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O NOVO É O NOVELO
GILBERTO GIL

Uma das grandes dificuldades para encontrar pessoas que venham, na
gestão pública, contribuir com sua energia e capacidade de trabalho de forma
criativa, inovadora e eficaz, é conseguir juntar nelas os ingredientes da vocação,
da vontade, do gênio e do preparo. Em qualquer campo da gestão pública, mas
em especial naqueles em que a otimização do modus operandi depende de
uma compreensão audaciosa e generosa do objeto de trabalho – e esse é justo
o caso do campo cultural – o gestor tem que ser alguém especialmente talhado
para o desafio permanente de associar compromisso com talento, envergadura
intelectual e habilidade.
Cláudia Leitão com quem tive o privilégio de trabalhar – eu, como Ministro de Cultura, e ela, como Secretária de Cultura do Ceará – é uma dessas
pessoas especiais. Desde o nosso primeiro encontro até perdê-la de vista após
eu ter deixado o Ministério, a sua presença pessoal e a desmedida contribuição
do seus fazeres como Secretária de Cultura sempre foram permanentes fontes
de inspiração para mim e para toda a nossa equipe no Minc. Uma parte considerável do novo repertório de propostas e ações ministeriais surgida naqueles
laboriosos corredores de Brasília, decorreu daquilo que Cláudia Leitão e sua
Secretaria vinham propondo e buscando realizar no Ceará; ou simples e felizes
coincidências, sincronicidades da leitura em comum para fenômenos da vida
cultural brasileira e mundial, que nos punham em estreita sintonia e nos levavam a compreender a necessidade irrecusável da colaboração.
Num dos trechos deste livro que Cláudia Leitão e Luciana Lima Guilherme
nos oferecem como legado do seu comprometimento com uma visão contemporânea da cultura, elas nos lembram que “identidade, diversidade, criativi14

dade, expressões tradicionalmente presentes nos discursos artísticos, passam,
enfim, a compor os discursos políticos, econômicos, jurídicos e sociais”, expondo assim um dos sintomas das transformações que têm levado governos
e sociedades a rever continuamente suas noções de cultura e política cultural,
ponderando as políticas públicas para a cultura com novos conceitos sobre
desenvolvimento, crescimento econômico, bem-estar social e vida sustentável
para povos e países.
A grande ampliação dos conhecimentos sobre a vida cultural do Ceará e
do Brasil, propiciada por uma apaixonada atuação no campo e uma ininterrupta capacitação pelo estudo e a investigação na escola, dá às autoras desse
trabalho uma autoridade de especialistas competentes que tanto nos inspira
confiança, quanto nos infunde a esperança do novo, irremediavelmente novo,
no desenrolar do novelo!
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UM VIVIDO AINDA VIVO
CLÁUDIA LEITÃO

O livro Cultura em Movimento nasce de um desejo e de uma promessa. Desejo
de contribuir para o registro de uma etapa importante da história das políticas culturais
brasileiras (2003/2006), período em que compartilhei, enquanto Secretária de Cultura do
Ceará, a formulação e a implementação de políticas públicas com o Ministério da Cultura,
naquele momento liderado pelo Ministro Gilberto Gil. Promessa que fiz, desde o final
do meu mandato, de “contar essa história” aos secretários e dirigentes de cultura, produtores, empreendedores, gestores, artistas, pesquisadores, professores e demais profissionais do campo cultural brasileiro, com o intuito de contribuir para a sua reflexão e ação.
Antes de me tornar gestora pública, eu já compartilhava, com os meus colegas,
alunos e orientandos na Universidade, os desconfortos das abordagens a respeito das
relações entre cultura e desenvolvimento, refletindo com eles sobre as implicações e
tensões provocadas pela disputa simbólica entre essas duas áreas. Nas diversas leituras
que fazíamos, foram aquelas que destacavam a cultura como eixo estratégico para o desenvolvimento local e regional, com as quais eu mais dialoguei nas minhas pesquisas, e
que sempre me ofereceram pistas para alimentar minhas pequenas utopias.
Quando conversava com os meus alunos de pós-graduação sobre o capitalismo
contemporâneo e sua apetência e competência na manipulação dos símbolos culturais,
sempre procurei ressaltar a importância do pensamento de Edgar Morin, sobretudo, do
seu chamamento à “religação dos saberes” (1999), tanto como método científico, quanto
como estratégia política. Considerávamos que a Universidade e o Estado poderiam e deveriam contribuir de forma parceira para a formulação de uma “política de civilização”.
A expressão, também da autoria de Morin (2010, p. 263-275), refere-se a uma “refundação” da política, capaz de salvaguardar e restaurar solidariedades, a partir da cultura e
da criatividade:
16

Estou convencido de que a solidariedade é tão contagiosa quanto o egoísmo. Em todo
o ser humano existem como se fossem dois softwares complementares e antagônicos,
ambos igualmente vitais; o primeiro, o do Eu somente Eu [ ...], o outro, o do Nós, no
qual o Eu se integra à comunidade [...] Por outro lado, estou convencido que os indivíduos e as sociedades detêm um potencial gerador, regenerador e criador, mas inibido. Em seu estado normal, as sociedades possuem suas inflexibilidades, constrições
e até mesmo escleroses que sufocam as possibilidades criativas do indivíduo [....] Ora,
a crise favorece a expressão de forças criativas [...] Por isso, faço um apelo para que
se substitua a expansão do ser humano submetido ao núcleo tecnoeconômico pela
noção de desenvolvimento, para se conceber uma política que leve em conta as especificidades culturais e sociológicas das nações ou regiões às quais ela se aplicaria.

Tanto a Universidade, na produção de estudos e pesquisas, quanto o Estado, na
formulação de políticas públicas, necessitariam “religar saberes”, na tarefa da construção
de novos significados para o desenvolvimento: a Universidade, na produção e na “religação” do novo conhecimento, produzido pela pesquisa científica e pelo avanço das
tecnologias, com os saberes tradicionais; O Estado, na formulação de políticas verdadeiramente públicas, participativas, integradas e transversais, voltadas não somente para a
potencialização das dimensões quantitativas do “viver” mas, sobretudo, para os aspectos
qualitativos do “bem viver”. Diante da complexidade de cenários propostos pelas sociedades contemporâneas, assoladas por crises de várias naturezas (econômica, social,
moral, política, cultural, educacional, ambiental), Estado e Universidade deveriam, portanto, inserir conhecimentos locais nas suas análises globais, sem, contudo, subestimar
os impactos do global sobre o local.
17

Ao longo da minha vida acadêmica, a cultura sempre emergia nessas discussões
como uma espécie de “método”, ao mesmo tempo analítico e sintético, capaz de religar
as partes ao todo e o todo às partes. Ou ainda, ela surgia como o desvio necessário capaz
de promover um novo começo, o despertar de novas formas de pensar. “A origem não
se encontra atrás de nós, mas diante de nós”, dizia eu, parafraseando Jacques Derrida
(2008). E, dessa forma, a cultura acabava funcionando como um intermezzo entre outros
temas, uma espécie de “liga” que funcionava, ora como instrumento de resgate do humano nas discussões sobre desenvolvimento, ora como “antídoto” nos debates sobre a
pasteurização, privatização e empobrecimento do mundo, promovidos pela globalização.
Em 2003, afastei-me temporariamente da docência para assumir a gestão da Secretaria de Cultura do Ceará. Nunca imaginei que, durante o meu cotidiano de gestora pública,
eu voltaria inúmeras vezes àquelas reflexões acadêmicas! Em 2006, ainda Secretária, tive
o privilégio de festejar dois fatos e feitos: o aniversário de 40 anos da primeira Secretaria
de Cultura do Brasil e o primeiro lugar, no Prêmio Cultura Viva, do Ministério da Cultura,
obtido pelo Programa Valorização das Culturas Regionais da SECULT, na categoria Gestão
Pública Cultural.
A Secretaria da Cultura que conheci, em janeiro de 2003, era fruto dos efeitos
perversos da ideologia do “Estado Mínimo”: uma instituição desestruturada, debilitada
pela escassez de recursos humanos, tecnológicos e financeiros, desarticulada e isolada,
enfim, incapaz de corresponder às expectativas do campo cultural cearense. Apesar
do diagnóstico desanimador, decidimos assumir o compromisso de devolver à Secretaria suas responsabilidades na formulação e implementação das políticas públicas de
cultura. Para isso, precisávamos nos aproximar, de forma eficiente, eficaz e efetiva,
dos municípios cearenses, assim como dos bairros periféricos da capital, para ouvir a
18

população, e com ela construir uma política de Estado para a cultura. O desafio estava
posto.
Nos quatro anos da gestão, graças ao envolvimento e à parceria da população,
do campo cultural e das instituições públicas, privadas e do terceiro setor, a Secretaria
da Cultura começou a participar de forma cada vez mais ativa das discussões acerca do
desenvolvimento local e regional no Ceará. Fui confirmando, aos poucos, algumas hipóteses que havia formulado na Academia: poderíamos, sim, ampliar, a partir da cultura,
os significados do desenvolvimento. Mas, para isso, precisaríamos ser criativos. Ao longo
de toda a gestão e, em função dos seus diferentes desafios, fomos criando e acumulando
tecnologias de trabalho, assim como soluções inusitadas para resolver problemas.
O reconhecimento do Ministério da Cultura à nossa atuação também nos incentivou a sistematizar esse “vivido”, para compartilhá-lo com outros gestores culturais brasileiros. É o que entregamos hoje aos nossos leitores: memórias, reflexões e práticas de
gestão, construídas a partir dos relatos de experiências, impressões e sugestões de gestores públicos de cultura, com os quais nos relacionamos ao longo da nossa caminhada.
Acreditamos que essas memórias contribuem para a afirmação das políticas públicas de
cultura como instrumentos valiosos na formulação de estratégias para o desenvolvimento
sustentável brasileiro.
Na escritura do livro, refaço os caminhos percorridos pela Secretaria, entre 2003 e
2006, assim como reflito sobre o presente e o futuro das políticas públicas e da gestão
cultural brasileira. Quando me refiro às minhas lembranças, escrevo na primeira pessoa
do singular, não do presente para o passado, mas sim, do passado ao presente, ou seja,
da lembrança à percepção. Sobre a memória, Bergson (1999, p.282-283) nos adverte que,
“ao completarmos uma lembrança com detalhes pessoais, nós nos transportamos a um
19

plano de consciência mais extenso, ou seja, acrescentamos às ações o tempero do sonho.
Assim, a inteligência se move entre lembranças, ora separando-as, ora integrando-as, mas
sempre num processo de recriação e de reinvenção”.
A memória é movimento. Por isso, esse livro também contém as “memórias do
futuro”, ou seja, reflexões sobre os novos horizontes das políticas públicas culturais, especialmente, do seu reposicionamento político, social e econômico nas sociedades contemporâneas. Chamo a atenção dos leitores para o apêndice, os anexos e o CD-ROM que
complementam o livro. No apêndice, encontram-se as práticas dos gestores das diversas
organizações culturais da SECULT ou vinculadas a ela. Nos anexos estão informações
valiosas produzidas ao longo da nossa gestão, assim como documentos de valor histórico
que enriquecem a nossa narrativa. No CD-ROM apresentamos um valioso registro audiovisual do Cultura em Movimento, assim como os arquivos de várias publicações (planos,
relatórios, leis, entre outras) produzidas em nossa gestão e que, certamente, serão úteis
aos gestores culturais brasileiros.
Por último, gostaria de agradecer a todos que direta ou indiretamente contribuíram
com essa publicação:
Ao Ministro Gilberto Gil, cuja parceria me deu “a régua e o compasso” para transformar sonhos em ações;
Ao Governo do Ceará, especialmente aos poderes executivo e legislativo, cujo
apoio foi essencial para os resultados alcançados;
À Universidade Estadual do Ceará, através do reitor Jackson Sampaio, dos colegas,
funcionários e, especialmente, dos meus alunos, pela cumplicidade nos meus mais de 30
anos de magistério;
Aos amigos da Rede de Pesquisadores de Políticas Públicas de Cultura (REDEPCULT),
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especialmente a Isaura Botelho, que aceitou generosamente prefaciar essas memórias;
Aos gestores e produtores culturais, dirigentes municipais e artistas brasileiros,
especialmente aos mestres da cultura popular, que me mostraram e me demonstraram
ser possível construir de forma compartilhada um desenvolvimento com envolvimento;
A todos os amigos e colegas da minha equipe da Secretaria da Cultura do Ceará e
do Ministério da Cultura (2003-2006), que enriqueceram esse livro com a força do “vivido” (ainda tão “vivo”!), minha gratidão e carinho;
A Lucivanda Vieira, pela organização minuciosa das fotos, filmes, documentos e
outras publicações que compõem o livro e seus anexos;
A Raquel Gondim, pela revisão competente das referências bibliográficas;
A Ademar Assaoka, pelo projeto gráfico inspirado e inspirador;
A Albanisa Dummar, que aceitou, com ânimo e anima, o desafio de publicar essas
memórias pelo Armazém da Cultura;
A Estevão Carvalho Rocha, pela generosidade em contribuir, através da Gráfica LCR
e da UNICHRISTUS, para a concretização desse sonho;
A 3corações, na pessoa do seu diretor-presidente, Pedro Lima, pela parceria na
produção e difusão do livro;
A Luciana Guilherme, por dividir comigo, com brilhantismo e dedicação, essa narrativa;
À minha família, especialmente, às minhas filhas, Camila e Laura, “as minhas meninas do meu coração” que um dia a solidão quis maltratar (como cantou Chico Buarque),
em função das minhas longas ausências de casa durante os quatro anos da gestão, pela
alegria, graça e beleza que emprestam à minha vida.
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E O IMPOSSÍVEL ACONTECE
LUCIANA GUILHERME

Conheci Cláudia no primeiro semestre do meu mestrado em Administração. Na primeira aula de metodologia científica encontrei um professora irrequieta e bem articulada,
que falava com paixão e que trazia a discussão de cultura para o cerne da investigação
científica, de um modo provocativo e instigante. E, na cultura, encontrei um prumo para
a inadequação que sentia na minha área de atuação, ao pensar uma Administração sob
olhares menos simplistas e mais complexos, sob olhares mais reflexivos e mais críticos.
A partir daí, expandi minhas possibilidades de estudo, ao deslocar o meu olhar de temáticas tradicionais, focadas na velha indústria, para temáticas culturais menos investigadas
no campo das organizações. Mergulhei então no universo da gestão cultural, na gestão
de empreendimentos culturais, imersos num imaginário muito peculiar, em função da
sua ligação intrínseca com as expressões artísticas, com o simbólico, com o intangível.
Cláudia tornou-se minha orientadora, o que me levou a uma mudança de rumo, a um
novo caminho profissional.
Anos depois, fui convidada, pela então Secretária da Cultura do Ceará, para assumir
e estruturar a área de marketing da Secretaria, na sua gestão. Foi minha primeira experiência em gestão pública, minha primeira rica e intensa experiência em gestão pública de
cultura. Numa área-meio estratégica, eu tive a oportunidade de estar envolvida em todos
os programas e projetos da SECULT, que iam desde a área de Ação Cultural, passando
pelas Políticas de Livros e Acervos até a área do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.
E o melhor: fiz parte de uma equipe de poucos, mas aguerridos, de uma Secretaria da
Cultura de um dos estados mais pobres do país, com um orçamento bastante exíguo, mas
com uma capacidade de realização que ainda hoje me parece quase impossível! Acredito
no que fizemos porque estive lá. E, justamente por isso, senti-me muito feliz e honrada
ao receber o convite de Cláudia para contar com ela um pouco dessa história.
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Além de cumprir a promessa com os secretários e dirigentes municipais de cultura, produtores, gestores, artistas e demais profissionais do campo cultural, que tanto
demandaram a Cláudia um livro que descrevesse essa aventura que vivemos, acredito
que esse livro é uma espécie de “catarse coletiva”, uma homenagem a todos que fizeram
parte dessa equipe ou que se relacionaram com ela ao longo deste período de gestão e
da vida, momento de trocas, encontros, afetos, alegrias, também de dificuldades e aborrecimentos, mas, sobretudo, de muitas e muitas realizações.
Este livro foi um trabalho a quatro mãos construído noites adentro, pois esse era
o tempo livre que dispunhamos, regadas a chocolate, café e um vinho eventual. Assim,
busquei sistematizar as práticas de gestão da Secretaria e de seus equipamentos e vinculadas, reconstituindo os programas e projetos desenvolvidos, estruturando e ordenando
documentos e depoimentos, enfim, sintetizando o que aprendemos nessa caminhada.
Que esse trabalho sirva de inspiração e de referência para aqueles que acreditam
na cultura como vetor de desenvolvimento, como espaço de construção simbólica, como
ponte para novas sociabilidades.
Gostaria de agradecer aos meus amigos, irmãos de vida, que sempre estiveram ao
meu lado, e que tanto iluminam e preenchem a minha vida;
A Raquel Gondim, amiga querida, que nos apoiou na organização e revisão;
A Albanisa Dummar, parceira fundamental na publicação desse livro através da sua
editora “Armazém da Cultura”;
A Estêvão Carvalho Rocha, pela generosidade em contribuir, através da Gráfica LCR
e da UNICHRISTUS, para a impressão desse livro;
A Cláudia Leitão que, de mestre-orientadora, tornou-se amiga e parceira de muitas
“aventuras” profissionais no campo da cultura;
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A minha mãe, Hyla, e ao meu pai, Nilo, pelo amor incondicional e apoio em todas
as minhas escolhas;
Aos meus irmãos, Germana, Danilo e Daniel, e à minha cunhada, Isabela, pelo
amor, amizade e parcerias eternos;
Aos meus sobrinhos, Davi, Gabriel e Vitor, pelo amor e pelo brilho que trouxeram
a minha vida.
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PREFÁCIO
ISAURA BOTELHO

Este livro de Cláudia Sousa Leitão e Luciana Lima Guilherme vem enriquecer a
bibliografia – até hoje bastante rarefeita –, sobre gestão cultural no Brasil, abordando a
gestão do estado do Ceará, quando Claudia atuou como Secretária de Cultura e Luciana
como responsável pela área de marketing da Secretaria, no período de 2003/2006.
A partir deste exemplo inspirador do Cultura em Movimento, o leitor torce para
que surjam análises semelhantes voltadas para a gestão das políticas culturais. Não estamos diante de um estudo de caso em sentido estrito, mas de um qualificado relato de
uma riquíssima experiência, permeado por memórias e reflexões que nos deixam claro
que a sensação de solidão, de isolamento, somada ao mar de dúvidas que nos acometem, não são sentimentos exclusivos, puramente pessoais. Há um elenco de problemas
comuns que se repetem em todas as instâncias administrativas, o que requer, em todos
os casos, uma gestão estribada na realidade social, cultural e econômica da população.
O leitor encontrará, com riqueza de detalhes, as maneiras encontradas pelas autoras para
responder a um cotidiano desafiador que exige escolhas que tragam respostas imediatas
e soluções, as mais eficazes possíveis, num contexto de constrangimentos orçamentários,
de pessoal e de ordem política.
Do ponto de vista da administração de políticas, é uma demonstração de que é
possível uma gestão baseada nos pressupostos de flexibilidade e rigoroso planejamento
que nos torna capazes de dar conta de uma “realidade que não espera que os homens elaborem seus conceitos”, como dizia sempre um colega de trabalho. Isto hoje é imperativo.
Cultura em Movimento é um generoso relato de uma gestão que lança luzes sobre
importantes desafios das políticas culturais, ultrapassando, em muito, os limites de uma
experiência estadual, pois focaliza questões que dizem respeito ao desenvolvimento da
vida cultural da população, da cidade, do estado ou do País. Vem comprovar o que sem25

pre acreditei ser possível: pela observância de estruturas individuais, em estudos de caso,
pode-se chegar à compreensão de fenômenos mais gerais.
Muito se pode aprender deste livro que dá conta da experiência de uma gestão
que durante quatro anos investiu na transversalidade conceitual e, o que é raro, administrativa, buscando parcerias com outros setores de governo. Vemos um caso exitoso de
aumento de recursos financeiros viabilizando ações efetivamente transversais, envolvendo e atendendo interesses de diversas áreas. Muitas seriam as práticas criativas a serem
apontadas na gestão cearense desse período. Tenho, no entanto, de fazer escolhas e
destaco o exaustivo trabalho de descentralização realizado.
Observando esta diretriz da gestão da Secretaria da Cultura do Ceará, não podemos
deixar de articular seu movimento com aquilo que estava também pautando a política
federal. Refiro-me à intensa mobilização nacional em torno de conferências municipais,
estaduais, culminando com a nacional em novembro de 2005, para dar substância ao
Sistema Nacional de Cultura, que pretende organizar a articulação entre os entes da federação e a sociedade civil. Neste Sistema, o diálogo e a negociação permanentes entre
as instâncias municipal, estadual e federal deverão constituir não só a novidade desse
mecanismo, bem como permitirão a otimização de recursos humanos e materiais no desenvolvimento da vida cultural brasileira.
Se ainda hoje o processo de constituição do Sistema está em andamento, a mobilização gerada por ele e pelas conferências tem repercutido de maneira positiva e
inédita na vida cultural de muitos municípios e do País. O que vemos, no caso relatado
nesse livro, é um exemplo de ação efetiva por parte do organismo estadual, esforçando-se por dar concretude à articulação proposta pelo Sistema Nacional de Cultura,
comprometendo-se com todos os municípios do estado do Ceará. Temos aqui um fato
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novo em termos de gestão cultural pois, longe de se restringir à assinatura dos protocolos (os 184 municípios existentes aderiram ao SNC), a equipe da Secretaria se deslocou
para cada um deles, mobilizando vereadores e prefeitos, prestando assessoria para a
formulação dos Planos Municipais de Cultura, mapeando artistas e movimentos culturais, sistematizando demandas e desenvolvendo ações específicas segundo as necessidades locais ou regionais detectadas. Fruto dessa mobilização 89 órgãos municipais de
cultura foram criados.
Deixo aos leitores a riqueza dessa experiência, não me detendo em outras ações,
mas chamando a atenção para um aspecto importante. Refiro-me ao fato de que não
necessariamente as políticas implantadas são apropriadas pela população. A descontinuidade permanece sendo uma realidade quando das mudanças de dirigentes. Como
as autoras mencionam, a cidadania é um processo que se dá entre idas e vindas [...] e
como as práticas participativas são recentes, os grupos sociais ainda estão em processo
de construção e consolidação do seu protagonismo na formulação, implantação e monitoramento das políticas públicas no Brasil.
Concordo inteiramente com esta afirmação, mas gostaria de ir além chamando a
atenção para a pertinência dos arranjos institucionais propostos. Eles são decisivos e
uma avaliação, não apenas do processo de implantação como do próprio desenho escolhido em si, poderia esclarecer porque a desmobilização pode ser tão rápida quanto
o entusiasmo que leva à mobilização. A alimentação constante do processo é decisiva.
Assim, como provocação, restaria perguntar se os arranjos propostos permitiram, de
fato, a expressão dos interesses substantivos dos indivíduos e grupos de maneira que
eles pudessem materializá-los e manter acesa a chama da mobilização inicial.
Finalizo agradecendo o convite e a paciência das autoras – o que me comoveu –,
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reiterando meu entusiasmo por toda a contribuição que o Cultura em Movimento trará
a leitores atentos e comprometidos com o desenvolvimento das políticas culturais em
nosso País. Trata-se de construir um cenário onde gestões, tais como a relatada aqui,
deixem de estar entre as exceções e possam se tornar a regra. Caso contrário, a área
cultural demorará ainda para se tornar beneficiária de políticas de Estado. Continuaremos a conviver com a situação de setor periférico ainda por um tempo, com ações sendo determinadas muito mais pela ignorância da realidade cultural ou pelas preferências
dos dirigentes de plantão.
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E POR FALAR EM
POLÍTICAS CULTURAIS

A sociedade apurou sua forma de intervir no Estado. Os grupos
de pressão e indivíduos começaram a perceber que o poder da revolução
começa no cotidiano. Nesse aspecto, a cultura assume papel estrutural
enquanto atitude transformadora e enquanto poder de mobilização.
Gilberto Passos Gil Moreira

Não é preciso ser protagonista do campo da cultura para perceber a fragilidade das
políticas culturais no Brasil. Por outro lado, a vagueza dos significados da cultura constitui
ambiência favorável à criação de mitos. (LUSTOSA DA COSTA, 1999, p.13-17):
A cultura também é, por si só, um espaço afeito a mitologias. O primeiro mito é o de que a
cultura é tudo, ou seja, ela é o somatório indiscriminado das realizações humanas. Ora,
a cultura não é somente coleção, inventário ou repertório de objetos e manifestações. O
que lhe dá sentido é sua capacidade de produzir sentimento de pertença aos diversos grupos sociais, enfim, do próprio significado que estes objetos e manifestações suscitam nestes
grupos. O segundo mito é o da crença de que a cultura é arte erudita, um saber para eleitos. Eis aí outra falácia. A cultura permite definições por categorias, mas nenhuma delas
é mais ou menos significativa do que a outra. Assim, cultura popular ou erudita, cultura
rural ou urbana, moderna ou tradicional integram a mesma realidade, sendo objetos de
interesse das políticas culturais. O terceiro mito refere-se à fragilidade natural da cultura,
sempre ameaçada de extinção. Deste modo, dever-se-ia preservar os produtos culturais de
sua própria dinâmica ou dos processos de transformação que os reconfigurassem ou os
resignificassem. No entanto, a cultura se revitaliza pela própria capacidade de dialogar
com outras culturas, e, neste caso, o isolamento cultural, em nome da preservação, po29

deria, isto sim, inviabilizar o fazer cultural. O quarto mito é o de que a cultura rouba
recursos de economias pobres, ou seja, quanto menos cultura mais recursos para o Estado. Aí está outro grande equívoco. A cultura é hoje reconhecida como uma indiscutível
necessidade social. O quinto mito sugere que o fomento à cultura inibe a criatividade e
reduz a qualidade do produto ou do serviço cultural. Outro engano. As mais belas cidades renascentistas, por exemplo, foram feitas sob encomenda, isto é, o mecenato ou o investimento público e privado em produtos culturais não invalidam sua qualidade. Há ainda
um último mito – o de que a cultura é coisa de artista, o qual realiza projetos de viabilidade duvidosa, seja por ser um sonhador, seja pela sua inapetência natural à análise
de sustentabilidade econômica dos seus projetos. Ora, os projetos culturais, exatamente
pela sua complexidade, demandam um conhecimento profundo dos arranjos produtivos
das artes e da cultura, da lógica própria dos bens e serviços culturais, enfim, é tarefa para
experts, indivíduos capazes de compreender as relações entre cultura e mercado, as contribuições do marketing cultural, a gestão administrativo-financeira, de pessoas etc.

Mitos são relatos fundadores, que transportam valores, aspirações e desejos. Mitos
exprimem a vitalidade do social e se dão a conhecer por meio de organizações, modelos,
papéis, conteúdos pedagógicos, discursos oficiais e outras representações do social. Toda
cultura é expressão de seu imaginário, isto é, do reservatório de imagens onde se inscrevem
as trajetórias individuais e sociais do homem elegendo valores e desenvolvendo sensibilidades a partir dele. Gilbert Durand (1984 apud PITTA, 2005, p.20) denomina de “trajeto antropológico” esse eterno intercâmbio, no âmbito do imaginário, que cada cultura realiza entre as
pulsões subjetivas e as intimações objetivas que emanam do social. Por isso, perceberemos
melhor as sociedades contemporâneas caso sejamos capazes de compreender seus “trajetos
antropológicos”, ou seja, suas formas de relacionar suas sensibilidades com os meios físico,
histórico e social em que vivem. Durand propõe que detectemos a repetição ou a redundância de imagens, símbolos ou mitos em uma determinada sociedade e respectivo tempo histórico, para que possamos melhor compreendê-la. De uma forma simplificadora, ele estaria
nos dizendo que “se me disseres quais são teus mitos, teus símbolos ou representações, eu
te direi quem és”.
Enfim, mitos não existem em estado puro, pois são incessantemente apropriados e
traduzidos pelas diversas culturas, tendo sempre uma dimensão pedagógica, ou seja, fornecendo modelos de comportamento. Pela própria natureza, distribuem papéis na história,
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interpretando a anima de uma época. São eles que eclodem e são transfigurados no logos
de uma civilização, em determinado tempo e espaço. Por isso, vão e vêm, mas nunca desaparecem. Embora não satisfaçam necessidades epistemológicas nem respaldem teorias,
os mitos controlam e orientam discursos, comportamentos e escolhas (LEITÃO, 2008 apud
TOLENTINO, 2008, p.130), isto é, ao observamos as diversas civilizações, podemos detectar
a presença de mitos hegemônicos e de outros recalcados.
No vai e vem dos mitos, apesar da ascensão dos valores da cultura sobre as sociedades, as políticas culturais ainda se mantêm frágeis, diante de sua difícil tarefa de enfrentar
ou, mesmo, de tentar neutralizar as assimetrias produzidas pelos próprios mitos da cultura.
Na sua representação “industrial”, por exemplo, a cultura continua ameaçando a diversidade,
gerando desigualdades econômicas e contribuindo para a manutenção de desequilíbrios no
acesso à comunicação, à informação e à educação entre populações e países. A indústria
cultural (exemplificada pela presença de escritores argentinos, colombianos e chilenos que
publicam livros através de editoras espanholas ou de músicos africanos que gravam cds na
França) produz, de um lado, o esvaziamento cultural das nacionalidades e, de outro, a “desterritorialização” da cultura. E mais: sua hegemonia contribui, efetivamente, para ampliar a
alienação dos indivíduos e o consumo de produtos culturais de baixa qualidade.
Por outro lado, há que se destacar um dos grandes paradoxos do consumo cultural
planetário: enquanto os produtos da indústria cultural vendem-se aos milhares e milhões,
fecham-se teatros, cinemas, livrarias, bibliotecas e centros culturais. Todas essas questões nos
remetem ao mitos da cultura nas sociedades e nos Estados. Qual seria o papel das políticas
culturais no imaginário do desenvolvimento brasileiro?
No caso do Brasil, a valorização das políticas públicas de cultura (seja no âmbito federal, estadual ou municipal) foi historicamente sazonal. Embora, nas últimas décadas, cada vez
mais presentes nos palanques dos candidatos ao Legislativo ou ao Executivo, os discursos
sobre cultura não se reverteram em projetos de lei capazes de garantir políticas e programas
voltados a uma efetiva descentralização e democratização do acesso aos bens e serviços
culturais. A retórica a favor da cultura, por outro lado, não produziu um marco regulatório
capaz de garantir a vitalidade das dinâmicas econômicas dos bens e serviços culturais. Se,
nas últimas décadas, já se reconhece a estabilidade de princípios e diretrizes para uma política econômica de Estado, que vem atravessando governos, o mesmo ainda não ocorreu no
âmbito de uma política cultural.
No domínio acadêmico, o fenômeno também se repete. Enquanto conhecimento siste31

matizado, o estudo das políticas culturais foi historicamente relegado a um lugar periférico nas
Ciências Sociais. Mesmo os estudos culturais realizados pela Antropologia foram considerados
menores face à Sociologia, ao Direito e à Economia, ciências mais preocupadas com a criação
de grandes categorias universais, e menos com os comportamentos anômicos, as minorias e a
diversidade cultural planetária. O resultado disso é que os estudos antropológicos foram utilizados de forma insatisfatória pelas organizações publicas nacionais e internacionais, ou pelas
agências de fomento, e o resultado é a ausência de indicadores mais amplos nas pesquisas de
campo que, por sua vez, prejudicam a qualidade da produção de dados.
No domínio cultural e artístico, a compreensão acerca dos significados das políticas
públicas para a cultura também é incipiente, em função, de um lado, da vulnerabilidade do
campo cultural, de outro, das relações de dependência dos seus protagonistas com o Estado
e, ainda, da informalidade e consequente invisibilidade da economia da cultura no País. A
herança patrimonialista do Estado brasileiro pode nos ajudar a compreender a existência de
“zonas cinzas” entre os governos e a sociedade, que provocaram historicamente, no caso
das políticas culturais, ou um confronto aberto de posições radicalmente antagônicas, ou
uma certa tendência a se privilegiar um grande número de pequenas ações personalistas e
sazonais, em detrimento da formulação de políticas de Estado. O resultado dessa relação se
traduz, na visão de Sérgio Miceli (1984, p.9), pela atuação clientelista e assistencialista das
agências de fomento cultural:
[...] clientelista, de um lado, por se limitar a atender, de maneira geralmente passiva, às
demandas da clientela própria da área artística em geral; assistencialista, de outro, por
tratar a cultura como ação filantrópica, como lenitivo ou mera tentativa de neutralização
das nossas mazelas e desigualdades sociais.

Por último, na agenda de desenvolvimento nacional, a cultura foi concebida, em largos
períodos da história brasileira, ora enquanto ideologia, capaz de contribuir para consolidar regimes políticos, ora enquanto aparato de conhecimentos eruditos, destinado às elites artísticas
e acadêmicas. Desse modo, subestimaram-se os aspectos sociais e econômicos produzidos
pelo fenômeno cultural, seja enquanto reforço à cidadania, como resgate da dignidade humana; seja enquanto propulsor do novo trabalho, como instrumento privilegiado de geração e
distribuição de riqueza. Todas essas questões fundamentariam o meu discurso de posse, em
janeiro de 2003.
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O INÍCIO

(IN)DEFINIÇÕES, RECEIOS
E EXPECTATIVAS

Podemos dizer que a democracia propicia, pelo modo
mesmo do seu enraizamento, uma cultura da cidadania à medida
que só é possível a sua realização através do cultivo dos cidadãos.
Se pudéssemos pensar uma cidadania cultural, teríamos a certeza
de que ela só seria possível por meio de uma cultura da cidadania.
Marilena Chauí

Ainda hoje eu me lembro da sensação de desconforto que tive quando, em
dezembro de 2002, fui convidada para ser Secretária de Cultura do Ceará. Naquele
momento, minha única certeza era a de saber que não tinha o perfil adequado para o
exercício do cargo! Não se tratava de temer os desafios ou o cotidiano de um gestor,
pois, naquele momento, além da minha atividade acadêmica, eu dirigia, no Ceará, o
Serviço Social de Aprendizagem Comercial - SENAC. Minha insegurança era, sobretudo,
fruto do meu desconhecimento da gestão cultural e, por conseguinte, dos meus receios
sobre a (in)adaptabilidade das minhas habilidades profissionais àquele cargo.
Com os meus alunos do Mestrado em Administração da Universidade Estadual do
Ceará, eu sempre discuti os significados da cultura nas organizações. No entanto, até então, não havia refletido sobre a cultura organizacional das organizações culturais. Minha
única aproximação com a gestão cultural havia se dado anos antes, quando coordenei
na Universidade uma primeira especialização nessa área. A experiência foi muito interessante, mas me fez perceber o quanto a gestão cultural carecia de autonomia, enquanto
área de conhecimento, assim como de sistematizações mais qualificadas da sua práxis.
Recordo até hoje da excitação que sentia (paradoxalmente associada a um grande
mal estar!) e da solidariedade dos amigos. Alguém naqueles dias me fez um comentário
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lapidar, que nunca esqueci: “Mas você fez graduação em Direito e em Música! Agora é o
momento de reunir essas formações...” Não deixei de rir ao pensar nessa “síntese” quase
perfeita, se eu própria não tivesse me sentido, ao longo da minha vida, ora uma musicista
pela metade, ora uma advogada que se furtou ao desafio de se tornar uma operadora do
Direito! Mas o desafio estava posto e era impossível recuar.
Minha primeira preocupação foi a de conhecer a história da Secretaria de Cultura e
nesse resgate tive grandes surpresas. No ano de 1966, em plena ditadura militar, Virgílio
Távora, então governador do Ceará e coronel do Exército, decidiu desmembrar a área
da cultura da Secretaria da Educação, dando-lhe autonomia e institucionalidade próprias,
criando a primeira Secretaria de Cultura do Brasil! A visão estratégica de Virgílio Távora
acolheria, precocemente, na paisagem político-institucional brasileira, a demanda feita
vinte anos antes, em 1946, pelo historiador Raimundo Girão, no I Congresso Cearense
de Escritores:
Vibração dos homens de pensamento, todos querendo fazer; inércia do governo, nada
querendo fazer. Mas a inércia é muita vez energia em potencial transformável em movimento. E podemos fazer o governo mover-se. Diremos em termos mais claros: as atividades culturais do Ceará gritam por uma sistematização, um carreamento lógico. A
dispersão há de ser metodização [...] O Estado bem poderia, e estamos certos que poderá,
criar [...] uma Secretaria de Cultura, que compreendesse, num conjunto único, a Biblioteca, o arquivo Público, o Museu Histórico, o Serviço da Cultura, Divulgação e Diversões
Populares, o Teatro e a Imprensa Oficial, todos devidamente entrosados numa estrutura
bem pensada e melhor realizada[...] Proponho então que o Congresso, pelo modo que
julgar mais acertado, sugira ao Governo Estadual[...] a criação de uma Secretaria da
Cultura...que recomende a cada congressista, trabalhar como puder pela efetivação da
ideia, individualmente ou nas associações de que fizer parte[...]tudo com o objetivo de
fazê-la vitoriosa, quando reunida a Assembléia Constituinte do Estado, na futura Constituição Estadual. (DOS SANTOS; GUEDES, 2006b, p.15).

