, de afro-brasileiro, de LGBT e pessoas com deficiência. Dessas vagas 

apenas 3 titularidades e suplências seriam definidas através de eleição, isso porque as outras 

seriam preenchidas através da indicação das instituições. 

A representação do CUCA da UNE foi questionada pelos conselheiros da sociedade 

civil, por não acharem democrático a representação garantida da instituição no conselho. 

Todavia, a participação do CUCA da UNE foi garantida no conselho por pressão de Jandira 

Feghali. Fellipe Redó, ex-conselheiro representante do CUCA da UNE e do Poder Público 

pelo Instituição Planetário, afirmou em entrevista28 que não percebia a representação do 

CUCA da UNE como ilegítima, isso porque a instituição já estava atuando “no processo da 

pré-conferencia da juventude, era quase natural que o CUCA estivesse nessa primeira 

nominata” (REDÓ, 2018). 

                                                           
28 Foi realizada uma entrevista semiestruturada com o ex-conselheiro representante do CUCA da UNE e da 
Instituto Planetário Fellipe Redó no dia 10 de maio de 2018. 
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Em síntese, o Regimento Interno elaborado em 2010 delimitou o seguinte quadro de 

composição do Conselho: 

Quadro 2 – Relação de Representação de Conselheiros segundo o regimento interno 
elaborado em 2010 

SOCIEDADE CIVIL PODER PÚBLICO 

Vagas 
Seguimento Cultural 

Vagas 
Seguimento Social 

Vagas Órgão Público 

1 Cultura Popular, 
Urbana e Afrobrasileira 

1 Movimento Estudantil 4 SMC 

1 Audiovisual e Artes 
Visuais 

1 Movimentos 
Comunitários  

1* Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente 

1 Teatro e Música 1 Universidades e 
Instituições Públicas de 
Ensino e Pesquisa 

1* Secretaria Municipal 
de Educação  

1 Dança e Circo 1 Empresas, fundações 
ou instituições 

1* Secretaria Municipal 
de Turismo  

1 Memória, Patrimônio e 
Literatura 

2 Movimentos Sociais  1* Comissão de 
Educação e Cultura 
da Câmara Municipal 

1 Notório saber cultural 4 Abertas ao demais 
órgãos da 
Administração 
Municipal 

 Fonte: Elaboração própria. (1* refere-se a pelo menos um representante desse órgão público).  

A formação dos segmentos representados evidencia um dos maiores impasses que o 

Conselho enfrenta que é a falta de representatividade. Objetivo do órgão colegiado é o de 

ampliar a participação e a representação da Sociedade Civil nas políticas públicas culturais, 

contudo das 12 vagas destinadas à sociedade civil apenas 8 são definidas através de 

processo eleitoral. 

O Regimento Interno definiu como direitos dos conselheiros:  

I. Tomar parte nas atividades do Conselho;  
II. Discutir e votar a matéria constante da pauta do Plenário;  
III. Propor matérias ao Plenário, para sua apreciação e decisão;  
IV. Relatar os processos que lhe forem atribuídos;  
V. Proferir voto em separado quando divergir do voto do relator e for 

vencido no Plenário; 
VI. Pedir vistas de processo, antes de iniciada sua votação;  
VII. Requerer, fundamentadamente, preferência para a votação de 

qualquer matéria incluída na ordem do dia;  
VIII. Propor alterações deste Regimento (D.O.RIO, 2010, Art.30). 

Como seus deveres: 

I. Comparecer às sessões do Conselho e das Comissões Técnicas de 
que fizer parte; 

II.  Permanecer em plenário no decurso das sessões, retirando-se 
apenas em caso de justificada necessidade; 

III. Concluir e devolver, nos prazos fixados, os expedientes que lhes 
forem distribuídos;  
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IV. Encaminhar e justificar pedido de licença quando tiverem de 
ausentar-se por mais de 30 (trinta) dias consecutivos dos trabalhos 
do Conselho; 

V. Colaborar para o aperfeiçoamento das atividades do Conselho; 
VI. Declarar-se impedido ou dar-se por suspeito, quando enquadrar-se 

em uma dessas condições, justificando seu gesto; 
VII. Representar o Conselho sempre que designado pelo Presidente;  
VIII. Desempenhar suas funções com zelo, eficiência e urbanidade 

(D.O.RIO, 2010, Art.31). 

O Regimento Interno previu a destituição do mandado do conselheiro caso falte sem 

justificativa previa três reuniões consecutivas ou cinco alternadas. Também cabendo o 

afastamento do conselheiro caso haja: 

I. A incompatibilidade com a posição no Conselho por deixar de 
exercer função na Administração Municipal, no caso de 
representantes do Poder Público; 

II. A incompatibilidade com a posição no Conselho por deixar de 
atender aos requisitos que legitimaram sua escolha como 
representante de determinado segmento cultural ou social ou, ainda, 
por tomar posse em cargo da administração pública direta, na esfera 
federal, estadual ou municipal, no caso de representante da 
sociedade civil;  

III. A prática de atos contrários a este Regimento ou que comprometam 
a idoneidade e reputação ilibada indispensáveis ao exercício da 
função de Conselheiro, após procedimento disciplinar instaurado por 
decisão da Presidência e mediante aprovação, em plenário, do 
parecer pela perda do mandato, respeitado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa;  

IV. Renúncia à função de Conselheiro;  
V. Falecimento, ausência (artigo 22 do Código Civil) ou interdição do 

Conselheiro (D.O.RIO, 2010, Art.34). 

Em todas as situações o suplente do conselheiro assumiria a função do titular até o final 

do mandato. 

A estrutura organizacional do Conselho foi definida pelo regimento interno em plenário, 

presidência, secretaria executiva e comissões técnicas, como demonstra Figura 1. Os quatro 

órgãos seriam responsáveis pela administração de matéria dentro do conselho. O plenário 

definiu-se como a instância de deliberação e decisão, funcionando em reuniões ordinárias e 

extraordinárias, cabendo examinar, discutir e decidir sobre a substância relacionada às 

competências do Conselho. À presidência coube o papel, dentre outras responsabilidades de 

dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Conselho, cumprindo e fazendo cumprir a 

legislação, mantendo a articulação com órgãos dos diferentes níveis da federação, bem como 

com a sociedade civil e fazendo executar as decisões do Conselho. A presidência do Conselho 

incumbiu-se ao Secretário Municipal de Cultura e a vice-presidência à um funcionário da SMC 

de confiança do Secretário.  
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Fonte: Elaboração própria. 

A presidência do Conselho ser responsabilidade do Secretário de Cultura, de certa 

forma, facilita a execução das proposições elaboradas pelo conselho, contudo, também pode 

significar mais uma esfera de influência do Poder Executivo municipal, já que cabe a atuação 

do Presidente do Conselho fazer cumprir ou não as decisões tomadas em plenário. Ou seja, 

o Conselho pode ser capturado pelos interesses e prioridades do prefeito e secretário de 

cultura. A conselheira Denise Acquarone comentou em entrevista que no processo de 

elaboração do regimento, os conselheiros queriam que a vice-presidência fosse de caráter da 

sociedade civil, contudo Jandira Feghali não acatou o pedido.  

O ponto de apoio para o funcionamento do Conselho previsto pelo regimento interno foi 

a secretaria executiva que pretenderia dar assistência técnica para as plenárias. Ao presidente 

do Conselho e as comissões técnicas, uma de suas principais responsabilidades seria a 

elaboração das atas das plenárias. A nomeação do secretário executivo29 caberia ao Prefeito 

com resultado da escolha do Secretário de Cultura. 

O quarto e último órgão do conselho são as comissões técnicas. Com caráter 

subsidiário, as comissões técnicas - ou grupos de trabalho -  deveriam ser criadas sempre 

                                                           
29 Durante todo o período analisado a secretária executiva do conselho foi Maria Guiomar, funcionária 
de carreira da Prefeitura do Rio de Janeiro e que atuava na Secretaria de Cultura. Ao longo da pesquisa 
tentou-se contato com Maria Guimar, contudo não houve retorno.  

CONSELHO

PLENÁRIO

PRESIDÊNCIA

SECRETARIA 
EXECUTIVA

COMISSÕES 
TÉCNICAS

Figura 1 – Órgãos Constitutivos do Conselho 
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que houvesse a necessidade de elaboração de estudos, informações, relatórios ou pareceres 

sobre matéria de natureza técnica extraordinária ou que exceda as atribuições comuns dos 

demais órgãos do Conselho. A decisão de criação de comissões cabe a plenária, tendo suas 

finalidades específicas definidas no ato de sua constituição, sendo compostas por três 

conselheiros podendo, quando necessário e mediante aprovação do plenário, convidar uma 

ou mais pessoas do poder público ou da sociedade civil, com notório saber na área técnica 

na matéria da comissão. O prazo de duração desses trabalhos não pode ser superior a quatro 

meses, podendo ser prorrogado mediante requerimento à Presidência do Conselho. 

O Conselho teria o compromisso de reunir-se ordinariamente a cada dois meses, de 

acordo com o Regimento Interno. Sendo o objetivo dessas reuniões: a Leitura, a discussão e 

a aprovação das atas de sessões anteriores; as comunicações, as consultas e os pedidos de 

esclarecimento; e a deliberação sobre a ordem do dia que é definida pelo Presidente do 

Conselho, cabendo solicitação de discussão de matéria especifica previamente por parte dos 

Conselheiros.  Poderiam participar das reuniões e das audiências públicas promovidas pelo 

Conselho, a convite da Presidência ou da maioria dos Conselheiros, técnicos, especialistas, 

representantes de órgãos públicos, representantes de entidades da sociedade e outras 

pessoas envolvidas com as matérias em discussão, com o objetivo de prestar esclarecimento 

ou manifestar sua opinião a respeito, sem direito a voto. 

O regimento interno também previu o processo de escolha dos representantes da 

sociedade civil. A eleição deveria ser coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, que 

teria a incumbência de divulgar os prazos para habilitação de entidades e escolha dos 

conselheiros, bem como de comprovar a observância dos critérios de elegibilidade dos 

conselheiros. 

Os conselheiros tiveram pouca diligência sobre a estruturação do regimento interno. A 

prioridade dos conselheiros representantes da sociedade civil era fazer o conselho existir de 

fato. O regimento foi pouco democrático, no que concerne às representações de linguagem 

cultural, contudo havia o entendimento dos conselheiros que o regimento poderia ser alterado 

futuramente. Como salientado por Denise Acquarone em entrevista, “foi um desenho traçado 

do possível naquela situação. E a gente sabia que aquilo seria alterado posteriormente. Mas 

foi o que deu politicamente para conseguir na ocasião” (ACQUARONE, 2018). 

 

3.3 A Conjuntura da Secretaria Municipal de Cultura de 2010 a 2012 

O Secretário Municipal de Cultura tem um papel primordial no Conselho através da 

presidência. O presidente tinha a incumbência de conduzir as reuniões e convocá-las, o que 
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resultava no imobilismo ou progresso das pautas do conselho conforme o perfil do Secretário. 

A elaboração da resolução da eleição deveria ser feita logo após a confecção do regimento 

interno, todavia, não foi o que aconteceu. Apesar da publicação do regimento interno ter 

acontecido somente em agosto de 2010, o documento já tinha sido aprovado pelo conselho 

em março do mesmo ano. Após o empenho para a sua aprovação, a Secretaria passou por 

uma transição que afetou diretamente os trabalhos do conselho.  

 Em março de 2010 Feghali renunciou ao cargo para concorrer como Deputada Federal 

e apoiar a campanha de Dilma Rousseff à presidência da República. Como substituta foi 

escolhida Ana Luísa Lima. Para o entendimento do período de imobilismo do Conselho é 

necessário considerar o perfil de gestão da Secretaria pelos secretários seguintes. 

 

3.3.1 Ana Luísa Lima  

Ana Luísa Lima era gerente da área de Artes Cênicas da Secretaria e Coordenadora de 

Atividades Urbanas quando foi indicada por Feghali para dar prosseguimento aos trabalhos 

da pasta. Lima foi uma das responsáveis pelo apoio técnico na elaboração do planejamento 

da área cultural de Jandira Feghali para a eleição municipal de 2008 e com a sua nomeação 

para Secretaria de Cultura foi dada a responsabilidade de execução das propostas vinculadas 

ao teatro.  

Formada em Artes Cênicas e com vasta experiência em produção cultural por ser 

proprietária de uma produtora, Lima assumiu a Secretaria com o intuito de direcioná-la para 

um perfil mais executivo. Como a mesma salienta em entrevista concedida a pesquisadora 

Bruna Carvalho (2013, p. 54), “[...] ficou nas minhas mãos a execução. Não foi uma gestão de 

muitas propostas eu estava mais preocupada em executar as frentes que estavam abertas. 

Eu fiquei para realizar coisas”. 

Na mesma entrevista realizada por Carvalho (2013) com Ana Luisa, a ex-secretária 

reitera a influência de um Secretário de Cultura de origem política pode dar para a pasta:  

Jandira como Secretária de Cultura trouxe um peso político para a pasta e 
tem peso de discussão com o prefeito, ela chegava e pleiteava verbas e 
orçamentos já que elas encontraram uma secretaria pobre em recursos. 
Outra vantagem em Jandira ter uma boa articulação política foi a 
possibilidade de conseguir emendas parlamentares, porém pouco dinheiro 
advindo das emendas foi utilizado. Ela também traz para SMC um conceito 
de políticas estruturantes, como a ideia da cartografia da cultura, fundo, 
conselho e plano. Mas faltavam “braços” para realizar.  (CARVALHO, 2013, 
p. 52) 
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Duas das principais realizações de Ana Luísa Lima nos seus curtos 8 meses de 

liderança da Secretaria foram em projetos já iniciados na gestão anterior. O FATE teve a sua 

verba destinada aos editais expandida para R$ 6 milhões, o dobro do ano anterior, e pôde 

apoiar 52 projetos na área teatral. O segundo feito foi a continuidade do projeto Viradão 

Carioca, que teve a quantidade de atrações aumentada. 

Como um todo, Ana Luísa Lima deu prosseguimento ao legado de Jandira Feghali, já 

que a mesma era preparada para assumir o cargo assim que Feghali abdicasse da Secretaria 

de Cultura em prol de uma nova candidatura. No que se refere ao Conselho, Lima também 

deu prosseguimento às iniciativas iniciadas por sua antecessora, como evidencia a sua única 

ação vinculada ao conselho que foi publicar o regimento interno que já tinha sido elaborado 

por sua antecessora. 