No mesmo discurso, Girão evocava a exclusão dos cearenses no acesso aos bens
e serviços culturais. Dizia ele: “[...] E a verdade é que não possuímos bibliotecas, senão
as particulares, não possuímos arquivos, senão os particulares, não possuímos museus e
coleções, senão os particulares.” (DOS SANTOS; GUEDES, 2006b, p.15).
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Denunciava, por último, o descompasso entre a força criativa da população e a
omissão do Estado no desenvolvimento dessa criatividade:
A vitalidade intelectual do cearense não é mais objeto de dúvida. Viceja e floresce
abundantemente a árvore da inteligência nesta [...] Terra de Alencar. Frutos se esbanjam, nascidos dessa força criadora, porém, murcham nos galhos, à falta de quem
os colha. (DOS SANTOS; GUEDES, 2006b, p.14)

Assumi a gestão da Secretaria da Cultura 36 anos depois de Raimundo Girão, ciente
de que grande parte das demandas por ele formuladas ainda se mantinha atual e, em
muitos aspectos, as desigualdades só haviam se tornado mais visíveis, revelando o fracasso das ideologias que legitimaram os discursos e as práticas do Estado Liberal.
Lembro, também, das primeiras advertências que ouvi sobre as relações problemáticas entre a pasta estadual da cultura e o campo cultural. E observei como, diferentemente das outras pastas, as gestões na área da Cultura carregavam o nome dos
secretários, de uma forma excessivamente personalista! Embora dotadas de recursos
humanos e financeiros escassos, as secretarias de cultura foram historicamente disputadas por intelectuais e/ou profissionais das indústrias culturais. Se, em alguns casos, seus
protagonistas simbolizaram a imagem inovadora de alguns governos, em outros, não
passaram de “vitrines” para o embate irracional de egos. Enfim, nas pastas da cultura,
o personalismo da gestão pública encontrou historicamente guarida, ou seja, menos do
que o reconhecimento pela competência ou pelo legado, em muitos casos são as idiossincrasias das lideranças que acabam sobrevivendo aos mandatos!
Por outro lado, como a maioria dos profissionais da Administração sempre esteve
distante do campo das artes e da cultura, assim como grande parte dos artistas, intelectuais e profissionais da cultura também desconhece o mundo da gestão, os gestores culturais, ora carecem de capacidade de formulação no campo da cultura, ora de expertise
na gestão. Ao mesmo tempo, como as pastas de cultura nunca foram reconhecidas como
organizações estratégicas para o desenvolvimento do País, o nível de cobrança dos governos e da opinião pública sobre os gestores culturais é menor do que sobre os gestores
das pastas consideradas “estratégicas”.
Ora, um gestor cultural não nasce gestor, diferentemente dos talentos inatos, geralmente identificados com o artista. Por isso, ele deve se preparar para essa função. No
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Brasil, comumente, produtores culturais são chamados de gestores culturais. Albino Rubim (apud CUNHA, 2007, p.18) se refere a essa confusão entre gestão e produção cultural:
[...] é possível refletir sobre a tendencial predominância do uso no país do termo
produtor cultural, em relação à noção de gestão cultural. Não tenho dúvida de que
esse pequeno sintoma é expressivo para compreender e apreender algumas singularidades da organização da cultura no Brasil. O termo gestão cultural predomina em
inúmeros países, inclusive nos vizinhos ibero-americanos. Por que então, a noção de
produção cultural é mais usual entre nós? [...] Apesar de ser possível falar em políticas
culturais no Brasil, desde os anos 30, com base nos experimentos de Mário de Andrade e Gustavo Capanema, não se pode afirmar o desenvolvimento de uma tradição de
atenção e mesmo de formação na área da gestão cultural. Esse descuido das políticas
culturais inibiu a valorização da gestão, seu reconhecimento e a consequente circulação entre nós da noção de gestão cultural.

Vejamos, então, os traços distintivos entre gestores e produtores culturais. Se a
produção está historicamente vinculada, no Brasil, ao “fazer cultural”, é da essência da
gestão cultural pública a capacidade de liderar processos de formulação, implementação
e avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, a formação e o cotidiano do gestor se
relacionam intrinsecamente com o papel do Estado na produção de significados e de
marcos regulatórios para a cultura.
Quando fui convidada para ser Secretária, ainda não suspeitava que importantes
elementos da formação de gestor só se apresentariam para mim, durante a gestão, isto
é, embora dominando conteúdos, conceitos e técnicas a priori, um gestor só se torna
efetivamente um gestor, quando acumula uma práxis, que não se adquire somente no
trato cotidiano da burocracia dos gabinetes, mas que se dá, sobretudo, no território, com
a população, onde e para quem as políticas devem impactar. Por isso, no meu discurso
de posse, não suspeitava nem de longe o que viveria na gestão da Secretaria. Relendo-o
hoje, vejo nas minhas reflexões muito mais a professora do que a gestora!
No Plano Estadual da Cultura, que foi publicado no dia 19 de setembro de
2003, aniversário da escritora cearense Rachel de Queiróz, reproduzi meu discurso
de posse. Na primeira parte, procurei refletir sobre a necessidade de se ampliar os
significados da cultura para além das “belas-artes” (SECULT/CE, 2003a, p.6):
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Até as últimas décadas do século XX, as questões relativas à cultura apareceram como
algo de menor importância, relegadas a um lugar superestrutural de complementaridade a outras dimensões humanas. É o que ainda hoje se observa, quando, em pleno século
XXI, políticas públicas e administração de orçamentos consideram os investimentos na
cultura absolutamente secundários e de pouco retorno social ou econômico. Para esta
concepção, a cultura ainda se restringe às ‘belas artes’ ou às ‘artes eruditas’, retirando-se
dela a sua dimensão eminentemente simbólica, ou seja, a de uma rede de relações criativas entre os sujeitos e o mundo. Além de um processo de criação de signos, a cultura também é um produto concretizado a partir de suportes materiais. Ao mesmo tempo processo
e produto, algo tangível e intangível, a cultura não significa mero mosaico, repertório
ou inventário, mas exprime o enredamento do homem em teias simbólicas, em crenças
comuns, em valores compartilhados, em éticas compactuadas.

Sobre as relações da cultura com os processos de globalização, chamei atenção
para o pensamento de Nestor Garcia Canclini (SECULT, 2003a, p.6):
Impossível deixar de refletir sobre as imbricações da globalização com a cultura. Nestor Garcia Canclini (2001, p. 11) define a globalização “como um processo evolutivo
de estratégias globais agenciando máquinas estratificantes que reordenam diferenças com relação às desigualdades observadas em diferentes regiões e em diferentes
mercados. [...] A globalização não deve ser considerada como um fenômeno que
atinge a todos da mesma forma. Precisamos estar permanentemente perguntando:
quem se globalizou, quem está se globalizando e de que forma? A globalização, dependendo do lugar, move-se em várias direções, consolida-se de muitas formas, segmenta-se em múltiplas modalidades e é, basicamente, estruturalmente iníqua. Assim
pode-se dizer que para diferentes mundos, diferentes globalizações.

Observei, ainda, as relações assimétricas dos bens culturais com o mercado, trazendo as minhas primeiras preocupações relativas ao financiamento da cultura (SECULT/
CE, 2003a, p.7):
Neste sentido, todo processo de articulação de uma manifestação cultural local/nacional com um mercado mais abrangente implica que seja consumida de forma
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consistente no local, antes de ser promovida a evento mais amplo, tendo amparo
institucional por parte de órgãos governamentais de fomento e patrocínios do setor
privado. Vale ainda discutir as formas de financiamento destas manifestações e de
que modo os eventuais patrocínios de grandes empresas transnacionais influenciariam em suas formas e conteúdos, ameaçando destituí-las de sua vitalidade original.

Procurei destacar as tarefas e os processos vividos pela produção cultural no País:
(SECULT/CE, 2003a, p.7):
Constituem as etapas de produção cultural a criação, interpretação ou execução,
produção, distribuição, consumo e registro. Sejam produzidos artesanalmente (com
reprodução em grande escala ou não), sejam produzidos industrialmente, os produtos culturais são fruto de um savoir-faire, de uma tecnologia (na acepção grega da
techné). Perifericamente ao círculo central onde se encontram os artistas/criadores
(de quem se exige o talento), constroem-se círculos secundários onde estão os técnicos
(de quem não se exige talento, mas qualificação profissional), seguidos de um terceiro onde se insere a mão de obra menos qualificada, mas fundamental para o sucesso
do complexo produtivo. Um produto cultural, da extração de sua matéria-prima ao
produto final, passa necessariamente por etapas que envolvem relações econômicas,
industriais e tecnológicas. O encadeamento das diversas produções culturais determina efeitos multiplicadores nas cadeias culturais. A obra que é apresentada num
espetáculo teatral, cujo roteiro será adaptado para o cinema, cuja publicação aparecerá em forma de livro, é o exemplo da conexão necessária de uma cadeia cultural.
Os efeitos externos positivos desta cadeia podem ser observados quando empresas são
beneficiadas em suas atividades sem que tenham pago em troca desses benefícios.
Exemplo disto são as empresas turísticas que colhem benefícios dos efeitos externos
da produção cultural.

E ressaltando as características do produto cultural, aprofundei os significados e os
desafios da gestão cultural (SECULT/CE, 2003a, p. 8 - 9):
É necessário trabalhar a cultura de forma estratégica, levando-se em conta os componentes econômicos, sociais, políticos, tecnológicos e jurídicos que com ela se re38

lacionam. Estes aspectos não podem ser subestimados, devendo, pelo contrário, ser
tratados a partir de ações capazes de antecipar cenários e suas respectivas repercussões para a definição de políticas culturais. Por outro lado, as organizações que
produzem bens e serviços culturais possuem especificidades que merecem ser sublinhadas; o primado da oferta sobre a procura (nesse domínio a oferta cria sua
demanda); a fragmentação da oferta (cada produto oferecido é único e, embora se
controle o processo produtivo, não se pode garantir o sucesso do produto); o efeito
assinatura (a marca do autor ou do intérprete concedendo glamour ao produto).
Estas peculiaridades nos conduzem à seguinte afirmativa: é o projeto artístico ou
cultural que devem embasar a reflexão estratégica das organizações culturais e não
vice-versa. Por isso, é necessário inverter a lógica da gestão estratégica tradicional,
ou seja, aquela fundamentada na investigação das necessidades do mercado e nas
competências da organização para enfrentar com sucesso este mercado. Mesmo no
domínio do mercado cultural, trata-se de organizar a ação estratégica a partir da
lógica da oferta e não necessariamente da demanda. Por isso, seja no espaço público
ou no privado, o gestor cultural é, antes de tudo, alguém que se comporta de modo
mais voluntarioso do que reativo diante do seu macroambiente, porquanto o seu
produto e os objetivos de sua organização transcendem a mera atividade econômica
que lhe serve de suporte. Como vemos, o grande desafio das políticas culturais é o de
estimular as diversas fases da criação e da difusão cultural, garantindo condições
satisfatórias para o desenvolvimento das relações entre criação, difusão, consumo e
fruição dos bens e serviços culturais.

Mas não poderia deixar de enfatizar os impactos da internacionalização da cultura
sobre a produção cultural (SECULT/CE, 2003a, p.7):
Tais cadeias enfrentam o desafio da internacionalização cultural em face das seguintes dimensões: o comércio internacional de bens simbólicos, a produção cultural
determinada pelos mercados internacionais ou regionais e não por mercados nacionais ou locais, a divisão internacional do trabalho cultural, as produções culturais
conjuntas e a intervenção direta de produtores culturais estrangeiros na criação
de produtos ‘globalizados’. As relações internacionais do comércio de bens e serviços culturais são objeto, como os demais bens e serviços, de uma grande assimetria.
39

Países detentores de uma estrutura tecnológica capaz de fazer circular e de processar
informações passaram a abastecer o mundo, enquanto os demais países tornaram-se
meros fornecedores de dados brutos, sendo condenados a consumir passivamente as
informações processadas. A produção cultural é caracterizada, portanto, por forte
concentração de recursos, observando-se hoje a existência de conglomerados culturais mais poderosos do que determinados países. Esta característica da produção cultural exerce forte impacto sobre as identidades dos países receptores e suas diversas
identificações locais. Por outro lado, a existência de bens culturais não exportáveis
revela a fratura do processo de globalização e a necessidade de políticas próprias
para preservar espaços, permitir a experimentação, garantir às manifestações locais
sua criação legítima e insubmissa a concessões.

E de destacar o papel estratégico das políticas públicas e da gestão cultural, em um
mundo marcado pela hegemonia das indústrias culturais (SECULT/CE, 2003a, p. 7 - 8):
De qualquer modo, espera-se de produtores e gestores culturais a capacidade de equilibrar as diversas lógicas que compõem um empreendimento deste setor. À lógica do
‘amor à arte’ (a cultura como um fim em si mesmo), devem associar-se a lógica da
rentabilidade (a cultura como um negócio) e a lógica da sobrevivência (a cultura
como meio de vida) sem que se subestime a lógica ideológica (a cultura como instrumento difusor de ideias e valores).Todas estas questões levam a refletir sobre os papéis
do Estado em face da cultura, ou seja, sobre as políticas e ações do governo relativas
ao apoio e à difusão da cultura.

Por último, defini as diretrizes que norteariam a minha gestão, assumindo naquele
momento um compromisso público com os cearenses, e não somente com o campo cultural (SECULT/CE, 2003a, p. 9 - 10):
Por isso, quero assumir, no dia da minha posse, o compromisso dessa aproximação
entre Estado e Sociedade, definindo aqui as seguintes premissas que nortearão a minha gestão:
A cultura deve ser planejada e gerida estrategicamente
Pelo fato de que somente nas últimas décadas se percebeu o potencial econômico e
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social dos produtos e serviços culturais, constata-se ainda um despreparo das organizações de natureza cultural para o enfrentamento dos desafios desse novo mercado.
Deste modo, torna-se necessário desenvolver a competência gerencial nas organizações culturais, de sorte a torná-las mais competitivas. Trata-se, por conseguinte, de
apreender e utilizar corretamente os instrumentos de gestão (planejamento, marketing, gestão de pessoas, legislação etc), a partir da compreensão de suas especificidades no domínio da cultura, para a realização dos seus objetivos precípuos.
A cultura deve promover a autoestima e a diversidade de expressão entre comunidades e povos
O processo de globalização evidencia as contradições dos países e aprofunda ainda
mais seus contrastes sociais. A globalização acentua as desigualdades entre nações e,
no interior delas, entre suas regiões (no Brasil, por exemplo, entre as regiões nordeste
e sudeste), estimulando e desafiando nosso raciocínio para o equacionamento novo
de problemas antigos, como a miséria, a fome e a violência. Os países e blocos econômicos que forem capazes de integrar e tirar proveito de sua diversidade cultural, que
conseguirem conceber e implementar políticas, assegurando a inclusão de grupos
historicamente excluídos, que apostarem no capital humano, trabalhando a ampliação dos significados da cidadania e da autoestima, serão certamente aqueles com
maiores chances de reverter as repercussões negativas dos processos de globalização.
A cultura deve ser um instrumento de empregabilidade e de redistribuição de
renda
Se nós, brasileiros, não revertermos o quadro educacional em que nos encontramos,
continuaremos sendo uma mão de obra desqualificada e incapaz de assumir as
atribuições profissionais demandadas por um mercado cada vez mais competitivo.
Por outro lado, a falta de capacitação esvazia a possibilidade de expansão do mercado interno, mercado este necessário à manutenção de vínculos satisfatórios com a
comunidade internacional de modo geral, sejam eles de ordem econômica, cultural
ou comercial, comprometendo nossa própria existência como povo ou nação. Além
da responsabilidade de contribuir para formar e educar a comunidade na qual está
inserida, o Estado deve fomentar a capacitação de profissionais para os arranjos
produtivos das artes e da cultura.
A cultura deve ser um instrumento privilegiado de inclusão social e de consolidação da cidadania
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A cultura torna-se um espaço para disputa, quando ela se transforma em um instrumento de poder e de controle, porque define quem deve estar incluído ou não, servindo de pretexto para se estabelecer quem deve aceder a determinados recursos, quem
deve ser reconhecido como grupo social e, portanto, legitimado socialmente. Por isso, é
dever do Estado promover a ‘cidadania cultural’, que se refere justamente à garantia
de acesso aos bens e serviços da cultura. Neste sentido, existe uma lógica da exclusão
constituída pelo reconhecimento e aceitação da identidade excluída. Esta lógica baseia-se na diferença e estabelece parâmetros, tanto em relação à sociedade dominante, quanto aos marginalizados que, enquanto resistentes a esse domínio, acabam por
consolidá-lo. A sociedade dominante e os excluídos ou subordinados operam no mesmo campo de forças e o que se entende por cultura de ‘uns’ e de ‘outros’ emerge daí.

Definidas essa diretrizes do novo governo, dediquei minhas últimas considerações
ao papel estratégico das políticas públicas de cultura no processo de consolidação da
cidadania dos cearenses (SECULT/CE, 2003a, p.10):
Uma política cultural voltada exclusivamente para a rentabilidade econômica em
curto prazo, sem preocupações com a cidadania, pode ter um efeito irremediavelmente desagregador, pois, enquanto uma cultura planetária se anuncia e se insinua
por todos os recantos da terra, surge também um sem-número de culturas locais reivindicando diferenças e reconhecimentos específicos de suas respectivas identidades.
A relação dinâmica entre ambas exige uma reflexão permanentemente renovada,
sobretudo quando nos referimos a realidades culturais que podem se tornar valores
culturais globalizados. A cidadania cultural tem fundamentalmente duas vocações:
afirmar os direitos e deveres dos indivíduos em face da sua cultura e das demais culturas; determinar os direitos e deveres de uma comunidade cultural frente a outra
comunidade. Uma política cultural deve fomentar a livre expressão de comunidades
ou de indivíduos, garantindo-lhes meios para estabelecerem objetivos, elegerem valores, definirem prioridades, controlarem, enfim, os recursos que lhe são disponíveis
para alcançar seus objetivos a partir de suas crenças e valores. Os desafios aqui
elencados estão absolutamente imbricados aos direitos de cidadania. A construção
de caminhos para a realização da inclusão social através da consolidação de uma
‘cidadania cultural’ constituirá o diferencial da política cultural desse Governo.
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O Seminário Cultura XXI, uma primeira “Conferência de Cultura” no Ceará e
o encontro com o Ministro Gilberto Gil
Assumíamos, em janeiro de 2003, o desafio de ampliar os significados da cultura, a
partir da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Nesse momento,
eu própria não sabia de que forma o Ministério da Cultura iria conduzir sua gestão, mas,
em breve, o Ceará testemunharia os compromissos assumidos pelo Governo Lula para a
cultura. Considerei, logo nos primeiros dias, que necessitávamos ritualizar nossa chegada
com um grande encontro de natureza política, capaz de inaugurar os caminhos que trilharíamos nos anos seguintes. E, para isso, decidimos convidar o Ministro Gilberto Gil para
estar conosco, em março do mesmo ano, no primeiro Seminário Cultura XXI.
O Seminário Cultura XXI foi nosso primeiro evento à frente da SECULT. Eu mesma
não avaliava a dimensão nacional que ele teria. Enviei convites aos secretários de cultura
de todo o País, mas, não imaginava que eles viriam! Muito menos imaginei que o próprio Ministro da Cultura aceitaria o convite do governo do Ceará! Vale lembrar que éramos um governo do Partido da Social Democracia – PSDB, de oposição ao recém-eleito
governo do Partido dos Trabalhadores – PT. No entanto, as divergências partidárias
nunca tiveram qualquer interferência negativa naqueles cinco longos dias do Seminário,
e nem nos anos seguintes, na relação entre o Ceará e Brasília.
O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura se tornou, durante o Seminário Cultura
XXI, palco privilegiado de inúmeras manifestações, demandas e sugestões que cobravam
do Estado o seu papel estratégico na formulação de políticas públicas para a cultura.
Não imaginávamos, porém, que aquele grande encontro, com a presença de produtores,
pesquisadores, artistas, dirigentes municipais, políticos, secretários estaduais e nacionais
de cultura, inaugurávamos a prática da realização de “conferências de cultura” que mais
tarde aconteceriam, com uma metodologia muito semelhante a nossa, por todo o País!
O Seminário foi estruturado a partir de cinco grandes dimensões da cultura: Políticas e Gestão Cultural, Patrimônio Cultural, Economia da Cultura, Direitos Culturais e
Legislações de Fomento e, por último a Municipalização da Cultura. Cito, ainda, os desafios que foram priorizados no Seminário que, em seguida, norteariam o planejamento
estratégico da Secretaria (SECULT/CE, 2003a, p.19):
• Afirmar a cultura como fator de inclusão social e de desenvolvimento local e regional, promovendo a cidadania cultural e a autoestima do cearense;
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• Favorecer a transversalidade da cultura nas ações das secretarias do estado e municípios, identificando, fomentando e integrando as vocações culturais regionais;
• Promover o empreendedorismo cultural e o desenvolvimento econômico na área da
cultura;
• Implantar gestão estratégica, aberta a parcerias e focada na qualidade de seus produtos e serviços.

Sabíamos que, para vencer esses desafios, não poderíamos tratar a cultura, particularmente em um estado pobre e desigual como o Ceará, como um produto para “eleitos”, reduzindo-a às linguagens artísticas ou à produção acadêmica ou erudita. Sabíamos
também que, com os poucos recursos que possuíamos, para sermos exitosos em nossa
gestão, necessitaríamos desenvolver dentro do governo estratégias de transversalização
das políticas culturais nas demais pastas estaduais, assim como seria fundamental para o
sucesso dos programas, a realização de parcerias públicas e privadas, fora dele.
Durante o Evento, era voz unânime a percepção de que a Secretaria da Cultura
possuía uma presença tímida no Ceará, que suas ações não eram inclusivas nem descentralizadas, que os programas por ela propostos eram sazonais e não chegavam ao interior; que o Instituto de Pesquisa do Estado (IPECE) não dispunha de indicadores capazes
de aferir os impactos das ações da Secretaria nos municípios cearenses. As demandas
dos artistas, produtores, políticos, dirigentes municipais e gestores culturais voltavam
obstinadamente sempre ao mesmo ponto: ausência de uma política pública de cultura
capaz de incluir os cearenses, permitindo-lhes acesso, mas, sobretudo, protagonismo!
Para tanto, parecia claro que a Secretaria deveria abdicar das suas formas tradicionais de
propor políticas de governo dirigidas unicamente à classe artística, especialmente àquela
formadora de opinião na capital, para avançar na formulação de uma política de Estado
voltada à população das diversas regiões do Ceará.
O Encontro dedicou-se também a debater o papel da cultura na economia,
considerando-a uma estratégia de desenvolvimento local e regional. Reservou um dia
para as discussões sobre o patrimônio cultural material e imaterial, trazendo a então
presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Maria
Eliza Costa, para abrir o debate. Lembro que as discussões sobre o financiamento à
cultura foram especialmente polêmicas. Por isso, resolvemos criar, imediatamente,
um canal entre os artistas e produtores culturais e a Secretaria, para receber colabora44

ções e sugestões, no sentido de aperfeiçoar os instrumentos de financiamento estadual da cultura: o Fundo Estadual de Cultura e a “Lei Jereissati” (lei estadual de incentivo
fiscal para o fomento de projetos culturais), legislação assim denominada, por ter sido
criada e aprovada em 1995, no governo Tasso Jereissati. Havia, em janeiro de 2003,
um volume imenso de projetos aprovados pelo Sistema Estadual de Cultura, mas não
captados, junto a empresas, para a sua efetivação. Esse fato sinalizava a “ponta do
iceberg”, relativa à ausência de uma política pública para o financiamento da cultura
e do papel crescente e insatisfatório das leis de incentivo à cultura no Ceará e no País.
No entanto, a grande expectativa do Seminário Cultura XXI era a de ouvir, no dia
dedicado às discussões sobre a municipalização da cultura, o discurso do novo Ministro
Gilberto Gil. Naquela noite, de céu claro e estrelado, Fortaleza recebeu a primeira, das
muitas visitas do Ministro. Lembro da fala do Governador Lúcio Alcântara, naquele momento: “Bem-vindo, Ministro! Aqui nós somos do partido das culturas!” Lembro, ainda,
do sorriso do Ministro diante daquelas palavras, assim como do vigor do seu discurso.
Fomos percebendo como sua proposta de política pública cultural era afinada com o que
desejávamos realizar no Ceará! A primeira grande semelhança entre os nossos discursos
referia-se ao compromisso do Estado com o resgate da dignidade dos brasileiros, a partir
de uma visão transversal das políticas culturais (LEITÃO, 2006, p.15):
O objetivo maior do Governo Lula, nos termos mais amplos possíveis, é a recuperação da
dignidade nacional brasileira – dignidades interna e externa, entrelaçadas. É a construção de um novo Brasil, socialmente mais equilibrado, mais saudável, e capaz de se
afirmar como nação soberana no cenário internacional. Um projeto de futuro, portanto,
antevisão do Brasil realizando-se plenamente como nação: para nós – e para o mundo.
Inicialmente, contudo, a discussão desse projeto concentrou-se – como era natural – nos
campos da política e da economia. Mas esse primeiro momento já ficou para trás. Tratase, agora, de abrir o leque, de ampliar o raio das discussões e intervenções, de modo que
possamos entrelaçar política, economia, educação, cultura, etc. Pois, da perspectiva do
Ministério da Cultura, o desejo de construir um novo Brasil, de recuperar a dignidade
nacional brasileira, terá maior probabilidade de êxito se passar pelo mundo da cultura.

Outra importante afinidade referia-se à ampliação dos significados de cultura, partindo da sua dimensão simbólica (LEITÃO, 2006, p.15 -16):
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Cultura não no sentido das concepções acadêmicas ou dos ritos de uma ‘classe artístico-intelectual’. Mas em seu sentido pleno, antropológico. Vale dizer: cultura como a
dimensão simbólica da existência social brasileira. Como usina e conjunto de signos
de cada comunidade e de toda a nação. Como eixo construtor de nossas identidades,
construções continuadas que resultam dos encontros entre as múltiplas representações do sentir, do pensar e do fazer brasileiros e a diversidade cultural planetária.
Como espaço de realização da cidadania e de superação da exclusão social, seja pelo
reforço da autoestima e do sentimento de pertencimento, seja, também, por conta
das potencialidades inscritas no universo das manifestações artístico-culturais com
suas múltiplas possibilidades de inclusão socioeconômica. Sim. Cultura, também,
como fator econômico, capaz de atrair divisas para o País _ e de, aqui dentro, gerar
emprego e renda.

Percebi, em sua fala, a mesma preocupação relativa ao papel do Estado como líder
na formulação e implementação de políticas públicas culturais (LEITÃO, 2006, p.16):
Assim compreendida, a cultura se impõe, desde logo, no âmbito dos deveres estatais.
É um espaço onde o Estado deve intervir. Não segundo a velha cartilha estatizante,
mas mais distante ainda do modelo neoliberal que faliu. Vemos o governo como um
estimulador da produção cultural. Mas também, através do MinC, como um formulador e executor de políticas públicas e de projetos para a cultura. Ou seja: pensamos
o MinC no contexto em que o Estado começa a retomar o seu lugar e o seu papel na
vida brasileira. Enfim, pensamos a política cultural do governo Lula como parte do
projeto geral de construção de uma nova hegemonia em nosso País. Como parte do
projeto geral de construção de uma nação realmente democrática, plural e tolerante.
Como parte e essência da construção de um Brasil de todos.

Essa retomada dos deveres constitucionais do Estado constituiu a essência da fala
do Ministro. Havia em suas palavras a coragem de denunciar a omissão do poder público
no âmbito cultural, que se revelava no esvaziamento do Ministério (LEITÃO, 2006, p.16):
O que vimos no Brasil, ao longo dos últimos anos, passou por muito longe disso. Daí
que três questões-desafio se imponham, agora, ao Ministério da Cultura: a retomada
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de seu papel constitucional de órgão formulador e executor de uma política cultural
para o País; a sua reforma administrativa e a correspondente capacitação institucional, do ponto de vista técnico e organizacional para operar tal política; e a obtenção dos recursos financeiros indispensáveis à implementação desta política, seus
programas e seus projetos. Esses três desafios resultam da herança que recebemos.
Desde o governo Collor, o Ministério da Cultura definhou. Sua estrutura apequenou-se. Perdeu capacidade política, técnica e gerencial. Desmantelado, foi incapaz,
por exemplo, de operar integralmente os instrumentos previstos no Programa Nacional de Apoio à Cultura, a conhecida Lei Rouanet. Mas o mais grave é que o Ministério
abandonou por completo aquela que deveria ser a sua função maior. Em vez de ter
uma política cultural para o País, simplesmente entregou essa tarefa ao mercado,
aos departamentos de comunicação e marketing das empresas, pela via dos incentivos fiscais. E assim chegamos a uma situação absurda: a política cultural passou a
ser pensada e executada não pelo Ministério da Cultura, mas por comunicólogos e
marketeiros voltados para atender interesses particulares de suas empresas. Por esta
lógica, a cultura e suas criações só adquiriam relevância caso pudessem vir a reforçar a imagem corporativa das empresas.

Por outro lado, a dimensão econômica da cultura, que eu havia salientado em meu
discurso de posse, também foi alvo das suas reflexões (LEITÃO, 2006, p.18):
Um bem simbólico é um produto cultural, político e econômico – simultaneamente.
Como envolve custos de criação, planejamento e produção é, obviamente, uma fonte
geradora de emprego e renda. Uma fonte de lucro para empresas e de captação de
divisas para países exportadores de bens e serviços culturais. Ou seja: além de dar
emprego em casa, a produção cultural pode trazer dinheiro de fora. Hoje, o mercado internacional de bens e serviços culturais é extremamente dinâmico, envolvendo
bilhões e bilhões de dólares. Não é por acaso que os EUA pressionam fortemente os
demais países para que abram os seus mercados, considerando os bens e serviços
culturais como mercadorias comum, da perspectiva do assim chamado ‘livre comércio’. E que a França e outros países reagem, argumentando que a cultura não é
uma mercadoria como as outras, merecendo tratamento diferenciado, com o Estado
tendo o direito de controlar o mercado cultural interno de seu país e de proteger a sua
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produção de bens e serviços simbólicos. Tenta- se, assim, evitar que a discussão sobre
a matéria vá parar na Organização Mundial de Comércio. Tudo isso apenas mostra
a importância do que hoje se chama ‘economia da cultura’, que, entrelaçando-se à
‘economia do lazer’, é um dos setores mais dinâmicos da economia mundial. O comércio internacional de serviços move, anualmente, cerca de dois trilhões de dólares.
O Brasil é um país exportador de bens e serviços culturais. Nossos filmes repontam no
exterior. Nossa música popular tem hoje uma já notável presença no mundo. E nossas
telenovelas circulam planeta afora. Isto é importante não apenas para a captação de
algumas divisas, mas, sobretudo, para a nossa afirmação nacional no mundo. Mas
a nossa participação no comércio internacional de bens e serviços culturais ainda
é muito tímida. E precisa ser incrementada – a partir, é claro, não só da iniciativa
privada, mas, principalmente, de uma ação estatal centralizada no MinC.

Tratava-se de um discurso que assumia o compromisso da gestão pública da cultura como fundamento estratégico da construção da cidadania dos brasileiros (LEITÃO,
2006, p.16):
É desse quadro que emerge o tríplice desafio anunciado acima. Desafio cujo pano
de fundo é a urgente necessidade da volta do Estado ao campo da cultura, expressando-se através da centralidade insubstituível do MinC, no papel estratégico de promotor do desenvolvimento cultural da sociedade brasileira e criador de condições
indispensáveis à construção da cidadania em nosso País, já que o combate à exclusão social passa necessariamente por uma ação de inclusão cultural, que garanta
a pluralidade de nossos fazeres, o acesso universal aos bens e serviços culturais e à
criação e produção desses mesmos bens.

Segundo Marilena Chauí, para efetivarmos políticas públicas que consolidem a cidadania cultural, necessitamos ampliar e transformar a própria “cultura da cidadania” (2007).
O que me surpreendeu, naquela noite festiva, foi a extrema afinidade que o Ceará e Brasília demonstravam ter a respeito dos signatários da cidadania cultural, mas, sobretudo,
sobre a necessidade de transformarmos nossa cultura acerca da cidadania. Compreendi ali
que teríamos com o MinC uma grande cumplicidade!
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A CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA
O Seminário Cultura XXI foi fundamental para o início da nossa gestão, no sentido
de nos fornecer os subsídios necessários para o planejamento estratégico que nos levou
ao Plano Estadual da Cultura - 2003 a 2006.
Um plano é um mapa, um roteiro, um indicador de caminhos. Produzir um plano
significa, em um primeiro momento, tomar uma decisão, assumir uma vontade política
de mudar, de transformar. Para tanto, é necessário reflexão, capacidade analítica para a
tomada decisões, definição de responsabilidades, de compromissos, além da construção
de instrumentos para implantar e monitorar programas e projetos, enfim, da produção
de indicadores que permitam a avaliação e o realinhamento de condutas. Enfim, não há
gestão estratégica sem planejamento.
Planejar não corresponde a uma ação isolada. É um processo contínuo que deve
ser assumido no cotidiano das organizações. E se não queremos ser “devorados” pelas
atividades do dia a dia, precisamos tomar consciência da importância de se planejar.
Como se deu esse processo na Secretaria da Cultura do Ceará? Como iniciamos o
planejamento? Como nos preparamos? Quem deve estar envolvido nesse processo? Qual
a metodologia utilizada para a realização do planejamento? Vamos por partes.
Missão
Conforme foi dito anteriormente, o Seminário Cultura XXI foi nosso ponto de partida, o grande fórum norteador das diretrizes do nosso Plano. Todavia, para construí-lo,
precisávamos ter clara a Missão da Secretaria Estadual da Cultura. Esta Missão deveria
refletir o seu propósito junto à sociedade, de modo alinhado ao Plano de Governo (20032006) Ceará Cidadania: crescimento com inclusão social, que envolvia todas as pastas
do governo estadual.
Quando se inicia um novo ciclo de gestão, é importante criar vínculos e compromissos entre os membros da equipe. E nada melhor do que compartilhar ideias e valores
para a definição da essência de uma gestão, especialmente, da sua Missão. A definição
da Missão aconteceu a partir de um debate coletivo desenvolvido pela equipe dos profissionais da SECULT. Esse compartilhamento foi fundamental, pois gerou compromisso
de todos envolvidos na gestão com a execução do Plano.
No caso da Secretaria da Cultura, constituída por uma pequena equipe de servi49

dores públicos concursados e de alguns cargos comissionados, esse compartilhamento
foi essencial, simbolizando o compromisso da equipe com a Missão da Secretaria, e a
coesão do “time” de gestores que ali se formava. Desta forma, chegou-se à seguinte
Missão da Secretaria da Cultura do Ceará em 2003: Promover a cultura como princípio
fundamental de valorização do homem, propondo e desenvolvendo políticas para a inclusão social através da cidadania cultural.
Esta Missão foi sintetizada como subtítulo do Plano Estadual da Cultura: Valorizando a diversidade e promovendo a cidadania cultural, dando concretude a uma
política pública que assumia, de antemão, seu compromisso de não formular políticas
unicamente para os artistas, produtores culturais ou demais profissionais da cultura, mas,
sobretudo, para os cearenses. Com essa Missão, a Secretaria teria um novo fundamento
que legitimaria seus programas, criando, assim, outras perspectivas e possibilidades para
a cultura no desenvolvimento sustentável do Ceará.
É importante destacar que, em um processo de planejamento, além da equipe,
podem e devem ser convidados interlocutores, parceiros e atores do campo de atuação
da organização (os stakeholders1 da organização) que venham a contribuir e enriquecer
o referido processo. Foi o que fizemos.
Visão de Futuro
Depois de definida a Missão, era preciso ter clara a Visão de Futuro da Secretaria. A
Visão corresponde, em um Planejamento, à construção de um horizonte para a organização, ou seja, à definição de onde a organização deseja chegar ao médio e longo prazos,
de modo coerente com a Missão definida. A Visão de Futuro é a grande norteadora das
ações que serão desenvolvidas no Plano.
Em função do mandato de quatro anos do Governo, optou-se por se construir
uma Visão de Futuro que correspondesse a esse período (SECULT/CE, 2003a, p.19):
A Secretaria da Cultura, ao final de quatro anos, espera ter se consolidado como Secretaria estratégica para o desenvolvimento do Ceará e dos cearenses, a partir do fomento à
diversidade cultural regional, reconhecida pela transversalidade de suas ações em todos
os eixos e Secretarias do Governo, assim como por suas ações de inclusão social e de
construção da cidadania a partir da cultura.
(1) Os stakeholders correspondem aos diversos públicos com os quais uma organização se relaciona tais como o público-alvo, os fornecedores, os parceiros, entre outros.
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Apesar de todo o trabalho de planejamento da Secretaria ter sido construído para
reforçar a transversalidade da cultura no desenvolvimento sustentável do Ceará, sabíamos que essa transversalidade seria difícil de ser alcançada. Percebemos, ao longo da
nossa gestão, como as pastas governamentais ainda estão longe de permitir a concertação e a integração entre seus programas e ações! Ainda hoje este continua sendo um
grande desafio para os governos. Acreditamos que a transversalidade da cultura só se
efetivará a partir de uma nova cultura da gestão e, sobretudo, de uma reforma do Estado,
que o Brasil precisa levar a cabo.
Análises situacionais
Com a Missão e a Visão de Futuro definidas, partimos para o passo seguinte: o
da análise dos aspectos internos, relacionados às capacidades de atuação da Secretaria,
e externos, referentes ao ambiente no qual a Secretaria estava inserida. Um bom planejamento exige a compreensão clara acerca da realidade na qual se vai atuar. E para
conhecer essa realidade, é necessário identificar tanto os pontos fortes e fracos (análise
interna) da organização, quanto as oportunidades e ameaças (análise externa) que o
ambiente oferece.
Essas informações foram identificadas e analisadas coletivamente pela equipe participante do planejamento estratégico, para que os objetivos da Secretaria fossem traçados em seguida, respeitados sua capacidade de atuação em um cenário mais consentâneo com a realidade. No QUADRO 1, podemos observar, com maiores detalhes, que
elementos foram investigados nesse processo de análise.
Como obter todas estas informações coletadas e organizadas para a análise e discussão da equipe? No caso das capacidades e recursos internos da organização, os dados
foram processados a partir das opiniões dos diversos membros da equipe, com relação
às suas respectivas áreas, complementadas por registros financeiros e patrimoniais da
Secretaria; no caso dos aspectos externos, a consulta foi feita junto aos especialistas de
diversas áreas, através da realização de pesquisas para o levantamento de informações,
além, é claro, da discussão com os quadros da SECULT. Como já foi dito, o Seminário
Cultura XXI ampliou e consolidou esse levantamento, tornando-se o primeiro espaço de
debate e ouvidoria dos desafios e das demandas do campo cultural, ou seja, do ambiente
externo à Secretaria.
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Diretrizes e Objetivos Estratégicos
Com as análises situacionais feitas, confirmamos as diretrizes da política pública
de cultura do estado, baseadas nos desafios priorizados no Seminário Cultura XXI. Essas
diretrizes definiram os seguintes objetivos estratégicos (SECULT/CE, 2003a, p.20):
1. Geração de conhecimento
2. Preservação do patrimônio cultural
3. Valorização das culturas regionais
4. Apoio à criação artística e cultural
5. Gestão eficaz e compartilhada
A definição dos objetivos estratégicos demandava um comportamento pragmático,
ao mesmo tempo em que nos exigia ousadia. Pragmatismo, quanto à nossa capacidade
de dar efetivo cumprimento aos objetivos, e ousadia, no sentido de não nos resignarmos
diante das dificuldades existentes. Enfim, deveríamos encontrar alternativas e formas originais de “fazer acontecer”. Sabíamos que precisaríamos encontrar saídas para enfrentar a
burocracia e a estrutura jurídica do Estado, quase sempre responsáveis pela sua lentidão
e ineficácia. Ao mesmo tempo, tínhamos consciência que objetivos e metas inviáveis só
servem para gerar desmotivação e frustração na equipe e, por isso, deveriam ser evitados.
O que considerar quando da análise da viabilidade dos objetivos? Ela se estrutura
em dois níveis:
• Motivação e compromisso dos atores responsáveis pela implantação dos mesmos;
• Controle dos recursos necessários à implantação das operações e ações com
relação aos atores envolvidos.
O fator decisivo para o cumprimento dos objetivos do Plano Estadual da Cultura
(2003 a 2006) da SECULT foi o compromisso e o empenho da equipe e sua capacidade
de articulação político-institucional no estabelecimento de parcerias estratégicas que viabilizassem seus objetivos.
Programas e Projetos
A partir dos objetivos estabelecidos, a Secretaria definiu programas que se desdobrariam em uma série de projetos, levando-se em conta os seus limites e possibilidades.
Os programas definidos foram os seguintes (SECULT/CE, 2003a, p.25 - 44):
1. Programa de Geração, Preservação e Difusão do Conhecimento na Área Cultural
2. Programa Memória e Cultura
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QUADRO 1: ANÁLISES INTERNA E EXTERNA
Análise Interna
(Pontos fortes e fracos)

Análise Externa
(Oportunidades e ameaças)

Coesão da equipe

Aspectos sociais

Competência dos profissionais

Aspectos culturais

Dotações orçamentárias

Aspectos demográficos

Recursos tecnológicos

Aspectos econômicos

Estrutura organizacional

Aspectos políticos

Estrutura física

Aspectos jurídicos

Relações políticas

Aspectos tecnológicos

Parcerias

Aspectos ecológicos

Entre outros

Entre outros

Fonte: elaborado pelas autoras.