 

3.3.2 Emílio Kalil  

Ao final de 2010 com a eleição de Jandira Feghali para deputada estadual e a certeza 

que não retornaria a Secretaria Municipal de cultura, Ana Luísa Lima deixou o cargo e o 

Prefeito indicou um novo Secretário. Percebendo o momento de intensa e ampla consolidação 

cultural a qual o Rio de Janeiro estava passando, Eduardo Paes nomeia Emilio Kalil pautando-

se no “[seu] talento e [na sua] rede de conhecimento” (PAES, 2010). Formado em jornalismo, 

Emílio Kalil foi presidente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro de 1995 a 1999, diretor do 

Teatro Municipal de São Paulo e diretor do Grupo Corpo, de Belo Horizonte. Kalil possuía um 

perfil estritamente executivo e não tinha vínculos políticos.  

As diretrizes de sua gestão foram fundamentadas a partir de um tripé de ações que 

compreendem o desenvolvimento de programas estruturais de cultura, programas de difusão 

e ainda de fomento à produção cultural, por meio de editais ou apoio direto a projetos de 

diferentes áreas (SMC-RJ, 2011, p. 5) . 

A primeira base do tripé seriam os programas estruturais de cultura. Dentro dessa linha 

pensava-se em projetos de contínua duração que deveriam ser seguidos como matriz da 

Secretaria de Cultura independente de alteração de governos. Como exemplo seriam o 

programa de arte e educação que deu continuidade ao projeto Segundo Turno Cultural criado 

na gestão de Jandira Feghali; o programa de incentivo à leitura que era integrado por projetos 

como o Paixão de Ler e a Festa Literária Internacional das UPPs30 (FLUPP); o programa de 

                                                           
30O projeto se desenvolve durante cinco dias, disponibilizando acesso aos livros e a leitura dos 
melhores escritores do Brasil e do mundo inteiro. Além disso, apresenta oficinas, teatro, exposições, 
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preservação da memória desenvolvido no Arquivo Geral da Cidade; o programa de promoção 

da dança e da música cariocas que direcionava os projetos Rio Dança e Rio Música31; a 

Política de Internacionalização da produção cultural carioca32; e o programa de Economia 

Criativa no Rio (SMC-RJ, 2012). 

A segunda base do tripé referia-se a promoção da difusão e circulação de espetáculos 

de diversas linguagens culturais para à “popularização da cultura”, visando o acesso ampliado 

à produção artística com preços populares, bem como a criação e/ou ocupação de espaços 

para espetáculos com demanda específica (SMC-RJ, 2012). Ao longo de 2011 e 2012 foram 

iniciados e finalizados diversos projetos de construção justificados por essa ótica de acesso à 

cultura por intermédio de equipamentos culturais. Como promessa de atuação assim que 

assumiu a Secretaria, Kalil tornou prioritária a realização de sete obras em determinados 

espaços culturais33 na cidade (TARDÁGUILA, 2011). Para além desses espaços, também 

foram construídos a Arena Fernando Torres, abertura do Teatro Ipanema e foram iniciadas as 

obras do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio.   

A priorização permitiu ao Secretário a negociação dos orçamentos dessas sete obras 

fora do orçamento da SMC, o que resultou em um orçamento menos comprometido. Entre 

2011 e 2012 houve também uma expansão de recursos, conforme Gráfico 1, causada 

principalmente pelo aumento de repasse de recursos pela Prefeitura e através da Lei de ISS.  

Em termos de comparação, o volume de recursos repassados através da Lei do ISS, em 2012, 

foi 122% maior que 2011 (SMC-RJ, 2012, p. 25). 

                                                           
ações culturais diversas. Este evento foi realizado pela primeira vez no ano de 2012, no Morro dos 
Prazeres. 
31Os projetos Rio Dança e Rio Música revitalizaram o Centro de Referência de Música Carioca e o 
Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro garantindo espetáculos a preços populares. 
32 Ação de promoção de intercâmbios nacional e internacional das produções de teatro, circo e dança 

da cidade. 
33 São esses espaços o Museu Histórico da Cidade, o Centro Cultural José Bonifácio, a Lona Cultural 
Jovelina Pérola Negra, Arena Dicró, Arena Chacrinha, o Cinema Imperator, e a Cidade da Música que 
passou a ser denominada como Cidade das Artes.  



 

43 
 

Gráfico 1 - Orçamento da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro de 2010 a 2012 

 

Fonte: Elaboração própria baseada no Relatório de Gestão de 2012 da SMC-RJ. 

O orçamento menos comprometido potencializou a realização da terceira base do tripé 

que é de fomento à produção cultural por meio de editais. Em conjunto com o edital FATE, 

reativado por Feghali, foram criados os editais de Fundo de Apoio à Dança (FADA), ao Fundo 

de Apoio à Música (FAM), ao Fundo de Apoio às Artes Visuais (Pró-Artes Visuais). Os editais 

foram realizados em 2011 e 2012, fazendo com que o Secretário conseguisse cumprir uma 

das metas de sua gestão que era conseguir aumentar do apoio financeiro da Secretaria às 

atividades culturais. 

Para além das diretrizes, a gestão de Kalil também afirmou ter implementado 

significativos avanços em prol de um “aprimoramento da forma de participação da sociedade 

civil na gestão da política pública de cultura” (SMC-RJ, 2012, p. 49). Essa melhora foi 

justificada por intermédio de dois fatores: a tentativa de elaboração de um Plano Municipal de 

Cultura e a convocação para a primeira eleição do Conselho Municipal de Cultura. 

O Plano Municipal de Cultura teve seu esboço elaborado por meio de um convênio entre 

o MINC e a Universidade Federal da Bahia (UFB) ao longo de 2012.  A sua elaboração 

consistia em uma primeira etapa que seria realizada um 

[...] mapeamento dos equipamentos culturais da cidade, incluindo privados e 
públicos e na pesquisa de orçamentos e investimentos da própria SMC. A 
segunda etapa envolveu 11 setores artísticos (música, teatro, artes visuais, 
audiovisual, cultura popular, arte urbana, dança, livro e leitura, museus, circo 
e arquivo) e uma reunião com os produtores culturais localizados em 
comunidades pacificadas. Cada um dos setores teve uma ou mais reuniões 
onde foram levantados o que o setor considerava os pontos fortes e fracos 
da cultura na cidade e das necessidades de seu setor. A partir desse 
diagnóstico foram elaboradas diretrizes, que foram somadas ás diretrizes 
oriundas da 1° Conferência Municipal de Cultura, do Plano Diretor e da Lei 
Orgânica do município. A próxima etapa foi a construção de objetivos gerais 
e específicos relacionados ás diretrizes. A partir dos objetivos foram criadas 
as metas e as ações que deveriam ser cumpridas para se atingir os caminhos 
que o plano estava apontando. E por fim a definição de estratégias que 

11,6 mi
13,2 mi

29,5 mi

2010 2011 2012
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deveriam ser definidas pela SMC para a concretização do Plano. 
(CARVALHO, 2013, p. 62) 

Ao final de 2012 terminou a parceria entre a SMC e os dois organismos e ficou à cargo 

do município o prosseguimento do Plano. Até o primeiro semestre de 2018 o Plano não foi 

aprovado, apesar de ser tema de grupos técnicos por parte do Conselho e ter sua temática 

debatida em audiências públicas na Câmara dos Vereadores.  

O Conselho na gestão de Emílio Kalil continuou imobilizado. O Conselho Provisório já 

tinha sido expirado devido aos prazos da lei municipal que dava um prazo de 60 dias, ou seja, 

o corpo do conselho legalmente não existia mais. Contudo, como “era um grupo que tinha 

resistência” (ACQUARONE, 2018), eles continuaram a tentar um diálogo com o Secretário 

para a convocação da eleição. Eurípedes Gomes, ex-conselheiro da linguagem de patrimônio, 

em entrevista34 para esta pesquisa afirmou que acredita que a dificuldade de diálogo com Kalil 

era justificada por ele vir de um outro estilo de gestão. Kalil estava ambientado a cargos de 

perfil executivo e não acompanhava as discussões do campo da política cultural no que se 

refere à criação de um Sistema Nacional de Cultura e os seus desdobramentos nos estados 

e municípios. Apesar disso, ao final de sua gestão na Secretaria, foi realizada a primeira 

eleição do Conselho.  

Analisando as circunstâncias da Secretaria no momento, pode-se supor que o motivador 

do chamamento das eleições foi a maior articulação da SMC com o MINC, dado os esforços 

para elaboração do Plano Municipal de Cultura. Considerando que o Conselho é legalmente 

o principal órgão de fiscalização do Plano de acordo com os direcionamentos do Sistema 

Nacional, a confecção do Plano de Cultura demanda a vinculação de um Conselho em pleno 

funcionamento. Vale ressaltar que houve a iniciativa de contato com Emílio Kalil para 

contribuições para esta pesquisa e confirmação dessa tese, contudo não houve retorno. 

O fato é que as eleições foram realizadas e o conselho saiu da fase de imobilismo para 

retornar ao período de atividade. Segundo o relatório de gestão da Secretaria referente ao 

ano de 2012, o Conselho Municipal de Cultura era entendido como “de suma importância para 

a elaboração de diretrizes para a Política Municipal de Cultura e implementação de 

programas, projetos e ações [...]” (SMC-RJ, 2012, p. 49). O período coincidiu com o final da 

primeira gestão da Kalil, que deixou a Secretaria para gerir a Cidade das Artes. A reeleição de 

Eduardo Paes fez com que o mesmo oferecesse a pasta da cultura ao Partido Verde (PV) em 

                                                           
34 Foi realizada uma entrevista semiestruturada com o ex-conselheiro representante patrimônio Eurípides 
Gomes no dia 14 de maio de 2018. 
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troca de apoio político recebido nas eleições de 2012, fato que teria gerado desconforto e 

influenciado Emílio Kalil a sair da gestão da Secretaria. 

 

3.4 Considerações Sobre a Atuação do Conselho no Período  

Desde o início do Conselho evidenciou-se a influência do Secretário de Cultura na 

condução de seus trabalhos. Jandira Feghali teve uma grande contribuição ao criar o 

Conselho. A elaboração do regimento foi um campo de disputa entre a Secretaria e os 

conselheiros, onde, por fim, as contribuições da Secretária foram mais preponderantes que a 

dos conselheiros. Com a troca de secretários o Conselho tem suas atividades interrompidas 

e seus prazos expirados, fazendo com que até deixa-se de existir oficialmente.  Ana Luisa 

Lima ao assumir a SMC teria o papel de dar prosseguimento à convocatória da eleição. 

Contudo, seria uma nova empreitada o que não estava em seu campo de prioridades, uma 

vez que sua gestão foi pautada na execução de ações pré-estabelecidas por Jandira. Com 

Emílio Kalil inesperadamente as eleições são convocadas por influência, sobretudo, pela 

iniciativa de eleboração do Plano Municipal de Cultura e necessidade de funcionamento de 

um Conselho como órgão fiscalizador do Plano, fazendo com que o Conselho deixasse o 

período de imobilismo.  

Percebesse então que o período foi importante para o conselho devido à sua 

estruturação. Contudo, é evidente a influência do Secretário de Cultura, que é também seu 

presidente, na condução dos trabalhos. O Secretário pode tanto imprimir suas predileções no 

ordenamento do conselho ou fazer com que o mesmo deixe de operar ao, simplesmente, não 

convocar reuniões. 
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4. A ELEIÇÃO DO CONSELHO EM 2012 

A instituição da eleição deu-se por intermédio da publicação da Resolução N° 232 que 

concebeu a regulamentação da eleição e os critérios de seleção da comissão eleitoral  

(D.O.RIO, 2012). A Resolução que definiu os trâmites da eleição recebeu contribuições do 

Conselho Provisório, de acordo com a ex-conselheira Denise Acquarone. O capítulo 

apresentará os desdobramentos da eleição e o seu resultado. 

 

4.1 As Etapas e o Resultado 

A comissão eleitoral definida na Resolução N° 232 seria responsável por todo o 

processo eleitoral. Deveria ser constituída por 8 pessoas sendo duas representantes da 

comissão de educação e outras duas da comissão de cultura da câmara dos vereadores, uma 

da secretaria municipal de educação e três representantes da sociedade civil.  No quadro 

abaixo é demonstrado os integrantes dessa Comissão. 

Quadro 3 -  Integrantes Comissão Eleitoral do Conselho de 2012 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da publicação do D.O.Rio do dia 08/10/12 p.33. 

A Comissão Eleitoral foi integrada por 9 membros ao invés de 8, como determinado na 

Resolução N° 232. Além disso, há também a incorporação de 3 representantes da SMC, 

sendo que não há na regulamentação da eleição a exigência de participação de membros da 

Secretaria de Cultura. Esta sobre-representação da SMC tende a reforçar uma maior 

influência da agenda do Poder Executivo na Conselho. Se por um lado pode favorecer uma 

Nome Informações Atende ao Critério 

Emilio Richa Bechara Kalil Secretário de Cultura - 

Rita de Cássia Samarques 
Gonçalves 

Chefe de gabinete da SMC - 

Paulo Messina Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura do Rio de 
Janeiro 

Representante da Comissão 
de Educação e Cultura do 
Rio de Janeiro 

Gustavo Nogueira Sobreira de 
Moura 

Não foram encontradas 
informações 

- 

Celina Angela F. C. Macrini Servidora Pública na Secretaria 
Municipal de Educação 

Representante da 
Secretaria Municipal de 
Educação 

Fellipe Redó Integrante CUCA UNE  - 

Renilda Silveira Antonioli Não foram encontradas 
informações 

- 

Josefa Ribeiro Souza Não foram encontradas 
informações 

- 

Maria Guiomar de Paula Russio Servidora Pública na SMC - 
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sinergia entre a SMC e o conselho, de outro lado pode resultar na redução da influência da 

Sociedade Civil dentro do mesmo, pois o organismo pode ser contaminado pelo dirigismo do 

Poder Executivo. 

A Resolução N° 232 instituiu que o processo se daria em duas fases sendo a primeira a 

habilitação das candidaturas e formação do colégio eleitoral e a segunda fase a votação. Na 

primeira fase as instituições deveriam entregar a documentação para a comprovação de 

adequação às exigências35 da vaga do segmento social ou cultural que pretendiam concorrer. 