3. Programa de Valorização das Culturas Regionais
4. Programa de Desenvolvimento Artístico e Cultural
5. Programa de Modernização da Gestão
6. Programa de Telecomunicações e Desenvolvimento Audiovisual
Vale enfatizar que o Programa Cultura em Movimento – SECULT Itinerante, que
empresta seu nome a este livro, simbolizando a integração de políticas, projetos e ações
formulados e desenvolvidos em cada um dos programas da Secretaria, foi o nome “fantasia” que acabamos criando para o Programa Valorização das Culturas Regionais.
Plano de Ação
A definição dos programas e projetos deu início a uma nova etapa de construção
do Plano de Ação. Tratava-se de garantir que os mesmos chegassem às diversas regiões
do estado, produzindo impactos positivos nos territórios e respectivas populações. Nesse
momento do planejamento, é fundamental que os responsáveis por cada ação participem
da elaboração do Plano, para garantir que o mesmo seja factível, assim como para que
haja real compromisso da equipe envolvida. O Plano de Ação também é instrumento
basilar de monitoramento e acompanhamento da gestão, pois o mesmo serve como referência do que foi definido e que deverá ser realizado. Sem acompanhamento, corre-se o
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risco do Plano se tornar mais uma peça a ser arquivada e esquecida, do que o documento
fundamental para o trabalho do gestor.
Na construção de um Plano de Ação, para cada objetivo traçado, com programas e
projetos definidos, devem se respondidas as seguintes questões:
• O que precisa ser feito? – Detalhar todas as ações necessárias.
• Por quem será feito? – Identificar o responsável ou responsáveis pelas ações descritas.
• Como será feito? – Descrever como cada ação será implementada, passo a passo.
• Quanto esta ação custará? – Definir os valores a serem investidos para a implantação da ação, caso a mesma demande investimento financeiro para sua consecução.
• Até quando estas ações serão concluídas? Estabelecer prazos para o cumprimento
das ações estabelecidas.
Uma forma de facilitar a construção do Plano é utilizar o modelo de planilha apresentado no QUADRO 2.
A definição da amplitude e do alcance dos projetos vai depender também da dotação orçamentária e da capacidade de gestão financeira dos recursos.
Considerando que todos os governos iniciam seus trabalhos com base no orçamento
aprovado pela gestão anterior, uma das maiores dificuldades da área de planejamento foi ajustar o plano de governo e as propostas da nova gestão ao orçamento
previamente aprovado. Isto implicou em muita agilidade e flexibilidade, para que as
mudanças e as adaptações acontecessem no tempo correto e dentro dos princípios e
diretrizes seguidas pela administração pública. (Henrique Silva, Assessor de Desenvolvimento Institucional – SECULT-CE 2003 a 2006)

Apesar da coesão e do compromisso da equipe de gestão da Secretaria, havia um
grande déficit de servidores públicos em seus quadros, o que consistia em um importante
óbice para o êxito da gestão:
Além das dificuldades estabelecidas pelas questões orçamentárias e financeiras, existiu também a urgência na adequação do quadro de pessoal ao perfil e às expectativas
da nova direção. Apesar de contar com servidores públicos efetivos em seus quadros,
a SECULT não dispunha de pessoal suficiente para realizar o que havia sido proposto
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QUADRO 2: MODELO DE PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO
Projeto: (Descrição)
O quê?

Quem

Como?

Quanto?

Quando?

Fonte: elaborado pelas autoras.

no Programa de Governo. (Henrique Silva, Assessor de Desenvolvimento Institucional
– ADINS / SECULT-CE 2003 a 2006)

A etapa de implantação de um Plano de Ação é crítica para todo gestor. Por isso, é
fundamental que se estabeleçam papéis claros e bem formatados, tanto no cumprimento
das operações e ações relativas aos projetos, quanto na coordenação e no acompanhamento da sua implementação. Planos bem-sucedidos servem como “bússolas” para os
gestores e suas equipes. No entanto, é importante enfatizar que os mesmos não são
documentos rígidos, que devam ser cumpridos de forma inflexível, independentemente
de situações futuras que venham a intervir no trajeto definido. Planos podem e devem
ser ajustados e flexibilizados, até porque não existem análises infalíveis nem cenários
previsíveis. O futuro estará sempre repleto de novidades e imprevistos e cabe ao gestor
adaptar-se a ele.
Como o planejamento do orçamento público é aprovado sempre no ano anterior à
aplicação do mesmo, ao gestor cabe estar atento aos ajustes necessários e resultantes de
situações inesperadas. No caso da SECULT, essas adaptações foram essenciais, especialmente no primeiro ano, como podemos ler no depoimento de Henrique Silva (Assessor
de Desenvolvimento Institucional – 2003 a 2006):
Os ajustes e adaptações, realizados no primeiro ano, foram de fundamental importância para que a Secretaria alcançasse os resultados apresentados ao final dos
quatro anos.
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É desta forma que o planejamento passa a ser entendido como um processo contínuo de avaliação e reavaliação, e que nos permite alcançar propósitos e objetivos almejados, mesmo que alguns “ajustes de rota” sejam necessários no decorrer do caminho.
O QUE APRENDEMOS
• Iniciar todo e qualquer ciclo de gestão cultural a partir da realização de um planejamento que garanta o foco nos programas e projetos a serem desenvolvidos
• Envolver a equipe de profissionais da organização nesse processo de planejamento,
comprometendo-a no processo
• Priorizar a busca de informações consistentes e atualizadas sobre as demandas e
desafios do campo cultural
• Estabelecer parcerias que viabilizem o Plano, emprestando-lhe efetividade, eficiência e eficácia
• Monitorar e acompanhar a implementação do Plano a partir da definição de papéis
e responsabilidades, além da definição prévia de indicadores que permitam uma avaliação contínua dos programas e projetos
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O MEIO

OS DESAFIOS DE FORMULAR,
IMPLEMENTAR E INTEGRAR
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA

O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe
para a gente é no meio da travessia.
Guimarães Rosa

A gestão estratégica no domínio cultural contempla algumas particularidades que
lhe são próprias. A primeira delas diz respeito ao caráter efêmero, aleatório, autônomo
e simbólico da produção artística. Essa característica empresta grande complexidade aos
bens e serviços culturais. Seja um produto dito “popular” ou denominado “erudito”,
ambos são bens simbólicos, sujeitos a julgamentos éticos, estéticos e ideológicos. Nos
processos de dominação simbólica entre culturas e sociedades, a desigualdade das trocas
simbólicas afeta tanto intelectuais quanto as massas. Uma gestão estratégica deve estar
atenta ao perigo dos maniqueísmos ou da mera distinção ou categorização dos bens culturais, posto que esses produtos, ora representam situações de exclusão, ora simbolizam
consensos.
Ao chegar à Secretaria da Cultura, minha urgência era a de constituir uma equipe
transdisciplinar, formada por profissionais criativos e abertos a construir novas tecnologias de gestão cultural que permitissem enfrentar a complexidade do campo cultural.
Os novos quadros, que iriam ocupar os cargos comissionados, seriam integrados aos
servidores permanentes no primeiro momento. O sucesso dessa junção seria fundamental para o êxito da nossa empreitada. Eu já antevia as péssimas condições de trabalho,
quando lá cheguei. Em pouco tempo, descobri que as pastas do governo melhor estru57

turadas eram a da Fazenda e a do Planejamento (o mesmo ocorre, no âmbito federal!).
Nessas pastas já se conquistou um quadro estável e qualificado de servidores públicos.
A representação da cultura como “a cereja do bolo” ainda persiste nos imaginários dos
poderes da República e essas representações justificam o apoio e o prestígio das pastas
responsáveis pelos hardwares, em detrimento daquelas que se dedicam aos softwares.
É mesmo impressionante que, em pleno século XXI, as pastas da educação, cultura e
ciência e tecnologia não consigam se tornar estratégicas nos governos!
A pergunta que me fiz ao chegar à Secretaria não poderia ser outra: Como buscar
construir uma gestão estratégica com uma organização completamente sucateada, sem
recursos, sem infraestrutura e com recursos humanos reduzidos e esgotados? O primeiro
diagnóstico era desolador. Grande parte dos funcionários vinha se aposentando, enquanto outros haviam falecido, sem qualquer reposição do corpo de servidores por concurso
público. O resultado é que a Secretaria da Cultura do Ceará, como muitas outras no
Brasil, foi se tornando, ao longo do tempo, uma organização sem perfil e sem expertise,
absolutamente despreparada para responder satisfatoriamente aos desafios da sua Missão e Visão. A melhor e mais patética imagem do capital humano da Secretaria estava
representada na sua folha de pagamento, constituída por uma maioria de inativos e de
um número crescente de novos aposentados. O que fazer?
Gerir uma organização cultural exige, além de uma compreensão da Missão, da
Visão e dos Objetivos que orientam a organização, um conhecimento aprofundado e
integrado de suas áreas-meio e de sua necessária articulação com as áreas-fim, dentro de
uma perspectiva sistêmica e sempre estratégica. Analisaremos essas áreas, a seguir.
A estrutura organizacional
Tradicionalmente, a Administração Pública divide a gestão em áreas-meio (que
correspondem àquelas que funcionam como suporte para a gestão e o desenvolvimento
de programas e projetos) e as áreas-fim (que se referem às principais atividades para
as quais essas organizações estão voltadas). Infelizmente, é frequente nas organizações
públicas, especialmente nas pastas da cultura, que áreas-meio e áreas-fim desempenhem
suas competências de modo isolado e não integrado, o que faz com que as mesmas sejam ineficientes e ineficazes. Para reverter isso, é fundamental que os profissionais das
áreas-meio, sobretudo nas organizações públicas de cultura, compreendam as temáticas
e as especificidades do campo cultural e de suas políticas, ao mesmo tempo em que os
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profissionais das áreas-fim devam dominar os processos administrativos. Aos profissionais como um todo, é necessária a convicção de que constituem uma única equipe, que
deve trabalhar de modo coeso para o cumprimento dos mesmos objetivos.
Partindo do centro para as extremidades, percebe-se que a estrutura organizacional da SECULT possuía uma dinâmica circular, onde as áreas-meio dariam suporte tanto às secretárias (titular e adjunta) quanto às coordenadorias – Ação Cultural,
Patrimônio Histórico-Cultural e de Políticas de Livro e Acervos –, assim como aos
equipamentos culturais. Esta configuração não era especialmente ruim. O problema é
que o Organograma (FIGURA 1) não encontrava amparo na real estrutura de recursos
humanos da Secretaria!
Contudo, a definição de uma estrutura organizacional é fundamental para uma
gestão competente, pois ela é um ponto de partida à compreensão do relacionamento

FIGURA 1: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA –
SECRETARIA DA CULTURA DO CEARÁ – 2003 A 2006
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59

entre as áreas e seus diversos atores, embora não seja condição suficiente para o êxito
no desenvolvimento e implementação de políticas, programas e projetos.
Apresentamos, a seguir, algumas análises sobre as nossas práticas de gestão na
Secretaria, com a descrição de cada uma destas áreas (meio e fim), considerando-se seus
objetivos e funções. De modo complementar a essas descrições, daremos voz aos profissionais que fizeram parte da equipe da SECULT. Ao mesmo tempo, integraremos essas
análises da gestão cultural estadual aos depoimentos da gestão cultural federal, através
dos depoimentos de representantes do Ministério da Cultura, com quem compartilhamos,
entre 2003 e 2006, dificuldades muito semelhantes.

ÁREAS-MEIO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Nas organizações da Administração Pública Direta (ministérios, secretarias de estado e de municípios, fundações, entre outras), o setor de Planejamento e Orçamento é o
responsável pela condução das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e
revisão dos planos, programas e projetos, estabelecidos junto à gestão, de forma alinhada
ao Plano de Governo e de acordo com as dotações orçamentárias estabelecidas.
Na área específica de Planejamento e Orçamento, merece destaque o trabalho de planejamento e execução orçamentária da Secretaria. A SECULT contou com recursos
provenientes de fontes do Tesouro Estadual, Governo Federal, Renúncia Fiscal, Fundo
Estadual da Cultura e Fundo Estadual de Combate a Pobreza. Todos estes recursos
eram gerenciados de forma a melhor atenderem as necessidades dos projetos. (Henrique
Silva, Assessor de Desenvolvimento Institucional – ADINS/ SECULT-CE 2003 a 2006)

Na Secretaria da Cultura, o alinhamento com o Plano de Governo se deu através
da relação direta que se estabelecia com a SEPLAG – Secretaria do Planejamento e Gestão (o mesmo ocorria com as demais Secretarias), pasta responsável pela coordenação e
acompanhamento dos programas e projetos desenvolvidos pelo estado em cada um dos
seus setores. Como ferramenta de planejamento e orçamento, o Governo se utiliza do
SIAP – Sistema de Integrado de Acompanhamento de Projetos, “um instrumento de apoio
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à elaboração, execução e acompanhamento do Plano Operativo do Governo Estadual e
de informações para Avaliação de Programas do Plano Plurianual.” (SEPLAG/ CE, 2008).
O Plano Operativo do Governo corresponde ao “detalhamento do orçamento anual das
secretarias estaduais, contendo informações físico-financeiras e gerenciais dos programas
e projetos finalísticos de Governo.” (SEPLAG/ CE, 2008)
Como se pode observar, é extremamente importante a integração e a sinergia das
ações governamentais, no sentido de garantir a execução plena do Programa de Governo, estabelecido como instrumento de viabilização das políticas públicas. Cada uma destas atividades deve ser exercida dentro de um modelo de gestão estratégica que permita
o cumprimento dos objetivos e metas2 estabelecidos, a partir da definição de indicadores
para a mensuração e a avaliação das iniciativas governamentais. De modo a qualificar
esse processo, a Administração Pública deve construir indicadores que contemplem o
desempenho da gestão, muito além dos seus aspectos contábeis e financeiros. Novos
parâmetros de análise devem, por fim, ser considerados, contemplando as dimensões da
efetividade, da eficácia e da eficiência das políticas públicas implementadas. Mas o que
significam efetividade, eficácia e eficiência na gestão pública?
A efetividade corresponde à medida do grau de realização dos objetivos pretendidos junto ao público-alvo dos programas, projetos e ações definidos. (MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, 2004)
O processo de acompanhamento dos programas e projetos da CODAC, afora os instrumentos de avaliação dos eventos que produzíamos ou apoiávamos, era realizado de modo não sistematizado. Nossos articuladores regionais foram estratégicos no
acompanhamento dos programas da Secretaria, pois eles nos davam um feedback do
impacto das nossas ações no interior. As críticas do campo cultural e da mídia também serviam como subsídios de avaliação das ações desenvolvidas pela SECULT. (Pedro Domingues, Coordenador de Ação Cultural – CODAC / SECULT-CE 2003 a 2006)

A eficácia diz respeito à medida do grau de cumprimento das metas fixadas para um
determinado programa, projeto ou iniciativa. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2004)
(2) Os objetivos correspondem às ações específicas, concretas e mensuráveis, necessárias ao cumprimento das diretrizes
organizacionais. As metas referem-se aos aspectos quantitativos dos mesmos. Por exemplo: Objetivo – Promover a produção e a difusão artístico-cultural no Ceará; meta - Criar nove Eventos Estruturantes, no Ceará.
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Sobre o acompanhamento dos projetos, o Governo tinha sua própria ferramenta: o Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SIAP). Eu alimentava o Sistema,
falando sobre a execução dos vários projetos, algumas vezes por mês, e em algumas
ocasiões as secretárias, ou algum dos assessores, alimentava o Sistema. (Cleudene Aragão, Coordenadora de Políticas do Livro e Acervos – COPLA/ SECULT-CE 2003 a 2006)

A eficiência se refere à medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados
para a realização de uma meta para um projeto, atividade ou programa, frente a padrões
estabelecidos. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2004)
As parcerias estabelecidas, ao longo dos quatro anos, com as entidades ligadas ao
setor cultural, foram de fundamental importância para o atendimento das metas
setoriais e de governo estabelecidas pelo modelo de administração baseada em uma
‘Gestão por Resultados’. (Henrique Silva, Assessor de Desenvolvimento Institucional –
ADINS/ SECULT-CE 2003 a 2006)

A FIGURA 2, apresenta o diagrama representativo do Modelo Integrado Plano–Orçamento–Execução–Avaliação, demonstrando como os indicadores de efetividade, eficácia e eficiência servem como balizadores do desempenho obtido pelas políticas públicas,
implementadas através de programas e ações específicas. O Modelo Integrado promove
um processo contínuo de avaliação e revisão dos resultados obtidos, de modo a garantir
a consistência e o êxito do Plano de Governo.
Apesar da clareza do Modelo Integrado, concebido pelo Ministério do Planejamento e assumido no âmbito de governos estaduais e municipais, persistem sempre dificuldades na sua implementação e operacionalização. Ressalte-se, de um lado, a falta de uma
“cultura de planejamento” ou, no caso específico das pastas de cultura, a baixa qualificação técnica e a falta de familiaridade dos gestores culturais no domínio de metodologias
relativas à utilização de Sistemas de Planejamento e Gestão de Programas e Projetos.
Sob o ponto de vista do governo federal, as dificuldades não foram muito menores. O Ministro Gilberto Gil e sua equipe também tiveram que lidar com uma realidade
organizacional bastante precária, frente ao desafio do planejamento e da execução de
seus programas e projetos. Como na SECULT, a pouca capilaridade do MinC nas regiões
brasileiras constituiu um grande obstáculo inicial. Por isso, em muito pouco tempo, o
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FIGURA 2: MODELO INTEGRADO PLANO-ORÇAMENTO-EXECUÇÃO-AVALIAÇÃO
Revisão

Visão / Objetivo
Identificação de
Problemas

Objetivos /
Indicadores

Efetividade

Programas / Ação

Produtos e Metas

Eficácia

Produtos e Custos

Eficiência

Plano

Orçamento
Execução

Avaliação

Fonte: Plano de gestão do PPA 2004/ 2007 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2004, p. 14)

Ministério anunciava, entre suas políticas, a estruturação do Sistema Nacional de Cultura,
na tentativa de dar maior institucionalidade às políticas culturais em todos os entes da
Federação. Era o início de um novo tempo. Tempo de protagonismo, tempo de participação social na construção dos processos e das metodologias para a futura realização da
Primeira Conferência Nacional da Cultura.
Paulo Miguez, então Secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, destaca quatro grandes desafios com os quais o MinC se deparou em 2003:
• a ineficácia e a ineficiência do Ministério no cumprimento de suas obrigações constitucionais de órgão formulador e executor de políticas públicas para a área de cultura;
• a ineficácia e ineficiência de uma estrutura organizacional-administrativa marcada pelo sombreamento das instituições vinculadas pelas secretarias do MinC e pela
exiguidade de quadros técnicos e de gestão, tanto do ponto de vista numérico quanto
no que concerne a sua capacitação;
• a insuficiência absoluta dos recursos orçamentários indispensáveis à implementação desta política, seus programas e projetos; e
• a compreensão de uma visão de cultura quase que exclusivamente restrita ao campo artístico-intelectual.
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As soluções implementadas por Paulo Miguez, à frente da Secretaria de Políticas
Culturais, foram as seguintes:
• afirmar a importância do Ministério, que se recusava a aceitar a continuidade
de sua subalternidade e pouca importância frente às outras pastas ministeriais, e de
lutar pela urgente (mini)reforma administrativa e por recursos orçamentários.
• reconfigurar o papel do Ministério frente a setores e individualidades do campo da
produção artístico-cultural, por conta dos privilégios relacionados com o modelo de
financiamento via incentivos fiscais e da falsa compreensão de que eles eram o foco
exclusivo da ação do Ministério; e
• reposicionar-se com a sociedade em geral, no sentido de afirmar a importância
da cultura para a vida nacional, do papel do Ministério neste processo e de sua disposição em dialogar com o conjunto da sociedade brasileira na perspectiva de sua
diversidade cultural.

Analisando-se estas soluções, percebe-se o quanto é necessário ao gestor cultural
compreender o seu papel e os objetivos da organização na qual ele atua, para propor
uma estrutura administrativa e orçamentária compatível com os desafios da mesma. Sem
essa clareza, não há como elaborar e implementar planos que sejam bem-sucedidos.
Afinal, a formulação das políticas não pode carecer da competência da gestão para implementá-las.
O QUE APRENDEMOS
• Fomentar e promover uma “cultura de planejamento” junto à equipe de profissionais vinculados à organização, promovendo a capacitação dos mesmos na compreensão do pensamento estratégico e no uso de ferramentas de gestão de programas
e projetos
• Estabelecer um Sistema Integrado de Acompanhamento dos programas e projetos
elaborados e implementados pelas equipes finalísticas
• Estabelecer estruturas organizacionais e modelos de gestão estratégicos, flexíveis e
adaptáveis às constantes mudanças de cenário
• Adotar ferramentas de tecnologia da informação e comunicação para suprir, a
qualquer tempo e em qualquer lugar, os gestores culturais de informações precisas e
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relevantes nos processos de tomada de decisão
• Promover a coesão e a sinergia de todos os atores envolvidos nas iniciativas da Secretaria, no intuito de atingir os objetivos estabelecidos pelo Plano de Cultura

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
O setor administrativo-financeiro corresponde à base do funcionamento de toda e
qualquer organização. Na área pública, o processo de gestão deste setor é regulamentado e condicionado por uma série de leis, que buscam estabelecer princípios e procedimentos no trato da res publica. Ao gestor é demandada uma administração eficiente,
e essa eficiência é concebida, como princípio, no ordenamento jurídico brasileiro, expresso no artigo 37 da Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência [...]” (BRASIL, 1988).
Cada um destes princípios constitucionais deve ser assumido como norteador das
ações do gestor público, ou seja, como parâmetro fundamental e direcionador da ordem
jurídico-política do Estado e do Sistema de Gestão Pública. De modo conciso, podemos
observar a descrição de cada um deles, a seguir (BRASIL, 1988):
• o princípio da legalidade – toda atividade relativa à administração pública deve
ser exercida na forma da lei, dentro dos seus limites e para atingir os fins definidos
na mesma;
• o princípio da impessoalidade – a administração pública deve tratar todos os administrados sem discriminações que venham favorecer ou prejudicar os mesmos;
• o princípio da moralidade – a administração pública deve observar os preceitos éticos estabelecidos pela sociedade, variáveis segundo as circunstâncias de cada caso;
• o princípio da publicidade – o processo administrativo deve ser público, transparente, isto é, publicizado, salvo ressalvas estabelecidas legalmente;
• o princípio da eficiência – as competências atribuídas à administração pública
devem ser exercidas de modo imparcial, neutro, transparente, participativo, eficaz,
sem burocracia, de acordo com a legalidade, buscando qualidade, de modo a aplicar racionalmente os recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo maior
retorno social.
Não há quaisquer questionamentos quanto à legitimidade destes princípios, mas
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os mesmos, em função das regulamentações e procedimentos administrativos deles decorrentes, geram vários obstáculos para o desenvolvimento de uma gestão ágil e tempestiva às demandas públicas. É difícil estabelecer processos administrativos, submetidos a
um mesmo ordenamento jurídico, que se apliquem de forma restrita e padronizada em
atividades ligadas, tanto à administração tributária e de infraestrutura, quanto à gestão
cultural. Como já foi dito, a cultura é um campo vasto, cujas especificidades exigem do
gestor conhecimentos múltiplos que vão das questões técnicas de gestão à compreensão
do conteúdo e das dinâmicas do campo da cultura, assim como dos bens e serviços culturais, ou, ainda, da sua transversalidade com outras áreas dos governos.
O gestor público da cultura se depara constantemente com velhos e novos desafios
que lhe são impostos pela União, estados ou municípios, mas, especialmente, por aqueles
oriundos da própria burocracia dos setores públicos. Esta é reflexo de todo um conjunto
de regulamentações e procedimentos que, apesar da legalidade e da legitimidade da sua
aplicação, é muitas vezes inadequado às necessidades de efetividade, eficiência e eficácia
das políticas públicas culturais. Some-se a isso a falta de estrutura física e humana, para
a consecução das ações táticas e operacionais dos aparelhos administrativos, que não
pode limitar-se aos aspectos estratégicos da gestão. Afinal, o sucesso de uma gestão exige
clareza da definição de responsáveis pelas áreas estratégica, tática e operacional.
Vejamos alguns dos principais entraves jurídicos relativos à gestão cultural. A Lei
de Licitações e Contratos na Administração Pública (Lei no 8.666/93, de 21 de junho de
1993), por exemplo, apesar de fundamental no sentido de garantir a transparência, a probidade e a economia para organizações públicas, acaba por dificultar a implementação
das políticas culturais. E isso se dá porque a legislação trata da mesma forma a realização
de um festival de música e a construção de um posto de saúde!
A melhoria e o aparelhamento da comissão de licitação são fundamentais, bem como
a priorização das defesas em caso de impugnação judicial. Muitos gestores tentam
agilizar sua gestão buscando dispensas ou inexigibilidades, entretanto, é um risco
muito grande, já que tais hipóteses devem ser interpretadas restritivamente (Juraci
Mourão Lopes Filho, Procurador do Município de Fortaleza).

A análise de Juraci Mourão Lopes Filho é significativa. Como licitar na área da
cultura, dada sua natureza intangível? Se a interpretação jurídica é restritiva à atuação
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do gestor e a atividade cultural é por natureza ampla (em muitos casos, refratária a
categorias e a valores pecuniários), como será possível viabilizar uma gestão estratégica da cultura?
Uma outra problemática também deve ser destacada. Todo processo de contratação
de pessoal efetivo deve obedecer à realização de concursos públicos que, em muitos
casos, são extremamente morosos, ou mesmo inexistentes, frente à necessidade urgente
de formação de equipes qualificadas para o exercício das atividades demandadas. Esta
morosidade, para ser melhor compreendida, decorre da exigência do cumprimento das
seguintes etapas dentro do processo de realização de concursos públicos3:
1. Existência ou criação de vagas – todo cargo público deve ser criado por meio de
lei, condicionada a existência de previsão orçamentária para o preenchimento das
vagas ou que estas existam em função de aposentadorias, transferências e outros
casos legalmente previstos;
2. Pedido de autorização – a partir da existência de vagas, deve ser feito o pedido
de autorização ao Ministério/Secretaria de Planejamento e Orçamento;
3. Publicação no Diário Oficial – toda autorização pública deve ser publicizada por
meio dos órgãos da imprensa oficial da União, do Estado ou do Distrito Federal;
4. Contratação da entidade organizadora do concurso – para que possa ser elaborada a minuta do edital de abertura do concurso;
5. Publicação do edital, seguida da publicação da convocação dos candidatos para
a realização das provas de avaliação;
6. Aplicação das provas;
7. Divulgação dos gabaritos das provas – logo após a aplicação do exame;
8. Abertura do prazo para recursos e reclamações – que poderão ser formulados a
partir do acesso dos candidatos aos gabaritos publicados;
9. Publicação do resultado final com a lista dos aprovados (com a abertura do prazo
para recursos e reclamações);
10. Homologação do concurso;
11. Convocação dos aprovados.
Não estamos aqui negando ou subestimando a legitimidade deste instrumento de
seleção para o provimento de cargos públicos, mas fica claro que a agilidade do mesmo
(3) Vide Decreto Nº 6944, de 21 de agosto de 2009 que dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos - http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6944.htm
67

está longe das necessidades urgentes do gestor cultural. A opção de muitos deles, frente
a esta situação, tem sido a de optar pela contratação de pessoal terceirizado, solução
emergencial que vem produzindo, ao longo do tempo, prejuízos significativos para a
gestão pública brasileira!
Um grande problema que enfrentamos na Secretaria da Cultura era a deficiência no
quadro de pessoas, com a força de trabalho baseada em terceirizados e em cargos
comissionados com pouca experiência no setor público. A gestão do conhecimento
ficou limitada aos registros das experiências em livros, tendo em vista que 90% dos
gestores saíram da Secretaria na mudança da gestão estadual. (Lúcia Cidrão, Secretária-Adjunta da Cultura do Ceará, 2003 a 2006)

Considerando-se as pastas de cultura, percebe-se, que além do processo de terceirização adotado, muitos dos servidores em exercício são provenientes de outras áreas do
governo, mediante transferência, tendo sido contratados a partir de concursos públicos
abertos para o provimento de cargos que demandam competências diferentes daquelas
exigidas para a sua atuação.
O corpo técnico de engenheiros e arquitetos, advindos de outras Secretarias Estaduais
que foram extintas, não tinha preparo suficiente para o assunto específico da COPAHC
(Restauro e Manutenção de Patrimônio Histórico) e apesar de muitos solicitarem cursos para sua qualificação, os mesmos nunca foram oferecidos. Dispunha-se assim,
de um corpo técnico reduzido para as políticas do patrimônio material e imaterial.
Tratar de patrimônio edificado e intangível exige conhecimento técnico e a SECULT
não dispunha de forma satisfatória desse contingente. (Eveline Vasconcelos, Coordenadora de Coordenadoria de Patrimônio Histórico-Cultural – COPAHC, 2003 a 2006)

Despreparo técnico conduz à desmotivação. E ambos acabam por contribuir para
a ineficácia da organização, gerando uma equipe ineficiente e equivocada quanto ao seu
papel e sua função. O empoderamento e o investimento na equipe de servidores concursados é, pois, fundamental, no sentido de garantir a construção de um capital intelectual,
de uma expertise e de uma memória da gestão, que vá além de mandatos e que garanta a
construção contínua do comprometimento necessário ao seu desenvolvimento.
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Entre orçamentos e contingenciamentos: as dificuldades da implantação das
políticas e programas.
Como já foi dito, não é de hoje que as pastas de cultura nos governos federal,
estaduais e municipais sofrem, em virtude dos baixos recursos que lhe são destinados.
Tratados muitas vezes como órgãos de “segunda classe” na estrutura da Administração
Direta, o Ministério, as secretarias e as fundações de cultura dos estados e municípios
estão geralmente ocupando o penúltimo ou o último lugar, entre seus pares, quando o
assunto é dotação orçamentária, o que exige dos gestores a busca por recursos provenientes de outras fontes, que não os da própria pasta.
Somam-se a isso, as dificuldades de gestão financeira dos projetos culturais, cujo
período de execução supera o ano orçamentário definido pela Administração Pública.
Um exemplo dessa situação pode ser ilustrado por uma obra de restauro de um patrimônio edificado tombado, que pode exigir o desenvolvimento de etapas que levem mais do
que os 12 meses definidos para aplicação dos recursos, fazendo com que os mesmos, ao
não serem executados, tenham que ser devolvidos.
A Secretária-Adjunta, Lúcia Cidrão, confirma essa situação, acrescentando um novo
desafio: o da capacidade da Secretaria em produzir projetos.
Sofríamos com a inconsistência dos projetos culturais elaborados pela equipe da Secretaria que, muitas vezes, exigiam orçamentos complementares, redirecionamento
de ações, atrasos na execução, dificuldades na aferição dos resultados obtidos, pela
ausência de indicadores, e na prestação de contas, em obediência à legislação vigente.
Os gestores da Secretaria possuíam largo conhecimento na área cultural e, apesar de
motivados e comprometidos, deixavam em segundo plano as questões referentes à gestão, comprometendo a qualidade dos resultados alcançados e a prestação de contas.