Após a habilitação, as instituições aptas iriam para a segunda fase, marcada inicialmente para 

o dia 26 de setembro de 2012.  

O colégio eleitoral foi definido em todas as entidades regularmente inscritas e habilitadas 

na primeira fase do processo. Para exercer o direito de voto, a entidade deveria indicar, por 

meio de ofício assinado pelo representante legal da entidade, a pessoa habilitada36 para 

representá-la na eleição. Além disso, as instituições estavam limitadas a votar dentro do seu 

próprio segmento, ou seja, uma instituição que estava concorrendo uma vaga do segmento 

cultural não poderia votar para as representações do segmento social e vice-versa.  

                                                           
35Para os representantes da Sociedade Civil e representantes das linguagens culturais os documentos 
exigidos para os candidatos a conselheiro, e consequentemente eleitores, nas linguagens culturais nas 
cadeiras que caberia votação foi exigido comprovante de atuação no respectivo segmento na cidade 
do Rio de Janeiro; b) Comprovante de sede da pessoa jurídica, com funcionamento ininterrupto há no 
mínimo 3 anos na Cidade do Rio de Janeiro; c) Comprovante de residência do indicado ou de sua 
atuação profissional ininterrupta na Cidade do Rio de Janeiro nos três anos anteriores à sua indicação; 
d) Estatuto e ata de criação da entidade; e) Comprovante de filiação dos indicados à entidade 
proponente; f) Curriculum dos indicados; e g) Cópia da ata da reunião do Órgão que decidiu pela 
escolha dos indicados. Para as vagas do segmento social que caberia votação foram as seguintes 
documentações : 1) Para Universidades e Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa: a) Comprovante 
de atuação na Cidade do Rio de Janeiro com funcionamento ininterrupto, no mínimo, de 3 anos; b) 
Comprovante de residência do indicado ou de sua atuação profissional ininterrupta na Cidade do Rio 
de Janeiro nos três anos anteriores à sua indicação; c) Comprovante de fundação ou criação da 
entidade; d) Comprovante de vinculação dos indicados à entidade; e) Curriculum dos indicados; e f) 
Cópia da ata da reunião do órgão que decidiu pela escolha dos indicados. 2) Para o inciso Empresas, 
fundações ou instituições: a) Contrato social, ata de fundação ou criação da entidade, bem como cópia 
da Identidade e do CPF do Representante Legal (original e cópia, ou cópia autenticada); b) 
Comprovante de atuação na Cidade do Rio de Janeiro com funcionamento ininterrupto, no mínimo, de 
3  anos; c) Comprovante de residência do indicado ou de sua atuação profissional ininterrupta na 
Cidade do Rio de Janeiro nos três anos anteriores à sua indicação; d) Comprovante de fundação ou 
criação da entidade; e) Comprovante de vinculação dos indicados à entidade; f)) Curriculum dos 
indicados; e g) Cópia da ata da reunião do órgão que decidiu pela escolha dos indicados. 3) Para os 
candidatos à vaga de Movimentos Sociais a) Comprovante de atuação no movimento social ao qual se 
vincula na Cidade do Rio de Janeiro, no mínimo, de 3 anos; b) Comprovante de residência do indicado 
ou de sua atuação no movimento social na Cidade do Rio de Janeiro nos três anos anteriores à sua 
indicação; c) Comprovante de vinculação dos indicados à entidade; d)) Curriculum dos indicados; e e) 
Cópia da ata da reunião do órgão que decidiu pela escolha dos indicados. 
36A pessoa indicada poderia ser apenas membros dos graus mais elevados de hierarquia dentro da 
instituição, de acordo como Regimento Interno. 
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A regulamentação da eleição também definiu a mesa receptora de votos, órgão que teria 

a incumbência de chefiar a segunda fase das eleições e garantir a idoneidade do processo. A 

mesa receptora de votos deveria ser constituída por dois representantes da comissão eleitoral 

criada pela Resolução N° 232; sendo um membro do Poder Legislativo na composição do 

Conselho Provisório; um representante dos membros do conselho provisório, dois 

representantes da Sociedade Civil, sendo um de cada segmento. Foram nomeadas as 

seguintes pessoas para composição: 

Quadro 4 – Mesa Receptora de Votos 2012 
Nome Informações Pessoais Atende ao Critério 

Gustavo Nogueira Sobreira de 
Moura 

Não foram encontradas 
informações 

- 

Paulo Messina Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura do Rio de 
Janeiro 

Representante do Poder 
Legislativo no Conselho 
Provisório 

Fellipe Redó Integrante CUCA UNE / Representante da Comissão 
Eleitoral 

Celina Angela F. C. Macrini Servidora Pública na Secretaria 
Municipal de Educação 

Representante da Comissão 
Eleitoral 

Márcio França Não foram encontradas 
informações 

- 

Ana Lucia Pardo Não foram encontradas 
informações 

- 

Josefa Ribeiro de Souza Não foram encontradas 
informações 

- 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da publicação do D.O.Rio do dia 22/12/12 p.49 

O Quadro 4 demonstra que a mesa receptora de votos não contou com nenhum dos 

nomeados da Sociedade Civil para o Conselho Provisório, apesar da exigência do 

regulamento da eleição. A redução de participação da Sociedade Civil em todo o processo 

evidencia a majoritária participação da Secretaria de Cultura no Conselho, demonstrando o 

dirigismo do Poder Executivo e a subparticipação popular no organismo. Acredita-se assim 

que o Conselho desde a sua constituição não teve o compromisso de ser um canal de 

participação e democracia, o que em teoria é o oposto do que se espera de conselhos 

gestores. 

A primeira eleição para o conselho em 2012 contou com um encadeamento de 

contrariedades. Primeiro o fato de ter sido convocada praticamente três anos após a 

constituição do conselho, enquanto no decreto de criação estipulava-se o prazo máximo de 

seis meses para a convocatória; o não seguimento das regras de representação tanto na 

comissão eleitoral quanto na mesa receptora de votos; e as diversas postergações de prazo 

devido ao baixo número de inscrição de candidatos e eleitores, como pode ser analisado nas 

atas de reunião da comissão eleitoral publicadas no D.O.Rio nos dias 09/10/12 e 31/10/12.  
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A primeira etapa da eleição contou com a inscrição de 19 instituições, sendo 13 para o 

segmento cultura e 5 para o segmento social - uma instituição inscreveu-se para os dois 

segmentos. Vale ressaltar que eram 16 vagas para ambos os segmentos, considerando as 

suplências, o que demonstra a baixa capilaridade da eleição.  De acordo com a ata de reunião 

da comissão eleitoral, publicada no dia 09/10/12 no D.O.Rio, nenhuma instituição foi habilitada 

prontamente na fase de entrega de documentos, a justificativa mais recorrente para 

inabilitação foi ausência de estatuto e ata autenticadas. A comissão concedeu o prazo de três 

dias úteis após a publicação da informação no diário oficial para que as instituições se 

adequassem às exigências de documentação.  Após a concessão de prazo para readequação 

as exigências, 18 instituições foram habilitadas: 12 do segmento cultural e 6 do segmento 

social. 

A votação foi realizada no dia 22 de novembro de 2012 e teve o seguinte resultado: 

Quadro 5 - Contagem de Votos do Processo Eleitoral 2012 

Nº de candidatos 18 

Nº de votantes 16 

Nº de faltosos 2 

Nº de cédulas distribuídas 16 

Nº de cédulas recebidas 16 

Nº de cédulas inutilizadas 2 

Nº de votos nulos 3 

Nº de votos em branco 5 

Nº de votos válidos nas linguagens dos 2 segmentos 85 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da publicação do D.O.Rio 04/12/12 p.59. 
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Quadro 6 – Recontagem de Votos Eleição 2012  
Segmentos Instituição Linguagem Quantidade de 

Votos 

Segmento 
Cultural 

Instituto Tá na Rua Cultura Popular 9 

Fundação Darcy Ribeiro Cultura 
Afrobrasileira 

5 

Observatório de Favelas Audiovisual 6 

Projéteis-Cooperativa Carioca de 
Empreendimentos Culturais 

Teatro 9 

Sated/ Sindicato dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos de 
Diversões do Estado do RJ 

Circo 10 

Sindicato dos Profissionais de 
Dança do Estado do RJ 

Dança 7 

MII/ Sociedade Amigos do Museu 
de Imagens do Inconsciente 

Patrimônio 10 

Instituto Brasil de Pesquisa e 
Divulgação  

Literatura 9 

 

Segmento 
Social 

Associação Redes de 
Desenvolvimento da Maré 

Empresas, 
Fundações e 
Instituições 

2 

Associação Comercial do RJ Empresas, 
Fundações e 
Instituições 

1 

Associação Cultural Amigos do 
Agito 

Empresas, 
Fundações e 
Instituições 

1 

CIMA/ Centro de Cultura e 
Informação e Meio Ambiente 

Empresas, 
Fundações e 
Instituições 

1 

FAM RIO/ Federação das 
Associações de Moradores do 
Município do RJ 

Empresas, 
Fundações e 
Instituições 

1 

AFROBRASILEIRO – COBRA/ 
Centro de Estudos e Cooperação 

Movimentos Sociais 3 

Total de Votos 74 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da publicação do D.O.Rio do dia 04/12/12 p.59. 

No trabalho de apuração da mesa receptora de votos verificou-se o empate na suplência 

do Segmento Social (Empresas, Fundações e Instituições). De acordo com a regulamentação 

da eleição deveria ser realizado um 2º pleito para desempate, então definiu-se que agendar-

se-ia um novo turno para desempate da vaga de suplente no segmento social para 

representação de empresas fundações e instituições e aproveitar-se-ia o pleito para o 

preenchimento das vagas sem candidatos inscritos no segmento cultural para a suplência na 

linguagem de artes visuais e de música e no segmento social para a vaga de titular e duas 

suplências na representação de movimentos sociais de Gênero, LGBT  e Pessoas Deficientes. 
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No segundo pleito, realizado no dia 14 de dezembro de 2012, foram eleitos os suplentes 

da representação de empresas e fundações e da linguagem de músicas (D.O.RIO, 2012, p. 

57). As demais vagas ficaram em vacância, conforme descrito no quadro abaixo: 

Quadro 7- Resultado da eleição de 2012 para Conselheiros da Sociedade Civil no 
Segmento Cultural 

CADEIRAS LINGUAGEM ENTIDADE CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

Cultura Popular, 
Urbana e 
Afrobrasileira 

Cultura Popular  Instituto Tá na Rua 
Marcelo de Oliveira 
Bragança Titular  

Cultura Afrobrasileira Fundação Darcy Ribeiro Haroldo Costa Suplente 

Cultura Urbana Vago - - 

Audiovisual e 
Artes Visuais 

Audiovisual 
Observatório de Favelas 
do RJ 

Elionalva Souza 
Silva Titular  

Artes Visuais Vago - - 

Teatro e Música 

Teatro 

Projeteis - Cooperativa 
Carioca de 
Empreendimentos 
Culturais 

Patrick Sampaio 
Fernandes Titular  

Música Vago - - 

Dança e Circo 

Circo 

Sindicato dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos 
de Diversões do Estado 
do Rio de Janeiro Jorge Coutinho Titular  

Dança 

Sindicato dos 
Profissionais da Dança 
do Estado do RJ 

Denise Acquarone 
de Sá Suplente 

Memória, 
Patrimônio e 
Literatura 

Patrimönio 

Sociedade Amigos do 
Museu de Imagens do 
Inconsciente 

Eurípedes Gomes 
da Cruz Jr. Titular  

Literatura 
Instituto Brasil de 
Pesquisa e Divulgação Marcelo Tisciuzzi Suplente 

Memória Vago - - 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do D.O.Rio do dia 27/11/12 p.44. 

 
Quadro 8 - Resultado da eleição de 2012 para Conselheiros da Sociedade Civil no 

Segmento Social 

CADEIRAS LINGUAGEM ENTIDADE CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

Empresas, 
Fundações e 
Instituições Intuição 

Associação Redes de 
Desenvolvimento da 
Maré 

Alberto Aleixo de 
Souza Titular 

Movimentos 
Sociais: 
Gênero, 
Afrobrasileiro, 
LGBT e 
Pessoas 
Deficientes 

Movimento Social 
Afrobrasileiro 

Centro de Estudos e 
Cooperação Brasil 
Continente Africano e 
Diáspora 

Luiz Eduardo Alves 
de Oliveira Titular 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do D.O.Rio do dia 27/11/12 p.44. 
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Apenas em junho de 2013 os representantes do Poder Público foram nomeados, quase 

7 meses após a divulgação do resultado das eleições, conforme Quadro 9. Logo após a 

nomeação, foi convocada a primeira reunião do conselho eleito e, por conseguinte, iniciou-se 

uma nova fase do Conselho que durou até o final de 2015. 

Quadro 9- Representantes do Poder Público nomeados em 2013  
Representação Nome 

Presidência Titular: Sérgio Henrique Sá Leitão Filho 
Suplente: Cláudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo 

SMC Titular: Danielle Barreto Nigromonte 
Suplente: Lia Cabral Baron 

RioFilme Titular: Adrien Muselet 
Suplente: Inês Aisengart Menezes 

Fundação Planetário  Titular: Fellipe Redó 
Suplente: Bruno Rainho Mendonça 

Secretaria de Educação Titular: Celina Elina Ângela Faria Costa Macrini 
Suplente: Christiane Soares de Moraes Rosa 

Secretaria Especial de Turismo Titular: Paulo Rocha Villela 
Suplente: Philipe Campello Costa Brondi Silva 

Secretaria do Meio Ambiente Titular: Danielle Ferreira Simas 
Suplente: Renata Salles D’acri 

Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade 

Titular: Laura Di Blasi 
Suplente: Aline Romeu Xavier 

Secretaria Especial de Política para 
as Mulheres 

Titular: Mara Nubia Marciel 
Suplente: Vanda Maria de Souza Ferreira 

Coordenadoria Especial da 
Diversidade Sexual 

Titular: Carlos Alberto Tufvesson 
Suplente: Flávia Figueiredo Brazil 

Coordenadoria da Juventude Cidadã Titular: Fernando Dias da Silva 
Suplente: Igor Bruno de Freitas Pereira 

Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara Municipal 

Titular: Reimont Luiz Otoni 
Suplente: Thiago K. Ribeiro 

 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do D.O.Rio do dia 12/06/13 p.13 
 

4.2 Considerações sobre o Processo Eleitoral 

Como balanço do processo da primeira eleição do Conselho pode-se afirmar que foi 

uma convocação tardia, quase 3 anos após a criação do Conselho. A demora para a 

convocatória foi apresentada no capítulo anterior devido à troca de gestões da pasta cultural 

e de suas características de condução da Secretaria.  

Na avaliação de Eurípides Gomes, “o processo eleitoral de 2012 foi doméstico [...]. Não 

teve aquela participação que eu gostaria da sociedade, só que foi o que foi possível naquele 

momento” (GOMES, 2018). No que se refere a baixa participação evidenciam-se duas causas: 

 Critério para participação do conselho bastante rigoroso. Era necessário ser uma 

instituição com atuação há pelo menos 3 anos na cidade e não receber nenhuma 
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verba direta da Secretaria de Cultura ou não ter interesse em participar de algum 

edital de fomento; 

 Desconhecimento sobre a importância do organismo. A construção do conselho 

e suas referências eram muito novas na época. Por mais que houvesse as 

mobilizações para a criação de um Sistema de Cultura e a realização das 

Conferências, havia certo desconhecimento sobre importância e a forma de 

atuação do Conselho. 

Considerando os dois fatores em conjunto, não era interessante para as instituições a 

sua participação no conselho. Isso porque não era evidente os benefícios de sua participação 

no organismo além deste envolvimento resultar, consequentemente, na dispensa de qualquer 

tipo de fomento da Secretaria. Sendo assim, constatou-se que só participaram da primeira 

eleição instituições que já estavam atuando em prol da construção do Conselho desde 2009, 

por isso o processo eleitoral pode ser considerado como “doméstico”.  

Os procedimentos da eleição foram dominados pela Secretaria com quase nula 

influência dos conselheiros do Conselho Provisório, apesar das exigências legais. Para 

agravar o quadro de um processo que se espera que seja democrático, ainda houve uma 

contagem de votos obscura, que segundo os dados apresentados, poderia levantar 

questionamentos quanto a legitimidade de todo o processo. Todas essas questões levantadas 

de falta de representatividade, do desconhecimento da importância do Conselho para a 

política cultura do município após o processo eleitoral e acompanharam o funcionamento do 

Conselho até 2015. 
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5. O CONSELHO ELEITO E A SUA ATUAÇÃO 

O capítulo tem o objetivo de discorrer sobre a atuação do Conselho durante a sua 

primeira composição de conselheiros eleitos representantes da Sociedade Civil. No período, 

na II Conferencia Municipal de Cultura, foram levantados pelos conferencistas 

questionamentos quanto à representatividade e à legitimidade, dubiedades essas que se 

iniciaram ainda no processo de eleição, como apresentado no capítulo anterior. Esses 

questionamentos embasaram as críticas dos conselheiros ao próprio Conselho e 

influenciaram a reestruturação de seu regimento interno em 2015. Compreendendo a 

interferência dos Secretários no Conselho, a explanação do período será feita pontuando as 

gestões de Sérgio Sá Leitão e a de Marcelo Calero.  

 

5.1 A Gestão de Sérgio Sá Leitão  

Sérgio Sá Leitão é jornalista e em 2003 iniciou sua carreira pública em cargos ligados 

ao Ministério da Cultura. Entre 2003 e 2006, foi chefe de gabinete do Ministro da Cultura. Logo 

após a sua experiência no MINC, foi nomeado assessor da presidência do Banco de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde foi um dos responsáveis pela criação 

do Departamento de Economia da Cultura e do Programa de Apoio à Cadeia Produtiva do 

Audiovisual. De 2007 a 2008, trabalhou na Agência Nacional do Cinema como assessor da 

presidência e logo após como diretor. Posteriormente tornou-se presidente da RioFilme, 

atendendo um convite do prefeito em mandato, Eduardo Paes. 

A cidade passava por momentos de protagonismo nacional e internacional com a 

iminência de realização de megaeventos esportivos como a Copa das Confederações da FIFA 

em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas em 2016. Pautando-

se nos bons resultados que a RioFilme apresentava e no interesse de dar maios ênfase à 

área de economia criativa da cidade, Paes nomeou Sá Leitão como Secretário Municipal de 

Cultura no final de 2012 (ROSA, 2012).  

Ao início de sua gestão, o então Secretário informou que a inspiração para o 

gerenciamento da secretaria seria o modelo implementado por Gilberto Gil no MINC entre 

2003 e 2008. O foco da SMC seria o desenvolvimento da economia criativa, a revitalização 

do porto através da cultura, as artes e a transparência do fomento à cultura através dos editais. 

Além disso, Sá Leitão tinha que cumprir algumas metas pré-estabelecidas no Planejamento 

Estratégico da Prefeitura que determinava 

1: Elaborar diagnostico dos espaços culturais da SMC e respectivos projetos 
de revitalização; 
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2: Expandir e diversificar a oferta cultural da cidade por meio do Programa de 
Fomento a Produção Cultural Carioca e da lei municipal de incentivo à cultura; 
3: Implantar um novo modelo de gestão nos espaços culturais da SMC; 
4: Implantar o programa Cultura Viva em parceria com o MinC, de modo a 
apoiar Pontos de Cultura e Pontoes de Cultura na cidade; 
5: Capacitar artistas, técnicos e produtores culturais; 
6: Realizar o levantamento de indicadores culturais da cidade e iniciar a 
elaboração do Plano Municipal de Cultura. 
(SMC-RJ, 2016, p. 55) 

Sua gestão foi marcada por voluptuosos orçamentos anuais da pasta da cultura, assim 

como por conflitos com movimentos sociais culturais do município. As próximas duas seções 

do capítulo apresentarão os mencionados contextos.   

 

5.1.1 O Fomento  

Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no mês de posse de Sá Leitão, foi 

aprovada a revisão da Lei do ISS, fruto de reinvindicações de produtores culturais e empresas 

do setor. A lei anterior de N° 1940/92 fixava o repasse dos impostos em no máximo 0,38% do 

imposto arrecadado pela prefeitura, com as alterações o repasse foi para 1%. Assim, 

configurou uma ampliação dos incentivos fiscais para o campo da cultura. 

Para além do aumento do percentual de renúncia fiscal de organizações e empresas 

cariocas, a nova Lei Municipal de N° 5553 de 14 de janeiro de 2013 também modernizou os 

seus procedimentos, tornando-os menos burocráticos e mais transparentes através da 

internet. A escolha dos projetos culturais beneficiados deixou de ser por ordem de entrega e 

passou a ser realizada pela Comissão Carioca de Promoção Cultural (CCPC). 

A CCPC deveria ser comporta por integrantes da administração pública e pessoas de 

notório saber cultural e não poderiam estar vinculados a nenhum projeto a ser analisado. As 

suas funções seriam analisar e certificar os projetos culturais como aptos a receber a verba 

oriunda da renúncia fiscal das empresas. Os critérios utilizados seriam a “admissibilidade, 

alcance e orçamento” (SMC-RJ, 2016, p. 10) do projeto, e a Comissão também deveria 

“efetuar a gestão, o acompanhamento técnico de execução e o assessoramento que antecede 

a análise de prestação de contas” (SMC-RJ, 2016, p. 10). Sá Leitão afirmou em entrevista à 

jornalista Cristina Tardáguila que com a CCPC não haveria “espaço para dirigismo” 

(TADÁRGUILA, 2012, p. 1) em sua gestão na Secretaria. De acordo com a análise das atas 

de reunião do Conselho, o CCPC passou a competir com uma das áreas de atuação que os 

conselheiros do segmento cultural reivindicavam que é a de definição dos critérios de seleção 

dos projetos com o Conselho em uma das demandas de atuação dos representantes do 

segmento cultural dentro do Conselho,  
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Com as alterações na lei de renúncia fiscal do município houve um aumento substancial 

no montante de fomento indireto da Secretaria, conforme demonstra o Gráfico 2. Essa linha 

de fomento direciona-se integralmente as verbas oriundas da Lei de ISS, que só no de 2013 

tiveram um aumento de 145% causados pelas facilidades implementadas pelas alterações da 

lei. Ao longo dos anos seguintes o valor investido continuou progredindo tornando-se “a maior 

lei municipal de incentivo à cultura do pais” (SMC-RJ, 2016, p. 10). 

Gráfico 2 – Investimento em Fomento Indireto da SMC do Rio de Janeiro de 2009 a 
2015 

 

Fonte: Elaboração própria baseado no Relatório de Gestão da SMC-RJ de 2009-2016. 

 Ademais do crescimento do fomento indireto, a gestão de Sá Leitão também foi 

marcada pelo financiamento direto da Secretaria. Esse se dava por intermédio de editais e as 

Ações Estratégicas que em conjunto formavam majoritariamente o denominado fomento 

direto. 

Ao final de 2012 o panorama de orçamento da SMC era de contingenciamento causado 

pela previsão de redução de arrecadação da Prefeitura. Havia estimativa de corte de 1/6 do 

orçamento previsto para 2013. Apesar disso, Sá Leitão comprometeu-se em não interferir nos 

valores disponibilizados aos editais de fomento direto que até o momento eram formados 

pelos fundos de apoio FATE, FADA, FAM e Pró-Arte (REIS, 2013, p. 12). 

Ainda no primeiro semestre de 2013 ocorreu o descontingenciamento que não só anulou 

o corte orçamentário como gerou o repasse de créditos suplementares por parte da Prefeitura 

à Secretaria. Esse acréscimo do orçamento e o fato de Eduardo Paes ter “comprado muitas 

das propostas” de Sá Leitão, segundo o próprio Secretário informou em entrevista a Tardáguila 

e Reis (2013, p. 1), permitiram com que a SMC investisse mais em fomento direto. Como 
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estratégia, houve uma fusão de todos os fundos no Programa de Fomento à Cultura Carioca. 

A junção de novas linguagens e ações como circo, leitura, publicações, espetáculos em 

espaços públicos, projetos em comunidades pacificadas. Os editais antes de sua abertura 

foram colocados em consulta pública e em 2013 disponibilizaram R$33 milhões para serem 

distribuídos entre os projetos, conforme pode ser analisado na Tabela 1 (SMC-RJ, 2016, p. 4).  

Tabela 1 – Investimento no Fomento Direito via Programa de Fomento à Cultura 
Carioca SMC-RJ em 2013 

Linhas de Ação Inscritos Selecionados Valores 

Teatro 712 51 12 milhões 

Circo 50 13 2 milhões 

Música 293 21 4 milhões 

Dança 119 19 4 milhões 

Artes Visuais 200 22 4 milhões 

Incentivo ao Hábito de Leitura 143 14 1 milhão 

Estudos e Pesquisas Sobre 
Cultura Carioca 156 7 1 milhão 

Espetáculos e Intervenções ao Ar 
Livre 151 13 1 milhão 

Mostras, Festivais, Mercados e 
Premiações Culturais 238 20 4 milhões 

Total 2062 180 33 milhões 

Fonte: Elaboração própria baseada no Relatório de Gestão da SMC-RJ de 2009-2016 

O Programa de Fomento à Cultura Carioca foi a principal linha de atuação do fomento 

direito durante a gestão de Sá Leitão, contudo não foi a única. Ademais, houve implementação 

do convênio com o MINC para a realização do Programa Cultura Viva no município que 

garantiu mais R$19 milhões para a realização de projetos culturais na cidade, e o investimento 

em Ações Estratégicas que consistia em  

[...] fomentar projetos de grande porte, com notório reconhecimento, marca 
consolidada no mercado ou relevância no calendário cultural da cidade. Em 
sua maioria, trata-se de iniciativas com grande impacto social e/ou econômico 
e, além disso, com potencial de mobilizar grandes quantitativos de 
profissionais, agentes e público (SMC-RJ, 2016, p. 10).  

Essa linha de atuação era questionada por movimentos sociais que afirmavam que esse 

tipo de repasse não era democrático. Como exemplo, a crítica ao compromisso firmado entre 

a SMC e a Companhia de Dança Deborah Colker de repasse anual de R$2 milhões de 2013 

até 2017, o que era metade do que seria investido na linha de dança no ano de 2013 em todo 

o município e que deveria ser dividido por entorno de 20 companhias de dança. A atitude da 

Secretaria era classificada como dirigismo político por parte dos movimentos, o Secretário em 

entrevista a Tardáguila e Reis (2013, p. 1) usou o contra-argumento de que “os editais 
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atendem à pluralidade. Os Convênios, à excelência”, justificando que a Companhia de Dança 

Deborah Colker promovia a cidade através da excelência de suas apresentações no exterior. 

Essa questão como nenhuma outra referente a orçamento foi discutida em reuniões do 

Conselho, de acordo com todas as atas de reunião publicadas no período e dos depoimentos 

dos ex-conselheiros entrevistados. A ausência de alusões à pauta orçamentárias é justificada 

devido às restrições de competência do Conselho, que não incluem diligencias a questões 

orçamentárias da Secretaria.  

 

5.1.2 O Conflito  

Além de ter sido um período de expansão de editais de fomento, a gestão de Sá Leitão 

também foi marcada por mobilizações de movimentos sociais na área de cultura, sendo 

destacados os movimentos que “Rio Mais Cinema, Menos Cenário” e o “Reage Artista”. Vale 

ressaltar que a sua gestão atravessou as Jornadas de Junho de 2013, período o qual uma 

onda de protestos apartidários ocorreu em todas as capitais do país e reivindicavam melhoras 

políticas, econômicas e sociais.  

O movimento Rio mais Cinema, Menos Cenário aconteceu em setembro de 2014 no 

Festival do Rio e questionava as políticas públicas na área de cinema. Em suma, o movimento 

reivindicava “mais transparência nos gastos, uma maior diversidade nos projetos 

contemplados com verbas públicas, diálogo com o setor e investimento mais robustos para a 

economia do audiovisual” (MIRANDA, 2014, p. 1). Ademais, alegavam falta de diversidade 

cultural nas telas de cinema devido a concentração de investimento.  