Como se vê, nem sempre é a escassez de recursos o grande óbice a uma gestão
pública competente. Precisamos assumir que, sem a capacidade de produzir projetos bem
planejados e estruturados, ter ou não recursos se torna uma questão menor! Por isso, a
gestão cultural pode ser, ela própria, um grande obstáculo ao êxito da implantação das
políticas. Lembro a primeira vez que ouvi uma reflexão, em tom de brincadeira, do vicegovernador, Francisco de Queiróz Maia Júnior: “gestão não é tudo, mas é 100%!” Penso
que, de início, eu não avaliava e, por isso, subestimava os significados daquela afirmação,
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tomando-a como uma simples provocação. Com o passar do tempo, fui compreendendo
a dimensão daquela assertiva e dando-lhe seu real valor. Não basta ter capacidade formuladora. É preciso dominar os métodos e técnicas de gestão, para se obter êxito na Administração Pública. É preciso conceber projetos de qualidade, que sejam viáveis, factíveis e
bem estruturados!
Mas voltemos às análises sobre a escassez de recursos para a cultura. O que se
pode fazer diante dessa dura realidade? No nosso caso, investimos esforços no desenvolvimento de parcerias interinstitucionais, no sentido de minimizar as dificuldades enfrentadas. Essas parcerias envolveram tanto o apoio institucional, administrativo e logístico,
no caso das organizações públicas, quanto a captação de recursos junto às organizações
públicas e privadas:
O restrito orçamento da SECULT exigia esforços para a captação de recursos de outras
fontes, através de convênios com entes federais, bastante exigentes quanto à prestação de contas dos recursos aplicados. (Lúcia Cidrão, Secretária-Adjunta da Cultura
– SECULT/CE)
O QUE APRENDEMOS
• Promover a transparência das ações da Secretaria junto à sociedade e às comunidades atendidas, criando espaços de ouvidoria para informações e reclamações
• Capacitar a equipe no sentido de torná-la mais ágil nas respostas às demandas
constantes e imprevistas
• Investir na capacitação dos gestores, mais especificamente no gerenciamento de
projetos e na gestão financeira
• Investir em sistemas de informação que promovam a integração das ações implementadas pela gestão, de forma a garantir a maximização dos recursos
• Implantar uma sistemática de acompanhamento da execução orçamentária da
Secretaria
• Orientar os parceiros e prestadores de serviços nas exigências legais que envolvem
a utilização de recursos públicos
• Analisar, de modo compartilhado com a equipe, as potencialidades e fragilidades
da área, definindo coletivamente os ajustes necessários para a otimização dos processos e procedimentos internos
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JURÍDICO
O setor jurídico de uma pasta de cultura, seja ela federal, estadual ou municipal, é
fundamental para o assessoramento e o acompanhamento do cumprimento da legalidade
e da moralidade públicas, estabelecidos pelo Direito Administrativo brasileiro. Convênios, contratos e licitações, necessários para a implementação dos programas e projetos
governamentais, precisam ser estabelecidos em consonância com as exigências legais,
no sentido de evitar futuros questionamentos sobre o uso inadequado de recursos e dos
poderes públicos. A grande tarefa do setor jurídico é buscar alternativas para os impasses
da gestão pública, de modo a adequar as ações dos gestores aos princípios da efetividade, eficácia e eficiência das políticas públicas.
O setor jurídico em uma Secretaria é fundamental, tendo em vista a complexidade de
nosso Direito Administrativo que, a despeito de evoluções dos últimos tempos, ainda
prescreve, em grande parte, um modelo de atuação burocratizada do Poder Público,
estabelecendo procedimentos prévios que pretendem ser exaustivos, mas que, muitas
vezes, não alcançam todas as facetas da realidade de uma gestão, gerando indefinições, divergências de interpretações ou mesmo conflitos normativos. É preciso,
portanto, que a assessoria jurídica tenha discernimento em apontar os caminhos
jurídicos adequados, sendo firme em repelir internamente a tomada de decisões que
contrariem entendimentos consolidados, mas, em igual medida, agregando conhecimentos apropriados para permitir uma segurança nas decisões que se situem em
zona de indeterminação legislativa. (Juraci Mourão Lopes Filho, Procurador do Município de Fortaleza)

Além dos convênios, contratos e licitações tradicionais, cabe à assessoria jurídica
de uma secretaria de cultura a compreensão das relações contratuais que o Estado pode
manter com Organizações Sociais – OSs e Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIPs, no sentido de compartilhar a implementação de programas e projetos
relativos à sua política cultural. Esta opção, estabelecida em nosso Direito Administrativo,
veio contribuir com o gestor público, permitindo uma maior agilidade na sua ação.
O que são as OSs e as OSCIPs no âmbito da cultura?
São organizações sem fins lucrativos de interesse público, cuja titulação é con71

cedida por legislação federal ou estadual, com a finalidade de estabelecer parcerias na
implementação de ações ou no desenvolvimento de atividades não exclusivas do Estado
(PONTE, 2012).
Fazem parte do que se convencionou chamar de terceiros em colaboração com o
Estado. São entes privados que, dada sua finalidade eminentemente social e sem fins
lucrativos, recebem um incentivo do Poder Público. Seu regime jurídico não é o burocratizado, típico do Direito Administrativo clássico, mas gerencial, em que, por instrumento contratual específico (termo de acordo ou contrato de gestão) se estabelecem
metas a serem atingidas, sem uma prefixação dos procedimentos. São essas metas que
servem de critério de avaliação dos projetos e atuação. [...] Na área cultural propriamente dita, a celebração de contratos de gestão com Organizações Sociais (hipótese
legal de dispensa de licitação) é uma boa alternativa. Mas é preciso que se tenha em
mente que essa é uma alternativa para sua atividade fim de cultura, jamais como
alternativa de gestão administrativa da própria secretaria. (Juraci Mourão Lopes Filho, Procurador do Município de Fortaleza)

A SECULT tinha e tem como parceiro fundamental na implementação de políticas
públicas o Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC (a primeira OS de cultura do País),
gestor do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, do Centro Cultural Bom Jardim e da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. Todavia, as relações entre
as secretarias e suas vinculadas nem sempre são compreendidas pelas instituições de
controle da gestão pública. Isto se dá pela disfunção entre a Missão da Secretaria e das
suas vinculadas (teatros, museus, bibliotecas). Como é sabido em muitos organogramas
de secretarias de cultura estão equipamentos culturais.
Essas questões continuam trazendo grandes dificuldades à gestão pública da cultura, o que justifica a necessidade da formação de assessorias jurídicas capazes de compreender as peculiaridades das políticas culturais. Na ausência de uma assessoria jurídica
de qualidade, o gestor público fica sujeito a cometer ilegalidades, mesmo que esteja imbuído das melhores intenções! Afinal, o trato da “coisa pública” exige obediência estrita
aos princípios constitucionais, às leis e aos regulamentos estabelecidos no ordenamento
administrativo.
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O QUE APRENDEMOS
• Não tomar decisões de ordem administrativa sem submetê-las à apreciação da assessoria jurídica
• Definir processos de trabalho que garantam a eficiência e a eficácia da assessoria
jurídica
• Investir na qualificação técnico-jurídica da equipe, no sentido de mantê-la atualizada com as mudanças na legislação e, sobretudo, no entendimento das peculiaridades
do campo cultural

COMUNICAÇÃO E MARKETING
As primeiras discussões teóricas sobre marketing datam dos anos 1950. O conceito surge como condutor das relações travadas entre organizações e mercados. Se, em
um primeiro momento, sua esfera de atuação se restringia às organizações privadas e
com fins lucrativos, com o passar do tempo, seu conceito foi ampliado, sendo aplicado
também às organizações públicas e àquelas sem fins lucrativos. Como defendido por
Nussbaumer (2000, p.74), “[...] o marketing não constitui nem a submissão da oferta à
demanda, nem a manipulação da demanda pela oferta. Sua vocação reside na função
de mediação entre a oferta e a demanda, quer dizer tratar das relações com o público.”
De modo complementar, Kotler e Armstrong (2003) afirmam que marketing “é o
processo de planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de pessoas e
organizações.” O que Vaz (1995) vem ratificar, com uma visão mais sofisticada, quando
afirma que toda e qualquer organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos,
desenvolve suas atividades em duas dimensões de mercado: a do mercado tradicional,
relacionado diretamente aos bens e serviços; e a do mercado simbólico, onde ideias e
conceitos são trabalhados junto aos seus diversos públicos.
De acordo com esta definição, o marketing a ser trabalhado em um órgão de cultura (ministério, secretaria, fundação ou instituto) deverá contemplar estas duas dimensões: a do mercado tradicional, no que se refere aos serviços públicos prestados; e a do
mercado simbólico, relativo a sua missão institucional, aos seus princípios e diretrizes de
atuação.
Quando nos referimos à construção da identidade de uma organização cultural, estamos nos reportando à construção da sua imagem. E esta imagem não deve se restringir
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a uma mera aparência superficial, mas deve ser considerada como “uma conjunção de
imagens indissociáveis entremeadas” (CARRIL, 2004, p.26), conforme pode ser observado
na FIGURA 3.
Cada uma dessas imagens pode ser melhor compreendida a partir das seguintes
definições (CARRIL, 2004):
• a imagem espacial corresponde à dimensão física, econômica, política e social da
organização;
• a imagem temporal surge como o resultado da sua própria história;
• a imagem relacional corresponde à imagem construída a partir do relacionamento
da organização com a comunidade, num sentido mais amplo, com a sociedade na
qual está inserida;
• a imagem personificada advém da relação direta estabelecida entre os membros
da organização e as pessoas com as quais interagem (comunidade, parceiros, instituições, empresas entre outros); e, por último,
• a imagem valorativa que existe como uma resultante das quatro imagens descritas, é a imagem que corresponde a uma visão mais ampla de “quem” é esta
organização.
Desta forma, a área de marketing e comunicação em uma secretaria de cultura assume, tanto o papel de assessorar no planejamento de programas, projetos e ações deste
órgão, quanto o de definir políticas e estratégias de comunicação junto aos seus mais diversos stakeholders, ou seja, dos diversos protagonistas do mercado cultural, sejam estes
artistas, produtores, empresas, institutos ou mesmo as outras pastas do governo.
Ao chegarmos à Secretaria, percebemos que havia uma grande lacuna em sua estrutura organizacional. Dentre os cargos comissionados existentes, não havia um cargo
sequer responsável pelo marketing institucional do órgão! A construção de uma imagem,
de uma identidade organizacional se faziam necessárias a partir do momento em que
os programas e projetos a serem desenvolvidos na Secretaria necessitavam, não apenas
serem comunicados, mas compreendidos como constituintes de uma política pública
mais ampla, capaz de contribuir de forma estratégica para a construção da cidadania dos
cearenses.
Apenas a partir do ano de 2004 (segundo ano da gestão) é que esse profissional
pôde ser contratado, passando a atuar de modo integrado ao profissional de comunicação já existente na SECULT, compondo a equipe da Assessoria de Desenvolvimento
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FIGURA 3: DIMENSÕES DA IMAGEM ORGANIZACIONAL
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Fonte: Guilherme (2006) com base na obra de Carril (2004).

Institucional. Ficou então definido que a área de Marketing e Comunicação, ficaria responsável pelas seguintes atribuições:
• assessorar nos processos de Planejamento de Marketing relativos aos programas
e projetos desenvolvidos pela Secretaria e pelos seus equipamentos culturais vinculados;
• elaborar Planos de Mídia para os diversos programas e projetos criados e promovidos pela SECULT;
• acompanhar o desenvolvimento dos projetos da SECULT, no sentido de evidenciar
informações estratégicas para a publicidade e o reforço institucional da Secretaria;
• assessorar na elaboração de projetos para a captação de recursos;
• promover e divulgar de forma proativa as ações da SECULT e dos equipamentos
culturais vinculados, buscando a criação de uma identidade da política cultural do
Ceará;
• assessorar na elaboração de projetos estratégicos para implementação das políticas culturais da SECULT;
• elaborar e encaminhar os briefings4 relativos às ações da Secretaria junto à agên(4) O briefing corresponde à soma de conhecimentos que abrangem a situação de um programa, projeto ou serviço em
relação a suas características intrínsecas e aos seus objetivos e os da organização, em termos de “venda” ou imagem.
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cia de publicidade contratada pelo governo, além de acompanhar o processo de
criação e produção dos materiais de divulgação (folders, banners, cartazes, painéis,
camisas, bonés, pastas, spots de rádio, jingles, vídeos institucionais entre outros.),
exigindo que os mesmos correspondessem às necessidades de comunicação do
órgão, mantendo-se a identidade com a sua proposta política;
• estabelecer parceria com os profissionais da imprensa local e nacional, visando a
promoção da imagem pública da Secretaria, através de sugestões de pautas;
• assessorar as secretárias, coordenadores de área e diretores dos equipamentos
culturais vinculados no relacionamento midiático (TV, jornais, rádios entre outros),
oferecendo-lhes informações e orientando-os quanto aos pontos-chave a serem
tratados com as mídias;
• elaborar clipping diário para o comitê gestor da Secretaria;
• mediar o processo de implantação do Sistema de Comunicação Interna, envolvendo instrumentos de informação (intranet, boletins internos, mural, entre outros);
• assessorar os equipamentos culturais vinculados nos processos de comunicação
e marketing;
• assessorar as secretárias, as coordenadorias de linguagem e os equipamentos
culturais na realização de eventos específicos;
• analisar os resultados dos eventos apoiados, promovidos e realizados pela SECULT quanto à visibilidade alcançada e à repercussão pública;
• analisar a repercussão das ações e serviços prestados pela SECULT e de seus
equipamentos culturais vinculados.
O desenvolvimento de todas essas atividades exigia dos assessores (de comunicação e de marketing), além da compreensão das políticas públicas de cultura assumidas
e implementadas pela Secretaria, o entendimento das dinâmicas do mercado cultural.
Sem esse conhecimento, toda e qualquer escolha ou decisão poderia se dar de modo
equivocado. Era fundamental não só estarmos muito próximos da equipe de gestão das
linguagens e dos equipamentos culturais, como também mantermo-nos informados de
todos os acontecimentos pertinentes ao campo cultural. Na FIGURA 4 verifica-se um esquema gráfico representativo do mercado cultural e de seus atores.
Conforme pode ser observado, os principais atores do mercado cultural são (GUILHERME, 2006):
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• As organizações públicas e privadas: relacionam-se com a produção artística através do marketing cultural. Seus investimentos permitem a dotação dos recursos
necessários à promoção e à realização de projetos culturais. O prestígio da arte
contribui para o reforço e a fixação de sua imagem institucional.
• Os produtores culturais: correspondem aos profissionais, às instituições, às associações, às organizações lucrativas e às organizações não-governamentais (ONG)
que viabilizam a criação, a produção, a promoção, a divulgação e a distribuição/
difusão do produto cultural. Estes atores são responsáveis, desde a captação de
recursos provenientes do marketing cultural e das leis de incentivo fiscal, até a
gestão do produto cultural propriamente dito, para que ele chegue ao público.
• Os artistas: criadores do produto cultural.
• A mídia: canal de comunicação, veículo de divulgação do produto cultural, muitas vezes considerado como responsável pelo sucesso ou fracasso do mesmo.
• O público consumidor: a quem o produto cultural se dirige. Seus interesses, suas
necessidades, seu grau de criticidade e suas escolhas acontecem em função do seu
nível de conhecimento, informação e escolaridade.
• O poder público: representado pelos governos federal, estadual e municipal, com

FIGURA 4: O MERCADO CULTURAL E SEUS ATORES
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Fonte: GUILHERME, 2006.
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seus respectivos órgãos (secretarias, institutos, agências), promotores e reguladores das atividades culturais. Muitas vezes os órgãos de cultura também assumem a
função de produção e realização.
Esta classificação dos atores não é rígida, existindo a possibilidade de categorias
mistas como, por exemplo: pode haver um artista que agregue a si a função de produtor cultural; uma organização pública ou privada que através do seu departamento de
marketing implemente ações de patrocínio ou de marketing cultural, promovendo eventos culturais, assumindo, assim, a função de produtor, entre outras tarefas.
A comunicação como suporte às ações de governo
Como o público-alvo dos governos é a própria sociedade, não há como implementar programas, projetos e ações sem a utilização de ferramentas eficazes de comunicação.
Dependendo do perfil sociodemográfico (número de habitantes por município/região,
distribuição por gênero, faixa-etária, renda familiar, escolaridade, entre outras variáveis)
da população beneficiada, é preciso construir mensagens adequadas que sejam claras e
facilmente compreensíveis. Enfim, é importante definir meios de comunicação eficientes
neste processo.
No caso do desenvolvimento de campanhas de sensibilização, a comunicação assume papel prioritário. Dependendo da região e do público-alvo, ela pode se dar até mesmo por meio do velho “boca-a-boca”, a partir do momento em que são identificados os
principais interlocutores, sejam estes formadores de opinião, líderes políticos ou comunitários, representantes de associações de classe, participantes de fóruns e organizações
não-governamentais ou, ainda, de outras categorias profissionais ou segmentos sociais.
Não há como estabelecer um padrão sobre qual ou quais as melhores mensagens
e os melhores veículos de comunicação para a cultura (TV, rádio, jornais, revistas, cartazes, folders, panfletos, mídia digital, entre outros); não existe uma fórmula ou um mix
comunicacional que seja aplicável em qualquer situação. Na verdade, o fundamental é
compreender que o mais adequado para se atingir um público-alvo é conhecer e considerar suas características específicas. Desta forma, torna-se primordial o conhecimento
aprofundado deste público, da região em que se encontra, assim como dos aspectos
socioeconômicos e culturais nos quais o mesmo está inserido.
Mas se a estratégia de comunicação mais adequada for muito onerosa, considerando-se a dotação orçamentária do governo? O que fazer? A saída está, certamente, na
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realização de parcerias, nas articulações interinstitucionais, no estabelecimento de um relacionamento estreito com a imprensa, no intuito de se trabalhar com a mídia espontânea
ou voluntária, isto é, a mídia sem ônus para os cofres públicos.
A gestão da SECULT sofreu muito, durante seus quatro anos, pela carência de recursos para investimento em marketing e comunicação. Não havia autonomia da sua assessoria no gerenciamento dos recursos de divulgação a serem aplicados para a pasta. Os
mesmos eram gerenciados por uma agencia contratada pelo governo, que tinha o poder
de decidir quais e de que forma os programas e projetos, das diversas pastas, deveriam
ser apoiados. Toda e qualquer estratégia de divulgação deveria ser submetida a esta
agência, que também intermediava a relação com as agências de publicidade licitadas
pelo governo, para o trabalho de criação e produção dos seus materiais de divulgação.
É fato a importância de se construir uma identidade governamental que contemple
as ações de todas as suas pastas. Também inegável a necessidade de existir um órgão
responsável pelo acompanhamento das ações de comunicação das secretarias de governo. Mas é indiscutível a importância de se estabelecer processos de trabalho eficientes,
eficazes, efetivos e, sobretudo, autônomos nos órgãos de governo, o que não acontecia
na relação que se estabelecia entre esta agência com a assessoria de marketing e comunicação da SECULT! Muitas vezes, em função das particularidades do campo cultural, não
havia uma compreensão real, pela agência, das necessidades e do potencial de divulgação dos programas e projetos da Secretaria, o que acabava por gerar prejuízos de imagem
ao governo, e desinformação dos programas da Secretaria junto à população.
A saída que encontramos, para fazer frente a essa situação, foi inserir no orçamento
dos projetos elaborados pela SECULT, valores relativos à divulgação dos mesmos, desde
a criação de marcas até as peças a serem desenvolvidas. Ainda assim, os recursos sempre
estavam aquém das reais necessidades da pasta. Daí a nossa preocupação em investir
fortemente na geração de mídia espontânea, com o objetivo de reverter essa fragilidade.
Como se produzir mídia espontânea? Como convencer canais de comunicação (TV,
rádios, jornais, blogs e demais redes sociais) a divulgarem ações de órgãos públicos? A
mídia espontânea é normalmente trabalhada através da assessoria de imprensa da organização, que faz sugestões de pauta junto aos profissionais dos veículos de comunicação
conseguindo com que as mesmas sejam veiculadas como matérias jornalísticas.
E, como “emplacar” uma notícia? Toda notícia se assenta num tripé: ineditismo,
atualidade e interesse geral. Sendo assim, há quem pense que qualquer assunto pode
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render uma matéria. Mas a realidade não acontece desta forma, e é preciso ter um certo
feeling para “fazer acontecer” uma notícia, ou seja, torná-la do interesse dos jornalistas.
Esse trabalho exige competência das assessorias de imprensa e comunicação das pastas
da cultura, enfim, de sua capacidade de construir redes de relacionamento, assim como
de dar às notícias da cultura uma maior transversalidade.
Por último, o que divulgar?
Novos investimentos do Governo, lançamentos de editais e prêmios, publicações
de obras originais, novas tecnologias e parcerias, políticas de formação e qualificação
de profissionais da cultura, eventos, ações de inclusão sociocultural, embora sejam de
interesse público, nem sempre interessam às mídias. Por isso, a mídia espontânea deve
ser fruto de uma estratégia de comunicação bem planejada, para render visibilidade e,
principalmente, credibilidade ao que está sendo divulgado. Em muitos casos, até mais
que a mídia paga, uma vez que a propaganda governamental fala naturalmente bem
das ações governamentais! É bom salientar que muitos profissionais consideram a mídia
espontânea uma ferramenta secundária, útil apenas em crises. Hoje, para a maioria das
organizações, ela é se tornou estratégica demais para se tornar acessória à propaganda!
Isso não significa que a propaganda seja desprovida de valor, na sua tarefa de ampliar a
imagem político-institucional das ações públicas, de criar um elo emocional com o público, de gerar demanda para os projetos desenvolvidos e, ainda, de inspirar e motivar
a equipe envolvida. Esse trabalho era realizado com grande dedicação pela Assessoria
de Comunicação da Secretaria. Praticamente todos os dias as iniciativas da SECULT eram
divulgadas nos meios de comunicação do estado, principalmente nos jornais.
Evidente que há sempre um posicionamento político-ideológico nos meios de comunicação, esteja ele explícito ou implícito nas matérias veiculadas. Esse, posicionamento pode favorecer e facilitar o estreitamento das relações ou, pelo contrário, pode
prejudicar a imagem pública. É necessário ter essa consciência no relacionamento diário
com cadernos, editores e jornalistas.
Por isso, uma assessoria de marketing e comunicação é fundamental para a gestão
pública da cultura. Ela dá suporte à disseminação das políticas públicas, através da construção de uma identidade organizacional que serve como fio condutor da implementação
dos seus programas e projetos.
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O QUE APRENDEMOS
• Construir uma política de comunicação alinhada com os princípios definidos no
Plano de Cultura e no Programa de Governo
• Criar sinergia entre as diversas estratégias de comunicação desenvolvidas, de modo
a reforçar a identidade organizacional
• Estruturar uma equipe capacitada para a realização das atividades próprias da área
• Estabelecer uma relação estreita com o setor de informática, no intuito de desenvolver um Sistema de Informações de Marketing
• Definir sistemáticas de trabalho que permitam a agilidade dos processos do setor
• Estabelecer sistemáticas de acompanhamento dos resultados das ações implementadas pela organização, com o fim de dar visibilidade às mesmas
• Estabelecer parcerias para a difusão das políticas, programas e ações
• Criar uma rede de relacionamento com representantes dos diversos meios de comunicação com o fim de promover a divulgação das ações governamentais
• Estabelecer canais de comunicação direta com as diversas áreas do governo, com o
objetivo de manter-se sempre atualizado

ÁREAS-FIM
PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL
Um dos grandes desafios das políticas públicas de cultura é o de ampliar os significados do patrimônio cultural. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seus
artigos 215 e 216, a competência do Estado de garantir o exercício dos direitos culturais
e o acesso às fontes de cultura, de valorizar e incentivar a produção cultural e a difusão
das manifestações culturais, além de preservar o patrimônio nacional. No seu artigo 216,
amplia o conceito de patrimônio cultural brasileiro, definindo que:
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, e nos
quais se incluem:
• as formas de expressão;
• os modos de criar, fazer e viver;
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• as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
• as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
• os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.

Penso que um gestor cultural, ao assumir suas responsabilidades, deve ler, reler e
refletir sobre o art. 216 da Constituição brasileira e seu grande espectro de representações
acerca do patrimônio cultural! Este se encontra nas expressões do cotidiano, nos saberes e
fazeres tradicionais, nas artes e nas ciências, nas paisagens, nas edificações, nos objetos, nos
conjuntos arqueológicos e nos modos de criar. É tamanho o espectro desses bens materiais
e imateriais e tão reduzidas as capacidades do Estado de conhecê-los para reconhecê-los!
Sobre as responsabilidades acerca do patrimônio cultural, a Constituição prevê,
no seu art. 216, que: O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
Todas essas questões tornam-se especialmente difíceis para a gestão cultural,
quando se referem ao patrimônio cultural imaterial. A própria denominação de “imaterial” suscita grandes desafios para o campo jurídico, pois o imaterial diz respeito ao
impalpável, ao intangível.
Embora o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN tenha
sido criado antes do próprio Ministério da Cultura, seu primeiro grande foco de atuação
limitava-se à salvaguarda do patrimônio material ou edificado:
A tradição do antigo SPHAN, por exemplo, deriva de uma postura eminentemente
patrimonial voltada à restauração de monumentos de pedra e cal, além de obras
de arte do passado, o qual subestima o patrimônio imaterial, fruto da “pequena
tradição”, ou seja, o patrimônio produzido pelas classes populares, denominado de
‘folclore’. (MICELI, 1984, p.107).

As políticas relativas ao patrimônio imaterial acabarão sendo tardias, ressaltando-se
que, somente através do Decreto n. 3.551, de 04 de agosto de 2000, é instituído o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Esse Programa se propõe a viabilizar projetos
de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do
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patrimônio cultural, através de parcerias com instituições dos governos federal, estadual
e municipal, universidades, organizações não-governamentais, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura, à pesquisa e ao financiamento, tendo os
seguintes objetivos (IPHAN, s.a):
• Implementar política de inventário, Registro e Salvaguarda de Bens Culturais de
Natureza Imaterial;
• Contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural do País e para a
disseminação de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os segmentos da sociedade;
• Captar recursos e promover a constituição de uma rede de parceiros com vistas à
preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o patrimônio cultural
brasileiro;
• Incentivar e apoiar iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade.

O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial também define diretrizes para o fomento do Patrimônio Cultural Imaterial, quais sejam (IPHAN, 2007):
• Promover a inclusão social e a melhoria de vida dos produtores e detentores do
patrimônio cultural imaterial;
• Ampliar a participação dos grupos que produzem, transmitem e atualizam manifestações culturais de natureza imaterial nos projetos de preservação e valorização
desse patrimônio;
• Promover a salvaguarda de bens culturais imateriais por meio do apoio às condições materiais que propiciam sua existência, bem como pela ampliação do acesso aos
benefícios gerados por essa preservação;
• Implementar mecanismos para a efetiva proteção de bens culturais imateriais em
situação de risco;
• Respeitar e proteger direitos difusos ou coletivos relativos à preservação e ao uso do
patrimônio cultural imaterial.
• O registro dos bens culturais de natureza imaterial é definido, pelo Decreto, enquanto instrumento legal para reconhecimento e valorização do patrimônio cultural
imaterial brasileiro. Os bens registrados são inscritos nos Livros de Registro dos Saberes, das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares, assim definidos:
• Os saberes ou modos de fazer são atividades desenvolvidas por atores sociais conhe83

cedores de técnicas e de matérias-primas que identificam um grupo social ou uma
localidade;
• As celebrações são ritos e festividades associados à religiosidade, à civilidade e aos
ciclos do calendário, que participam fortemente da produção de sentidos específicos
de lugar e de território;
• As formas de expressão são formas não-linguísticas de comunicação associadas a
determinado grupo social ou região, traduzidas em manifestações musicais, cênicas,
plásticas, lúdicas ou literárias;
• Os lugares são espaços onde ocorrem práticas e atividades de natureza variadas,
tanto cotidianas quanto excepcionais, que constituem referência para a população.

A ênfase do Governo Federal às políticas para o patrimônio imaterial, especialmente, a partir de 2003, influenciará as pastas estaduais e municipais de cultura em todo o
País. Através da criação da Secretaria das Identidade e da Diversidade Cultural (SID) no
Ministério da Cultura, o MinC passa a contar com uma nova estrutura, que reforçaria a
promoção de uma política de reconhecimentos e registros das expressões culturais tradicionais e populares brasileiras. Enfim, a partir do governo Lula, o Estado passa a resgatar
e a reabilitar os significados do “folclore” para a cultura brasileira, considerando-o fundamental para o desenvolvimento do País.
Essa nova atitude é denominada pelo Ministro Gilberto Gil de “do-in antropológico”, ou seja, a emergência e urgência de políticas, programas e ações que deveriam “massagear” pontos vitais do “corpo cultural” brasileiro, permitindo-lhe uma maior e melhor
dinâmica. Dizia o Ministro, no Programa Cultural de Desenvolvimento do Brasil: “trata-se
de avivar o velho e atiçar o novo, porque a cultura brasileira não pode ser pensada fora
desse jogo, dessa dialética entre tradição e invenção, numa encruzilhada de matrizes milenares e informações e tecnologias de ponta” (MinC, 2006). Os registros, realizados pelo
IPHAN, do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, do Ofício das Baianas do Acarajé, do
Círio de Nazaré, da Feira de Caruaru, do Samba do Rio de Janeiro, do Tambor de Crioula
no Maranhão, da Viola do Cocho do Pantanal, da Cachoeira do Iauaretê e do Frevo de
Pernambuco, são exemplos dessa nova presença do Estado na valorização de seu patrimônio imaterial brasileiro.
Gilberto Gil (MinC, 2006) descreve as razões para a criação da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural:
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A questão, mesmo conceitual-filosófica, da identidade em relação à diversidade, também entrou em um nível de discussão muito mais alto, no mundo inteiro [...] Quando
nós chegamos ao Ministério, com a necessidade de nos livrarmos da área de sombras
entre secretarias e fundações, chegamos também a essa discussão sobre a diversidade
cultural e a necessidade da atuação efetiva do Ministério no plano internacional. E
aí, quando fomos recriar o sistema de secretarias do Ministério, nós resolvemos criar
uma chamada ‘Da diversidade e da identidade Cultural’, exatamente em função
dessa emergência, desse novo patamar de visão sobre ‘cem mil’ diversidades.

A Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural atuaria, no seu nascedouro,
com a formulação de políticas públicas para as culturas populares, indígenas, LGBT e ciganos; em seguida, avançaria para as áreas da infância, juventude e velhice, para a saúde
mental, os deficientes e a saúde do trabalhador, assim como para as questões de gênero.
O Ministério da Cultura, passava a ver refletida, em sua estrutura, a diversidade cultural de
um país, cujas populações tiveram historicamente cassado o seu protagonismo. Formular
políticas públicas para a diversidade cultural com e para as minorias implicaria, contudo,
na capacidade do MinC de conhecer essas minorias, de identificar suas demandas e ao
mesmo tempo, de lhes propor formas mais simples e menos burocráticas de relacionamento.
Ora, essa diversidade cultural, praticamente invisível no País, teve historicamente
grandes dificuldades de ser objeto de políticas públicas. Por outro lado, os instrumentos
de financiamento e fomento a essa diversidade também foram insatisfatórios. Sem dúvida, o financiamento da cultura produzido pelas leis de incentivo é responsável pelo
desamparo das expressões culturais tradicionais, especialmente daquelas que não possuem natureza comercial. A criação da SID foi determinante para o processo de inclusão
dos segmentos da diversidade cultural nas políticas públicas do Governo Federal, tendo
como consequência direta a criação do Fundo Setorial de Acesso e Diversidade no Fundo
Nacional de Cultura, assim como a criação de planos de cultura para os povos indígenas
e as culturas populares. Sérgio Mamberti, Secretário-fundador desta Secretaria relata:
O papel da SID na luta pela garantia dos direitos fundamentais em parceria com a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, possibilitou ainda a
realização da 1ª Conferência Nacional LGBT, que reuniu em Brasília, com a presen85

ça do Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, por volta de três mil representantes de todo o Brasil, fato inédito no plano mundial, pela ousadia da discussão
de temas tão polêmicos, em nível governamental.

Por outro lado, o Ministro Gilberto Gil ressalta, na sua gestão, a importância que
tiveram as Convenções Internacionais para a formulação de políticas públicas de valorização do patrimônio imaterial, e suas repercussões para a diversidade cultural (RUBIN,
KAUARK, MIGUEZ, 2008, p. 195 - 196):
Os Fóruns Internacionais foram importantes na discussão sobre as questões teóricas sobre cultura e patrimônio, sobre o avanço da compreensão do patrimônio,
enfim, sobre o deslocamento básico que nós no Brasil fizemos nesse campo, e que a
sociedade acabou entendendo e acompanhando. Havia muitos setores deprimidos,
ressentidos dessa falta de densidade institucional para apoiar suas demandas, setores do patrimônio imaterial, aquele que não é constituído de pedra e cal, pois não é
construção material, mas é construção simbólica. Falo da festa, da literatura de cordel, da capoeira, das várias manifestações indígenas, dos mitos indígenas[...]. Gosto
de chamar a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade, de 2005,
da ‘Convenção do Koichiro Matsuura’, diretor geral da UNESCO. Foi ele que, por
causa do Teatro Nou japonês, tinha batalhado pela questão do patrimônio imaterial
no Japão, com muita propriedade, e conseguido conquistas muito interessantes. Ele
trouxe isso tudo para a UNESCO, instituindo essa questão para o mundo. Alguns
países abraçaram as discussões sobre o patrimônio imaterial com muito entusiasmo:
o Brasil foi um deles.

Sérgio Mamberti destaca o papel do Brasil nesse processo:
O Brasil, sob a liderança incontestável do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, teve
atuação decisiva, tanto no convencimento à adesão das partes e aprovação da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade dos Conteúdos Culturais e das
Expressões Artísticas, como nas correções feitas para o aperfeiçoamento da versão
final, alterando-se, inclusive, conceitualmente o titulo original, em flagrante dissonância com o conteúdo transformador de seus objetivos e de sua proposta. Em lugar
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de: Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade dos Conteúdos Culturais e das Expressões Artísticas, que preservaria a discriminação hierárquica de viés
classista, presente no conceito conservador de Cultura Popular e de Cultura Erudita,
defendemos que o título expressasse inequivocamente seu caráter equitativo e plural:
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais,
uma síntese dos objetivos e princípios diretores que nortearam sua constituição. A
aprovação da proposta brasileira obteve unanimidade do Plenário, numa vitória
significativa. A adoção da Convenção, em 20 de outubro de 2005, com veto solitário dos Estados Unidos, acompanhados apenas por Israel e mais quatro abstenções,
obteve uma vitória esmagadora conquistada pelos 150 países presentes. Finalmente,
as políticas públicas elaboradas pela SID, para abranger a diversidade de todas essas
manifestações, foram construídas a partir de consultas sistemáticas da população,
em âmbito nacional, que abriram canais de diálogo com um número significativo
de grupos sociais, por meio de seminários, fóruns, consultas públicas e conferências
nacionais e regionais, enfatizando o ineditismo de uma gestão compartilhada, na
legitimação dessas políticas.

O Governo Lula é influenciado, ao mesmo tempo em que influencia, o esboçar de
uma nova ambiência internacional mais favorável à diversidade cultural e à valorização
do patrimônio imaterial. Ao exemplo da prática japonesa, o Brasil também começa a
considerar seu patrimônio cultural imaterial como uma importante riqueza nacional, retomando seu papel de formulador de políticas públicas para sua valorização e difusão. E
o faz em grande parceria com a UNESCO. É o que relata Gil (RUBIN, KAUARK, MIGUEZ,
2008, p.196)
Uma política para o patrimônio imaterial tinha nos setores populares uma repercussão muito grande; desde o reconhecimento da pintura dos índios até o registro do
frevo, do samba de roda. O samba de roda do recôncavo baiano, por exemplo, conseguiu o registro de Patrimônio da Humanidade. Foi o único Patrimônio Imaterial
das Américas até então reconhecido como Patrimônio da Humanidade. É um feito
extraordinário, marcante, histórico. Demarca um ‘antes’ e um ‘depois’ na questão do
patrimônio imaterial para as Américas, efetivamente para o Brasil.
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As políticas de preservação e registro do patrimônio imaterial obtiveram grande
conexão com as políticas de valorização das culturas tradicionais populares, formuladas
pela SID, avançando-se em uma visão do patrimônio cultural, antes praticamente restrita ao patrimônio edificado. Esses avanços foram frutos da sintonia do Ministério com
as grandes instituições internacionais, que renovavam os significados de cultura e que
despertavam para a diversidade cultural como estratégia de desenvolvimento (RUBIN,
KAUARK, MIGUEZ, 2008, p.195):
[...] A cultura ficou tradicionalmente relegada a dois campos de atuação: do patrimônio e das artes. E somente do patrimônio material, reduzido aos centros históricos,
aos monumentos, à herança arquitetônica da Colônia e do Império, às obras importantes da Modernidade. Patrimônio imaterial quase nada, até porque não havia
respaldo internacional, não havia uma força institucional internacional. Até que
a UNESCO incorporou o trabalho importante, feito no Japão, nesse campo do patrimônio imaterial, fazendo um deslocamento importante. Essa Convenção contribuiu
para transformar a visão que a sociedade tinha do papel do Ministério da Cultura,
que era muito restrita ao patrimônio material, às cidades históricas como Salvador,
Ouro Preto, Olinda, Parati[..].

Sobre a Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO, Gilberto Gil propõe aproximá-la do Tratado da Biodiversidade, enfatizando os significados da diversidade biológica/cultural enquanto estratégia de desenvolvimento sustentável para o planeta (RUBIN,
KAUARK, MIGUEZ, 2008, p.202):
Eu acho que essa Convenção tem a mesma importância que o Tratado da Biodiversidade. Ela trata das culturas, suas particularidades, especificidades, autonomias, enfim, sua capacidade de contribuir para o desembocar da cultura universal nas novas
fases do pós- moderno, do pós-humano. O homem tem que pensar no pós-humano!
Então, a questão da diversidade também é fundamental, da mesma forma como é
para o meio ambiente a questão da biodiversidade e das espécies. Enfim, da riqueza
de possibilidades, de termos janelas permanentemente abertas para um maior número possível de conhecimentos, do homem para dentro da natureza e vice e versa,
da natureza para o homem[...] A diversidade cultural é uma fonte de conhecimento
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para o futuro, tanto quanto o é o conhecimento relativo aos insetos, às formigas, às
plantas. É como a questão fundamental das línguas em risco de extinção, quer dizer,
o número de línguas que desaparece por ano é tão alarmante quanto o das espécies
biológicas! A adoção da Convenção tem ajudado na criação de entidades que vão
cuidar das línguas, dos costumes, das expressões ligadas às identidades.