O Reage Artista surgiu no início da gestão de Sá Leitão quando ocorreu o fechamento 

de diversos espaços culturais na cidade por falta de alvará do Corpo de Bombeiros37. Devido 

à comoção causada pela tragédia do município de Santa Maria38 em janeiro de 2013, a 

prefeitura decidiu vistoriar diversos espações culturais e casas de show na cidade por 

precaução. Como consequência da ação, 36 espaços culturais do município foram fechados 

por não estar com os alvarás atualizados, sendo esses 9 teatros da Rede Municipal e 10 

                                                           
37O alvará é resultado de uma vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros que tem como objetivo a 
verificação das condições de segurança contra incêndio e pânico dos estabelecimentos e eventos de 
reunião de público, baseando-se no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico.  
38 Incêndio ocorrido dentro da Boate Kiss na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, o qual mais de 
240 pessoas faleceram. Uma das causas apontadas para a tragédia foram alterações estruturais 
realizadas pelo proprietário do estabelecimento que teriam sigo embargadas caso o alvará do Corpo 
de Bombeiros da casa de shows estivesse em dia.  
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Lonas Culturais que tiveram suas respectivas programações interrompidas pelo fechamento. 

O Secretário em entrevista coletiva se disse surpreso com a situação por não saber que os 

espaços não estavam com a documentação em dia e prometeu disponibilizar recursos para a 

regulamentação dos espaços (REIS, 2013, p. 3). Contudo, a reabertura dos teatros demorou 

mais tempo do que as duas semanas previstas inicialmente. Um mês após a decisão de fechar 

os espaços, dos 11 teatros integrantes da Rede Municipal apenas um teatro foi reaberto, o 

que gerou protestos mobilizados por atores e produtores culturais (REIS, 2013, p. 12). 

Na semana que ocorreu o fechamento dos teatros, os produtores de espetáculos 

teatrais prejudicados com a decisão se mobilizaram e criaram o movimento Reage Artista. Os 

seus integrantes questionavam a SMC “por não saber diferenciar o que é um risco eminente 

de pendências burocráticas” (REIS, 2013, p. 12), o que gerava a morosidade para reabertura 

dos teatros. A delonga para resolução dos problemas fez com que o movimento ganhasse 

corpo através de mobilizações compostas por encenações e peças ao ar livre, protestos na 

porta da SMC e reuniões abertas à classe artística carioca que contabilizavam a presença de 

mais de 200 pessoas (REIS, 2013).  

Nos meses seguintes, o Secretário intensificou o atrito com o movimento quando 

divulgou duas determinações para o segmento teatral carioca. A primeira foi o 

estabelecimento da meia entrada para todos os moradores do Rio de Janeiro nos teatros da 

Rede Municipal; e a segunda foi a declaração de intenção de modificação do formato de 

gestão dos teatros municipais, implementado por Jandira Feghali em 2009. 

No que concerne à primeira determinação, em abril de 2013 Sá Leitão por meio de 

resolução municipal instituiu o direito à meia entrada nos espaços culturais municipais para 

todos aqueles que comprovassem residência na cidade do Rio de Janeiro. Sá Leitão justificou 

a decisão afirmando que a SMC estava “[...] abrindo esse direito ao contribuinte carioca que, 

por meio de impostos, mantém os teatros” (TARDÁRGUILA, 2013, p. 3)  e que a decisão foi 

“[...] fruto de uma pesquisa feita ano passado [2012] na rede municipal” (TARDÁRGUILA, 

2013, p. 3). A decisão gerou crítica por parte dos produtores culturais que afirmava que o 

Secretário estava promovendo uma dependência total e completa do patrocínio, já que a 

bilheteria não seria mais suficiente para cobrir os custos da produção teatral. O Reage Artista 

tentou dialogar com Sá Leitão a respeito das consequências das medidas, contudo o grupo 

queixou-se de ser pouco ouvido e de não ter seus pleitos levados em consideração nas ações 

da Secretaria (VENTURA, 2013). 

Quanto ao segundo aspecto, o formato da gestão dos teatros municipais, sua gerencia 

era determinada pelas residências artísticas que cuidavam da programação cultural dos 
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espaços, conforme implementado em 2009. Em junho de 2013 a intenção de Sá Leitão era 

implementar “permissões de uso”, um formato que buscava unificar o gerenciamento artístico 

e administrativo da Rede Municipal de Teatros. Os movimentos sociais, principalmente o 

Reage Artista eram contra essa determinação por acreditarem que os teatros públicos 

deixariam de receber pequenas produções por conta da gerência empresarial dos espaços, 

assim como ocorreu no período de Ricardo Macieira enquanto Secretário Municipal de 

Cultura. Os movimentos sociais intitularam o episódio de “privatização dos teatros” (REIS e 

PONTES, 2013). No momento, o conselho encontrava-se em processo de definição dos 

conselheiros representantes do Poder Público e ainda não tinha realizado a primeira reunião 

com o corpo de conselheiros eleitos no processo eleitoral de 2012. 

Em agosto de 2013 a II Conferência Municipal de Cultura do Rio de Janeiro foi realizada 

em meio ao contexto das grandes mobilizações políticas causadas pelas Jornadas de Junho, 

do desgaste do Secretário de Cultura com alguns segmentos culturais, principalmente o 

teatro, e da forte organização de movimentos reivindicatórios por mais participação popular 

na política. Com mais de 500 pessoas presentes no recém-inaugurado Teatro João Nogueira 

– Imperator, a II Conferência foi presidida por Sá Leitão e organizada pelo Conselho Municipal 

de Cultura.  

 

5.1.3 A II Conferência Municipal de Cultura do Rio de Janeiro  

A primeira reunião do conselho eleito ocorreu sete meses após a nomeação dos 

conselheiros no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. A principal motivação para a 

convocação era a necessidade de organização da II Conferencia Municipal de Cultura (II 

CMC), pois em novembro de 2013 estava agendada a III Conferência Nacional de Cultura (III 

CNC).  

Tal qual a Conferência Nacional anterior (II CNC realizada em 2010), para a participação 

dos municípios era necessária a realização de conferências municipais para escolha de seus 

delegados que representariam o município nas Conferência Estadual e, posteriormente, na 

Nacional. Como determinado na Lei Municipal de N° 5101 de 27 de outubro de 2009, era 

competência do Conselho a coordenação da Conferência Municipal.  

Seguindo o protocolo, foram realizadas duas reuniões em julho de 2013 (CMC-RJ, 2013) 

que trataram da programação, do regimento e da metodologia da II Conferencia Municipal. 

Definiu-se que os temas da II Conferencia não seriam definidos através de consulta à 

Sociedade civil, e sim pelo direcionamento apresentado pelo MINC dos eixos de debate da 

Conferência Nacional que seria realizada posteriormente. Em suma, os objetivos da II CMC 



 

61 
 

delimitaram-se nos desdobramentos dos seguintes eixos: implementação do Sistema 

Municipal de Cultura; produção simbólica e diversidade cultural; cidadania e direitos culturais; 

e cultura e desenvolvimento. De acordo com os relatórios da II Conferência elaborado pela 

comissão organizadora, a procura para as inscrições para a II CMC foi maior do que para a I 

CMC e os resultados da II CMC também foram melhores no que concerne à organização e 

colaboração da Sociedade Civil nas propostas para as políticas culturais do município (CMC-

RJ, 2013, p. 54). Todavia, a II Conferência foi mais conflituosa do que a I Conferência 

Municipal. 

Antes de sua realização da II Conferência Municipal houve encontros organizados por 

movimentos sociais, sendo um desses movimentos o Reage Artista. Esses encontros 

denominaram-se Desconferência Livre de Cultura e ocorreram do final de julho ao início de 

agosto de 2013 e objetivavam ser um espaço de reunião, debate, articulação e preparação 

do segmento cultural carioca para uma atuação consistente e unificada na II Conferência. 

Suas pautas de discussão foram definidas de acordo com os eixos pré-estabelecidos para a 

II Conferência, inclusive o seu regimento de funcionamento.  

Na abertura da II Conferencia, houve um clima de conflito onde aqueles que se 

mobilizaram na Desconferência se posicionavam contra todas as propostas e mecanismos do 

regimento da II Conferência. Esse posicionamento foi consequência dos atritos que o Prefeito 

acumulou com os movimentos sociais ao longo de sua gestão, como o caso do Reage Artista. 

Os participantes argumentavam estar cansados do modelo de discussão em forma de 

palestra e pediram que o debate fosse participativo. Reivindicavam também uma nova 

composição para os delegados representantes da sociedade civil eleitos para as próximas 

etapas da Conferência que deveria acomodar ainda [para além das 24] uma cadeira para os 

artesãos, outra para os representantes da cultura de favela e mais uma para os povos 

tradicionais. Consequentemente, foi alvo de críticas o Conselho Municipal de Cultura e seus 

representantes por terem sido eleitos em processo pouco participativo e em alguns casos não 

serem personalidades reconhecidas dentro de sua linguagem cultural.  

A ex-conselheira Denise Acquarone definiu a II Conferência como conflituosa “por que 

grande parte das pessoas que estavam no Reage Artista tinham uma política de embate e o 

Sérgio [Sá Leitão] era visto como o inimigo. Não tinha a menor possibilidade de diálogo e o 

conselho ficou exprimido no meio disso”. O ex-conselheiro Eurípides Gomes acredita que o 

papel de condução dos trabalhos que deveria ser feito pelo Conselho foi reduzido devido ao 

embate, “a gente não tinha espaço dentro da conferência, a gente era ouvinte na conferência”.   
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O atrito foi em demasia a ponto de um dos conselheiros, Patrick Sampaio, representante 

da linguagem teatral renunciar na plenária de debate alegando em carta aberta que   

[...] o processo de eleição para o Conselho Municipal de Cultura que me levou 
a cadeira como Conselheiro foi algo de que a grande maioria dos agentes da 
Cultura na cidade nem chegou a tomar conhecimento. Não me sinto 
representativo. A representatividade de todo o Conselho tem sido 
questionada e é preciso reconhecer que deve ser assim. Enquanto esse 
processo não se tornar, de fato, democrático, amplamente difundido, não 
passará de retórica. A prefeitura do Rio de Janeiro tem acumulados nos 
últimos 3 anos mais de 100 milhões gastos em publicidade e elogio de si, 
enquanto processos de importância inestimável como a composição de um 
Conselho Municipal de Cultura e está própria Conferência são negligenciados 
nesse sentido [...] Enquanto não estiverem garantidas as cadeiras também 
por vínculo territorial e não apenas por linguagens, esse Conselho não será 
efetivo e não me representará. Enquanto as culturas tradicionais não tiverem 
garantidas suas cadeiras, esse Conselho não será efetivo e não me 
representará [...] Enquanto os representantes da Sociedade Civil não tiverem 
suplentes de seus segmentos e tiverem que revezar cadeiras e o poder de 
voto (quando os representantes do poder público tem suplentes específicos) 
esse conselho não será efetivo e não me representará (TARDÁGUILA, 2013, 
p. 2). 

Em entrevista Sá Leitão lamentou a saída de Patrick Sampaio e comentou que o 

conselho perdia “porque ele poderia dar boas contribuições e que ele perde também porque 

é a partir de espaços como o conselho que podemos debater as mudanças” (TARDÁGUILA, 

2013, p. 2). Denise Acquarone, como boa parte dos conselheiros à época, foi contra o 

posicionamento de Patrick Sampaio. Isso porque não concordava com o argumento utilizado 

por Sampaio de que pertencer ao conselho significava que estava compactuando com o Poder 

Público. Para ela ser membro do conselho era sinônimo de negociar com o poder público e 

assim garantir o posicionamento da sua linguagem na elaboração das políticas públicas do 

município. Ou seja, é participar do processo decisório, mitigando perdas e maximizando 

conquistas. 

A insatisfação por parte dos conferencistas com o Conselho evidenciou nas propostas 

resultantes da II Conferência. Em resumo, dentre as 64 proposições oriundas dos debates da 

II CMC, 4 vinculavam-se diretamente com modificações no Conselho: 

[...] Reestruturar o Conselho Municipal de Cultura a partir da constituição de 
um fórum de cultura da cidade, que delibere um novo formato, regimento e 
funcionamento do conselho, ampliando os espaços de representação 
territorial e temática, contemplando a diversidade cultural e a representação 
de povos, culturas tradicionais e urbanas;  
[...] Reconhecer no Conselho Municipal de Cultura as cadeiras para 
Indígenas, Ciganos e Povos Tradicionais de Matrizes Africanas; Artesões e 
Agentes Sociais; COMDEDINE [Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 
dos Negros da Prefeitura do Rio de Janeiro], Carnaval, Cultura de Favelas e 
Periferias; 
[...] Criar uma agenda de fóruns culturais de escuta que considerem a 
transversalidade (linguagens e territórios) e que sirvam como base para o 
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desenvolvimento de políticas públicas, mantendo diálogo contínuo com os 
órgãos deliberativos (Conselho de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, 
Comissão Parlamentar de Educação e Cultura e outros); 
[...] O Conselho Municipal deve contar com uma comissão conjunta entre os 
poderes executivo, legislativo e da sociedade civil, que ampare o conselho e 
instrua-o com informações, indicadores de diagnóstico e de avaliação que 
precisa ser continuada e análise de fundos, com consulta popular; 
(SMC-RJ, 2013, p. 2-3) 
 

A II Conferência elegeu 16 delegados representantes da Sociedade Civil e 8 do Poder 

Público que representariam o município nas próximas etapas estadual e nacional das 

Conferências, conforme o Quadro 10 e o Quadro 11. Os mesmos foram eleitos em um 

processo mais participativo do que a eleição para os conselheiros da sociedade civil, realizada 

em 2012. Isto gerou um conflito o qual o Conselho passou a ter a representatividade 

questionadas por parte dos delegados eleitos e conferencistas. 

Quadro 10 - Delegados Representantes da Sociedade Civil 
Titulares Suplentes 

Nome Representação Nome Representação 

Aderbal Moreira Costa Povos de Terreiro Adil Tiscate Cinema de Arte 

Adriana Schneider Artes Alvaro Maciel Periferia 

Ana Carolina Limas Juventude Ana Lucia Ribeiro Pardo Política Cultural 

Antonio Veríssimo dos Santos 
Junior 

Teatro Daniela Broitman Audiovisual 

Binho Cultura Desenvolvimento 
Sustentável 

Deborah Motta Circo e Artes de 
Rua 

Dyonne Chaves Boy Patrimônio/ Dança Editon Dias Juventude Negra 

Ítala Ísis de Araújo Artes Visuais Fátima Verônica Santos Teatro 

João Carlos Artigos Circo e Artes de 
Rua 

Iléa Ferraz Teatro 

José Alex Botelho de Oliva Jr. Teatro Isabel Seixas de Mello Produção 
Cultural 

Marcus Galiña Teatro João Herculano Teatro 

Maria Souto de Carvalho Música e Educação Julio César Barroso Música 

Mauricio Tadeu (Saddam) Hip Hop Karen Kristien Silva dos 
Santos 

Juventude 

Reinaldo Santana Arte Comunitária  Mauro Barros Teatro e Dança 

Rodrigo de Bonis Acessibilidade Paulinho Sacramento Artes Visuais 

Sheila Aparecida Melo Indígena Rosane Campelo Arte e Educação 

Veruska Thaylla Carvalho 
Delfino 

Periferia Viviane Rodrigues Artesanato 

Fonte: Elaboração própria baseado nas informações do Relatório da II CMC-RJ (SMC-RJ, 2013, p. 9) 

 

Quadro 11 - Delegados representantes do Poder Público 
Titulares Suplentes 

Nome Representação Nome Representação 

Daniele da Mata Ramalho Biblioteca Parque 
da Rocinha 

Andréa Rizzotto Falcão SMC 

Fellipe Redó Garcia Leite PLANETÁRIO / 
Conselho Municipal 
de Cultura 

Beatriz Kushnir Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de 
Janeiro 
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Fernando Dias da Silva 
(Marray) 

Coordenadoria 
Juventude –PCRJ/ 
Conselho Municipal 
de Cultura 

Eduardo Lurnel 
Gonçalves Filho 

CCPC-CVL 

Flávia de Figueiredo Brazil Coordenadoria 
Especial da 
Diversidade Sexual 
- PCRJ –CVL / 
CMC 

Gisele Mota Lopes SMC – Gerência 
de Livro e Leitura 

Marcello Ferreira da Silva Instituto EIXORIO Luciana Adão de Paula 
Andrade Richard 

SMC -  Hélio 
Oiticica 

Rafael Barreto Almada IFRJ/ MEC Marcia Mansur de 
Oliveira 

RIOFILME 

Reimont Luiz Otoni Santa  Conselheiro – 
Câmara dos 
Vereadores 

Marli Campos Fernandes CCPC-CVL 

Rômulo Sales SMC / Gerência de 
Teatros 

Samantha Ribeiro de 
Oliveira 

EBC-TV Brasil 

Fonte: Elaboração própria baseado nas informações do Relatório da II CMC-RJ (SMC-RJ, 2013, p. 
11) 

Logo após o fim da II Conferência houve uma tentativa de mediação por parte dos 

conselheiros com os delegados eleitos em reunião realizada no dia 16 de setembro de 2013. 

Os delegados afirmavam que representavam os conferencistas que reivindicavam: 

“à reforma do CMC por não reconhecerem o processo eleitoral realizado, a 
legitimidade e representatividade dos conselheiros eleitos e por discordarem 
da legislação vigente, a ratificação a proposta de criação de um fórum e de 
uma plataforma virtual para trabalharem a reforma num dia de debates com 
o Secretário de Cultura e o Prefeito.” (CMC-RJ, 2013, p. 121) 

O argumento dos conselheiros era que também discordavam dos termos do decreto de 

criação do Conselho e de partes de seu regimento, contudo, afirmavam que “[...] o processo 

eleitoral não retirou a legitimidade da construção do Conselho Municipal. Nenhum elemento 

do processo anterior, apesar das discordâncias, feriu a legalidade do mesmo [e que] uma das 

tarefas naturais é discutir e aperfeiçoar sua legislação” (CMC-RJ, 2013, p. 121). 

 A proposta dos conselheiros foi que então os delegados ocupassem as cadeiras39 

remanescentes do conselho, contudo houve uma postura de negativa dos delegados. 

Agendou-se uma segunda reunião entre os delegados e alguns conselheiros para atender 

uma das propostas dos delegados e da II Conferência que era a criação de um fórum de 

participação, contudo, os delegados não compareceram à reunião e a questão não foi 

levantada novamente nas reuniões do conselho até o fim de 2015. 

                                                           
39 Haviam três suplências em vacância no segmento cultural nas linguagens de arte popular, artes 
visuais e teatro. Já no segmento social eram uma vaga de titular representante de movimentos sociais 
e suas duas suplências. 



 

65 
 

O embate entre os conselheiros e os delegados na II Conferência gerou 

questionamentos quanto a legitimidade do órgão. Contudo, com o passar do tempo a questão 

foi tornando-se menos latente e o organismo sentiu-se mais a vontade de dar prosseguimento 

aos seus trabalhos. Como ficam evidentes as iniciativas de criação de Grupos de Trabalho 

para o processo eleitoral para o preenchimento das vagas em vacância, do sistema municipal 

de cultura, do plano municipal de cultura e de alteração do regimento interno. Esse último só 

desenvolveu seu trabalho de forma mais incisiva na gestão de Marcelo Calero à frente da 

Secretaria.  

 

5.1.4 A Atuação do Conselho Após a II Conferência  

A atuação do Conselho após a realização da II Conferência se deu principalmente por 

intermédio dos Grupos de Trabalho, ou GTs – como eram denominados pelos conselheiros. 

Durante a gestão de Sá Leitão as pautas que mais se desenvolveram foram a do processo 

eleitoral para o preenchimento das vagas em vacância, a do sistema municipal de cultura e a 

do plano municipal de cultura.  

A pauta que se desenvolveu mais rápido nas plenárias do Conselho foi a do processo 

eleitoral para as vagas em aberto. Havia três suplências no segmento cultural nas linguagens 

de arte popular, artes visuais e teatro. Já no segmento social eram uma vaga de titular 

representante de movimentos sociais e suas duas suplências. Foi criado então o GT Processo 

Eleitoral, por sugestão do Presidente o Conselho Sá Leitão e aprovação dos conselheiros. O 

GT tinha o objetivo de elaborar a minuta da regulamentação da eleição para as 

representações em aberto. 

 Em dezembro de 2013 o GT apresentou o trabalho que muito foi influenciado pelas 

críticas dos delegados das II Conferência, pois tentou atender as expectativas de um processo 

mais aberto à participação da Sociedade Civil. Contudo, o documento foi amplamente 

criticado pelos conselheiros em plenária com a justificativa de estar incompleto e por não 

seguir as recomendações da Procuradoria Geral do Município – antes da apresentação dos 

trabalhos, segundo consta em ata, o Presidente do Conselho consultou a Procuradoria para 

dar um parecer sobre como deveria ser feito o processo, a recomendação foi que por uma 

questão legal se mantivesse as mesmas normas e regras do processo eleitoral de 2012 (CMC-

RJ, 2014, p. 60)  .  

Após amplo debate os conselheiros definiram que por mais que a maioria não 

concordasse com os procedimentos da eleição de 2012, o Conselho deveria seguir a sugestão 

da Procuradoria Geral do Município e manter os direcionamentos das Resolução N°232/2012 
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que regulamentou a eleição do corpo de conselheiros atuantes naquele momento. O GT 

reformulou a minuta conforme definido e a resolução foi aprovada em fevereiro de 2014 (CMC-

RJ, 2014, p. 60)  (CMC-RJ, 2014, p. 65).  

O processo eleitoral para a ocupação das vagas ociosas ocorreu até abril de 2014 em 

duas etapas, como definia a Resolução N° 232/2012, a única diferença observada foi o 

acréscimo dos conselheiros já eleitos ao colégio eleitoral. Na primeira etapa houve apenas 

quatro inscrições de instituições interessadas em ocupar as vagas remanescentes: uma para 

o segmento cultural; e três para o segmento social, sendo que duas dessas três concorreriam 

a mesma vaga de representatividade de movimento social de pessoas com deficiência.  

No dia 7 de abril de 2014 realizou-se a segunda etapa, a votação. Poucos foram os 

votantes, conforme Tabela 2. Vale ressaltar que a maioria do eleitorado era composta pelos 

conselheiros representantes da Sociedade Civil, o que demonstra a falta de interesse dentro 

do próprio conselho em participar do processo eleitoral.  

Tabela 2 - Contagem de Votos do Processo Eleitoral de 2014 

Nº de Candidatos Votantes 4 

Nº de Conselheiros do Segmento Cultural Votantes 2 

Nº de Conselheiros do Segmento Social Votantes 3 

Nº de Conselheiros Faltosos 12 

Fonte: Elaboração própria baseada no D.O.Rio do dia 10/04/14 p.64. 

Foram eleitos Robespierre Ávila Azevedo com 3 votos no segmento cultural para a 

linguagem cultura popular; Alexander Vinicius de Mello com 3 votos no segmento social como 

representante do movimento LGBT e do movimento social de pessoas com deficiência o 

candidato Darcy Mauro de Souza dos Santos com dois votos. Os conselheiros eleitos 

assumiram suas funções em maio de 2014 (CMC-RJ, 2014, p. 64) 

A criação do Sistema Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC-RJ) foi outra das 

demandas levantadas na II Conferência que o Conselho Municipal de Cultura colocou como 

uma das metas de trabalho através dos GTs ainda no final de 2013. O grupo se dedicou ao 

tema e desenvolveu uma minuta do projeto de lei do sistema municipal de cultura em conjunto 

com os representantes do MINC (CMC-RJ, 2014, p. 65).  

De acordo com a minuta o SMC-RJ seria “um instrumento de articulação, gestão, 

fomento, promoção, difusão de políticas públicas, bem como de informação e formação na 

área cultural” (CMC-RJ, 2014, Art° 2). Fariam parte do Sistema a Secretaria Municipal de 

Cultura, o Conselho Municipal de Cultura, o Fórum Municipal de Cultura e Conferência 

Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, o Programa 

de Capacitação e Formação na área cultural e o Sistema Municipal de Informações e 
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Indicadores Culturais. Desses organismos os únicos que já existiam era a Secretária de 

Cultura, Conselho Municipal e as Conferências. Segundo a minuta, o Conselho cumpriria um 

papel fundamental no Sistema de ser articulador e mediador entre a Sociedade Civil e o Poder 

Público na área cultural (CMC-RJ, 2014). 

A minuta foi aprovada em plenária do Conselho (CMC-RJ, 2014, p. 50) e posteriormente 

foi entregue ao Prefeito Eduardo Paes em reunião no dia 25 de abril de 2014 que se 

comprometeu em analisar a questão (CMC-RJ, 2014, p. 61). Como procedimento, o projeto 

do Sistema recebeu sugestões de aprimoramento por parte da Procuradoria Geral do 

Município e tornou a ser debatido em plenária no Conselho. Os conselheiros decidiram então 

que o projeto deveria passar por uma Consulta Pública, baseando-se no da Lei do ISS, que 

seguiria a seguinte metodologia de trabalho: 

[...] produção de um documento básico com o cronograma e o manual do 
Plano, a criação de um site com os documentos, as notícias, os avisos e as 
propostas para a composição do PMC com recortes setorial, territorial e 
transversal. [...] a realização de reuniões oficiais e espontâneas pelos 
conselheiros. [...] numa próxima etapa, o recebimento do material enviado e 
a montagem do esqueleto do negócio e da sistematização. Em outra etapa, 
em Audiência Pública, seria apresentada a minuta, a consulta pública e, ao 
final, seu encaminhamento à Câmara dos Vereadores para aprovação. 
(CMC-RJ, 2014, p. 52) 

Na reunião seguinte no dia 11 de novembro de 2014 a conselheira Denise Acquarone 

reivindicou a disposição do projeto de lei a consulta pública e a conselheira Cláudia Maria 

Pedrozo, suplente do Presidente Sá Leitão, informou que a SMC estava fazendo pesquisas 

para a operacionalização (CMC-RJ, 2015, p. 75). Até final do mandado desse corpo de 

conselheiros o Projeto do SMC-RJ não foi colocado em consulta pública e manteve-se 

estagnado no gabinete do prefeito. 

A mobilização do Conselho pela aprovação da minuta em consulta pública em muito tem 

a ver com as reinvindicações dos conferencistas na II Conferência que afirmavam não 

reconhecer o Conselho como seu representante. Era necessário a contribuição da sociedade 

para que o Sistema fosse reconhecido e houvesse pressão popular para que o mesmo saísse 

do papel. Contudo, a consulta pública não aconteceu e o município do Rio de Janeiro ainda 

não possui um Sistema de Cultura. 

Um dos desdobramentos do Sistema Municipal de Cultura seria o Plano Municipal de 

Cultura que passou a ser um dos campos de ações da agenda positiva do Conselho ao final 

do desenvolvimento da minuta do Sistema. O GT Plano Municipal se reuniu algumas vezes 

ao longo do segundo semestre de 2014 (CMC-RJ, 2014) . Em outubro do mesmo ano o grupo 

apresentou uma minuta de planejamento do Plano que incluía a criação de minigrupos de 
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discussão que poderiam se reunir em diferentes áreas da cidade para construção do Plano. A 

suplente da presidência, conselheira Cláudia Maria Pedrozo criticou a minuta informando que 

a metodologia precisava ser revista. Os conselheiros integrantes do GT solicitaram o material 

elaborado nas Conferências Municipais a respeito do Plano, para o substancial 

desenvolvimento da minuta de acordo com as demandas já segmentadas pela sociedade civil 

e enfatizaram que precisavam definir prazos e um cronograma (CMC-RJ, 2014, p. 47).  

Em suma, a temática não mais foi discutida ao longo das análises das atas de reunião 

até o final do mandato desse corpo de conselheiros em 2015. O assunto só foi levantado 

algumas vezes, mas não sendo geradas ações para o seu desenvolvimento.  

Em suma, além da pauta do processo eleitoral nenhuma outra temática desenvolvida 

pelo conselho obteve resultado no período. Por mais que o Conselho tivesse superado o 

impasse da legitimidade e continuasse existindo, isso não o tornou mais representativo 

perante à sociedade civil e o poder público. Para o avanço das pautas que se propôs discutir 

no momento, como o Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, era 

necessário que o organismo tivesse mais representatividade, para, consequentemente, ter 

peso político para pressionar o desenvolvimento das pautas nas instâncias de externas ao 

Conselho. 

Em janeiro de 2015 o Conselho passou por mais uma mudança de Secretário de cultura. 

Sá Leitão decidiu deixar os cargos públicos para voltar a trabalhar na iniciativa privada.  

Marcelo Calero então foi indicado como sucessor da pasta. 