Todas essa efervescência cultural chegava rapidamente aos estados e municípios,
e os secretários estaduais e municipais de cultura compreendiam que o patrimônio imaterial, a maior riqueza cultural brasileira, ganharia prestígio na paisagem cultural do País.
Em março de 2003, no Cultura 21, disse ao Ministro Gilberto Gil que naquele ano ainda,
ele voltaria ao Ceará. Desta feita para testemunhar o registro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular, a maior riqueza do patrimônio imaterial do estado!
Políticas e práticas na área de patrimônio da SECULT
Quando cheguei à Secretaria, dediquei-me logo no primeiro momento, a compreender e a produzir um primeiro diagnóstico do Setor do Patrimônio. Eu sabia que
essa área seria fundamental para a nossa gestão, mas também tinha consciência de
que o governador tinha um especial apreço por ela. Afinal, ele havia participado do
Conselho Nacional do IPHAN e demonstrava um grande interesse na valorização e
salvaguarda do patrimônio cultural. Na verdade, no universo dos governadores do
Brasil daquele período, Lúcio Alcântara tinha um perfil diferenciado. Como ele próprio
já havia sido prefeito de Fortaleza, tinha o hábito já antigo de sair pela capital, com
um velho amigo e professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo, José Liberal de
Castro, para mapear edificações que teriam potencial para tombamento. O professor
Liberal de Castro integrava, ao mesmo tempo, o Conselho Nacional do IPHAN, assim
como o Conselho Estadual do Patrimônio ligado à SECULT, o COEPA, representando
para nós a maior referência desta área, no Ceará. O COEPA não se reunia havia muito tempo. Por isso, convocamos, imediatamente, a primeira reunião do Conselho, o
qual teve importância estratégica nas tomadas de decisão e na formulação de políticas
para o patrimônio cultural em nossa gestão. Não posso deixar de lembrar do prazer
que tinha em participar dessas reuniões e, especialmente, de ouvir as aulas magistrais
do professor Liberal de Castro sobre o Ceará, sua história e seu patrimônio! Graças à
sensibilidade do governador, a Secretaria seria apoiada de forma especialíssima nos
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processos de restauro dos bens tombados no estado (a exemplo das igrejas Matriz de
Viçosa, Nossa Senhora do Rosário e do Sobrado do Dr. José Lourenço). Por isso, a
parceria da Secretaria com o IPHAN foi fundamental em toda nossa gestão.
Mas como realizar um trabalho de qualidade, na área do patrimônio, com a exígua estrutura de recursos humanos da Secretaria? Dispúnhamos na SECULT de um pequeno núcleo de arquitetos dedicados ao patrimônio edificado, mas não possuíamos
quadros específicos para o patrimônio imaterial. Se as tarefas da Secretaria, relativas ao
patrimônio edificado, já eram por si sozinhas, de grande complexidade, vale imaginar
o despreparo do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria para a
formulação e implementação de políticas para o patrimônio imaterial! Como atuar de
forma competente sem contar com a presença de antropólogos, historiadores, geógrafos
e demais especialistas da área? Se o patrimônio imaterial cearense possuía maior expressão e diversidade que o seu patrimônio material, por que a Secretaria somente contava
com arquitetos e desenhistas? Se a SECULT possuía um Conselho Estadual do Patrimônio
Cultural, que se ocupava dos tombamentos estaduais relativos aos bens edificados, por
que este Colegiado não havia, até então, formulado qualquer política de registro do
patrimônio imaterial no Ceará?
Antes da gestão 2003 a 2006, a atual COPAHC era denominada DEPAC – Departamento do Patrimônio Artístico e Cultural. Este departamento era composto de dois
núcleos: um voltado exclusivamente para o patrimônio material e outro constituído por um projeto de uma Escola de Artes e Ofícios, que acompanhava e treinava
alunos para a restauração de edificações. Esta antiga estrutura não contemplava o
patrimônio imaterial, nem havia legislação estadual específica para este fim. (Eveline Vasconcelos, Coordenadora do Patrimônio Histórico e Cultural – COPAHC/
SECULT-CE – 2003 A 2006). Este fato se refletia na composição funcional da coordenadoria, formada quase exclusivamente por arquitetos e desenhistas. Criado
em 2003, no momento em que assumi a coordenação do Núcleo de Patrimônio
Imaterial, o Núcleo não dispunha de pessoal e nem de uma política definida. Sua
infraestrutura era mínima (mesas, cadeiras, armário e dois computadores) para
realizar um projeto de mapeamento da cultura cearense em parceria com a Universidade Estadual do Ceará. (Oswald Barroso, Núcleo do Patrimônio Imaterial –
COPAHC – 2003 A 2006)
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A COPAHC passou então a ser estruturada em dois núcleos, com as seguintes competências:
• Núcleo do Patrimônio Imaterial – Desenvolver atividades para divulgação, conservação, proteção e restauração do patrimônio material histórico, artístico e cultural
do Estado , bem como ações que promovam seu conhecimento através da educação
patrimonial.
• Núcleo do Patrimônio Material – Desenvolver atividades para reconhecimento, divulgação, proteção e registro do patrimônio cultural imaterial do estado, aqui entendido como os saberes e fazeres, os lugares, celebrações e formas de expressão,
bem como ações que promovam seu conhecimento através da educação patrimonial.
(Eveline Vasconcelos, Coordenadora do Patrimônio Histórico e Cultural – COPAHC/
SECULT-CE – 2003 a 2006)

Com a criação do Núcleo do Patrimônio Imaterial, resolvemos agir com rapidez na
redação de uma primeira legislação voltada ao fomento do patrimônio imaterial. Conseguimos, a aprovação da Lei nº 13.427 de 30 de dezembro de 2003, que trata das “Formas
de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial”, relativa à criação dos Livros que devem agrupar saberes, celebrações, formas de expressão, lugares, guardiões da memória,
assim como dos “Mestres da Cultura Tradicional Popular”. Cito, ainda, a Lei nº 13.398 de
17 de novembro de 2003, que definiu o dia 30 de julho como o “Dia do Patrimônio do
Estado do Ceará”; a Lei nº 13.399, da mesma data, que institui o “Depósito Legal de obras
Impressas”, a ser efetuado junto à Biblioteca Pública do Ceará, objetivando assegurar,
através das publicações, a memória do Estado; o Decreto nº 27.275, de 05 de dezembro
de 2003 que Oficializa a “Partitura do Hino do Ceará”, na mesma perspectiva de preservação dos símbolos e ícones do Estado, assim como o “Dia do Ceará”, através de Lei nº
13.470 de 20 de maio de 2004 (LOPES, 2006).
Lembro, ainda hoje, do processo de institucionalização do “Dia do Ceará”. Desejávamos que esse dia passasse a constar no calendário das nossas efemérides. Consultei o
governador e ele me propôs que eu lhe sugerisse três datas importantes para o estado.
Propôs, ainda, que, com as três datas aprovadas, realizássemos um sistema de votação
com a população para que fosse escolhida a data mais representativa. Em pouco tempo,
levei a ele, como sugestões, o dia do nascimento de José de Alencar, a data da primeira
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libertação dos escravos no Brasil (que aconteceu na então província do Ceará) e, por
último, a data da separação do Ceará da capitania de Pernambuco. Decidindo ali, sem
pestanejar, e desistindo do sufrágio, o governador me disse: “ Secretária, a melhor data
é aquela em que nos separamos de Pernambuco! É evidente que esse é o dia do Ceará!
Não precisamos de votação!” Saí de sua sala rindo sozinha e pensando na nossa histórica
rivalidade com os pernambucanos!
Nessa mesma linha, de “Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico”, foi sancionada a Lei nº 13.465 de 05 de maio de 2004, que estabelece proteção e vigilância do poder
público aos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, aos
monumentos, às paisagens naturais notáveis e aos sítios arqueológicos existente no estado. E, por último, a Lei nº 13.619 de 15 de julho de 2005, de “Reestruturação do Conselho
Estadual do Patrimônio Cultural” (LOPES, 2006).
Embora as políticas públicas para o patrimônio edificado tenham conquistado historicamente maior institucionalidade nos governos, na prática a fragilidade da implementação dessas políticas também é grande. Ela se revela, de um lado, nos processos
de tombamento federal ou estadual, que se limitam a um reconhecimento legal do valor
cultural do bem edificado, mas que não garantem a salvaguarda do mesmo. De outro,
pela ausência de programas de educação patrimonial no País, a sociedade acaba contribuindo para a dilapidação do seu próprio patrimônio cultural.
Foram muitas as dificuldades que enfrentamos, tanto de ordem interna quanto externa. Internamente enfrentamos toda sorte de problemas estruturais, tecnológicos,
além de baixa qualificação da equipe. Externamente, nossas dificuldades diziam
respeito aos dirigentes municipais e ao público em geral, habituados unicamente à
compreensão do patrimônio edificado. Mas apesar de alguma compreensão do patrimônio tangível, o respeito aos imóveis que têm interesse histórico, de modo geral,
é muito pequeno, o que propiciou, nos vários municípios do estado, uma verdadeira destruição do patrimônio edificado. Por outro lado, a especulação imobiliária é
muito poderosa, visto o alto preço dos imóveis, e não é lucrativo para os proprietários
manterem terrenos com imóveis sem possibilidade de gerarem mais renda. Sendo
assim, a demolição é o caminho mais usado pelos proprietários ou mesmo dirigentes
sem maior conhecimento do valor histórico e formal de um imóvel com valor cultural. Isto poderia ser enfrentado através de uma Educação Patrimonial, mas não há
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técnicos preparados nas secretarias para realizá-la e nem condições de operacionalização. (Eveline Vasconcelos, Coordenadora do Patrimônio Histórico e Cultural –
COPAHC/ SECULT-CE – 2003 a 2006)

Na tentativa de encontrarmos alternativas para a valorização, preservação e proteção do patrimônio edificado, buscamos a articulação de parcerias para a obtenção de
recursos com esse fim. A SECULT construiu as parcerias abaixo relacionadas:
• SEBRAE - no levantamento de bens culturais imateriais e artesanato;
• IPHAN – assessoria técnica para assuntos do patrimônio edificado e imaterial;
• DERT – na execução dos projetos de restauro da igreja de Viçosa do Ceará;
• SETUR – programa PRODETUR, definindo edificações e preparando os termos de
referência para a licitação das obras.
Lembro de uma conversa com o Ministro Gilberto Gil, acerca do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR. Discutíamos as razões pelas quais
os recursos deste Programa, voltado para a preservação do patrimônio edificado, eram
destinados às pasta do turismo, e não às pastas da cultura, já que estas últimas eram as
responsáveis pelas políticas públicas para o patrimônio histórico edificado. Caberia, dizia
eu, a criação de um PRODECULT, que atribuiria ao Ministério da Cultura uma participação mais estratégica e efetiva na agenda de desenvolvimento do País, especialmente, no
que se referia ao patrimônio cultural material brasileiro. Lamentavelmente, o MinC não
conseguiu avançar nessa discussão junto à Presidência da República e aos bancos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial.
O QUE APRENDEMOS
• Buscar parcerias com as universidades para contar com o trabalho de profissionais
qualificados no campo do patrimônio material (arquitetos, historiadores e engenheiros) e imaterial (historiadores, antropólogos e sociólogos)
• Lutar, junto ao governo, por uma dotação orçamentária que garantisse uma estrutura física (mobiliários, utensílios e material de escritório), tecnológica (equipamentos audiovisuais, softwares), além de uma logística (como, por exemplo, o transporte
para as vistorias regulares e viagens de acompanhamento de obras),necessárias ao
desenvolvimento das funções do setor do patrimônio
• Estabelecer parcerias com instituições afins, no sentido de mobilizar a captação de
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recursos de outras fontes, além daquelas relacionadas aos governos locais, para o
restauro dos bens tombados
• Estabelecer um diálogo constante com os segmentos da diversidade cultural, instituindo com eles espaços de diálogo nos seus territórios, a partir de suas tradições,
ritos, festas e formas de viver

AÇÃO CULTURAL
Sobre o papel dos editais
É recorrente no meio cultural se tomar “a parte pelo todo” e se confundir o instrumento de aplicação da política cultural com a própria política. A partir daí, a tendência é
a de se creditar aos editais uma capacidade de solucionar problemas para além das suas
possibilidades. É preciso lembrar que a prática dos editais foi historicamente sazonal no
Brasil, ganhando maior peso e continuidade, a partir de 2003. Alguns estados brasileiros, juntamente com o Ministério da Cultura, passam, então, a fomentar, de forma mais
contínua, o fomento à pesquisa, criação, produção e circulação das diversas linguagens
artísticas, através de editais (teatro, dança, literatura, música, circo, audiovisual e artes
visuais), além dos editais voltados ao fomento do patrimônio material e imaterial.
Naturalmente, como toda ação pública, a prática dos editais também requer avaliação e aprimoramento constantes. O importante é termos ciência de que editais não
podem ser sazonais nem depender do voluntarismo e da sensibilidade de governantes.
Por isso, devem ser garantidos por lei. Foi pensando dessa forma que apostamos na criação do Sistema Estadual da Cultura (e não somente no aprimoramento da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura) buscando adaptá-lo à nova legislação federal, base do Sistema
Nacional de Cultura que ainda estava por nascer.
Os editais contribuiram para enfrentar a velha prática do “balcão”, em que recursos
são investidos em determinados indivíduos/projetos, frutos das suas relações privilegiadas com os governos. Ao chegarmos à Secretaria, sabíamos que era urgente a criação de
uma “cultura de editais”, para tentarmos aplacar a força das práticas do “balcão”. Nosso
grande desafio era mantermos, ao longo dos quatro anos, a perenidade e a ampliação
dos mesmos, ou seja, sua credibilidade junto ao campo cultural cearense.
Os editais são mecanismos para viabilizar políticas de financiamento. Devem ter
critérios claros e processos democráticos e transparentes de seleção. Não vejo, no mo94

mento, nenhum outro mecanismo mais eficiente para substituir a prática do ‘balcão’
do que a cultura dos editais. (Ernesto Gadelha, Núcleo de Dança do Centro Cultural
Dragão do Mar de Arte e Cultura – CDMAC)

Para garantirmos a continuidade dos editais, resolvemos investir no arcabouço jurídico do Sistema Estadual de Cultura. Com uma política de fomento a todas as linguagens
artísticas, assim como ao patrimônio cultural, o Sistema Estadual da Cultura passou a
garantir, através da legislação do Sistema Estadual da Cultura, que pelo menos 50% dos
recursos do Fundo Estadual de Cultura apoiariam projetos advindos do interior do estado. Essa legislação suscitou grande polêmica na capital! Alguns artistas e formadores de
opinião discordavam radicalmente da política pública, com o argumento de que o interior
não tinha projetos para consumir os recursos propostos pelos editais! Mas não nos bastava
garantir recursos para o interior, mas, sobretudo, nossa grande tarefa era a de formular
políticas para a formação de artistas e produtores culturais, habilitando-os a fazerem bons
projetos. Necessitávamos dar, rápida e seguramente,, um passo que garantisse, inclusive,
a sobrevivência e a longevidade da legislação do próprio Sistema Estadual de Cultura.
Em pouco tempo percebemos que os editais passaram a contribuir efetivamente para
a institucionalidade, constância e credibilidade do Estado no fomento da cultura. Ao mesmo
tempo, eles passaram a representar um importante instrumento de participação, informação
e profissionalização de artistas, gestores e produtores culturais, além de funcionarem como
um canal diuturno de comunicação e de controle do campo cultural sobre as políticas públicas da SECULT. Associados a uma agenda de promoção da cultura nas áreas da gestão
cultural, do fortalecimento das identidades regionais e da valorização da diversidade cultural,
os editais imprimiram um novo status político à Secretaria. Seus efeitos foram inegáveis, podendo ser observados a partir da ampliação e da diversificação da criação, produção, circulação, difusão, consumo e fruição de bens e serviços culturais em todas as regiões cearenses.
Ressalte-se, ainda, que, através da prática de editais, acabamos por gerar informações valiosas para o campo cultural. Aos poucos, fomos esboçando uma espécie de
“cartografia” das demandas culturais no estado (formação, linguagens artísticas, gestão,
patrimônio, empreendedorismo cultural), detectadas ao longo de cada lançamento e premiação dos editais. Por outro lado, começamos a observar a multiplicação das responsabilidades e oportunidades que estas iniciativas produziam, os seus impactos econômicos,
sociais e culturais.
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Devo enfatizar, ainda, o caráter pedagógico dos editais em outros programas geridos pela Coordenadoria de Ação Cultural. Quando chegamos à Secretaria, encontramos,
por exemplo, o PROARES (Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, através de contrato de empréstimo, que garantia recursos para a construção de
equipamentos culturais. O PROARES foi fundamental na construção de uma infraestrutura que apoiou os nossos editais em todo o Ceará, aproximando as políticas de educação
das políticas culturais.
Ao chegarmos à Secretaria, encontramos poucos editais (havia somente editais
esparsos para o audiovisual e a dança). Contudo, eles já tinham problemas de descontinuidade e, portanto, eram desacreditados pelos respectivos setores. Percebemos, então,
que deveríamos, logo em nossa chegada, garantir, além da continuidade, sua ampliação
tanto para as linguagens artísticas, quanto para o patrimônio imaterial, dando especial
relevância ao calendário de festas populares do Ceará.
Os Fóruns de Cultura e Turismo que criamos em todas as regiões foram especialmente estratégicos nesse sentido, pois nos ajudavam a identificar demandas e vocações
culturais regionais. Com a criação do Programa Valorização das Culturas Regionais,
avançamos de forma consistente no conhecimento/ diagnóstico de cada região, estabelecendo, em seguida, uma rede de Eventos Estruturantes que, aos poucos, contribuiria
para a formação de públicos, a estruturação de organizações culturais locais e, por conseguinte, com a diversificação do calendário turístico-cultural do estado.
Consideramos que os editais são importantes para o desenvolvimento regional, formulados a partir da valorização das culturas regionais e do protagonismo de
seus respectivos atores sociais. O desequilíbrio entre capital e interior, no acesso às
políticas públicas no Brasil, não é fruto, unicamente, da aplicação equivocada de
recursos financeiros. Ele também é consequência da desinformação, da inexistência
de infraestrutura, da insatisfatória circulação de bens e serviços culturais, da formação profissional precária, entre outros desafios a serem vencidos. Neste sentido, os
editais podem ser instrumentos eficazes para a reafirmação de uma política pública
que busque compensar a tradicional concentração do fomento à cultura nos centros
urbanos, ou ainda, aos grupos habituados e preparados para fazerem projetos, em
detrimento da imensa produção cultural do interior do Brasil. Sabemos que a política
de editais pode a médio e longo prazos contribuir para o enfrentamento do quadro
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de desigualdades regionais, especialmente, de acesso à criação, difusão e fruição de
bens e serviços culturais.
Associados aos instrumentos de formação, produção, captação de recursos, avaliação de dados e criação de indicadores, ao apoio à organização e estruturação do
campo cultural, os editais constituíram uma condição necessária, mas não suficiente,
para a consolidação das políticas públicas de cultura no Ceará. Afinal, os municípios
necessitavam muito mais do que de acesso aos editais anuais, mas, sobretudo, de políticas públicas mais amplas e consequentes de financiamento à cultura! Para isso, as
pastas de cultura necessitariam, além de maior orçamento, do apoio das agências de
fomento, especialmente, dos bancos públicos. Editais, assim como as leis de incentivo,
se transfigurados em instrumentos hegemônicos de financiamento à cultura, ameaçam
a sustentabilidade do campo cultural, ora contribuindo para tornar precárias as relações
de trabalho dos artistas e profissionais da cultura, ora criando vínculos clientelistas entre
os mesmos e o Estado.
A ampliação e a continuidade dos editais, a partir de 2003, inauguraram um
novo relacionamento entre a Secretaria e o campo cultural. A ausência de clareza dos
critérios de aprovação de projetos culturais, que eram tradicionalmente submetidos à
Secretaria, foi substituída por critérios técnicos claros e explicitados nos editais, em
consonância com a política pública cultural vigente. Os editais passaram a exigir um
maior detalhamento dos projetos e dos seus impactos nos territórios. Os editais também estimularam uma maior e melhor atuação do campo cultural que, durante quatro
anos, pôde avaliar, criticar, propor mudanças, fiscalizar, reivindicar, enfim, participar
da formulação das políticas públicas em todas as suas etapas. O estreito diálogo mantido entre a Secretaria e as categorias artísticas foi responsável pelo aperfeiçoamento
dos mesmos, ao longo da gestão.
Observe-se que os editais apontam caminhos aos proponentes – com isso cumpre sua
função ‘didática’, amplia as opções de investimento em áreas que não estejam sendo
desenvolvidas – com isso reforça segmentos e ações que não tenham um relacionamento sólido com mecanismos de investimento, produzindo acesso mais democrático
aos recursos disponibilizados. Estes são os principais pontos positivos dos editais, além
do fato de que, através deles, a Secretaria passou a obter um leque de informações
sobre os movimentos culturais, seus protagonistas, sobre as regiões que dispunham de
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maior acesso à informação, além dos níveis de formação de seus gestores e produtores (Pedro Domingues, Coordenador de Ação Cultural – CODAC).

A Coordenadoria de Ação Cultural, responsável pela maior parte dos nossos editais, tornou-se uma área estratégica para o relacionamento entre a SECULT e os diversos
segmentos artísticos e culturais.
O QUE APRENDEMOS
• Realizar levantamento de demandas em potencial, ouvindo as categorias interessadas, através de fóruns, audiências, oficinas, seminários, entre outros encontros, antes
da etapa de elaboração dos editais
• Elaborar instrumentais diferenciados para os diferentes públicos dos editais
• Promover o aprimoramento contínuo dos editais
• Investir em mídias alternativas de divulgação
• Promover oficinas de elaboração de projetos para editais
• Criar mecanismos de avaliação dos resultados obtidos pelos projetos contemplados

POLÍTICAS DO LIVRO, LEITURA E ACERVOS
Programas de compra de acervos e de construção de bibliotecas não efetivam políticas públicas de fomento ao livro e à leitura. Se assim o fosse, seria mais simples se fazer
do Brasil um “país leitor”. O maior desafio dessa área é o da criação de estratégias e táticas de aproximação entre livros e potenciais leitores no País, especialmente, na criação
de uma “cultura leitora” entre crianças e jovens.
Se os Ministérios da Educação e da Cultura já estiveram sob a mesma pasta, a separação destas em 1985, com a criação do Ministério da Cultura, não favoreceu o diálogo
entre suas políticas, especialmente, no fomento à leitura. O “fosso” entre as pastas da
educação e da cultura tem acarretado grandes prejuízos para a escola brasileira, pois a
ausência de programas integrados entre cultura e educação contribuiu para o desinteresse pela leitura entre os alunos. Por outro lado, as práticas artísticas e culturais, que poderiam facilitar as práticas educativas, não têm sido tratadas como ferramentas estratégicas
para a educação no Brasil. O que pode fazer uma organização estadual ou municipal de
cultura, diante desta realidade?
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Os anos de 2003 a 2006 foram efervescentes para as políticas de livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil. Foi aprovada a Lei nº 10.753 de 30 de outubro de 2003,
que institui a Política Nacional do Livro e, nos dois anos seguintes, os Ministérios da
Cultura e da Educação, em parceria com a OEI e o CERLALC-UNESCO, realizaram a
campanha ‘VIVA LEITURA’, empreendida em 2005 como o Ano Ibero-americano da
Leitura, mobilizando a sociedade brasileira em torno da construção do Plano Nacional de Livro e Leitura – PNLL, que veio a ser instituído em 2006, por meio de portaria
interministerial do MinC e do MEC. Em consonância com esse contexto nacional de
construção de uma política pública, a SECULT criou em 2003 a Coordenaria de Políticas de Livros e Acervos, que possibilitou integrar as ações para o setor. No âmbito
da Biblioteca Estadual e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, podemos destacar as ações de capacitação para gestores de bibliotecas municipais, implantação
de bibliotecas em parceria com o Ministério da Cultura em municípios cearenses que
não contavam com esse equipamento cultural, bem como a instalação da Biblioteca
Volante, através da adaptação de um ônibus, atendendo bairros periféricos da região metropolitana como extensão da Biblioteca Pública do estado. A programação
cultural na própria Biblioteca, por meio do projeto Casa do Conto, atraiu um público expressivo com atividades de incentivo à leitura, através da literatura infantil
e contação de histórias para crianças, pais e professores. No cenário da campanha
nacional VIVA LEITURA o Ceará ganhou destaque criando o Comitê Estadual do programa – coordenado na época por Cleudene Aragão, Peter Rohl e Mileide Flores –
que denominamos de Viva Leitura – Leitor: Ser Cidadão. A campanha local agregou
diversas entidades da sociedade civil e teve êxito com 107 assinaturas de secretários
municipais de Educação e Cultura, que assinaram um Termo de Adesão, comprometendo-se com o engajamento por uma política de livro e pela leitura no Ceará. Foi
nesse mesmo ambiente e em sintonia com o Ministério da Cultura que foi criada a
Câmara Estadual do Livro e Leitura do Ceará, instância participativa composta por
41 membros distribuídos entre governo e sociedade civil. Esta instância foi um espaço
dinâmico para o debate em torno da construção de uma política de livro e leitura no
estado do Ceará, discutindo temas como a regulamentação da Lei n° 13.549, de 23
de dezembro de 2004, que instituía a Política Estadual do Livro e determinava a elaboração de um Plano Estadual do Livro e Leitura. Nesse mesmo período foi realizada
a primeira oficina com a participação de José Castilho, Secretário Executivo do PNLL,
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gerando um mapeamento de ações, diagnóstico de demandas do setor e uma minuta
para o decreto de regulamentação da Lei Estadual do Livro. A Bienal Internacional
do Livro do Ceará, sobretudo depois de suas edições de 2004 (6ª Edição: Da Ibéria à
América: Travessias Literárias) e 2006 (7ª Edição: Era uma vez... mil e uma histórias)
consolidou-se no calendário nacional e se impôs entre as cinco mais importantes do
País, estendendo sua programação cultural para além do Centro de Convenções com
o projeto Bienal Fora da Bienal, levando escritores para a periferia de Fortaleza e municípios do interior do Estado de forma inovadora. Eventos literários, como a Festa do
Livro e da Rosa, a Festa do Livro e da Leitura de Aracati e as Comemorações dos 140
anos do livro Iracema, De José de Alencar, também foram destaques no calendário
cultural. O Edital de Literatura ganhou expressão e premiou autores nos gêneros de
romance, conto, poesia, literatura infantil, literatura de cordel e pesquisa literária.
O projeto Agentes de Leitura é lançado e gera impactos importantes na democratização do acesso ao livro e formação leitora, com ações diretas em famílias inseridas
em comunidades de vulnerabilidade social, através da formação e atuação social de
jovens. O projeto teve repercussão e ganhou abrangência nacional, tornando-se um
projeto do Ministério da Cultura a partir de 2009. Todo esse trabalho institucional da
SECULT, por meio da Coordenaria de Políticas de Livros e Acervos, tinha como foco
institucional a regulamentação da Lei Estadual do Livro e a implementação do Plano Estadual de Livro e Leitura, que vinha sendo debatido e construído coletivamente
com as cadeias criativa e produtiva do livro e mediadora da leitura, em consonância
com diversas entidades da sociedade civil. Esse debate gerou uma agenda política e
criou bases importantes, propiciando um cenário favorável, com condições e estruturas para a institucionalização de uma política pública para o setor com plena participação social. Pena que a partir do ano de 2007 este debate foi sendo abandonado
e até hoje não foi regulamentada a Lei e, tampouco, criado o Plano Estadual. Creio
que esta mobilização – que vem sendo liderada pelo Fórum de Literatura, Livro e Leitura do Estado do Ceará (FLLLEC) – precisa ser retomada com vigor e ampliada para
todos os atores sociais da cultura e da educação para que possamos construir o Plano
Estadual de Livro e Leitura do Ceará como um processo de construção coletiva, social,
política e institucional em prol da formação de um Estado de leitores. Cabem às Secretarias de Cultura e de Educação do Estado retomar institucionalmente este debate,
pondo na agenda a regulamentação da Lei Estadual do Livro e a criação do Plano
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Estadual de Livro e Leitura, com objetivos, programas, ações e metas bem definidas.
(Fabiano dos Santos – Coordenador de Políticas do Livro e Acervos).

Na nossa gestão, decidimos reforçar o Sistema Estadual de Bibliotecas e garantir
uma legislação para uma Política Estadual do Livro. Resolvemos, ainda, reformular a tradicional estrutura da Bienal do Livro do Ceará, um evento cujo formato reduziu, ao longo
do tempo, suas possibilidades de contribuição para uma efetiva formação de leitores.
Esse fenômeno da “espetacularização” das bienais não é local. Ele reflete uma tendência
de esgotamento de um modelo de evento literário, onde grandes escritores são atrativos
para a venda, em muitos casos, de brinquedos, material escolar, livros de baixa qualidade
e, por isso, pouco contribuem para a criação de práticas leitoras.
Dentre os objetivos da Bienal, podemos destacar o mais nobre: democratizar o acesso ao livro e à leitura como uma ação cultural estratégica de inclusão social e de
desenvolvimento humano. Daí sua extensão para além das paredes do Centro de
Convenções, através da realização de encontros com autores, palestras, oficinas e
a presença da Biblioteca Volante da Biblioteca Estadual, em bairros da periferia de
Fortaleza e em municípios do interior cearense. A maior inovação da Bienal em sua
6ª e 7ª edições foi o fato de que vários escritores saíram do ambiente do Centro de
Convenções e foram onde estava um público, que habitualmente não tinha acesso a
esse tipo de atividade, em bairros carentes e vários municípios de todas as macrorregiões do Ceará (Cleudene Aragão e Fabiano dos Santos – Coordenadores de Políticas
do Livro e de Acervos da SECULT).

Criamos, então, a Bienal Fora da Bienal, no intuito de acentuar nossa política de
descentralização do livro e da leitura em todo o estado e, para isso, levamos os escritores
mais celebrados do País às diversas regiões do Ceará.
A nossa Bienal já está consolidada no calendário das feiras literárias do Brasil. Está
entre as cinco maiores do País em termos de público e movimentação financeira. Em
2006 tivemos um público superior a 300 mil pessoas e uma movimentação financeira
de R$ 6.000.000,00. Em Fortaleza, estivemos nos bairros onde atuam os Agentes de
Leitura do Ceará: Dunas, Pedras, Siqueira, Genibaú e Curió. Todos os autores que
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estiveram nesses bairros já eram conhecidos das comunidades, através dos acervos
literários dos Agentes, que realizam empréstimos, cirandas de livros, rodas de leitura e contação de histórias. No interior, Lavras da Mangabeira, Ocara, Limoeiro do
Norte, Novo Oriente, Icó, Maracanaú, Canindé, Viçosa, Acaraú, Guaiúba e Sobral
receberam visitas de grandes escritores, proporcionando a esses municípios encontros literários com várias comunidades (Cleudene Aragão e Fabiano dos Santos – Coordenadores de Políticas do Livro e de Acervos da SECULT).

O Projeto Agentes de Leitura, criado e implantado na nossa gestão, fortaleceu essa
política de descentralização e acesso ao livro e à formação leitora. A Coordenadoria de
Políticas do Livro e de Acervos também foi responsável pela criação e realização da Festa
do Livro e da Leitura de Aracati: um Rio de Livros, um Mar de Leituras, inserida no contexto dos Eventos Estruturantes da SECULT, no âmbito do projeto Cultura em Movimento. A Festa do Livro, como os demais Eventos Estruturantes, acompanhava o potencial
cultural e turístico da região leste, em especial das cidades de Aracati e Fortim, sedes de
uma ampla programação focada no fomento e na democratização do acesso aos meios
da leitura.
Penso que parte do sucesso de nossos programas, na área do Livro, Leitura e
Acervos, também deve ser atribuído à compreensão da temática e ao apoio pessoal do
governador. Tínhamos um governador bibliófilo, proprietário de uma das maiores bibliotecas privadas do Ceará, conhecedor e frequentador de inúmeras bibliotecas, livrarias e
sebos no Brasil e no exterior. Ter um governador apaixonado por livros facilitava muito
nosso trabalho!
A sensibilidade à cultura de presidentes, governadores e prefeitos não pode ser
subestimada nos seus impactos sobre as políticas e a gestão cultural. No meu caso, tive
a sorte e o privilégio de trabalhar com um governador que tinha grande interesse pela
pasta da cultura. Durante quatro anos, despachei praticamente todas as semanas com
ele que, embora cercado de problemas urgentes, não abria mão de discutir comigo cada
programa da Secretaria, de estar presente em todos os nossos eventos, de se reunir periodicamente com artistas e profissionais do campo cultural, de propor publicações e de
instigar e motivar minha equipe durante aqueles quatro anos.
Não posso esquecer de um telefonema que uma vez recebi, quando estava em
São Paulo, numa tentativa de fechar uma parceria com um banco privado, para o apoio
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ao nosso Festival de Dança do Litoral Oeste. Era o governador ao telefone, que me pedia que fosse urgentemente até a casa do Dr. José Mindlim, pois eles haviam pensado
em realizar alguns projetos de publicação de edições fac-similadas de alguns clássicos
da literatura cearense. Lembro da emoção que tive, ao ser recebida calorosamente pelo
Dr. Mindlim e D. Guita e, em seguida, conhecer a Biblioteca Brasiliana. Comentei com
Dr. Mindlim que havia tentado falar com o governador naquela manhã, mas tinha tido
a informação de que ele estaria no Banco Central. Dr. Mindlim, com sua grande simplicidade, retorquiu: “Ele estava sim, no banco central, Secretária...esse banco aqui, que
fica sempre no centro da biblioteca, onde o Lúcio costuma sentar”. Rimos juntos e, ali,
entre livros raros e conversas encantadoras, iniciei uma amizade preciosa com pessoas
também raras. Essa troca “afetivo-literária” entre o Ceará e o casal Mindlim se deu até
a morte dos dois.
O QUE APRENDEMOS
• Envolver o sistema estadual/ municipal de bibliotecas e de arquivos públicos na
elaboração de políticas de fomento à preservação de acervos
• Realizar parcerias com órgãos da administração pública e organizações da sociedade civil sensíveis à temática do livro e da leitura
• Articular o compartilhamento de projetos da área junto aos órgãos públicos de
educação e a rede de ensino público e privado
• Promover o incentivo à leitura através de programas e projetos que envolvam a
comunidade como protagonistas e fiscalizadoras da sua execução

FINANCIAMENTO
Embora o Ministério da Educação e Cultura se institucionalize a partir da Lei nº 1920
de 25 de julho de 1953, somente em 1975, na Gestão Ney Braga, cria-se e implanta-se uma
Política Nacional de Cultura, política esta inserida nas metas de desenvolvimento social
do governo Geisel, que buscava criar diretrizes e integrar programas culturais dos diversos órgãos públicos. Apesar da criação de organismos culturais como a EMBRAFILME, o
SPHAN, a FUNARTE, o Instituto Nacional do Livro, o Instituto Nacional de Artes Plásticas,
as Fundações Casa de Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, as políticas de cultura careceram
historicamente de integração com outras pastas, e de prestígio, junto aos governos.
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Com o crescimento da indústria cultural, nas décadas de 80 e 90, o intervencionismo estatal dará lugar a uma postura defensiva e omissa por parte do Estado brasileiro,
que passa a oferecer à iniciativa privada as melhores oportunidades de investimento no
campo da produção cultural. O resultado dessa omissão dos papéis do Estado na formulação de políticas públicas vai repercutir junto ao empreendedorismo privado, que passará a ocupar um espaço cada vez mais importante na condução das políticas de cultura.
Em 2003, num contexto de expansão ainda mais significativa da indústria cultural
e da produção de políticas culturais pelos departamentos de comunicação e marketing
das empresas públicas e privadas, chega ao Ministério da Cultura um novo governo. O
recém-empossado Ministro da Cultura, Gilberto Gil, assume sua crítica aos papéis de
condução das políticas culturais a partir de uma mera “lógica mercadológica” fundamentada nas leis de incentivo fiscal à cultura. Por isso, alerta para os efeitos perversos de um
financiamento à cultura dissociado dos deveres do Estado e refém dos voluntarismos das
empresas públicas e privadas. Impossível separar o financiamento à cultura, promovido
pelo incentivo fiscal, da absurda concentração no acesso dos brasileiros aos bens e serviços culturais!
Ora, em função da baixa dotação orçamentária dos órgãos de cultura e do crescimento das leis de incentivo, os gestores culturais acabaram se tornando “captadores”,
para conseguir viabilizar os programas e projetos públicos! Desse modo, a elaboração de
projetos culturais, para serem submetidos às organizações públicas e privadas que viessem participar como parceiras, seja por meio do patrocínio direto, do apoio institucional,
da permuta cultural ou das leis de incentivo à cultura, passou a ser uma condição quase
necessária para a gestão cultural pública. Esse comportamento dos gestores públicos (inclusive do próprio MinC) é, com razão, criticado pelos produtores e gestores culturais, que
consideram a captação pública uma ação concorrencial às suas ações no campo privado.
Vejamos a descrição de cada uma das modalidades de investimento cultural:
a) Patrocínio Direto: modalidade de investimento em projetos culturais, na qual organizações públicas e privadas aplicam recursos próprios sem a utilização de Leis
de Incentivo Fiscal, no intuito de promover e reforçar a sua imagem institucional.
b) Apoio Institucional: pode se dar de várias maneiras, desde a cessão de espaço
físico para realização do projeto, de espaço de divulgação em veículos de comunicação (rádio, TV e internet), até a articulação para captação de recursos ou a
conquista de outros parceiros institucionais.
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c) Permuta cultural: modalidade de investimento em projetos culturais efetuada
através da cessão de serviços e bens necessários para à realização do projeto. Ex:
Empresa de transportes aéreos que disponibiliza todas as passagens necessárias
para execução do projeto.
d) Leis de Incentivo à Cultura: mecanismos legal, criado pelo Estado (União, estados
e municípios), que permite um percentual de renúncia fiscal a organizações públicas e privadas para o fomento às atividades culturais. Assim, as organizações têm a
opção de reverter impostos devidos através do redirecionamento dos mesmos para
o investimento em cultura, seja por meio de doações ou mesmo patrocínio.
Dentre as modalidades acima descritas, as leis de incentivo tornaram-se as mais
visadas, em função das vantagens mercadológicas e dos benefícios fiscais gerados
para as empresas. A lei de incentivo, que foi criada para estimular o investimento
cultural, ao invés de ser compreendida como mais uma alternativa de fomento, tornou-se a principal via de financiamento, o que acabou por restringir o mercado de
patrocinadores e perverter o campo cultural.
Conforme já dissemos, os órgãos públicos passaram a investir na elaboração de
projetos dentro do formato das leis de incentivo, para potencializarem as suas captações,
o que levou as pastas da cultura a criarem assessorias de projetos nas suas estruturas
organizacionais. Mas como isso pode acontecer, se os governos estão impedidos juridicamente de submeter projetos às leis de incentivo à cultura? Eles o fazem via associações,
institutos e fundações vinculados, e essa é, sem dúvida, uma prática corriqueira e uma
das grandes dificuldades da gestão cultural pública no Brasil.
Analisemos esse fato a partir de nossa própria experiência. A Secretaria da Cultura, por exemplo, realizou a maioria dos seus Eventos Estruturantes (festivais de música,
dança, circo, teatro, literatura, artes visuais, bienais, entre outros) captando recursos via
Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura). Todavia, esta captação se dava de forma
indireta, isto é, por meio do Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC (Organização Social gestora do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura), da Fundação Amigos do Theatro
José de Alencar, da Sociedade Amigos da Biblioteca, da Associação de Amigos do Museu
da Imagem e do Som, entre outras associações. Artistas e produtores cearenses questionavam essas captações, pois a Secretaria da Cultura tornava-se uma forte concorrente
dos mesmos na “briga” pelos recursos das empresas. Mas a Secretaria não tinha outro
caminho, senão aquele, para captar recursos e implementar suas políticas. O orçamento
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para a cultura destinado pelo Estado dentro do seu planejamento estava muito aquém
das suas necessidades de realização!
Com o objetivo de elaborar projetos em condições de aprovação junto à Lei Federal
de Incentivo à Cultura ou mesmo junto à iniciativa privada, via patrocínio direto, foi criada, dentro da Assessoria de Desenvolvimento Institucional da Secretaria, uma assessoria
de Desenvolvimento de Projetos.
A Assessoria se dedicou ao estudo de cada ideia, de cada setor da Secretaria e de
cada equipamento cultural do Estado. O processo se iniciava com a incubação
dessas ideias e a formulação de perguntas-chave: Qual a viabilidade desta ideia
e sua relevância? Que abrangência será dada ao Projeto? Quais os custos e etapas envolvidos? Quais as possíveis fontes de financiamento? Depois de amadurecer o Projeto ou, simplesmente, ao fim do prazo possível para o seu lançamento,
nós o inscrevíamos na Lei de Incentivo, no edital de financiamento, na chamada
para patrocínio de grandes empresas. A Secretária tinha papel estratégico no
processo de captação, especialmente na defesa dos mesmos, realizando reuniões
com autoridades, empresários e interlocutores os mais variados. E aí talvez esteja
o maior trunfo daquela Assessoria: a defesa que era feita pela própria Secretária,
que conhecia bem os projetos e as demandas regionais. Na sua tarefa de captação, ela ia muito além do que estava escrito no portfólio de captação de recursos.
Foram incontáveis as reuniões de captação que ela realizou em Brasília, no Rio
de Janeiro ou em outras capitais, visitando as estatais brasileiras (Petrobras,
Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Chesf, Transpetro), carreando recursos para os projetos de interiorização da SECULT. Quando as reuniões aconteciam na Secretaria, na maioria das vezes, contavam com a participação de,
pelo menos, três gestores: o Assessor de Projetos (que tratava de questões relacionadas à utilização da Lei de Incentivo e contabilização do financiamento cultural, além de aspectos da habilitação do Projeto nas leis de incentivo); a própria
Secretária (que situava aquele Projeto isolado na cartografia da política pública
da SECULT) e, por último, o técnico (que trazia os aspectos mais relacionados
ao setor cultural ou à linguagem artística específica da proposta). Essa metodologia, definida quase que empiricamente, acabou por efetivar parcerias consistentes, que alavancaram rapidamente o orçamento da Secretaria e viabilizaram
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projetos de vários portes e natureza. O êxito não foi à toa. Ele se deu graças aos
seguintes fatores: estabilidade e consistência das propostas da Secretaria; possibilidade de investir em projetos vinculados a uma política estruturante para a área
da cultura; contrapartida de marketing cultural. Esses elementos tornaram-se
argumentos ‘irresistíveis’ para a obtenção de patrocínio dos projetos da SECULT
(Fernando Braga, Desenvolvimento de Projetos / Assessoria de Desenvolvimento
Institucional – SECULT/CE).