 

5.2 A Gestão de Marcelo Calero  

Marcelo Calero é diplomata de carreira e licenciou-se do cargo para atuar no Comitê 

Rio 45040 , organizado para a comemoração dos 450 anos da cidade. Tornou-se presidente do 

Comitê ao final de 2014. De acordo com o informado por Calero em entrevista41, o convite 

para gerir a pasta da cultura do município surgiu a partir da percepção da Prefeitura que o 

trabalho da equipe organizadora dessas festividades “poderia ser potencializada na medida 

que assumisse a gestão da Secretaria. ” 

                                                           
40O Comitê Rio 450 coordenou os preparativos e elaborou um calendário de ações e eventos 
relacionados aos 450 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro. 
41 Entrevista semiestruturada realizada com Marcelo Calero no dia 28 de maio de 2018 a qual foram 
realizadas perguntas para um balanço de sua gestão com ênfase no Conselho Municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro. 
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Ao deixar a SMC, Sá Leitão elaborou um relatório sobre as atividades e orçamento da 

Secretaria que auxiliou no planejamento das prioridades da gestão de Calero (CALERO, 

2018). Nesse relatório evidenciou-se um passivo de reforma de equipamentos culturais, 

melhorias que perduravam desde o episódio do fechamento dos teatros, em 2013. Pautando-

se nesse relatório e na expertise de sua equipe, Calero desenvolveu a sua gestão pautada 

em 3 eixos: a reforma de espaços culturais, a continuidade do fomento de programas bem-

sucedidos já existentes e a territorialização do orçamento da cultura.  

No que concerne a reforma estrutural de espaços culturais, foi feito pelo então 

Secretário um “malabarismo orçamentário” (CALERO, 2018), já que a Secretaria não previa 

verba para esse tipo de ação. Como exemplo, o fechamento da linha de fomento para projetos 

museológicos em contrapartida da reforma do Museu da Cidade que se encontrava fechado 

por falta de condições estruturais.  A Secretaria percebia que a sua rede de equipamentos 

culturais “era robusta e madura o suficiente e precisava ser reformada fisicamente” (CALERO, 

2018).  Dentro dessa percepção criou-se a linha de fomento chamada Recultura que reformou 

os teatros Ziembinsky, o Dyla de Sá e o Serrador, todos integrantes da Rede Municipal de 

Teatros – que não teve o seu modelo de gestão alterado como pretendia Sá Leitão. Além 

disso, as lonas culturais que se encontravam deterioradas foram reformadas, como o caso da 

Lona Cultural Hermento Pascal.  

Na ótica do fomento, o principal programa foi o Viva a Cultura que destinou R$ 87,5 

milhões à cultura sendo desses R$34 milhões do fomento direto e R$53,5 milhões do fomento 

indireto. Em relação ao apoio direto foram R$ 5 milhões para o cinema, R$1 milhão para o 

circo, R$ 1,5 milhão projetos de educação e multilinguagem. E o edital Viva a Arte que 

integrava o Viva Cultura e disponibilizou R$ 24,5 milhões para serem distribuídos entre teatro, 

circo, dança, música, artes visuais, incentivo à leitura, cultura para infância e artes integradas  

(REIS, 2015, p. 6). Em suma, um esquema de distribuição de recursos bastante similar ao de 

Sá Leitão. 

No eixo de territorialização, a SMC na gestão de Calero manteve o Programa Ações 

Locais que passou a denominar-se Viva o Carioca. O Ações Locais reconhecia e premiava 

ações de cultura, comunicação ou conhecimento realizada por pessoas, coletivos e grupos 

que com suas práticas eram capazes de transformar positivamente seus territórios e 

comunidades. O edital também previa cota de 60% dos contemplados para as Zonas Norte e 

Oeste, áreas menos contempladas por ações da SMC quando comparadas as Zonas Sul e 

Central (SMC-RJ, 2016, p. 16). Para além do direcionamento de territorialização, como 

elencou Calero (2018), houve também um viés pulverizador do orçamento na linha de fomento 
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direito dentro das Ações Estratégicas. Em 2015, ano de maiores intervenções do Secretário 

houve um aumento substancial dessa linha em quase R$11 milhões, contudo passaram a ser 

contempladas 122 ações, em contrapartida de 66 do ano anterior, conforme Tabela 3. Um 

aumento de quase 85% de iniciativas, o que fez com que o valor médio de investimento por 

projetos reduzisse.   

Tabela 3 – Investimento no Fomento Direito via Ações Especiais SMC-RJ de 2013 a 
2015 

Ano Projetos Valores 

2013 57 29,27 milhões 

2014 66 19,97 milhões 

2015 122 30,09 milhões 

Total 245 79,33 milhões 

Fonte: Elaboração própria baseada no Relatório de Gestão da SMC-RJ de 2009-2016 

Em uma análise geral, a gestão de Calero seguiu uma linha de continuidade de Sá 

Leitão no que se refere a fomento, retiradas algumas pontualidades da gestão de Calero, 

como a extinção de fomento direito para a linguagem LGBT e redução do investimento no 

setor audiovisual. Contudo, quanto a prioridades, Calero deu mais enfoque a manutenção de 

infraestrutura, pulverização do orçamento direto e aumentou o diálogo da Secretaria com a 

sociedade civil, questões cruciais de atrito de Sá Leitão com movimentos sociais da cultura, 

principalmente da área do teatro.  

 

5.2.1 Uma Agenda Positiva Para o Conselho  

Quando o Conselho reiniciou suas atividades com o novo Secretário de Cultura havia 

uma “sensação de desconfiança” quanto a atuação do novo presidente. O Conselho estava 

deflagrado devido ao impasse gerado pela destituição do conselheiro responsável pela 

cadeira de notório saber, Raphael Aguinaga. Ainda na presidência de Sá Leitao, Aguinaga foi 

nomeado suplente da cadeira de notório saber, representação essa que integrava as cadeiras 

da Sociedade Civil, contudo era nomeada diretamente pelo prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro. Em 2014, o titular da cadeira, Diler Trindade pediu exoneração do conselho. Logo, 

presumia-se que Aguinaga assumiria a titularidade, conforme Artigo 35 regimento interno de 

2010, que regulamentou a N° 5.101/2009, que deliberava que “em qualquer caso de perda de 

mandato, o Conselheiro suplente assumirá automaticamente a titularidade e completará o 

mandato do antecessor (RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO) , 2010,  Art°35)”. Na reunião do 

Conselho no dia 29 de janeiro de 2014 houve a seguinte situação: 

Interrompendo a reunião intempestivamente, o conselheiro Raphael 
Aguinaga, suplente do Notório Saber no segmento cultural, informou aos 
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presentes que havia sido expulso do Conselho a pedido do Presidente e se 
despediu retirando-se da plenária. O Presidente do CMC esclareceu aos 
presentes a real situação: o conselheiro Diler Trindade convidado diretamente 
pelo Secretário Sérgio Sá Leitão para ocupar a vaga de titular de Notório 
Saber na área cultural havia renunciado por problemas pessoais, fato que 
provocaria consequentemente a retirada de seu suplente. Para ocupar as 
duas vagas de Notório Saber, o Secretário informou que convidou o 
pesquisador especialista em mídia e propriedade intelectual Ronaldo Lemos, 
como titular e o curador, gestor e produtor cultural Alexandre Youssef, como 
suplente (CMC-RJ, 2014, p. 65).  

 

Assim, Sá Leitão destituiu Raphael Aguinaga logo após a exoneração de sua titular e 

indicou dois novos nomes que assumiriam a titularidade e suplência da representação de 

notório saber do Conselho. A decisão de Sá Leitão pautou-se no artigo 36 do regulamento 

interno que definia que 

Art.36 Destituídos o titular e seu suplente, caberá ao Presidente solicitar a 
indicação de substituto ao órgão competente, no caso De Conselheiro 
representante do Poder Público, ou, em se tratando de representante da 
sociedade civil, adotar as providências necessárias para escolha do 
substituto, de acordo com a Lei N°5.101/2009  (RIO DE JANEIRO 
(MUNICÍPIO) , 2010) 
 

Os ex-conselheiros entrevistados Denise Acquarone e Fellipe Redó que atuavam de 

forma assídua no período, afirmaram que Aguinaga e Sá Leitão divergiam com frequência nas 

reuniões. Podendo ser isso o motivador da destituição do conselheiro pelo então presidente. 

O Conselho aprovou a nomeação dos novos conselheiros pelo Secretário de Cultura e 

posteriormente houve a nomeação dos novos conselheiros no D.O.Rio. Os conselheiros foram 

coniventes com a conduta do Secretário quanto a destituição de Raphael Aguinaga por 

desinformação. Os conselheiros entendiam a cadeira de notório saber como representação 

do Poder Público, logo cabendo ao mesmo a definição de suas representações. Além disso, 

os conselheiros em sua maioria, de acordo com o constatado nas entrevistas, desconheciam 

o Artigo 35 do regulamento interno que definia os critérios para condução de substituição de 

titularidade pela suplência.  Raphael Aguinaga acionou o Poder Judiciário do Estado do Rio 

de Janeiro para a sua restituição no Conselho. O Poder Judiciário declarou nulo o decreto que 

nomeava os novos titular e suplente da representação de notório saber e Aguinaga recebeu 

o direito de retornar seus trabalhos no Conselho. 

Marcelo Calero iniciou a condução do Conselho assim que Aguinaga retomou a cadeira, 

por isso pautou-se no diálogo e na mediação para tornar o ambiente do Conselho mais 

propício para condução de seus trabalhos. Como método de trabalho, Calero começou a 

colocar pautas objetivas nas reuniões, o que fez com que os conselheiros se sentissem mais 
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prestigiados e se mobilizassem mais para alcançar resultados. Como exemplo, assim que 

tomou posse da presidência do Conselho, Calero criou grupos de trabalho para impulsionar a 

atuação dos conselheiros nas pautas de Políticas Nacionais de Cultura, Acompanhamento 

das demandas da II Conferência Municipal e Alteração do Regimento Interno. Calero então 

percebeu “que o conselho municipal de cultura estava funcionando” (CALERO, 2018). 

O Secretário passou a se valer da instância e utiliza-la de forma consultiva. Como 

exemplo o impasse enfrentado no desligamento do Teatro Municipal do Jockey, da Rede 

Municipal de Teatros. Calero levou a plenária a votação de descredenciamento do teatro em 

contrapartida da abertura do Teatro Serrador, no centro da cidade. O ex-Secretário afirmou 

em entrevista que  

Eu expliquei para o conselho a situação e falei que a minha ideia seria levar 
o teatro infantil para um local de acesso mais democrático que era o Maria 
Clara Machado, no Centro. O conselho topou. A consulta ao conselho me 
deixou mais respaldado. Quando fui conversar com o Prefeito à respeito 
afirmei que a decisão estava de acordo com o conselho (CALERO, 2018). 

 

Esse tipo de posicionamento do Secretário de Cultura era novidade para os 

Conselheiros. “A gente se sentia mais prestigiado pelo Marcelo, que trazia algumas questões 

da Secretaria para discutirmos em plenária, coisa que não tivemos com o Sérgio Sá Leitão”, 

afirmou o ex-conselheiro Eurípides Gomes em entrevista.  

Porém, apesar de ter implementado uma agenda positiva para o Conselho, Calero 

também percebia os problemas de representatividade e legitimidade do organismo. 

“Eu via as pessoas de fora do conselho reclamando que não se sentiam 
representadas por aqueles que tinham sido eleitos para as respectivas 
cadeiras. Isso é extremamente problemático se quiser que o conselho seja 
de fato deliberativo na instância de política pública de cultura que a Secretaria 
vai organizar (CALERO, 2018).” 

A falta de representatividade do Conselho percebida por Calero fazia com que o 

organismo não participasse de forma mais incisiva das decisões da Secretaria. Como 

exemplo, foi a desistência da apresentação do programa de fomento do segundo semestre 

de 2015. 

A minha intenção era discutir o programa de fomento Cidade Olímpica com o 
conselho e publicar no dia seguinte, mas ao mesmo tempo eu entendia que 
o que surgisse dali [da reunião com o Conselho] não refletiria os anseios de 
todo o segmento. Por isso o conselho deve buscar a sua representatividade 
para conseguir a sua legitimidade. De forma para que os secretários possam 
se sentir confortáveis de ao consultarem o conselho então de fato tomando 
demanda de participação da classe artística cultura (CALERO, 2018). 
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A pauta que apresentou melhores resultados considerando apresentação de um produto 

final foi a alteração do regimento interno. Isso porque era uma temática prioritária para os 

conselheiros desde 2009, era uma reinvindicação da Sociedade Civil desde a II Conferência 

Municipal, era um assunto que o próprio Conselho poderia discorrer e tinha legitimidade para 

tal. O GT sobre o regimento foi apresentando os seus trabalhos paulatinamente nas reuniões 

do Conselho para que o grupo como um todo fosse opinando a respeito das modificações. 

Todo o processo foi muito negociado entre o Poder Público e os representantes da Sociedade 

Civil, mas sempre com a interferência direta do Secretário de Cultura. Ao final de 2015, o 

regimento interno foi aprovado de acordo com o definido discutido em reuniões e publicado 

no Diário Oficial do Município em novembro de 2015. A publicação do novo regimento foi o 

marco de finalização do mandato dos conselheiros eleitos em 2012.  

 

5.2.2 Análise do Regimento Interno Publicado em 2015 

Ao comparar os dois regimentos internos percebem-se alguns progressos e algumas 

estagnações. De acordo com a ex-conselheira Denise Acquarone, responsável pelo GT do 

regimento interno em 2015, o processo de construção do documento foi colaborativo, mas 

sofreu interferência do Poder Público de forma desiquilibrada para adequação de normas de 

acordo com seus interesses. Segundo Acquarone, “o regimento de 2015 se adequou mais 

aos interesses da Sociedade Civil do que o de 2010, mas está longe de ser perfeito. Na 

verdade, foi o que conseguimos fazes dado aquele contexto” (ACQUARONE, 2018). 

A alteração mais notável foi a abertura de representações por pessoas físicas no 

segmento social e cultural. De acordo com o regulamento de 2010, apenas pessoa jurídicas 

que fossem sediadas no município do Rio de Janeiro e atuassem há pelo menos 3 anos 

poderiam ser eleitos conselheiros e consequentemente votar, já que o colégio eleitoral era 

limitado apenas a candidatos. O objetivo dessa restrição era garantir que os candidatos a 

conselheiros seriam representantes de uma coletividade. Contudo, na prática apenas reduziu 

o viés democrático do conselho. O novo regimento possibilitou que pessoas físicas atuantes 

no segmento cultural/social e residentes no município há pelo menos um ano também 

pudessem integrar o colégio eleitoral e serem elegíveis. Como resultado, o pleito de 2015 foi 

mais concorrido e diversificado do que o de 2012  

O novo regimento também possibilitou os conselheiros convocarem reuniões sem 

necessariamente ter a aprovação do presidente. Os conselheiros poderiam em plenária, com 

aprovação de 2/3 dos presentes agendar uma reunião subsequente. No regimento de 2010 

essa função era de caráter restrito do presidente do conselho, além das definições das pautas 
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de reunião. Essa alteração foi vista como um progresso para o conselho pelos conselheiros, 

já que durante a gestão de Emílio Kalil o organismo teve as suas atividades interrompidas 

devido à ausência de convocação de reuniões por parte do presidente. Calero (2018) 

comentou que essa foi uma das principais reinvindicações dos conselheiros que acatou na 

íntegra.  