No período entre 2003 e 2006, o volume de recursos captados via Lei Federal de
incentivo à Cultura (Lei Rouanet) quintuplicou no Ceará, em virtude, principalmente,
desta estratégia de captação da SECULT. Outra fonte de recursos fundamental para a consecução de Projetos Estruturantes, detalhados mais adiante, oram provenientes do Fundo
Estadual de Combate à Pobreza. Segundo seu artigo 1, o FECOP5 tinha como objetivo:
[...] viabilizar a toda a população do Ceará acesso a níveis dignos de subsistência,
cujos recursos serão aplicados exclusivamente em ações suplementares de nutrição,
habitação, educação, saúde, saneamento básico, reforço de renda familiar e outros
programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de
vida, conforme disposto no art.82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
– ADCT, da Constituição Federal.

Projetos bem-sucedidos como o dos Agentes de Leitura e o dos Talentos da Cultura foram financiados com recursos deste Fundo, permitindo a promoção da cidadania cultural e a inclusão social preconizadas no Plano Estadual da Cultura.
Inúmeras vezes ouvi dos meus colegas da SECULT a mesma reflexão: não seria
melhor que os recursos seguissem para os cofres públicos? Não seria mais efetivo para o
êxito das políticas públicas, o reforço de recursos nos fundos de cultura do que a decisão das empresas? Enquanto discutíamos essas questões no Ceará, o MinC se articulava
e se estruturava para criar a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo – SEFIC com
(5) O FECOP foi Criado pela Lei Complementar nº 37 de 26 de novembro de 2013 (DOE 27/11/03). Seus recursos eram
provenientes do aumento em dois pontos percentuais na alíquota do ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) sobre os
seguintes produtos e serviços: bebidas alcoólicas, armas e munições, fumos, cigarros e demais artigos de tabacaria, energia
elétrica, gasolina, entre outros. Este documento consta dos arquivos em pdf no CD-Rom que acompanha esta publicação.
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o objetivo de aprofundar essa discussão, a partir da elaboração de políticas públicas e
mecanismos de fomento mais amplos e eficazes.
Na direção da Secretaria de Fomento e Incentivo, criada na gestão de Gilberto Gil,
meus principais desafios como gestor foram: 1) Articular a criação de políticas públicas de financiamento, pois o que existia era apenas a operacionalização precária
da Lei Rouanet; 2) Criar estrutura adequada para atender à crescente demanda por
financiamento de projetos culturais, apresentados por produtores e artistas de todo
o Brasil. A expectativa criada com a posse do Ministro Gilberto Gil e o compromisso do
Governo Lula, com a democratização da produção e do acesso à cultura, fizeram com
que a demanda fosse multiplicada e a estrutura do Ministério não estava preparada
para recebê-la. Contamos com a imensa dedicação da pequena equipe técnica do Ministério. Estruturamos a nova Secretaria e fizemos todo o processo de transição sem parar o atendimento. Tivemos muitas dificuldades, mas conseguimos atingir as principais
metas. Isso só foi possível porque os servidores encararam o desafio com grande espírito
público. (Sérgio Xavier, Secretário Nacional de Fomento e Incentivo – SEFIC/ MinC)

O Fomento e o Incentivo à Cultura, antes geridos a partir de cinco Secretarias, que
constituíam a estrutura do Ministério da Cultura, passaram então a se concentrar numa
única estrutura.
A estruturação da Secretaria de Fomento e Incentivo, centralizando processos que
antes estavam espalhados por cinco secretarias; a formulação, discussão e articulação de políticas públicas para financiamento de projetos culturais; a aproximação
do Ministério da Cultura das empresas estatais, buscando garantir a distribuição
dos investimentos para todas as regiões do Brasil; a ampliação da captação, através
da Lei Rouanet, em todas as regiões do Brasil, atingindo vários recordes; a criação
de critérios transparentes para a aprovação de projetos no Fundo Nacional de Cultura e instalação do Conselho Deliberativo; o planejamento da informatização dos
processos e disponibilização dos dados e do andamento dos projetos na internet;
o fortalecimento da CNIC – Comissão Nacional de Incentivo à Cultura; a criação
da Central de Atendimento ao Proponente; a elevação do limite de captação da Lei
Rouanet, o que possibilitou ultrapassar o patamar de R$ 1 bilhão; a atualização
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do Decreto de regulamentação da Lei Rouanet, aprimorando o processo de análise
e aprovação de projetos e permitindo a criação de editais para viabilizar o acesso
a recursos em setores e regiões com dificuldade de captação (problema apontado
como nº 1 em todos os fóruns de discussão). Os selecionados passaram a ter recursos assegurados, garantindo-se verbas para projetos que jamais teriam acesso ao
patrocínio pelas vias convencionais. Um processo simples e sem intermediários, que
o MinC realizou com sucesso na aplicação de recursos do seu orçamento direto.
Com este mecanismo, o MinC pode definir valores para segmentos artísticos e regiões desassistidas, assim como convidar empresas para investir e selecionar projetos,
agrupados por segmento e região (Sérgio Xavier, Secretário Nacional de Fomento e
Incentivo – SEFIC/ MinC).

A criação e a implantação da SEFIC foi importante na formulação das políticas públicas de fomento e incentivo à cultura, a partir da definição de mecanismos de financiamento mais eficientes, transparentes e democráticos; da busca por uma distribuição mais
ampla dos recursos federais incentivados pelas diversas regiões brasileiras; enfim, ampliando o investimento na cultura e o acesso dos profissionais dos segmentos culturais a
estes recursos. A SEFIC avançou em questões técnicas e operacionais relativas a métodos
de trabalho e sistemas de informação6, que potencializam a eficiência da Secretaria no
trato com os proponentes de projetos culturais, submetidos à aprovação do Ministério da
Cultura para captação de recursos incentivados junto a organizações publicas e privadas.
Todavia, sabemos que a formulação e implementação de políticas públicas é um processo contínuo, e que a consolidação das mesmas necessita de tempo para novos avanços
e outras conquistas. Analisando-se o histórico da SEFIC até os dias atuais, percebe-se o
quanto ainda há por fazer no que se refere à temática do fomento, que vai muito além
dos mecanismos de incentivo fiscal. No entanto, o incentivo fiscal é ainda o foco de
atuação desta Secretaria, que pouco avançou na formulação de políticas públicas para a
ampliação do fomento no MinC. Levantamos, abaixo, alguns pontos realtivos ao fomento
e ao financiamento da cultura:
• efetivar acordos de cooperação técnica com agências de fomento e desenvolvimento (BNDES, BNB, BB entre outros) para a modelagem de linhas de crédito e
(6) O SALIC Web - Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, disponibilizado aos proponentes de projeto via site do
Ministério da Cultura, foi atualizado tornando-se mais ágil e fácil para o manejo dos proponentes.
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microcrédito que atendam as especificidades dos empreendimentos culturais e de
seus segmentos;
• ampliar e qualificar o relacionamento do Ministério da Cultura com as organizações estatais que fazem uso da renúncia fiscal no sentido de alinhar políticas
públicas de fomento à cultura;
• estabelecer parcerias para o fomento técnico e financeiro voltado para a criação
e o desenvolvimento de empreendimentos culturais inovadores em estágio inicial
(Startups).
Um último ponto fundamental, que precisa ser destacado nesta breve análise sobre
políticas públicas de fomento e financiamento, é o descompasso orçamentário relativo
ao volume de recursos do Fundo Nacional de Cultura – FNC em comparação com os
recursos provenientes da renúncia fiscal referente à Lei Federal de Incentivo à Cultura.
O volume de recursos da renúncia fiscal supera em seis vezes7 o volume de recursos do
FNC, o que ratifica e demonstra o quanto a decisão sobre políticas de investimento na
cultura está muito mais nas mãos dos departamentos de marketing das organizações públicas e privadas, que fazem uso desse mecanismo de renúncia fiscal, do que nas mãos
do Ministério, das secretarias ou fundações estaduais e municipais de cultura!
O QUE APRENDEMOS
• Promover o debate com o campo cultural para avançar na formulação de políticas
públicas de fomento e incentivo que sejam realmente coerentes com as necessidades
do mesmo
• Compreender que fomento envolve outros aspectos e dimensões que vão muito
além dos mecanismos de incentivo fiscal
• Ter percepção sistêmica, visão estratégica e capacidade de gestão, com definição
clara das responsabilidades de cada gestor, em todos os níveis. Decisões coletivas imprimem compromissos de quem participa delas
• Articular uma rede de relacionamento e de parcerias para fomentar programas e
projetos, estruturando-os a partir de metas claras e adaptando-os às necessidades e
contingências temporais
• Criar canais interativos e permanentes de comunicação, discussão e decisão participativa sobre a temática, envolvendo os públicos com os quais a Secretaria se relacio(7) Dados obtidos no site do www.cultura.gov.br, em janeiro de 2014.
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na, incluindo e priorizando nessa interlocução o uso de tecnologias digitais
• Possuir sistemas de informação e suportes materiais, financeiros e humanos que
garantam o fomento. Sem equipe qualificada e criativa é impossível evoluir e obter
bons resultados
• Compreender que é necessário adequar a burocracia à dinâmica cultural e, não,
vice-versa
• Conhecer as leis relativas ao fomento cultural, atentando para o seu cumprimento,
mas evitando a paralisia da gestão, em nome das referidas leis
• Promover transparência nas relações com todos os profissionais envolvidos nas políticas de fomento. Reconhecer erros é a melhor maneira de corrigi-los. Compartilhar
sucessos com todos é a melhor maneira de reconhecer as competências

LEGISLAÇÃO
Ao longo da minha gestão, fui me dando conta que minha graduação e mestrado
em Direito tinham mesmo uma razão de ser. No cotidiano de um gestor público, a formação jurídica é fundamental ou, pelo menos, a capacidade de realizar uma exegese sobre
o Direito Administrativo, aplicando-o à gestão cultural. Embora Lúcia Cidrão, secretária
adjunta da Cultura, fosse uma engenheira de formação, sempre me impressionei com sua
capacidade de mergulhar no campo normativo e de realizar interpretações que garantissem a legalidade das nossa ações.
O campo jurídico na área cultural é caracterizado por leis esparsas, fruto, de um
lado, da tradição autoritária da gestão pública brasileira, de outro, da ausência de conhecimento teórico e prático das novas realidades da cultura esboçadas pela Constituição
Federal de 1988. À ausência de legislação se observa uma doutrina e jurisprudência
que tratam a cultura de forma empírica, sem quaisquer aprofundamentos de natureza
conceitual. O resultado é que perguntas essenciais aos direitos culturais ainda carecem
de melhores respostas nas práticas de gestão cultural: como garantir a salvaguarda do
patrimônio cultural brasileiro? Que princípios regem a normatividade cultural brasileira?
A gestão pública da cultura segue as regras gerais de Direito Administrativo ou tem regência específica? A Constituição Federal fornece elementos para que a historicamente
almejada autonomia da cultura seja respeitada e, mais que isso, fomentada pelo Estado
brasileiro?
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Ao longo da minha gestão, tive com o amigo, ex Secretário de Cultura de Guaramiranga, professor, pesquisador e advogado da União, Francisco Humberto Cunha Filho,
uma interlocução privilegiada, para enfrentar os desafios de produzir uma legislação voltada à cultura no Ceará. Da reforma do Conselho Estadual da Cultura à legislação sobre o
Patrimônio Imaterial, da estruturação do Sistema Estadual de Cultura às discussões sobre
os tombamentos, nossas conversas sempre foram instigantes e proveitosas. Naquela época, Cunha Filho já havia assumido na graduação do curso de Direito da Universidade de
Fortaleza (UNIFOR) a cátedra de Direitos Culturais que se tornaria, também, disciplina
oferecida no Mestrado e no Doutorado. Lembro de me referir a essa formação pioneira
da UNIFOR com o Ministro Gilberto Gil, que ficou muito animado com a notícia.
Impossível avançar na consolidação de políticas públicas culturais sem marcos
legais que contribuam para a consolidação do campo cultural brasileiro. Mas quando
observamos as estruturas curriculares dos cursos jurídicos no Brasil, não encontramos
disciplinas que deem conta das grandes transformações vividas pelas sociedades, das
transformações do trabalho, do avanço das ciências e das tecnologias, inclusive dos processos de “culturalização” das ciências econômica e jurídica. Disciplinas como Direito de
Autor e Propriedade Intelectual, Direitos Culturais, Direitos Patrimoniais não aparecem
sequer como optativas nos cursos de Direito! Além do que as tradicionais disciplinas
de Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Penal necessitariam de novas abordagens,
para fundamentar e apoiar essas transformações. Com estruturas curriculares do século
passado, os cursos de Direito, de forma geral, não formam profissionais capazes de assessorar governos e sociedade na formulação de políticas públicas para a consolidação
dos Direitos Culturais!
Entre as muitas noites em que ficamos na Secretaria, analisando as leis da cultura
existentes e discutindo o novo conteúdo da legislação cultural que precisávamos produzir. Nós nos ressentíamos da ausência de um número maior de advogados e juristas com
os quais pudéssemos aprofundar reflexões e avançar. Lembro, especialmente, de um desses encontros, no qual refletíamos sobre os Conselhos de Cultura. As nossas indagações
eram muitas: afinal, quais são as funções de um Conselho de Cultura? Que competências
devem ter os conselheiros? Que mudanças os conselhos vêm sofrendo ou que mudanças seriam necessárias para se adaptarem às novas demandas sociais e às mudanças do
Estado? Como transformá-los em instâncias realmente estratégicas na formulação e implementação de políticas públicas culturais? Afinal, se o Ministério da Cultura propunha a
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cada estado e município a criação de um Conselho, seria necessário que essas instâncias
de participação social, efetivamente possuíssem representatividade e, ao mesmo tempo,
clareza na sua atuação!
No Ceará, por exemplo, o COEPA - Conselho Estadual de Preservação ao Patrimônio Cultural - foi criado em 20 de dezembro de 2000, através da lei nº 13 078, com o objetivo de definir estratégias e ações para a preservação de seus bens culturais de caráter
material e imaterial. Com 21 membros, o COEPA teve ampliada sua lista de conselheiros
para 24 conselheiros, a partir de 15 de julho de 2005, em nossa gestão, através da lei nº 13
619, que alterou a legislação anterior . Por que ampliar o COEPA? Porque sua composição
necessitaria ser diversificada e democrática, e nele deveriam estar representados órgãos
públicos e entidades da sociedade civil de reconhecida idoneidade e competência, bem
como cidadãos brasileiros de notória atuação e vinculação à área do Patrimônio Cultural.
O COEPA deveria ter, em conjunto com a SECULT, como principais atribuições: deliberar
sobre tombamentos de bens de natureza material e registros de patrimônio cultural de
natureza imaterial; formular as diretrizes a serem obedecidas na política de preservação e valorização dos bens culturais; cooperar na defesa e conservação do patrimônio
histórico, arqueológico, artístico, bibliográfico e paisagístico do estado; emitir parecer sobre assuntos e questões de bens patrimoniais e culturais que lhe sejam submetidas pelo
Secretário da Cultura; assessorar a Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural
da SECULT quando necessário; adotar as medidas previstas nesta Lei, necessárias a que
se produzam os efeitos do tombamento; pleitear benefícios aos proprietários de bens tombados e quando necessário e em casos de maior nível de complexidade, manifestar-se
sobre projetos, planos e propostas de construção, conservação, reparação, restauração
e demolição, bem como sobre os pedidos de licença para funcionamento de atividades
comerciais ou prestadoras de serviços em imóveis situados em local definido como área
de preservação de bens culturais e naturais, ouvido o órgão municipal expedidor da
respectiva licença. Discutimos longamente na Secretaria cada uma dessas competências,
pois sabíamos que o COEPA seria fundamental para o êxito das políticas de tombamento do patrimônio edificado. Vale ressaltar que, anteriormente a 2003, os tombamentos
eram realizados somente através de decretos governamentais ou por mera apresentação
ao Conselho Estadual de Cultura. De 1982 a 1995 foram realizados 21 tombamentos no
Estado, mas nenhum com a formação de processo, o que envolve a apresentação de
histórico do bem, fotos, plantas e justificativa da proposta, para apresentação e aprova113

ção no COEPA. Em nossa gestão, o Conselho assume um novo papel relativamente aos
tombamentos do patrimônio material, assim como aos registros relativos ao patrimônio
imaterial. A partir de 2004, a Coordenadoria de Patrimônio Cultural da SECULT apresenta
ao COEPA a primeira proposta de tombamento com instrução de processo, e seguindo
toda a tramitação definida pela SECULT. O primeiro tombamento realizado foi o da Casa
de Câmara e Cadeia do Crato, em 11/03/2004.
Nessa tensão e eterna disputa entre os campos do Direito e da Cultura é que teríamos que construir uma legislação que desse respaldo às políticas culturais. Sem ela,
quando saíssemos do Governo, pouco restaria dos nossos esforços. Por isso, era urgente
avançar em leis que fundamentassem as políticas públicas estruturantes da Secretaria,
sobretudo àquelas relativas às artes, à memória coletiva, à transmissão dos saberes, à
participação social, ao financiamento da cultura. Foi o que fizemos. Realizamos um trabalho alentado em pouco tempo. Para aprovarmos as leis da cultura em nosso estado,
estabelecemos um canal aberto e próximo com os deputados estaduais, deslocando o
debate sobre a legislação cultural para um locus suprapartidário, no que fomos exitosos.
Por outro lado, nunca perdemos de vista em nossa ação, o caráter programático da
legislação cultural (CUNHA FILHO, 2006, p. 16):
[...]o reconhecimento do mérito em criar todo um corpo normativo em função da
cultura pressupõe que se entenda, primeiramente, o conceito jurídico de normas programáticas, precisamente aquelas que, mesmo estando na Constituição, para produzirem efeitos materiais, necessitam de duplo movimento: um do legislador, para autorizar a atuação do Estado (editando a lei), e outro do administrador, para realizar
a referida atuação (aplicando a lei).

E como grande parte das prescrições constitucionais sobre cultura são programáticas, nossa tarefa na Secretaria era produzir leis com suas respectivas regulamentações,
que permitissem ao campo cultural uma maior proteção jurídica, enfim, garantindo uma
maior eficiência, eficácia e efetividade das políticas culturais. Assim o fizemos, graças ao
apoio do poder legislativo cearense. Essa legislação8 garantiu a continuidade de parte das
políticas da Secretaria, nos anos posteriores à nossa gestão.
(8) A publicação da SECULT-CE com todas as leis publicadas no período de 2003 a 2006 consta dos arquivos em pdf no
CD-Rom que acompanha este livro.
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UMA POLÍTICA FEDERATIVA: A CONSTRUÇÃO
DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
Uma das virtudes da gestão estratégica é a de criar, nas organizações, canais de relacionamento com o seu entorno. Acredito que uma das maiores virtudes da nossa gestão
foi a da apetência e competência na construção de parcerias. Na minha experiência de
gestora pública estadual, fui, contudo, surpreendida pela dificuldade de interlocução e
de construção compartilhada de programas e projetos dentro do próprio governo! Mais
tarde, conversando com gestores do Ministério, percebi que a mesma dificuldade se dava
no âmbito federal. Esse isolamento das organizações governamentais é extremamente
danoso para a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas no Brasil.
Quando cheguei ao Governo imaginava que, em função da transversalidade da
cultura, a SECULT teria uma maior e melhor capacidade de dialogar com as outras pastas
estaduais. Ledo engano. O que constatei foi a primazia do comportamento individualista, e em alguns casos, de um relacionamento competitivo entre pastas. A tradição da
gestão pública brasileira é a dos organogramas desintegrados, das ações compartimentadas, da falta de interesse das pastas no compartilhamento de políticas.
Se a construção de parcerias dentro do Governo não foi fácil, encontramos maior
êxito fora dele. Considero particularmente bem sucedidas as parcerias que realizamos
na esfera municipal com as prefeituras e as secretarias municipais, como o Sistema S
(SEBRAE, SESC e SENAC) e, no plano federal, com o Ministério da Cultura, Integração
Nacional e Relações Exteriores, assim como com as estatais brasileiras (PETROBRAS,
CHESF, TRANSPETRO, CEF, BB, BNB) . Na esfera internacional fomos parceiros da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Destaco ainda a parceria que realizamos com vários países, os quais estavam sempre presentes em nossas ações de formação e difusão cultural (França, Portugal, Espanha,
Colômbia, Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, entre outros).
Como já foi dito, sempre contamos com a parceria do poder legislativo na aprovação da importante legislação cultural que produzimos. O mesmo se deu nas câmaras
de vereadores dos municípios, particularmente, no acolhimento das demandas estaduais
e federais relativas à criação dos Sistemas Municipais de Cultura. Insisto, por último, no
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apoio dos poderes executivos municipais para a efetividade de nossas ações. Sem os
prefeitos e seus secretários e dirigentes municipais de cultura, jamais poderíamos ter alcançado a total adesão dos municípios cearenses ao Sistema Nacional de Cultura.
Sabíamos que precisaríamos criar um “leito institucional” capaz de contribuir para a
continuidade das políticas. Por isso, com o mesmo ânimo com que assumimos os programas de descentralização e interiorização da Secretaria, também empunhamos a “bandeira”
da criação e implantação do Sistema Estadual de Cultura. Iniciamos esse processo pelo
reforço às instâncias de participação social junto à Secretaria. Desse modo, revitalizamos
os Conselhos Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural e o Conselho Estadual da Cultura e criamos 11 Fóruns Regionais de Turismo e Cultura em todo as regiões
do Ceará. Trabalhamos, ainda, no aprimoramento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura,
buscando adaptá-la à nova legislação federal, base do Sistema Nacional de Cultura.
Ao longo do nosso mandato, criamos uma categoria de profissionais na SECULT,
que chamamos de Articuladores Regionais. Eles funcionaram como espécies de “mensageiros”, coletando demandas, intermediando conflitos, viabilizando parcerias, envolvendo
protagonistas do campo cultural e ampliando a participação comunitária na criação e
realização de fóruns, seminários, conferências, assim como dos Eventos Estruturantes em
todo o estado. Os Articuladores Regionais foram fundamentais no processo de interiorização das políticas, tornando-se verdadeiros representantes da Secretaria junto aos municípios cearenses. Oriundos das regiões em que trabalhavam como articuladores, eram
jovens lideranças e, por isso, tinham grande capacidade de criar sinergias e canais de
comunicação entre a SECULT e os cearenses. Sem eles, não teríamos conseguido construir
o Sistema Estadual e os Sistemas Municipais de Cultura!
Quando nos referimos ao federalismo brasileiro, necessitamos refletir sobre vários problemas, frutos de sua própria construção histórica. Afinal somos uma verdadeira
Federação? Não caberia aqui essa digressão sobre as mazelas do federalismo brasileiro,
mas podemos afirmar que suas dificuldades no campo da cultura constituem heranças
de um Estado com grandes dificuldades de descentralizar competências e recursos para
os entes federados. De qualquer forma, no Brasil, algumas pastas já avançaram em
sua organização federativa, com impactos e resultados dignos de atenção. Na saúde
ou mesmo na educação, a compreensão da necessidade de se estruturar sistemas nos
âmbitos federal, estadual e municipal vem produzindo resultados que podem ser inspiradores para o campo cultural.
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A proposta de construção do Sistema Nacional de Cultura (SNC) não é nova. Do
ponto de vista institucional, o primeiro ordenamento que concebe de forma sistêmica as
instituições culturais do Estado brasileiro data de 1937 (CALABRE, 2006, p. 13):
A Lei 378 agrupa, sob a égide do Departamento Nacional de Educação, do então Ministério da Educação e Saúde, as instituições ‘Escolares e Extraescolares’ existentes à
época- A Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, o Instituto Oswaldo Cruz,
o Observatório Nacional, a Biblioteca Nacional, a Casa de Rui Barbosa e o Museu
Histórico Nacional- e as então criadas: Instituto Nacional de Cinema Educativo, Instituto Cayru, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Nacional
de Belas-Artes, Comissão do Teatro Nacional e Serviço de Radiodifusão Educativa em
que haja a constatação de avanços de grande monta. Mais recentemente, refinou-se
o debate no sentido de se saber se o aludido sistema precisa ser construído ou implementado. Falam em ‘construção’ aquelas pessoas que compreendem estar o SNC no
ou bem próximo ao marco zero; preferem o termo ‘implementação’ os que enxergam
o sistema já presente na Constituição Federal e como fato decorrente da própria mecânica do federalismo cooperativista, adotado por nosso País.

A criação do Conselho Nacional de Cultura (CNC), em 1938, foi certamente decorrente deste processo. No entanto, o CNC só será regulamentado e instalado em 1961.
Sua Missão era a de elaborar “um plano geral de política e programas anuais para sua
aplicação” (Decreto n 51.063/61). A partir da década de 60, o Conselho Nacional passará
a ser denominado Conselho Federal de Cultura (CFC), passando a ter como competência
a elaboração do Plano Nacional de Cultura. Na década de 70, o CFC realizou um primeiro
encontro sobre o Sistema Nacional de Cultura, abordando importantes discussões sobre
os sistemas nacionais de bibliotecas, arquivos e museus.
Na década de 80, com a criação do Ministério da Cultura, é instituído o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), fruto da Lei Sarney, primeira legislação de incentivo à cultura no País. Também foi criada a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
(CNIC), para julgamento dos processos a serem apoiados pelo Estado. Esses processos de
institucionalização simbolizam os primeiros movimentos modernizadores do Estado em
relação à cultura, além de significarem o início de abertura das entidades governamentais
à participação da sociedade civil.
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Com a promulgação da Constituição de 1988, reconhecemos no Estado a intenção
de liderar, de forma sistêmica, a formulação de políticas públicas. No entanto, no que se
refere ao SNC, o texto constitucional é tímido, pois, ao afirmar que as competências na
área da cultura são concorrentes entre os entes federados, não avança na legislação de
normas complementares, no sentido de definir balizas ou novos marcos de regulação.
Na década de 90, testemunha-se uma grande desresponsabilização do Estado brasileiro na formulação de políticas públicas culturais. Por isso, as leis federais de incentivo
à cultura serão ampliadas, desta feita, nos âmbitos estaduais e municipais.
A partir de 2003, o Ministério da Cultura retoma o seu papel de formulador de políticas públicas, desta feita, voltando-se às demandas da população brasileira e compreendendo o papel estratégico da diversidade cultural nos cenários nacional e internacional.
Para isso, inicia uma difícil tarefa de estímulo à realização de conferências municipais,
regionais e estaduais, que desaguaram na realização da I Conferência Nacional de Cultura em 2005. Em suas novas diretrizes, o MinC passa a valorizar e a enfatizar o Plano
Nacional de Cultura e suas etapas de construção, enquanto um grande pacto da sociedade brasileira, constituído de estratégias e diretrizes para a formulação e execução de
políticas públicas. As conferências acabarão contribuindo para a realização de um amplo
diagnóstico sobre o campo cultural brasileiro.
A Conferência Nacional de Cultura, em 2005, dá concretude a todas essas etapas de
sensibilização do campo cultural para a necessidade da formulação de uma política cultural verdadeiramente pública, ou seja, representativa das diversas demandas regionais
brasileiras. O Plano Nacional de Cultura (2008-2018), oriundo desse grande processo de
oitiva e participação popular, passa a constituir instância a articuladora maior da política
cultural brasileira.
As conferências nacional, estaduais, municipais e intermunicipais de cultura representam um processo compartilhado e contínuo, necessário para a eterna orientação e
reorientação das políticas culturais, definidor de diretrizes, conceitos, desafios, estratégias
e programas que darão substância ao Plano Nacional de Cultura. Graças às conferências,
desenvolvem-se tecnologias sociais fundamentais à formulação das políticas culturais.
Contudo, o Plano Nacional de Cultura, embora represente o pacto exemplar da União
para com os demais entes federados, não desenvolveu na sua longa formulação, instrumentos capazes de monitorá-lo, avaliá-lo e reajustá-lo. Muitos são os desafios do PNC,
seja em função da pouca informação acerca do campo cultural brasileiro, seja pela au118

sência de indicadores que permitam o real acompanhamento das metas do Plano, seja,
ainda, pela precária infraestrutura do Ministério da Cultura.
Acompanhei e participei das etapas de construção do Plano Nacional de Cultura.
Lembro da I Conferência Nacional de 2005, especialmente, do sucesso da I Conferência
Estadual de Cultura que realizamos! As conferências representaram mais do que uma primeira grande pactuação dos entes federados acerca de uma agenda de políticas públicas
culturais. O que mais me animava, naquele momento, assim como aos protagonistas do
campo cultural, era a sensação de estarmos sendo, pela primeira vez, ouvidos, de sermos
testemunhas de um novo tempo de construção de solidariedades, em que os pequenos e
anônimos artistas passavam a ser reconhecidos pelo Estado. Tenho certeza que o resgate
da autoestima do campo cultural brasileiro foi a primeira contribuição do SNC!
Avançar na arquitetura de um Sistema Nacional de Cultura não é tarefa fácil. Especialmente porque a cultura possui peculiaridades que a diferenciam de outras áreas.
Cunha Filho (2010, p. 14) observa:
[...] enquanto no domínio das políticas de saúde, por exemplo, é possível, graças à
unidade do objeto que trata, bem como pelo justificado poder de império estatal sobre
os comportamentos individuais e coletivos relacionados à saúde, construir uma estrutura jurídica estável, algo muito diferente se passa com a cultura, em cujas acepções embute muitos e diferentes objetos, bem como se submete à regência do Estado
especialmente pelo signo da liberdade, fatores que demandam a construção de um
sistema que possa, sem prejuízo da estabilidade e segurança necessárias, constantemente fazer sopesamentos e, por isso, designado dinâmico.

O Sistema Nacional de Cultura, embora institucionalizado constitucionalmente em
2013, ainda tomará tempo para se efetivar. Segundo Cunha Filho (2010, p.79), a construção do SNC deve considerar:
[...] as peculiaridades do setor cultural as quais têm como ponto de partida, como
é natural ocorrer, os princípios constitucionais definidos para o segmento, dentre
os quais: universalidade; pluralismo cultural; participação popular; preponderância
das iniciativas da sociedade e subsequente atuação estatal como suporte logístico;
respeito e resguardo à memória coletiva, além de outros congêneres.
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Especialmente, na área do financiamento, o Sistema Nacional de Cultura, necessitará avançar muito, para que produza efetivas repercussões positivas nos estados e
municípios. Se em outros sistemas, os repasses se dão “fundo a fundo”, a legislação constitucional para o setor cultural é praticamente inexistente na definição das competências
e dos encargos dos entes federativos. Por outro lado, os recursos do Fundo Nacional de
Cultura são absolutamente insuficientes para alimentar os fundos estaduais e municipais,
tarefa essencial à prática de um verdadeiro “federalismo cultural”.
Mas vale enfatizar que a construção e consolidação do Sistema Nacional de Cultura, enquanto produto e processo de institucionalização da cultura, que foi a grande
“bandeira” do governo Lula, repercutiu de forma extremamente positiva nos estados e
municípios brasileiros. Como já afirmei, o Brasil retomou, a partir da gestão de Gilberto
Gil, o desafio da construção de um Plano Nacional de Cultura, não mais a partir da retórica (antes proposta pelos governos militares) da construção da unidade ou da segurança
nacional, mas como um instrumento privilegiado de transformação e inclusão social.
O escritor e jornalista Alcântara Machado afirmou que “os caminhos se fazem ao
andar”. Compreendi isso mais tarde, revendo o percurso de construção do SNC. O Sistema se pôs em marcha discretamente, como um processo despretensioso de transformação e ampliação de nossa cidadania cultural. Menos produto que processo, menos cioso
de uma chegada e mais aberto às pequenas conquistas produzidas durante o caminhar,
o Sistema foi se construindo no imaginário e nas ações da população brasileira. Penso
que os seminários Cultura para Todos, a instituição das Câmaras Setoriais, a aprovação da
Emenda Constitucional 48, institucionalizando o Plano Nacional de Cultura, assim como
o primeiro levantamento estatístico do Sistema de Informações e Indicadores Culturais
são exemplos de etapas vitoriosas na construção do SNC.
Nunca esquecerei de uma conversa que tive com o Ministro Gil, no início de
nossa gestão. Comprometi-me com ele em me empenhar para que o Ceará se tornasse um estado exemplar na adesão dos seus municípios ao SNC. Para isso, faríamos
uma gestão voltada aos municípios, no sentido de construir uma “pedagogia do SNC”
junto aos poderes municipais. No entanto, perguntava eu ao Ministro, como poderíamos criar sistemas estaduais e municipais sem a existência, no âmbito constitucional,
do Sistema Nacional de Cultura? Para termos um Sistema, com credibilidade diante
das unidades da Federação, não precisaríamos de um Fundo Nacional de Cultura robusto, capaz de repassar recursos para os fundos estaduais e municipais de cultura? A
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resposta do Ministro foi lapidar: “Secretária, no início era o verbo... Precisamos falar
do SNC, explicá-lo aos vereadores, prefeitos, ao campo cultural, às populações. Será
assim que ele se tornará realidade”. O Ministro estava certo. Conversávamos em 2003
sobre um sonho que começávamos a tornar realidade. Mas o SNC só se tornaria lei
constitucional dez anos depois!
A experiência do Ceará na criação do Sistema Estadual de Cultura e no estímulo e apoio à institucionalização dos Sistemas Municipais de Cultura
Penso que uma importante característica da gestão cultural é sua capacidade de
exercitar a alteridade de pontos de vista, estimular a diversidade e ampliar a gestão pública para além das militâncias partidárias. Assumimos, SECULT e MinC, entre 2003 e 2006,
nosso pertencimento ao “partido das culturas” e, por isso convivemos solidariamente,
compartilhando políticas, dividindo dificuldades, e criando, pouco a pouco, uma relação
produtiva para ambos os entes federados.
A articulação de parcerias entre a União, e os estados e municípios permite certamente a integração e a complementaridade das políticas públicas, evitando redundâncias,
dividindo responsabilidades, gerando sinergias:
Para dar conta de apoiar a realização de bens e serviços culturais tão distintos, como
um filme de longa-metragem e uma folia de reis, é fundamental que os três níveis
federativos estejam articulados. Em primeiro lugar, para evitar sombreamentos e desperdício de recursos financeiros, humanos e técnicos, mas, também, para que o acúmulo de conhecimento que cada nível tem sobre a realidade contribua na geração
de soluções eficientes (Márcio Meira, Secretário de Articulação Institucional – SAI/
MinC).