Outra reinvindicação seguida integralmente durante o processo de elaboração do novo 

regimento foram as modificações das representações do conselho. As alterações eram 

exigências tanto dos conselheiros quanto dos conferencistas da II Conferência Municipal. O 

regimento interno de 2015 possibilitou que todos os representantes da sociedade civil fossem 

votados, no regimento de 2010 apenas 8 das 12 cadeiras eram definidas por votação, ver 

Quadro 12. Além disso, no que se refere à representação do poder público, garantiram-se as 

cadeiras para um represente regional do MINC e outra para a Secretaria do Estado da Cultura, 

o que estreitou os laços do organismo com o poder estadual e federal. 

Quadro 12 – Representações do Conselho nos Regimentos Internos de 2010 e 2015 
Representantes da Sociedade Civil Representantes do Poder Público 

Regimento Interno de 
2010 

Regimento Interno de 
2015 

Regimento Interno 
de 2010 

Regimento Interno de 
2015 

Audiovisual e artes 
visuais 

Manteve-se Presidência Manteve-se 
 

Teatro e Música Manteve-se 
 

SMC Manteve-se 
 

Dança e Circo Manteve-se 
 

RioFilme Manteve-se 
 

Memória, patrimônio e 
literatura 

Patrimônio Cultural e 
Literatura 

Fundação Planetário  Secretaria Municipal da 
Casa Civil 

Empresas, fundações 
e instituições 

Economia da Cultura 
 

Secretaria de 
Educação 

Manteve-se 
 

Movimentos sociais: 
gênero, afro-brasileiro, 
LGBT, pessoas 
deficientes 

Movimento Social de 
Identidades 
 

Secretaria Especial 
de Turismo 

Secretaria de Turismo 

Movimentos sociais: 
gênero, afro-brasileiro, 
LGBT, pessoas 
deficientes 

Expressões Culturais de 
Pessoas com 
deficiência 

Secretaria do Meio 
Ambiente 

Secretaria de Estado de 
Cultura do Rio de 
Janeiro 

Movimentos sociais: 
gênero, afro-brasileiro, 
LGBT, pessoas 
deficientes 

Movimentos Sociais que 
representam a Cultura 
popular 

Instituto Rio 
Patrimônio da 
Humanidade 

Manteve-se 
 

Notório Saber 
(Indicação) 

Design e Cultura Urbana  
 

Secretaria Especial 
de Política para as 
Mulheres 

Instituição Pública de 
Ensino e Pesquisa com 
Sede na Cidade do Rio 
de Janeiro  

Movimento Estudantil 
(Indicação) 

Comunicação Social e 
Economia Criativa 
 

Coordenadoria 
Especial da 
Diversidade Sexual 

Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro 
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Universidades e 
Instituições Públicas 
de Ensino e Pesquisa 
(Indicação) 

Territorialidade 
 

Coordenadoria da 
Juventude Cidadã 

Representação Regional 
do MINC ou de uma de 
suas Autarquias  

Movimento 
Comunitário 
(Indicação)  

Cultura popular e 
artesanato 
 

Comissão de 
Educação e Cultura 
da Câmara Municipal 

Manteve-se 
 

Fonte: Elaboração própria. Dados retirados do D.O.Rio publicado nos dias 23/11/2015 (p.3). 

Todavia, o esquema de suplência e titularidade de linguagens manteve-se. Isso porque 

não era possível aumentar o número de conselheiros sem fazer alterações na Lei Municipal 

de N° 5101 de 27 de outubro de 2009. 

Os conselheiros também reivindicavam uma presidência compartilhada entre sociedade 

civil e poder público. Até então a presidência era de função exclusiva do Secretário de Cultura 

e não havia vice-presidência. Na ausência do Secretário quem conduzia a plenária era um 

funcionário da Secretaria habilitado pelo presidente do Conselho. A presidência compartilhada 

é uma prática comum por conselhos gestores na qual um representante da sociedade civil e 

um do poder público (no caso o Secretário de Cultura) alternam-se anualmente entre os 

cargos de presidência e vice-presidência do conselho. Calero (2018) não acatou o pedido dos 

conselheiros, contudo implementou no regimento de 2015 o cargo de vice-presidente que 

deveria ser eleito pelos representantes da sociedade civil. Esse posicionamento de Marcelo 

Calero evidencia o poder de influência do Secretário de Cultura no Conselho em detrimento 

de decisões coletivas esperadas no âmbito de um conselho gestor. E o gestor público prezou 

pela sua manutenção. 

Assim, o regimento de 2015 determinou importantes avanços para o conselho como 

órgão paritário, democrático e deliberativo. Apesar disso, alguns vícios constatados na 

elaboração do primeiro regimento se mantiveram, como a interferência direta do Secretário 

de Cultura para adequação da estrutura do Conselho de acordo com seus interesses.  

 

5.2.3 Considerações Sobre a Atuação do Conselho no Período  

A primeira formação de conselheiros eleitos cumpriu um papel de suma relevância para 

o organismo de reestruturar o seu regimento interno adequando-se as principais críticas 

levantadas pela sociedade civil na II Conferência Municipal de Cultura e as percepções dos 

próprios conselheiros. Todavia, nem todas as propostas reivindicadas por unanimidade pelos 

conselheiros da Sociedade Civil eram aprovadas. Isso devido ao poder de influência 

desequilibrado do Poder Público no organismo. A presidência compartilhada é alteração 

estrutural de essencial importância para garantia da paridade de poder no Conselho.  
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6. CONCLUSÃO  

Como apresentado no primeiro capítulo, o amadurecimento das políticas culturais no 

país e dos instrumentos de participação democrática deram condições para a criação de 

conselhos gestores na área da cultura. Apesar da criação desses conselhos já ser presumida 

na Constituição de 1988, somente quando foram atrelados ao Sistema Nacional de Cultura 

que a existência desses organismos se tornou recorrente. O SNC e seus instrumentos, como 

as Conferências Nacionais, conseguiram propiciar a constituição de órgãos colegiados que 

têm o intuito de ampliar a participação da Sociedade Civil nas políticas culturais. Contudo, 

esses conselhos ainda são falhos e não conseguem atingir com plenitude os seus objetivos.  

Os conselhos em seu formato ideal deveriam ser representativos (garantindo os 

interesses da Sociedade Civil), deliberativos e paritários. Porém, de acordo com os 

documentos analisados e entrevistas realizadas para esta pesquisa, o descompasso entre a 

real atuação do Conselho e o que era esperado de acordo com as recomendações do SNC, 

advém de seu processo histórico-institucional.  

No que concerne à representatividade, o processo histórico-institucional fez com que o 

Conselho não tivesse uma formação representativa em nenhum mandato até 2015. A 

afirmação justificasse devido às interferências do poder executivo na elaboração de seu 

regimento interno, e, consequentemente, na definição das representações da Sociedade Civil, 

e na baixa participação em seu primeiro processo eleitoral. A situação gerou questionamentos 

quanto a legitimidade do Conselho, já que os conselheiros eleitos não eram representantes 

da sociedade civil, como apresentado na explanação sobre os embates na II Conferência 

Municipal de Cultura. Ademais, em via de regra a sua composição era legitima porque seguiu 

todos os tramites definidos em seu regulamento. A legitimidade do processo eleitoral não 

garantiu a representatividade do Conselho. E a representatividade é uma característica 

importante para a legitimidade das decisões dos representantes da Sociedade Civil do 

Conselho.  

De acordo com a lei de criação do Conselho Municipal, Lei Nº 5101 de 27 de Outubro 

de 2009, o mesmo deveria ser deliberativo. Ou seja, as decisões do conselho deveriam ter 

cunho determinante nas políticas culturais municipais. Isso não ocorreu no período analisado, 

notou-se então que o Conselho apresentou características apenas consultivas. Todavia, o 

conselho só era consultivo  para questões as quais o posicionamento dos conselheiros da 

Sociedade Civil eram obviamente similares de acordo com o do Secretário, como foi 

apresentada na problemática do cancelamento do Convênio do Teatro do Jockey. Contudo, 

no que se refere aos posicionamentos contrários ao do Secretário, os mesmos eram 
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interpelados. Com base na análise das atas de reunião do Conselho de 2010 até 2015, não 

se conseguiu vincular nenhuma decisão da política cultural municipal como fruto dos debates 

internos ao conselho, o que ressalta a ausência de deliberação do órgão e a baixa relevância 

do organismo na da Secretaria.  

Referente à paridade de poder, outra característica primordial de conselhos gestores, o 

órgão conseguiu um grande progresso com o regimento de 2015. Pois no regimento de 2010 

apenas 8 dos 12 conselheiros da Sociedade Civil eram escolhidos através do voto, os outros 

4 eram definidos através de nomeação do Poder Executivo. Com o regimento de 2015 todos 

os 12 conselheiros e seus suplentes passaram a ser escolhidos por processo eleitoral. O 

regimento de 2015 deu mais autonomia aos representantes da Sociedade Civil através da 

vice-presidência e da possibilidade de convocatória de reuniões independente da vontade do 

Secretário, porém ainda está distante da autonomia ideal. Notou-se que apesar da paridade 

de poder numérica entre a Sociedade Civil e o Poder Público dentro do organismo, isso não 

impacta no equilíbrio de poder resultando em uma paridade numérica de conselheiro, mas 

não qualitativa quanto a influência da Sociedade Civil no processo decisório das pautas 

internas ao órgão. 

A assimetria de poder constatada dentro do Conselho é causada pela restrição do cargo 

da presidência ao Secretário de Cultura. As decisões que não estão de acordo com os 

interesses do Poder Executivo não são continuadas. Pesquisadores na área de conselhos 

gestores alertam sobre as limitações dos conselhos no que se refere a grande influência do 

Poder Público. Tatagiba (2004, p. 211) afirma que “o debate e a negociação nos conselhos 

têm sido limitados pela imposição unilateral dos interesses temáticos do Estado”.  

 Por isso, é essencial para o Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro que a sua 

presidência seja alternada anualmente entre Sociedade Civil e Poder Público, mitigando o 

poder imediato do secretário sobre o conselho. Ficou evidente que a agenda positiva se deu 

quando o secretario de cultura passou a acionar a escuta para tomar decisões com os demais 

membros do conselho municipal, portanto, é preciso reforçar mecanismos institucionais para 

que este compartilhamento seja constante e não semelhante a uma benesse política.  

Todavia, um ponto muito importante observado no exercício das funções do Conselho é 

ausência de objetividade em suas atribuições. Todas as suas incumbências são 

compartilhadas com outros organismos da administração, retiradas aqueles que dizem 

respeito ao próprio funcionamento do organismo. Isso faz com que o conselho seja protelado 

com órgão deliberativo já que outros núcleos da esfera de poder têm mais influência sobre a 

coisa pública do que o mesmo, como o poder legislativo e o poder executivo. A ausência de 
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representatividade agrava ainda mais esse quadro, isso porque implica em sua legitimidade 

fazendo com que as suas funções fiquem ainda mais esvaziadas. O resultado é que o 

Conselho não tem poder de determinar a anulação ou efetivação de uma política pública 

cultural, ou mesmo ser consultado de forma rotineira quando ocorre algum problema na 

administração cultural da cidade. 

Na análise de estudos a respeito de conselhos, Tatagiba (2004, p.210) mostra que os 

problemas enfrentados pelo Conselho Municipal do Rio de Janeiro são comuns a outros 

conselhos de outras localidades e em diferentes áreas temáticas: 

a grande maioria dos estudos aponta a baixa capacidade de inovação das 
políticas públicas a partir da participação da sociedade civil nos conselhos, 
sugerindo que essa participação assume contornos mais reativos que 
propositivos. Os motivos apontados estão, no geral, relacionados à dinâmica 
de funcionamento dos conselhos: a centralidade do Estado na elaboração da 
pauta, a falta de capacitação dos conselheiros, problemas com a 
representatividade, dificuldade em lidar com a pluralidade de interesses, 
manutenção de padrões clientelistas na relação entre Estado e sociedade, 
recusa do Estado em partilhar o poder etc. Além desses motivos, a bibliografia 
vincula ainda a fragilidade deliberativa dos conselhos à sua ambígua inserção 
no conjunto da institucionalidade e à questão da existência e efetividade dos 
fundos. 

Apesar desse cenário, o Conselho Municipal de Cultura Janeiro foi um ganho para a 

política pública municipal, pois permite dar visibilidade e transparência às mudanças, 

problemas e ações. O Conselho também alcança o ciclo pronto de política pública e abre 

condições para a participação popular nas elaboração, fiscalização e acompanhamento das 

políticas culturais municipais. Ainda mais, o Conselho possui instrumentos para modificações 

e atendimento dos anseios da sociedade civil, como demonstrado nas alterações 

conquistadas com o regimento interno de 2015. Contudo, para que o mesmo se adeque ao 

que se é esperado de sua atuação é preciso tornar-se mais representativo. Isso porque 

resultará em uma maior capacidade de negociar com o poder público, garantido a paridade 

de poder e consequentemente no alcance de seu poder deliberativo para além das 

concordâncias com a Secretaria Municipal de Cultura.  

Como observações para além das proposições dessa pesquisa, os termos Sociedade 

Civil e Poder Público encobrem muito nichos de interesse o que limita a profundidade de 

análise em determinados aspectos. Contudo, de acordo com o perfil metodológico desta 

pesquisa não foi possível identificar os segmentos que compõe as subcamadas do Poder 

Público e da Sociedade Civil. Isso porque para além do regimento interno faltaram 

informações disponíveis para esse mapeamento. Contudo, fica como sugestão para outras 

pesquisas a compreensão desses interesses internos no Conselho e o funcionamento da 

geometria de poder dentro do organismo. 
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