Foi efetiva a participação do Ceará na construção do Sistema Nacional de Cultura.
Essa contribuição foi saudada pelos secretários do MinC, que entre 2003 e 2006, estavam
à frente dessa construção:
As parcerias são de importância estratégica, em particular porque são a base fundamental e indispensável para a construção e o acionamento do Sistema Nacional de
Cultura. Encontramos uma permanente disposição ao diálogo por parte da Secretaria
Estadual de Cultura do Ceará e sintonia fina em termos dos seus propósitos, políticas,
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programas e projetos. (Paulo Miguez, Secretário de Políticas Culturais – SPC/ MinC).
Nossa experiência com o Ceará foi a melhor possível. Encontramos no governo estadual uma parceria incondicional na defesa da construção do Sistema Nacional
de Cultura, desde o primeiro momento. O Ceará se caracterizou por ser um governo
propositivo e, ao mesmo tempo, um parceiro permeável. Com o Ceará pudemos compartilhar diversas ações e houve uma contribuição efetiva na elaboração de políticas,
como no caso da I Conferência Nacional de Cultura. (Márcio Meira, Secretário de
Articulação Institucional – SAI/ MinC).

A estruturação de Fóruns Regionais de Cultura e Turismo
Para apoiarmos a política de construção e consolidação do Sistema Nacional de
Cultura, deveríamos, em nossa instância estadual, criar as condições para a criação do
Sistema Estadual de Cultura, ao mesmo tempo em que apoiássemos e estimulássemos os
municípios cearenses a fazerem o mesmo. De início, decidimos criar 11 Fóruns de Cultura e Turismo em todas as macrorregiões. A estratégia de aproximação da pasta do turismo
que formulamos tinha, sobretudo, um objetivo político. Nós compreendíamos, naquele
momento, que a “municipalização da cultura” poderia e deveria contar com um parceiro
fundamental que reforçaria os nossos discursos acerca da cultura e do desenvolvimento.
Necessitávamos aproximar e conectar políticas de cultura e turismo a partir do fomento
ao turismo cultural no Ceará.
Vale, aqui, refletir sobre as (des)conexões entre a cultura e o turismo no Brasil. Em
nosso País, o turismo crescerá e se consolidará, enquanto atividade geradora de riqueza,
tornando-se um importante produto de exportação. No nordeste brasileiro, especialmente no Ceará (estado considerado emergente para o turismo nacional), o turismo passará
a ocupar um lugar estratégico na sua economia. No entanto, quanto mais se torna uma
estratégia de desenvolvimento econômico, mais o turismo apequenou as dimensões culturais dos chamados destinos turísticos.
As consequências deste reducionismo são desastrosas para a atividade turística,
tanto numa perspectiva pública quanto privada. No espaço público, tratar-se-á o turismo
como um mero negócio, reduzindo políticas públicas para o turismo em meras ações de
marketing. No espaço privado, a cadeia produtiva do turismo será estruturada a partir
das mesmas bases das economias dos setores primário e secundário. Dessa forma, os
projetos públicos e privados para o setor turístico acabarão se construindo a partir das
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representações do turismo/mercadoria, repercutindo negativamente nos territórios, criando, enfim, um óbice ao desenvolvimento sustentável.
O crescimento da economia do turismo impactará sobre diversos setores, especialmente o setor imobiliário, caracterizado pela construção de mega-empreendimentos
hoteleiros e equipamentos de lazer que, por sua vez provocarão danos ambientais, além
do que contribuirão para acentuar desigualdades territoriais. Reações a este quadro, no
entanto, começam a acontecer pelos movimentos sociais, os mais diversos, que passam a
clamar por garantias jurídicas que definam critérios de responsabilidade social para esses
empreendimentos.
Como vemos, as forças sociais se estruturam em reação ao próprio modo de produção capitalista, que vive, ele mesmo, de crises periódicas, pois, as mesmas condições
que proporcionam o crescimento do produto e da riqueza, do trabalho e do lazer, desencadeiam momentos de autodestruição, em um movimento permanente de sustentabilidades e (in)sustentabilidades. A imagem do mercado passa a simbolizar, gradativamente, o
espaço dessas instabilidades, uma espécie de “tabuleiro de xadrez”, cujos vencedores e
perdedores são indefinidos, circunstanciais e imprevisíveis.
As reações às ações no campo turístico originam estudos e pesquisas que produzem novos discursos, a partir de outras imagens a eles agregadas. As mais significativas,
nas últimas décadas, referem-se às conexões entre turismo e meio-ambiente. Este relacionamento se traduz no crescimento da legislação sobre o direito ambiental, assim como
no surgimento de relatórios capazes de descrever, para salvaguardar, os impactos negativos do turismo face ao meio-ambiente, tão comuns nas práticas do “turismo de massas”,
reconhecido pelo seu caráter predatório e pelo seu trato irresponsável com a natureza e a
cultura. Enfim, o desequilíbrio planetário resultante da progressiva degradação e destruição dos recursos naturais, em razão da ação equívoca do homem sobre o ambiente que
vive, trará repercussões e modificações no cotidiano de culturas tradicionais, ameaçando
a diversidade cultural e a vida no planeta.
O turismo não somente mapeia territórios, mas cria territorialidades, pois define
destinos, propõe roteiros, dando visibilidade a espaços até então “invisíveis”. Além de
construir espaços simbólicos, a atividade turística também tece uma rede extensa de
pequenos negócios. Neste sentido, o turismo cultural poderia suportar e ressignificar o
trabalho de pequenos empreendedores e profissionais dos arranjos produtivos locais,
propondo-lhes lógicas menos especulativas e invasivas e mais abertas à valorização da
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diversidade cultural. A própria transfiguração da atividade turística oferece indícios de
que o turismo, como mera atividade capitalista, voltada unicamente para o lucro, tende a
perder força, fruto dos impasses entre os limites do capital e a própria sobrevivência do
homem no seu ambiente natural e cultural.
As políticas públicas entre turismo e cultura no Brasil pouco dialogaram até aqui,
e os efeitos desse isolamento impactam negativamente sobre o patrimônio natural e
cultural brasileiros. Esta ausência de diálogo pode ser percebida através da pequena
contribuição da cultura nos indicadores de sustentabilidade para o setor turístico, assim
como pelo grande distanciamento entre os projetos de intervenção sobre a paisagem, em
geral, realizados por ministérios e secretarias de infraestrutura, apoiados por conselhos
de meio-ambiente, do Ministério, secretarias e conselhos de cultura!
Ora, o discurso ambiental que vem se integrando às discussões sobre a sustentabilidade do turismo, não pode prescindir da contribuição das políticas culturais, ou seja, o
próprio direito ambiental deve estabelecer uma relação dialógica com os “direitos culturais”, o que certamente contribuiria para a produção de indicadores de sustentabilidade
mais transversais para a atividade turística. Lembro, que as discussões que empreendemos
com os gestores turísticos nos levaram a pensar na criação, paralelamente aos Relatórios
de Análise de Impactos Ambientais, fundamentais para a construção de equipamentos turísticos, um Relatório de Análise de Impactos Culturais! Afinal, a construção de um resort
não gera impactos somente relativos ao meio-ambiente mas, especialmente, repercute
sobre as práticas culturais de seu entorno! Infelizmente, essa proposta nunca avançou.
Por outro lado, os estados litorâneos, especialmente os nordestinos, formulam
políticas de turismo quase sempre voltadas ao fomento do chamado “turismo de sol
e praia”, uma categoria voltada a um turismo massificado e, em muitos casos, danoso
às expressões culturais. Enfim, a desconexão entre as políticas de cultura e turismo no
Brasil se dá em todas os âmbitos federativos e é, ainda, responsável pelos resultados
insatisfatórios da economia da cultura no Brasil.
Enquanto os programas e às práticas de “municipalização do turismo” no Brasil
já foram razoávelmente integrados pelos executivos municipais, os processos de “municipalização da cultura” ainda são recentes. A “municipalização do turismo” pode e
deve contribuir para a “municipalização da cultura”, especialmente, no que se refere à
instituição de conselhos e à maior integração entre os entes federados na formulação de
políticas para o setor. Ressalte-se que a área do turismo também permite maior captação
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de recursos (é o caso, como já foi citado, do Programa de Desenvolvimento do Turismo,
o PRODETUR), pois dispõe de uma maior capacidade de alavancar recursos financeiros
do que a área cultural.
Pelas razões acima elencadas, percebi, no meu primeiro contato com os municípios
cearenses, que a aproximação da SECULT da Secretaria de Turismo seria estratégica para
o processo de “municipalização da cultura” que gostaríamos de realizar. Observei, ainda,
que os discursos sobre cultura não sensibilizavam os prefeitos, mas quando falávamos
sobre a construção de produtos e destinos turísticos, a partir da cultura, éramos compreendidos e acolhidos pelos poderes executivos municipais.
Por isso, resolvemos criar Fóruns de Cultura e Turismo em todas as macrorregiões. A missão dos fóruns era fomentar a parceria e os consórcios entre os municípios da
mesma região, enfatizando-se o turismo cultural e seus impactos para o desenvolvimento
local e regional. Esses colegiados construíram intersecções valiosas entre os campos da
cultura e do turismo em todas as regiões cearenses, durante quatro anos, tornando-se o
principal espaço de interlocução entre essas pastas.
Os fóruns eram coordenados por um comitê gestor, formado, por sua vez, por uma
diretoria, com representantes da sociedade civil (presidente, vice-presidente, primeiro e
segundo secretários) e representantes do poder público (secretarias da cultura, do turismo, da educação, do desenvolvimento econômico, e entre outras de instituições voltadas
ao desenvolvimento (SEBRAE, SESC, Banco do Nordeste, universidades, associações, o
trade turístico, organizações do terceiro setor), além de comunidades, artistas, produtores, artesãos, entre outros grupos representativos da diversidade cultural cearense. Os
fóruns foram estruturados de forma a serem itinerantes, o que permitia que mesmo os
pequenos municípios o recebessem, contribuindo para a integração e a cooperação entre eles e, por conseguinte, para o exercício de construção regional e transdisciplinar de
políticas públicas intermunicipais.
Os fóruns regionais foram importantes canais permanentes de diálogo com todo o
Ceará, contribuindo, em grande medida, na interiorização de nossas políticas culturais. Compostos por um comitê gestor e uma diretoria, que se renovava a cada dois
anos, de acordo com um regimento interno, o funcionamento dos fóruns se dava
por encontros mensais que se alternavam nos municípios da mesma região, o que
permitiu um reconhecimento territorial para dinamização e roteiros e produtos tu125

rístico-culturais regionais, como estratégia de desenvolvimento local e regional. (Suzete Nunes, Coordenação do Programa Cultura em Movimento: SECULT Itinerante /
Coordenadoria de Ação Cultural / SECULT).

Os fóruns foram fundamentais para conhecermos as principais vocações culturais
de cada uma das regiões e suas relações, nem sempre harmoniosas, com o campo turístico. Lembro do primeiro encontro, na cidade de Camocim, do Fórum do Litoral Leste,
e das primeiras discussões entre os empresários de um grande resort e a associação dos
jangadeiros do município! Tive ali a impressão de que algo começava a acontecer, de que
outros diálogos (especialmente, por serem conflituosos!) pareciam inaugurar uma nova
perspectiva de desenvolvimento sustentável para cada região cearense.
A construção compartilhada dos Sistemas Municipais de Cultura
Como já foi dito, entre 2003 e 2006, compartilhamos com o governo federal as
etapas de construção do Plano Nacional de Cultura. Na condição de primeiro estado
brasileiro a aderir ao Sistema Nacional de Cultura, em março de 2004, o Ceará protagonizou uma ampla ação institucional de articulação e pactuação entre os municípios e a União. Neste sentido, adotamos estratégias que viabilizaram as condições
necessárias para criar uma ambiência propícia, em cada município, à estruturação
dos Sistemas Municipais de Cultura. O primeiro passo foi envolver os poderes executivo, legislativo e judiciário dos municípios cearenses, nesse processo. Foi aí que
resolvemos realizar visitas às câmaras de vereadores dos 184 municípios, para realizar sessões públicas, visando sensibilizar as lideranças locais para a necessidade da
criação de um sistema público de cultura no âmbito municipal, em cooperação com
os sistemas estadual e federal.
A SECULT assessorou, durante quatro anos, os 184 municípios cearenses na
construção de seus respectivos sistemas municipais de cultura, ao mesmo tempo em
que construía o seu Sistema Estadual. Nosso discurso em todos os municípios foi o
de motivá-los a contribuir para a construção de um Sistema de Cultura para o Brasil,
onde recursos, competências e programas dos entes federados se articulariam, em
favor da democratização e da continuidade das política públicas culturais. Em nosso
discurso destacávamos que a preservação do patrimônio cultural, a cooperação técnica, a construção de redes de equipamentos culturais (bibliotecas, teatros, museus,
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arquivos centros culturais) são tarefas que diziam respeito a todos os entes federados.
Desenvolvemos uma metodologia de trabalho, aplicada em todas as câmaras, para
orientar os vereadores, representantes do poder judiciário, prefeitos e gestores culturais,
sobre os mecanismos de legalização e legitimação desses sistemas (criação de secretarias,
conferências, conselhos, fundos e planos municipais). As sessões eram abertas a partir de
uma exposição sobre o tema do federalismo cultural e os significados do Sistema Nacional de Cultura para os municípios. Em seguida, apresentava-se ao prefeito e vereadores
o Protocolo de Adesão ao Sistema Nacional de Cultura, seguido da distribuição do material informativo (cartilhas explicativas, modelos de documentos, propostas de legislação,
entre outros) e, por último, realizava-se um debate, com os presentes, sobre os próximos
passos relativos àquela sessão.
O ineditismo e a singularidade desta ação, não só alterou a rotina das câmaras, mas
também a das cidades, mobilizando os diversos atores sociais locais (políticos, artistas,
gestores, religiosos, líderes comunitários, professores e estudantes) em torno da reflexão
e discussão da importância das políticas públicas de cultura para o desenvolvimento
sustentável, enfim, da necessidade da participação e apoio popular nessa construção. Na
verdade, mais do que a mera assinatura dos protocolos, aquelas visitas inauguraram um
novo relacionamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário com os artistas e produtores culturais locais. Pela primeira vez, discutia-se cultura, enquanto estratégia de desenvolvimento municipal, dentro das câmaras, a necessidade da autonomia de recursos
para a pasta da cultura, a importância de se construir expertises, de se angariar parcerias,
de se construir um projeto de desenvolvimento de forma menos local e mais regional.
As câmaras municipais constituíam o espaço natural das sessões mas, em algumas
cidades, elas aconteceram extraordinariamente em outros lugares (igrejas, quadras esportivas, escolas), para acomodar o público que normalmente superava as expectativas de
participação, fosse na quantidade de pessoas presentes (ao todo, estiveram presentes a
essas audiências, mais de 20 mil pessoas!), fosse pelas considerações e questionamentos
propostos nos debates. Lembro, com especial carinho, de um município em que, com
o apoio do padre, “desorganizamos” a igrejinha da cidade para transformá-la em uma
câmara de vereadores! Deslocamos, assim, o altar, os bancos, para realizar ali a sessão
com os vereadores e a população, transfigurando, assim, naquele momento, o locus do
sagrado em espaço laico e republicano, em nome da construção do Sistema Nacional de
Cultura!
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Acentuamos a importância da adesão formal e protocolar ao SNC, compreendendo
sua forte carga simbólica e seu caráter fundador de novas sociabilidades para o campo
cultural e para as populações do interior. Todas essas impressões foram fruto de um
longo ir e vir, em que testamos no campo as hipóteses que havíamos construído em
nossos gabinetes. Confesso que, em muitos momentos, ficamos desconcertados com a
fragilidade das nossas certezas e convicções, quando chegávamos nos municípios. Penso
que gestores públicos necessitam conhecer, para reconhecer a vulnerabilidade dos municípios brasileiros, especialmente, no que se refere à infraestrutura. Muitas prefeituras não
têm sequer um telefone! É preciso estar atento a essa realidade, antes de se planejar e de
se realizar intervenções “de cima para baixo”, que não levem em conta a infraestrutura
física e humana dos municípios brasileiros!
Após o processo de articulação com os municípios para a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, e do apoio à realização das conferências municipais de cultura, percebemos que necessitávamos ajudá-los na elaboração de seus planos municipais9. Essa tarefa
era especialmente difícil, pela ausência de uma “cultura de planejamento” estratégico.
Mergulhamos em mais um grande desafio: realizar uma formação pioneira para subsidiar
os municípios na realização de seus planos municipais de cultura, a partir de um programa de capacitação produzido pela própria Secretaria.
Desenvolvemos o planejamento, metodologia e material didático para uma capacitação de 156 h/a com os municípios, distribuídas em aulas presenciais, supervisão de
campo e orientação na elaboração dos planos municipais. Setenta municípios foram selecionados, pois atendiam os requisitos necessários para o processo de estruturação dos
seus sistemas municipais: possuir órgão gestor, conselho de cultura e ter realizado sua
Conferência Municipal de Cultura. As aulas aconteceram em finais de semanas alternados
e, apesar da distância da maioria dos municípios da capital, do pouco tempo disponível
dos participantes e, ainda, do período eleitoral, que inviabilizou a participação de alguns
gestores selecionados, (refiro-me ao ano de 2006), a formação foi considerada um sucesso, e seu resultado materializou-se na elaboração e entrega do Plano de Cultura de 52
municípios, um feito inédito na formação em gestão cultural no País!
(9) O Plano de Governo do município deve integrar o Plano Municipal de Cultura, elaborado a partir das diretrizes da Conferência Municipal de Cultura e alinhado com os Planos Nacional e Estadual de Cultura. Sua
construção deve contar com ampla participação da sociedade, por meio do Conselho Municipal de Política
Cultural e dos fóruns dos diversos segmentos culturais e territoriais do município. O Plano Municipal de Cultura
deve ser decenal e aprovado como lei pelas câmara de vereadores
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Chegamos ao final de 2006 com um cenário bastante favorável à institucionalização da cultura no Ceará: adesão dos 184 municípios ao SNC (adesão realizada com os
critérios do MinC naquele momento) e criação de 89 órgãos municipais de cultura! No
entanto, em inúmeros municípios a ação nas câmaras de vereadores proporcionaria não
somente a criação de secretarias e departamentos de cultura, mas, sobretudo, o reconhecimento do papel estratégico da cultura para o desenvolvimento sustentável dos mesmos.
No QUADRO 3 é possível se verificar a evolução do processo de estruturação de
órgãos gestores de cultura nos municípios cearenses. Fazendo a comparação entre os
anos de 2003 e 2006, percebe-se duas grandes mudanças: enquanto em 2003, o número
de municípios que não possuía uma estrutura específica para a gestão da cultura chegava
a 72, em 2006 esse número foi reduzido a zero; enquanto em 2003, apenas 22 secretarias
atuavam em colaboração com outras políticas, em 2006 esse número subiu para 89.
Outro resultado importante, apresentado no QUADRO 4 corresponde ao número
de municípios que realizaram suas Conferências Municipais de Cultura no ano de 2005,
estimulados pela política de sensibilização promovida pela SECULT junto às câmaras
municipais.
As Conferências Municipais de Cultura, naquele momento, tinham como objetivo
ampliar a participação da comunidade na elaboração das políticas públicas para a
cultura. Assim, os municípios realizaram suas conferências focados na obtenção de
diretrizes para as suas políticas culturais. Isso contribuiu significativamente no desenho das ações a serem executadas pelos órgãos gestores de cultura. Uma vez estabelecidas as diretrizes nas conferências, os municípios teriam o desafio de elaborar seus
Planos Municipais de Cultura (veja FIGURA 5). O processo democrático de consulta
popular, realizado nas conferências municipais e desenvolvido pela primeira vez no
estado, levou os gestores a refletirem sobre a necessidade de elaboração de planos
comprometidos com os anseios da comunidade. (Diana Célia Gomes, Articulação
Regional/ SECULT-CE). Ao tratar de políticas públicas, um Plano não se limita só à
sua elaboração, pois como processo compartilhado e contínuo, requer uma constante
análise, onde se perceba os processos de mudanças, tendências futuras e novas necessidades, além do que sirvam de subsídios para encontrar os caminhos necessários aos
novos desafios. Ou seja, torna-se necessário a existência de canais de coparticipação
que auxiliem a gestão a encontrar esses novos caminhos e o realinhamento de suas
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QUADRO 3: Nº DE MUNICÍPIOS (CE) POR CATEGORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR
2003

2006

Não possui estrutura específica

72

0

Fundação Pública

3

10

Secretaria Municipal exclusiva

2

5

Setor subordinado ao Gabinete do Prefeito

0

1

Setor subordinado a outra secretaria

85

79

Secretaria em colaboração com outras políticas

22

89

Fonte: SECULT-CE, 2004; GOMES 2010

QUADRO 4: Nº DE MUNICÍPIOS QUE REALIZARAM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA
2006
Não

18

Sim

166

Fonte: SECULT-CE, 2004; GOMES 2010

FIGURA 5: PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM PLANO MUNICIPAL DE CULTURA –
COMPARAÇÃO ENTRE OS ANOS 2003 E 2006.

47,2

2006

96,2

2003
0,6

Fonte: SECULT-CE, 2004; GOMES 2010

130

Não
Sim

52,8

políticas. Daí, a necessidade de que os municípios tenham seus Conselhos Municipais
de Cultura. Pois do mesmo jeito que os municípios cearenses não dispunham de órgão gestor, também não dispunham de Conselhos Municipais para a área. Felizmente, ao final de 2006 o estado contava com 82 (44,5%) órgão de participação social
instalados, contra os 7 (3,8%) existentes em 2003 (Diana Célia Gomes, Articulação
Regional/ SECULT-CE).

No que se refere aos municípios que instituíram Leis Municipais de Incentivo à
Cultura e Fundos Municipais de Cultura, podemos observar, no QUADRO 5 que, apesar
de pequena, houve uma evolução importante. Estes dados demonstram como a atuação
da SECULT impactou no processo de institucionalização da cultura nas prefeituras municipais do Ceará.
Como agente mobilizador de todo este processo no estado, a Secretaria também cumpriu com os objetivos pactuados com o Ministério de Cultura. Por meio da Lei Nº
13.811, de 16 de agosto de 2006, aprovou e regulamentou normas que instituíam a
união de esforços nas esferas estadual e municipal, sendo ainda, fundamento legal
para a celebração de convênios e repasse de recursos entre as diversas esferas de
governo e outras organizações, para fins de articulação, gestão, informação e promoção de políticas públicas de cultura. (Diana Célia Gomes, Articulação Regional/
SECULT-CE).

Lembro de uma observação importante relativa ao SNC, que ouvi de Francisco
Humberto Cunha Filho sobre o SNC: “...mais importante do que decretar a existência de
um Sistema ou seja, de um instituto jurídico, é garantir-lhe sua efetivação!”. Pura verdade! Um Sistema vale menos como produto, do que como processo. Percebemos isso ao
longo de nossa caminhada. Por outro lado, a consolidação do SNC também é fruto da
formulação de políticas capazes de fomentar os subsistemas culturais. Afinal um Sistema
não passa de uma abstração jurídica, caso não seja percebido a partir da efetividade das
ações de seus subsistemas (bibliotecas, museus, centros culturais, arquivos, entre outros).
Quando enviamos, ao final de nossa gestão, para a Assembleia Legislativa, a Lei
13.81, de 16 de agosto de 2006, que instituía o Sistema Estadual de Cultura e o Decreto
28.441, de 30 de outubro de 2006, que a regulamentava, sabíamos que estávamos inaugu131

QUADRO 5: Nº DE MUNICÍPIOS COM LEIS E FUNDOS MUNICIPAIS DE CULTURA – 2003 A 2006
Nº de Municípios com Leis de Incentivos Culturais

2003

2006

Não

183

161

Sim

01

23

Nº de Municípios com Fundo Municipal de Cultura

2003

2006

Sim

183

159

Não

01

25

Fonte: SECULT-CE, 2004; GOMES 2010

rando um longo processo de efetivação dos direitos culturais para os cearenses. Tínhamos
consciência que aquela legislação era o corolário de um processo que havia sido construído lentamente, a partir de ações aparentemente esparsas, desde 2003 e que, somente
muito mais tarde, todo esse “quebra-cabeças” tomaria um significado maior. Havíamos,
sem nos apercebermos disso, juntado as primeiras “peças” para a institucionalização do
Sistema Estadual de Cultura. Mas compreendíamos que não tinhamos, ainda, um produto, mas, sim, eram os processos vividos para a sua construção que constituiam nosso
maior legado.
Aprendi muito ao longo dos quatro anos da minha gestão. Compreendi que a cidadania cultural é menos fruto de garantias jurídicas do que de uma conquista política
diuturna, capaz de mobilizar desejos e perseguir utopias. Percebi que, no campo cultural,
são os meios que justificam os fins, ou seja, definir o marco legal ou a arquitetura do
Sistema Nacional de Cultura é importante, mas não deve nos distanciar da valorização
dos processos de sua construção. A maior aprendizagem sobre a construção do SNC foi
e continua a ser sua “ação pedagógica” na institucionalização da cultura e, sobretudo,
de uma nova cultura política, do seu contributo para a formulação e implementação de
políticas públicas, para o reposicionamento da gestão cultural na gestão pública brasileira, enfim, para a democratização da cultura no Brasil. Penso que nossa experiência na
construção dos Sistemas de Cultura foi se tornando de mais a mais valiosa, à medida que
compreendemos essas questões. Na verdade, “atiramos” no que vimos, mas “acertamos”
muito mais no que não tínhamos visto...
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Por último, é preciso destacar que criar um Sistema implica em definir valores, convicções e visões de mundo. Nos tempos atuais, inúmeros sistemas sociais vêm perdendo
seus valores, suas crenças, seus referenciais. E o mais significativo em um Sistema de
Cultura não será sua estrutura formal, mas, certamente, sua ética. A aprovação do Sistema Estadual de Cultura no Ceará era uma condição necessária, mas não seria suficiente
para a construção cotidiana dos valores da diversidade cultural, da inclusão social, da
participação democrática, da cidadania cultural. Ao longo de nossa gestão, construímos e
compartilhamos, a partir das nossas ações, esses valores com as diversas regiões cearenses, em nome do SNC. Essa, sem dúvida, representa o nosso maior aprendizado.
A institucionalização dos Subsistemas de Cultura
Ao longo dos anos de 2004 e 2005, fomos instituindo, no âmbito da Administração
Pública estadual, os sistemas estaduais de museus, de teatros e de equipamentos culturais, ao mesmo tempo em que fomos consolidando os sistema de bandas de música,
de bibliotecas e de arquivos, já previstos em lei, mas com ações sazonais no interior. A
experiência da criação dos sistemas representou um passo significativo na tarefa de municipalização. Graças às redes que construímos, passamos a conhecer e a dialogar com
artistas, gestores de equipamentos e outros profissionais da cultura do interior que, até
então, não dialogavam com a Secretaria.
Lembro que, em 2004, no município do Crato, no Cariri cearense, com a presença do então diretor de Museus do MinC, José Nascimento Jr., realizávamos o primeiro
encontro para a construção do Sistema Nacional de Museus, ao mesmo tempo em que
iniciávamos a estruturação do Sistema Estadual de Museus no Ceará, reunindo gestores
de mais de 70 museus e unidades museológicas. Naquele momento, Brasília e o Ceará
discutiram, de forma parceira, a importância dos Sistemas de Equipamentos Culturais
para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura, um dos projetos institucionais mais
audaciosos do governo Lula.
Acordamos que um Sistema de Museus deveria promover a articulação entre os
museus existentes, encaminhar reflexões sobre os papéis e funções dos museus junto
às comunidades, fomentar a realização de cadastros, realizar programas de capacitação,
enfim, contribuir para a melhoria dos recursos humanos e das práticas de gestão, com
o objetivo de maximizar a qualidade dos serviços por eles ofertados. Discutimos, ainda,
nesse primeiro Encontro, o papel educador do museu, especialmente no que diz respeito
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à educação patrimonial. Discutimos sobre a importância das linguagens artísticas (como
o teatro, a música, a literatura, o audiovisual) e seu papel estratégico na ampliação da
sinergia dos museus em seus territórios. Enfim, museus não poderiam mais ser tratados
como “lugares do passado”, mas como espaços multidisciplinares de diálogo com o presente, e de invenção do futuro (RAMOS, 2004, p. 39).
O mais interessante na construção coletiva dos subsistemas de cultura foi a possibilidade de proporcionarmos o encontro de gestores culturais de diversos municípios
que, embora não se conhecessem, possuíam as mesmas demandas e, em geral, viviam o
mesmo isolamento. Percebíamos que a municipalização não era somente um processo
de ampliação de recursos para a área da cultura, mas, sobretudo, o movimento contínuo
da SECULT de estimular o encontro entre pessoas, o resgate das solidariedades individuais e comunitárias, enfim, a restituição de espaços da fala e da escuta entre indivíduos
ligados pelos mesmos interesses e motivados pelos mesmos sonhos. Vale ressaltar que,
para criarmos as redes, ampliamos as “missões” dos grandes equipamentos culturais do
estado, situados na capital (a Biblioteca Pública Menezes Pimentel, o Arquivo Público, o
Theatro José de Alencar, o Museu do Ceará, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura),
que passaram a ser espécies de “cabeças” de cada Sistema, desempenhando, obrigatoriamente, um papel de liderança e de responsabilidade pelo seu bom funcionamento.
O SUBSISTEMA DE MUSEUS
Diretoria de Museus e Unidades Museológicas
José do Nascimento Júnior
Devemos compreender os museus para além dos seus aspectos institucionais, ou seja,
como processos, ferramentas, tecnologias, ou mesmo linguagens que devem estar a
serviço de todos que deles queiram se apropriar para a construção social da memória, de uma forma inclusiva. É impossível olharmos a realidade brasileira e não
tratarmos as instituições culturais a partir da sua missão maior, que é a de contribuir para a mudança social. Essa é a grande utopia republicana e democrática que
devemos perseguir. Considerando o museu como um fenômeno cultural, ou seja,
como representação de uma cultura e como expressão da cultura ocidental (90% dos
museus no mundo foram criados a partir do pós-guerra, ou seja, de 1946!) a tarefa
de refletir e ampliar a relação com essa instituição cultural chamada museu é mui134

to recente. Nas sociedades contemporâneas os museus particulares ou públicos são
(ou deveriam ser!) espaços privilegiados da res publica. Não a República como uma
categoria política perdida num passado qualquer, mas como um desafio atualizado
para os nossos museus. Pensá-los por este prisma significa também compreendê-los
como lugar de direito e cidadania, de inclusão cultural, de resistência e combate aos
preconceitos de toda ordem, sejam eles religiosos, culturais ou sociais.

Sobre políticas e gestão cultural de museus
Um sistema de gestão da cultura tem como elementos-chave a criação dos conselhos de
cultura, dos fundos, e mecanismos de incentivo, das formas de participação democrática e descentralizada dos produtores culturais e das comunidades em geral. Com isso,
é estabelecida a base para implantar os elementos que compõem as políticas culturais:
formação, criação, produção, distribuição, consumo, conservação e fomento. Esses elementos possibilitam um conjunto de referências, de caráter simbólico, realizado, nos
âmbitos intelectual, artístico, social e recreativo, como expressão criadora.
A construção de políticas públicas de caráter democrático foi um dos compromissos
assumidos quando da elaboração das diretrizes programáticas para área da cultura
do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva: A Imaginação a Serviço do Brasil. Esse foi o tom do Ministério da Cultura, sob a condução do Ministro Gilberto Gil
e, em seguida, com o Ministro Juca Ferreira. Conseguimos ao longo desses oito anos
aprofundar, ampliar e dar materialidade às diretrizes do programa de governo, com
amplo diálogo junto à comunidade cultural.
A ‘imaginação museal’ brasileira foi desde o início chamada a contribuir com o
governo federal na construção da política cultural para os museus. Esse processo incorporou centenas de profissionais e instituições do campo museológico, dando uma
demonstração de autonomia, de qualidade e de capacidade de elaboração do setor.
As ações empreendidas pela Política Nacional de Museus têm conseguido, desde seu
lançamento em maio de 2003, consolidar o campo museológico como estratégico,
dentro das políticas públicas de cultura nas diversas esferas governamentais e privadas no país, ganhando a dimensão de um movimento cultural de abrangência
nacional.
Os significados relativos aos museus e suas missões vêm se ampliando e se transformando, produzindo dinâmicos processos museológicos, práticas sociais complexas,
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com orientações políticas, culturais e científicas bastante diferenciadas. Dentre os
elementos que singularizam o campo dos museus, destacam-se: a) o trabalho permanente com o patrimônio cultural, incluindo nessa designação o patrimônio natural,
o tangível, o intangível; b) a presença de acervos e exposições, colocados ao serviço
da sociedade com o objetivo de propiciar a ampliação do campo de possibilidades
de construção identitária, a percepção crítica da realidade, a produção de conhecimentos e oportunidades de lazer; c) o desenvolvimento de programas, projetos e
ações que utilizam o patrimônio cultural como recurso educacional e turístico e,
finalmente, d) a vocação para a comunicação, a investigação e a preservação de
manifestações e bens culturais e naturais.

Política Nacional de Museus e suas ações para o futuro
A memória é indispensável para a criação de futuros. Partindo desse princípio, e
do entendimento de que todos têm direito a construir e narrar sua própria história,
o Ministério da Cultura trabalhou para tornar os museus brasileiros cada vez mais
representativos da diversidade étnica e cultural do País. Buscou, assim, democratizar e garantir o direito aos meios de produção da memória e aos processos de transformação, criação e salvaguarda de seus suportes. No entanto, dos cerca de 5.600
municípios brasileiros, apenas 21,9% possuem museus. Para reverter esse quadro,
uma das primeiras ações do Ministério da Cultura, na gestão 2003-2006, foi propor
linhas programáticas para uma política nacional voltada para o setor de museus.
Após longo debate com a comunidade museológica, em maio de 2003, o Ministério
lançou as bases da política do governo federal para o setor, com a apresentação do
caderno Política Nacional de Museus – Memória e Cidadania.
O objetivo da Política Nacional de Museus é promover a valorização, a preservação
e a fruição do patrimônio cultural brasileiro, considerado como um dos dispositivos
de inclusão social e cidadania. Desenvolver e revitalizar as instituições museológicas
existentes e fomentar a criação de novos processos de produção e institucionalização
de memórias constitutivas da diversidade social, étnica e cultural do País. Para tanto, a Política Nacional de Museus (PNM)10 apresenta sete eixos programáticos:
• Gestão e configuração do campo museológico
• Democratização e acesso aos bens culturais
• Formação e capacitação de recursos humanos
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• Informatização de museus
• Modernização de infraestruturas
• Financiamento e fomento para museus
• Aquisição e gerenciamento de acervos
Um dos primeiros desdobramentos da PNM foi a criação do Departamento de Museus
e Centros Culturais (Demu) no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), ainda em 2003, que acarretou o fortalecimento de todos os museus vinculados ao MinC e marcou o início de uma nova fase para o setor.

Sistema Brasileiro de Museus – SBM
O estabelecimento do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), em novembro de 2004,
cumpre uma das premissas da PNM: a constituição de uma ampla e diversificada
rede de parceiros para a valorização, a preservação e o gerenciamento do patrimônio cultural sob a guarda dos museus. Este sistema contribuiu para a ampliação do
diálogo entre as instituições, para o desenvolvimento de museus e processos museais,
para a criação e o fortalecimento de sistemas regionais, estaduais e municipais de
museus, bem como de redes temáticas, como a Rede de Educadores de Museus (REM).
Em seu comitê gestor, o SBM conta com representantes do poder público e da sociedade civil. Seu objetivo é propor diretrizes e ações para o setor de forma participativa
e com amplo debate. Já aderiram ao Sistema 260 instituições – 89 do Sudeste, 86 do
Sul, 53 do Nordeste, 16 do Norte e 16 do Centro-Oeste, mas estes números estão em
franca ascenção.

Mapeamento e acompanhamento
O Cadastro Nacional de Museus (CNM), instrumento de mapeamento e reflexão sobre
a realidade dos museus brasileiros, foi criado em março de 2006, com o objetivo de
conhecer e integrar o universo museal, permitindo assim o planejamento de políticas
para este. Em dois anos de trabalho, foram mapeadas 2,5 mil instituições, mais de
quatro vezes o total apontado no último guia publicado no País, em 2000. Museus
virtuais, presenciais, abertos, fechados ou em implantação constam no cadastro.
Pela primeira vez no Brasil foram especialmente contratados assistentes para mapear
e cadastrar os museus dos estados.
(10) http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2010/01/politica_nacional_museus.pdf
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Estatuto
Coube ainda ao SBM coordenar o processo de elaboração do Estatuto de Museus.
Construído ao longo dos anos de 2004 e 2005, com ampla participação democrática
de profissionais de museus, pesquisadores, professores, artistas, estudantes e trabalhadores do campo da cultura e da memória de maneira geral, além de representantes de ONGs e de associações de classe, a proposta foi entregue ao Congresso Nacional
em 2006.

Políticas para os museus
A I Conferência Nacional de Cultura contribuiu de forma expressiva para a valorização e a ampliação dos investimentos no campo museal. Um desafio e uma conquista fundamentais para a consolidação da Política Nacional de Museus (PNM) foi
a criação de instrumentos de fomento e financiamento diversificados com critérios
públicos de seleção de projetos. O Ministério da Cultura e demais órgãos federais estabeleceram políticas de financiamento e fomento a museus, via Fundo Nacional da
Cultura (FNC), (mecenato, editais, bem como programas), a exemplo dos conduzidos
pela Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (Preservação de Acervos), e da Petrobras (apoio à Cultura e ao Patrimônio).
Está, ainda, em tramitação no Congresso Nacional, com apoio do Ministério da Cultura, um projeto de lei para a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento dos
Museus.

SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS – SEM
Diretoria do Museu do Ceará / Coordenação da Célula de Gestão de Museus
do Ceará
Régis Lopes
O vínculo do Museu do Ceará com o público não se deu somente no âmbito da programação de atividades desenvolvidas no espaço físico do museu. No Plano Estadual
da Cultura – 2003 a 2006, o diretor do museu era, na verdade, o responsável pela
Célula de Gestão de Museus, que tinha, entre outras obrigações, a criação do Sistema Estadual de Museus. Com o decisivo apoio do Ministério da Cultura, por meio do
Departamento de Museus do IPHAN, foi realizado o I Fórum Estadual de Museus,
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na cidade do Crato, em julho de 2004. Dali originou-se a lei que criou o Sistema e
uma série de atividades em sintonia com a Política Nacional de Museus. O primeiro
número do boletim do Sistema Estadual do Ceará trouxe um valioso instrumento de
gestão: o cadastro das instituições de memória. A parceria entre o Sistema Estadual
e o Nacional teve continuidade com a realização de trocas de ideias, planejamentos,
definições conceituais, editais de financiamento, realização de encontros, cursos,
avaliações, propostas. Assim, ficaram mais explícitas as carências do setor e foram
criados instrumentos legais para o atendimento de certas demandas.

O SUBSISTEMA DE BIBLIOTECAS
Secretário Executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura – PNLL
José Castilho Marques Neto
No âmbito federal, a criação do Plano Nacional do Livro e da Leitura – PNLL constituiu um marco fundamental mas, sobretudo, suscitou grandes desafios: Como o
PNLL não é um programa de execução, mas um Plano que busca agregar ações e
programas, incentivar projetos, fazer aproximações e dinamizar o relacionamento
de colaboração entre as milhares ações pró-leitura que existem no Brasil, tanto no
Estado quanto na Sociedade, os desafios são de outra ordem. No entanto, eles não
deixam de existir pelos próprios condicionantes da ação cultural. Mas eu diria que
à pequeníssima estrutura organizacional, restrição orçamentária, equipe reduzida
e baixo prestígio da pasta somaram-se outros desafios: o de demonstrar e convencer
o MinC a enfrentar os impactos que nasceram com o PNLL – o de cogestão do Plano
com o poderoso e gigantesco MEC (baseado na necessidade de se juntar Cultura e
Educação para o êxito do Plano) e dele próprio, o MinC, para estabelecer políticas
sólidas e estruturantes de investimento na área do livro e da leitura, baseadas nos 4
eixos de construção do PNLL. Na verdade, quando o PNLL começou a se estruturar
em 2005 e, principalmente em 2006, o desafio maior foi convencer o próprio MinC
de que os programas de incentivo à leitura, investimentos em bibliotecas e pontos de
leitura em espaços não convencionais, assim como a formação de mediadores, contribuíam para a consolidação dos objetivos maiores da gestão do Ministério e eram
fundamentais para uma política pública de cultura na esfera federal.

139

Diretoria do Biblioteca Pública Gov. Menezes Pimentel / Coordenação da
Célula de Gestão de Bibliotecas do Ceará
Por Maria Helena Costa
O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará – SEBP/CE foi criado e implantado no estado em novembro de 1977 quando da existência do Instituto Nacional do
Livro – INL, órgão federal responsável pelas políticas e projetos de incentivo à leitura
e instalação de bibliotecas públicas no País. A extinção do INL, no entanto, em novembro de 1988, deixou as bibliotecas municipais e o Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas do Ceará em sérias dificuldades, por conta do total abandono e ausência
de qualquer vinculação com órgão ou entidade fiscalizadora ou normalizadora que
fossem capazes de coordenar ou orientar suas atividades. Somente em 03 de setembro
de 1996, através do decreto n. 24.212, é que foi criado na estrutura da então Secretaria da Cultura e Desporto, o Departamento do Livro, ficando este responsável pelas
políticas das bibliotecas públicas do estado, cabendo-lhe a reimplantação ou melhor,
a implementação e coordenação das bibliotecas remanescentes e a implantação de
demais bibliotecas em municípios ainda sem este recurso.
Renasce, assim, no papel, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará, que
somente passa a funcionar efetivamente em novembro de 1999, propondo imediatamente um novo modelo de gestão baseado na implantação de bibliotecas-polo nas oito
macrorregiões administrativas do estado. Estas assumem a responsabilidade de exercer sub coordenações regionais nos municípios de suas respectivas jurisdições. Através da oferta de assistência técnica, treinamento e capacitação de pessoal o Sistema
objetiva sua dinamização como um todo, otimizando recursos humanos e materiais
e passa a representar o Ceará junto ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do
MINC/Biblioteca Nacional, espaço até então vago. Como parte integrante do Sistema
Nacional de Bibliotecas Publicas e de acordo com as políticas do mesmo, o SEBP/CE
passou a receber deste, todo o apoio e colaboração no que diz respeito à capacitação
de pessoal, implantação de novas bibliotecas, acervos, mobiliário e equipamentos.
O Ceará, que em 1997 contava com somente cerca de 30 bibliotecas públicas municipais, conta hoje (dados de 2010) com 192 bibliotecas publicas em seus 184 municípios. De fundamental e primordial importância para as bibliotecas publicas municiais do estado foi o projeto SECULT Itinerante realizado nos anos 2005/2006. Como
parte do projeto, a coordenação do SEBP/CE visitou todos os 184 municípios cearenses
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conhecendo in loco as condições reais das bibliotecas existentes, seu funcionamento,
pessoal, equipamento, acervo, entre outros desafios a serem vencidos. Nos municípios
que ainda não dispunham deste equipamento foram feitos contatos com as autoridades locais visando sua sensibilização para a questão. A participação da secretária
Cláudia Leitão, que pessoalmente visitou todos os prefeitos e municípios cearenses,
mostrando e demonstrando a importância da criação de secretarias da cultura nos
municípios foi fundamental e se refletiu também no convencimento das autoridades
locais da importância em criar e manter bibliotecas como recursos fundamentais
para a educação e cidadania das populações.
Como resultado do SECULT Itinerante, no que diz respeito às bibliotecas, o SEBP/
CE marcou presença em todo o estado, elaborou e atualizou um cadastro bastante
preciso das bibliotecas, que foi muito importante para a sua consolidação, orientando, principalmente, as políticas e ações a serem desenvolvidas inclusive pelo Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas/BN, no Rio e Janeiro
Vale acrescentar que apesar da extinção do Departamento do Livro em 2002 que foi
reduzido a uma Coordenação ligada à BPGMP, sem quadro de pessoal específico, o
SEBP/CE, (de acordo com as políticas de interiorização da SECULT, e tendo sempre
em vista o estabelecido pela Constituição Estadual de 1989, no art. 236 que declara:
...‘cabe ao poder público assegurar os meios e as condições para o funcionamento
eficiente dos sistemas estaduais de biblioteca, documentação e arquivo’), manteve
seu objetivo de incentivar a criação, implantação e desenvolvimento de bibliotecas
publicas municipais contribuindo para a preservação e difusão da memória histórica e cultural dos municípios.

As Repercussões do Sistema de Cultura do Ceará a partir de Pesquisas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Os resultados das políticas da SECULT, entre 2003 e 2006, geraram uma série de
impactos constatados, objetivamente, através de pesquisas e estudos realizados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que foram publicizados em 2007.
Todo o esforço relativo ao processo de criação do Sistema Estadual de Cultura, às ações
de estímulo à institucionalização da cultura no âmbito dos municípios, ao investimento
nas áreas do patrimônio histórico-cultural, à ação cultural e às políticas do livro e acervos
repercutiram diretamente nos números e indicadores nacionais de cultura.
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O Suplemento de Cultura do Perfil dos Municípios Brasileiros – 2006 (MUNIC),
produzido pelo IBGE, veio confirmar o pioneirismo da políticas de municipalização da
cultura que realizamos no Ceará. Segundo a pesquisa, enquanto 57,9% dos municípios
brasileiros afirmavam ter uma política cultural, 76,6% dos municípios cearenses já faziam
esse trabalho. Todas as prefeituras no Ceará possuíam um órgão gestor de cultura, assim
como todo o Ceará, nas condições definidas à época pelo MinC, tinham aderido ao Sistema Nacional de Cultura. Os números relativos à criação, estruturação e consolidação
dos Sistemas Municipais de Cultura também eram surpreendentes. O Ceará apresentava
resultados acima da média nacional, relativamente à criação de conselhos, fundos, leis de
incentivo, planos, formação profissional parra o setor, redes de equipamentos culturais,
grupos artísticos, festivais, mostras, entre outras ações. Os números revelados pelo IBGE,
em 2007, demonstravam que a formulação de política pública para a cultura, voltada à
municipalização, permitiu a um estado carente como o Ceará (cujo Produto Interno Bruto
é 14 vezes menor que o de São Paulo) tornar-se, a partir de seus indicadores culturais,
mais significativo que o mais rico estado brasileiro!
Para além das questões associadas aos processos de institucionalização do Sistema Estadual de Cultura, Luiz Antônio Gouveia de Oliveira, Analista de Planejamento e
Gestão em Pesquisa do IBGE, apresenta uma análise comparativa do investimento em
cultura, do governo do Ceará, entre os três primeiros anos das gestões de cultura, 2003
a 2006, e 2007 a 2010:
Dados extraídos do Sistema de Informações e Indicadores Culturais11, elaborado pelo
IBGE, permitem uma análise comparativa do investimento público estadual entre os
períodos entre 2003 a 2005 e 2007 a 2009.
No período de 2003 a 2005, os investimentos do Estado em Cultura aumentaram cerca de 65%, passando de R$ 16,1 milhões para R$ 40,2 milhões. Já entre 2007 e 2009,
o Ceará ampliou em 57% seus investimentos no campo cultural, passando de R$ 27,1
milhões para R$ 65,6 milhões.
No ano de 2003, o investimento do governo do Ceará em cultura chegou a representar 2,16% do investimento de todos as unidades da federação juntas. No primeiro
ano da gestão seguinte (2007), esta participação sofreu uma queda de 12% passando
a representar menos de 2% do total do Brasil.
(11) Sistema de informações e indicadores culturais: 2007-2010 / IBGE, Diretoria de Pesquisas. - Rio de Janeiro : IBGE, 2013.
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FIGURA 6: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS INVESTIMENTOS DO ESTADO DO
CEARÁ EM CULTURA – COMPARATIVO DE 2003 A 2005 E DE 2007 A 2009.
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No comparativo do segundo ano de ambas administrações a queda de participação
relativa foi ainda maior. Se em 2004, o investimento do Ceará em cultura foi de quase 3% do total do Brasil, em 2008 essa participação foi de apenas 2,4% sinalizando
um decréscimo de 15%.
Quando confrontamos o ano de 2005 com o terceiro ano da gestão subsequente
(2009), a participação relativa dos investimentos do Estado em cultura cai 16 pontos
percentuais e não chega a atingir 3% do total do país.
Destaque-se que, ao longo do período de 2003 a 2005, o Estado do Ceará subiu uma
posição no ranking regional de investimentos públicos em cultura e assumiu o 2º lugar, atrás apenas do estado da Bahia.
Em 2007, o Ceará foi o 4º maior investidor em cultura dentre os estados do Nordeste,
atrás de Maranhão, Pernambuco e Bahia. Manteve essa posição em 2008 e, apenas
em 2009, superou o Maranhão se posicionando como 3º maior investidor regional.
Conclui-se, portanto, que o esforço de investimento do Estado em Cultura durante
a gestão subsequente ao período entre 2003 a 2006 não foi suficiente para manter
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o protagonismo regional que o Ceará assumiu na primeira metade dos anos 2000,
haja vista que Pernambuco e Maranhão intensificaram a aplicação de recursos
orçamentários e investimentos públicos no campo cultural.
Na FIGURA 6 verifica-se a participação relativa dos investimentos do Estado do Ceará em cultura, a partir do comparativo dos períodos citados anteriormente – 2003 a
2005 e 2007 a 2009.
O QUE APRENDEMOS
• Aprofundar o conhecimento sobre o Sistema Nacional de Cultura, a sua concepção
e o seu funcionamento, compreendendo-o mais como um processo do que como um
produto
• Apoiar a criação do Sistema Municipal de Cultura, levando esse debate para o interior do estado
• ‘Traduzir’, explicar e divulgar as condições formais de adesão dos municípios ao
Sistema Nacional de Cultura, permitindo um fácil entendimento dos mesmos acerca
da temática, assim como de suas formalidades : a criação de um organismo de cultura, de um Conselho de Política Cultural, da realização da Conferência de Cultura, da
produção de um Plano Municipal de Cultura, assim como de um Sistema Municipal
de Financiamento à Cultura (a partir da institucionalização de um Fundo de Cultura)
• Apoiar o encaminhamento para aprovação da Câmara de Vereadores do Projeto de
Lei do Sistema Municipal de Cultura
• Fortalecer institucionalmente e qualificar a gestão para aumentar a sua credibilidade, implementando uma estrutura organizacional adequada à realidade local,
montando uma equipe competente e elaborando um planejamento consistente para
a gestão.
• Articular internamente com os gestores de outras áreas do Governo e, principalmente, dialogar com o prefeito e com os vereadores, oferecendo-lhes informações
sobre o papel da cultura para o desenvolvimento do município, pois a institucionalização do Sistema Municipal de Cultura depende da aprovação dos mesmos
• Monitorar permanentemente a consolidação do Sistema Municipal de Cultura, integrando-o aos Sistemas Estadual e Nacional.
• Apoiar a articulação da gestão estadual com os gestores municipais, estimulando-os
e a terem participação ativa nos fóruns de gestores culturais da região, do estado,
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além da participação em fóruns nacionais e internacionais, especialmente, no Fórum dos Secretários e Dirigentes de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas
do Brasil.

PROJETOS DE REFERÊNCIA
PROPOSTA DE REESTRUTUÇÃO DA SECULT
Gestão
Um modelo efetivo, eficiente e eficaz de gestão estratégica necessita estar sempre
sendo analisado criticamente, verificando-se a sua adequação às demandas do macroambiente organizacional (social, cultural, econômico, político, jurídico, entre outros) e
as suas demandas de funcionamento interno. A definição de modelos de gestão deve,
então, obedecer a uma dinâmica constante de reavaliações e reajustes que permitam que
as organizações cumpram com sua Missão, alcancem sua Visão de Futuro e implementem
estratégias que as possibilitem atingir seus objetivos de curto, médio ou longo prazos.
No caso dos órgãos da Administração Pública, essa dinâmica de mudança é
mais lenta, quando comparada com a das organizações privadas, em função de todo
o ordenamento jurídico que os condicionam. Ao gestor público é dada pouca autonomia na tomada de decisão frente à escolha de modelos de gestão, posto que toda
e qualquer contratação de pessoal ou de serviços, toda compra de equipamentos ou
reestruturação de espaços físicos, estará vinculada a dotações orçamentárias e a uma
série de regulamentações definidas pelo Direito Administrativo. Apesar destas dificuldades, é necessário modernizar os órgãos e a gestão. No entanto, é fundamental que
essa modernização seja construída, não a partir da definição de um modelo padronizado
a ser aplicado nas diversas áreas da Administração, mas segundo as particularidades de
cada uma de suas áreas. Como foi dito, um dos grande óbices dos órgãos de cultura,
além das baixas dotações orçamentárias, diz respeito aos seus servidores, que, em geral,
são oriundos de outras pastas e, por conseguinte, possuem baixa qualificação técnica e
pouco conhecimento específico do campo cultural. O mesmo se dá com os gestores que
são provenientes da área artística. Esses necessitam, por sua vez, de formação em gestão,
para que possam dominar procedimentos, rotinas de trabalho e processos de planejamento, fundamentais à gestão das organizações culturais.
No caso da Secretaria da Cultura do Ceará, realizamos um trabalho de moderni145

zação do seu modelo de gestão, a partir de uma consultoria contratada com recursos
do PRODETUR. Esta consultoria ouviu todos os setores e profissionais da SECULT, colhendo informações acerca das suas funções e solicitando aos mesmos um diagnóstico, assim como sugestões que aperfeiçoassem a gestão, como pode ser observado
no organograma, ao lado, que foi criado para um novo modelo de gestão da Secretaria. Dentro desta nova proposta, os equipamentos culturais, vinculados à Secretaria
(teatros, museus e bibliotecas) seriam transformados em organizações sociais (OSs), no
sentido de ampliar, tanto a sua autonomia de gestão, quanto as suas possibilidades de
captação de recursos. Essa decisão foi tomada, a partir da própria experiência do Ceará
na criação da primeira Organização Social de Cultura no Brasil: Instituto de Arte e Cultura
do Ceará – IACC/ Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – CDMAC. Foram vinculados a
ele são o Centro Cultural Bom Jardim – CCBJ e a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. Afinal, a tarefa das secretarias da cultura consiste em liderar a formulação,
implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e não faz sentido que
as mesmas tenham em seus organogramas equipamentos culturais.
Com este novo modelo, a SECULT, em princípio, estaria preparada para desenvolver o seu trabalho de forma mais competente, a partir de uma estrutura organizacional
com áreas integradas e delimitadas, de uma clara definição de cargos e funções essenciais
para a realização dos seus objetivos, de processos de trabalho adequados e otimizados,
sobretudo, com equipamentos culturais autônomos. Esse trabalho de consultoria gerou
uma publicação com uma descrição detalhada do Projeto de Modernização da Secretaria
da Cultura do Ceará (no CD-ROM), contemplando as competências e atribuições relativas
ao gabinete da Secretária, às assessorias, às coordenadorias de linguagens, às células e
núcleos correspondentes, além as organizações sociais sugeridas. Entretanto, apesar da
riqueza desse trabalho e do tempo despendido para realizá-lo, com a mudança de Governo, o mesmo não foi implantado.
SELO DE RESPONSABILIDADE CULTURAL
Financiamento
Paralelamente às ações de captação promovidas pela SECULT, com
o objetivo de trazer o empresariado para perto do estado, tornando-o parceiro das políticas públicas de cultura, decidimos criar um
Selo de Responsabilidade Cultural. Nossa finalidade era a de esti146
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Fonte: Relatório Novo Modelo de Gestão (SECULT, 2006).

FIGURA 7: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PROPOSTA PARA A SECULT E EQUIPAMENTOS CULTURAIS VINCULADOS

mular e reconhecer as organizações públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, que
investissem na cultura. Esta iniciativa foi pioneira no País.
O Selo foi um grande reconhecimento e incentivo. Reconhecimento do gestor público
àquelas instituições que pensaram e se mobilizaram no sentido de permitir a ampliação da produção cultural; incentivo porque gerou um movimento saudável entre as
empresas em busca de ampliar seus investimentos em projetos que gerem maior impacto cultural e social (Jurandir Vieira Santiago, Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal no Ceará em 2004).

A premiação da primeira edição do Selo de Responsabilidade Cultural ocorreu no
dia 11 de novembro de 2004. Foram 15 as organizações, dentre públicas e privadas, com
ou sem fins lucrativos, destacadas pela sua relevante contribuição à cultura do Ceará. A
premiação se deu por categoria; na categoria “Empresarial” os Selos foram distribuídos
da seguinte forma: dois para empresas de pequeno porte, três para empresas de médio
porte e três para organizações de grande porte. Esta divisão do porte da organização teve
como objetivo de impedir a supremacia natural que grandes organizações privadas teriam quando comparadas com as pequenas. A categoria “Pública” contemplava três tipos
de organização: empresas de economia mista, fundações, autarquias e outras organizações de direito público da Administração Indireta sem fins econômicos, além de órgãos
da Administração Direta dos municípios e prefeituras municipais. A categoria “Institucional” agraciou três organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos. E, por último,
a “Diamante” correspondia à organização que se destacasse como aquela que tivesse
realizado o maior investimento cultural com recursos próprios, isto é, sem a utilização de
incentivos fiscais. As mesmas podem ser observadas no QUADRO 6.
O sucesso do Selo de Responsabilidade Cultural no Ceará pode ser constatado,
de um lado, pela significativa aprovação do campo cultural e, do outro, pela adesão,
acima das expectativas, de 43 organizações que se candidataram ao Selo em sua primeira edição. No âmbito federal, esta iniciativa também foi reconhecida como um projeto
inovador, que deveria ser multiplicado nos âmbitos federal e estadual, como mencionou
o então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste (em
anexo): “O Ceará está nos oferecendo a inspiração e a tecnologia que nós queremos
replicar pelo País inteiro. O apoio do Ministério da Cultura a esta iniciativa é integral, até
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porque é imprescindível que esta ação seja disseminada pelo Brasil”.
Em 2005, partiu-se para o processo de consolidação do Projeto. Com base na experiência obtida com a primeira edição, a Secretaria da Cultura promoveu alguns ajustes na
metodologia de avaliação das empresas, focando, principalmente, na redução do número
de contemplados, com o intuito de gerar maiores benefícios em termos de visibilidade aos
mesmos. Desta forma, ficou definido que haveria apenas um agraciado por cada categoria
concorrida. Conforme pode ser observado no QUADRO 6, as organizações contempladas com o Selo de Responsabilidade Cultural 2005 haviam sido também agraciadas em
2004, demonstrando como o investimento em cultura era assumido por estas organizações
como uma diretriz e uma política cultural contínua. Foi com o objetivo de estimular esse
investimento cultural contínuo que se definiu o caráter anual do Selo de Responsabilidade
Cultural, pois a manutenção do Selo só ocorreria na medida em que a organização candidata à próxima edição comprovasse realizações culturais no ano seguinte.
Na edição de 2006 mais inovações foram promovidas. Foram criadas quatro
novas categorias de premiação. A categoria “Pública” da edição 2005 foi dividida em
duas novas categorias: a “Empresarial Pública” – relativa às empresas de economia
mista, fundações, autarquias e outras organizações de direito público da administração indireta sem fins econômicos - e a “Governamental” – correspondente aos órgãos
da administração direta dos municípios e prefeituras municipais do Ceará.
Somando-se às categorias restantes, foram criadas a “Destaque Interior” e a “Destaque Empreendedora”. A primeira, com o objetivo de reconhecer a organização, localizada em município não pertencente à região metropolitana de Fortaleza, que tivesse
contribuído de forma significativa para o fomento cultural, promovendo e estimulando,
dessa forma, as iniciativas fora do principal centro produtivo do estado; a segunda, com
o objetivo de reconhecer a organização, dentre as empresas de micro, pequeno ou médio
porte, que não tivesse sido premiada em outra categoria, cuja contribuição pudesse ser
representativa entre seus pares.
Com base no Edital 2006, as etapas do processo de avaliação do Selo de Responsabilidade Cultural se davam através dos passos seguintes (GUILHERME, 2006): (1) Inscrição da organização candidata; (2) realização de uma autoavaliação da organização através do Relatório Padrão de Atividades Culturais, acompanhado de materiais/documentos
comprobatórios das ações; (3) avaliação do Relatório e do material por uma Comissão de
Seleção, que poderia complementar o seu trabalho por meio de entrevistas, visitas in loco
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e solicitações de novos materiais e documentos; (4) elaboração do Relatório de Outorga
do Selo para ser apreciado pela SECULT e encaminhado para aprovação do Conselho Estadual da Cultura - CEC; (5) aprovação e outorga dos Selos de Responsabilidade Cultural
às organizações vencedoras pelo Conselho Estadual da Cultura.
Analisando-se os critérios de avaliação adotados pela Comissão de Seleção, os mesmos estavam associados a cinco dimensões (GUILHERME, 2006): a filosofia adotada (missão, visão e valores institucionalizados); a evidência de políticas, estratégias e objetivos
relacionados ao investimento e ao desenvolvimento da cultura; a cultura organizacional
através da história e das práticas adotadas nesta área; a estrutura e os recursos alocados
em projetos culturais; e, por fim, os resultados atingidos (público beneficiado, produtos
e serviços culturais gerados e objetivos sociais alcançados) e os impactos alcançados (de
acordo com os objetivos estratégicos do Plano Estadual da Cultura) a partir destes resultados. Esta análise qualitativa das ações culturais implementadas eram traduzidas num
ranking de pontuação que, somado à pontuação resultante da análise quantitativa destas ações (relativa aos investimentos financeiros em cultura), permitia uma classificação
global das organizações candidatas ao Selo de Responsabilidade Cultural, para posterior
submissão dos dados junto à Secretaria e ao Conselho Estadual da Cultura.
Ao analisarmos o processo e os critérios de avaliação do Selo de Responsabilidade
Cultural, percebe-se que o mesmo compreende o conceito de responsabilidade sociocultural, seja através da qualificação das ações culturais implementadas pelas organizações
candidatas, seja por meio do estímulo e da mobilização dos agentes socioeconômicos,
envolvidos como protagonistas do processo de promoção e desenvolvimento da cultura
cearense. O Selo representou um instrumento de política pública que reforçava a parceria público-privada, despertando no empresário a compreensão da potencialidade da
cultura como instrumento de fixação da imagem corporativa. A partir de investigação
realizada junto às organizações agraciadas, constatou-se que esta estratégia de posicionamento institucional, desenvolvida por meio do marketing cultural, ganhava seguidores. Os benefícios oriundos do investimento nesta prática nos confirmavam que o Selo
desempenharia um papel cada vez mais importante na paisagem empresarial do estado.
O investimento cultural promovido pelo BNB corresponde tanto à Responsabilidade
Cultural assumida como política organizacional (a partir do momento que reconhece que o acesso aos bens culturais é um direito social básico e condição indis150

QUADRO 6: RELAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES AGRACIADAS COM O SELO DE RESPONSABILIDADE
CULTURAL – 2004/2006
Selo 2004

Selo 2005

Selo 2006

Pequeno Porte:
- Condomínio Shopping
Benfica
- Clínica Dra. Maria
Helena Magalhães
Albuquerque

Pequeno Porte:
Condomínio
Shopping Benfica

Micro e Pequeno Porte:
Espaço Cultural Arre Égua

Médio Porte:
- E.I.M.
Empreendimentos
Industriais e Montagens
- Servis Segurança
- Tintas Hidracor

Médio Porte:
Servis Segurança

Médio Porte:
Shopping Benfica

Grande Porte:
- Companhia Energética
do Ceará - Coelce
- Agripec Química e
Farmacêutica
- Expresso Guanabara

Grande Porte:
Companhia
Energética do Ceará
- Coelce

Grande Porte:
Servis Segurança

- Prefeitura Municipal de
Guaramiranga
- Banco do Brasil
- Caixa Econômica

Banco do Nordeste
do Brasil

Empresarial Pública:
Caixa Econômica Federal
Governamental:
Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu

- Sebrae Ceará
- Instituto Pão de Açúcar
- Serviço Social do
Comércio – SESC

Serviço Social do
Comércio – SESC

EDISCA – Escola de Dança
e integração Social para
Crianças e Adolescentes

Diamante

- Banco do Nordeste do
Brasil

Banco do Brasil

Banco do Nordeste do Brasil

Destaque
Interior

_

_

Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri

Destaque
Empreendedora

_

_

Pão de Forno Indústria de
Alimentos

Categorias

Empresarial

Pública

Institucional

Fonte: GUILHERME (2006); SILVA (2006).
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pensável para o pleno exercício da cidadania), quanto ao marketing cultural desenvolvido pelo Banco como um instrumento eficiente para agregar valor à sua marca.
Acreditamos que estas ações podem incentivar às empresas da região nordeste para
que também assumam o marketing cultural como estratégia de promoção (Paulo
Mota, superintendente de Comunicação e Cultura do Banco do Nordeste do Brasil).

Antes limitadas ao cumprimento de metas financeiras e operacionais, relacionadas
ao atendimento do seu cliente direto, as organizações contemporâneas vêm ampliando suas visões de mundo. Neste sentido, elas refazem seus papéis na sociedade, seus
compromissos com o desenvolvimento sustentável, suas responsabilidades para com seu
entorno. Assim, à dimensão concreta e objetiva, restrita ao mercado material, vem sendo
cada vez mais agregada a dimensão simbólica, onde produtos e serviços são formatados
a partir das suas relações e impactos com a sociedade. O marketing cultural se apresenta,
então como uma alternativa de desenvolvimento dessa nova dimensão, cada vez mais
significativa para o estabelecimento da imagem corporativa.
Evidente que a parceria empresarial na formulação e implementação de políticas
públicas no Brasil ainda tem um grande caminho a cumprir. Nosso imaginário, marcado
pelo individualismo e paternalismo, ainda encontra forte representação na timidez da
classe empresarial brasileira relativa às suas responsabilidades diante da cultura. Penso
que o Selo passou a simbolizar uma efetiva aproximação entre Estado e iniciativa privada, um primeiro passo de sensibilização junto ao empresariado. Na primeira festa de
entrega do Selo, busquei ressaltar no meu discurso, a importância de um “verdadeiro
mecenato” e a urgência da participação do empresariado na formulação de políticas públicas de cultura junto ao Estado:
Noite de festa para os cearenses. Noite de festa para a cultura brasileira. Artistas
e empresários, produtores culturais e gestores se encontram aqui, no nosso belo
Theatro José de Alencar, para ritualizar um novo tempo: tempo de responsabilidade e compromisso com o fazer cultural do nosso povo. Por que e para que se
deve fomentar a cultura? De que modo a cultura tem sido um leitmotiv do encontro muitas vezes celebrado entre as artes e as organizações sociais e econômicas?
Gostaria de responder a estas perguntas propondo-lhes um pequeno jogo de adivinhação, talvez sugestivo nesta noite em que declaramos os nomes das primeiras
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organizações que foram selecionadas e receberão logo mais o Selo de Responsabilidade Cultural do Ceará. Vamos, então, à charada. Uma vez, li uma crônica
de autor desconhecido, sobre um tempo novo: Tempos fantásticos. As novas necessidades de vida se manifestam na maior liberdade de comunicação e circulação
das riquezas entre países, na adoção de medidas de segurança e higiene públicas,
impostas pela progressiva internacionalização do comércio e do aumento das populações. Exploram-se novas riquezas e descobre-se o potencial dos recursos naturais.
Os progressos da técnica são revolucionários, cresce a concentração de capitais em
grandes organizações bancárias, industriais e comerciais. Surgem novos estilos de
vida, novos modos de trabalhar, de pensar e de sentir. Cultua-se o rigor do conhecimento, vulgariza-se o crédito porque surge o dinheiro sem nacionalidade, a moeda
que corre o mundo. As grandes fortunas se internacionalizam. O poder está ao lado
dos grupos constituídos de operosos gerentes e minuciosos contabilistas. As grandes
fortunas compreendem o papel da cultura e das artes para a construção de seus
impérios. Assim, comerciantes e banqueiros colecionam obras de arte, cercam-se de
artistas e de poetas. É o desejo de viver que anima o homem e não o seu destino após
a morte. A vida vale a pena ser vivida. E a beleza está presente em tudo: nas roupas,
nos corpos e na consciência do indivíduo. Os homens poderosos aproximam-se dos
artistas para deixar seus rastros sobre a terra. Ouvimos uma descrição de um tempo
que nos parece familiar, mas, vamos à segunda e última parte da minha charada.
O cronista nos falava sobre a aproximação e a cumplicidade entre governantes e
artistas. É o que se percebe nesse depoimento:
‘Sei desenhar carros. Estudo anatomia e tenho vivo interesse pela matemática e pela
filosofia. Desenvolvo estratégias militares em tempos de guerra mas em tempos de paz
posso desempenhar ofício de arquiteto, seja para edifícios públicos e privados, seja
para os que servem à condução e distribuição das águas. Executo ainda em escultura,
seja de mármore, bronze ou barro e, mesmo em pintura, não importa qual trabalho’.
Amigos da cultura aqui presentes, nesta noite tão importante para todos nós. O tempo
da crônica que acabo de ler é o do Renascimento, o governante destinatário da carta
é Ludovico Sforza, Duque de Milão, e foi Leonardo da Vinci o artista que a escreveu.
Uma das gratas virtudes humanas é a de aperfeiçoar indefinidamente a teia de significados que empresta ao mundo. Refazemos caminhos, ousamos novas experiências
mas, na eterna espiral da História, talvez percebamos que não somos especialmente
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originais. O olhar na direção do passado nos leva a perceber o quanto a cultura e as
artes nos vêm acompanhando ao longo dos séculos e quantos pactos já se realizaram
entre homens de boa vontade para que estas manifestações artísticas e culturais não
pereçam. Estamos aqui esta noite para revisitar e ressignificar o mecenato neste País.
Há sim e há de haver sempre lugar para o encontro de mecenas, artistas e protagonistas da cena cultural. Encontros que produzam nestes tempos globalizados a mesma
ambiência fecunda do Renascimento europeu. Tempos em que papas, reis e banqueiros sentavam à mesma mesa para celebrar o espírito, o engenho, a cultura e a arte.

AGENTES DE LEITURA
Livro e Leitura
Fabiano dos Santos
No campo das políticas do livro e da leitura, necessitávamos ir
além e formular uma política pública de fomento que fosse capaz
de produzir impactos efetivos no rendimento escolar de crianças
e jovens do interior do estado, além dos bairros periféricos da capital. Não dispúnhamos de recursos para construir bibliotecas, e,
ao mesmo tempo, sabíamos que esses equipamentos beneficiam
sempre pequenas populações além de, em geral, serem pouco atraentes. Imaginamos
que a melhor forma de encontro entre um livro e seu leitor seria, mais uma vez, “trazer a
montanha à Maomé”. Assim, criamos, sob a liderança de Fabiano dos Santos, ao exemplo
dos agentes de saúde, os Agentes de Leitura.
O projeto Agentes de Leitura foi uma proposta da Secretaria da Cultura junto ao
Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, que foi implementado e realizado em 15
municípios do interior cearense e em 5 bairros da cidade de Fortaleza com baixo Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), em parceria com a Secretaria de Educação (SEDUC)
e da Ação Social (SAS) do estado, associações comunitárias, organizações não-governamentais com as secretarias da cultura, da educação e da ação social dos municípios
envolvidos com o Projeto.
No ano de 2004, a Secretária Cláudia Leitão reivindicou e teve êxito junto ao Governador Lucio Alcântara para que a SECULT tivesse espaço e recursos oriundos do
FECOP para seus projetos sociais no campo da cultura, na perspectiva e defesa da
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política cultural em sua dimensão de cidadania e inclusão social, debate que já
vinha acontecendo em torno da construção do Plano Nacional de Cultura em suas
dimensões simbólica, social e econômica. Feito isso, a Secretária convoca os coordenadores de área e lança o desafio para formularmos projetos para o FECOP. Desse
desafio nasceram alguns projetos como “Talentos da Cultura” na Coordenadoria de
Ação Cultural e “Agentes de Leitura” na Coordenadoria de Políticas de Livros e Acervos. (Fabiano dos Santos, Coordenador de Políticas de Livro e de Acervos – COPLA/
SECULT-CE).

A missão do Agentes de Leitura era promover a democratização do acesso ao
livro e aos meios da leitura como ação cultural estratégica de inclusão social e desenvolvimento humano, através de atividades de socialização de acervo bibliográfico (devidamente escolhido e cadastrado) e de experiências de leituras compartilhadas com
exercícios de cidadania, de compreensão de mundo e de ação alfabetizadora.
A verdade é que estávamos em um momento propício e fértil para formulação do
projeto. No ano de 2005 foi desenvolvido o Plano Ibero-americano de Leitura, eleito
pelos chefes de estados de todos os países da América Latina e Caribe, além de Espanha e Portugal. No Brasil o Programa Viva Leitura – coordenado pelos Ministérios
da Cultura e da Educação em parceria com a OEI e CERLALC-UNESCO – mobilizava
a sociedade em torno da construção do Plano Nacional de Livro e Leitura (PNLL),
que veio a ser instituído por meio de portaria interministerial em 2006. O PNLL tem
quatro eixos de ação: Democratização do Acesso; Fomento à Leitura e Formação de
Mediadores; Valorização do Livro e Comunicação; e Desenvolvimento da Economia
do Livro. Partimos desses eixos, sobretudo os dois primeiros, para pensarmos e desenvolvermos o projeto Agentes de Leitura do Ceará. A Lei do Livro, n° 13.549, de 23 de
dezembro de 2004, que institui a política Estadual do Livro foi também um elemento
importante na justificativa do projeto, sobretudo no que estabelece seu parágrafo
único: ‘O livro como instrumento imprescindível de desenvolvimento socioeconômico
e de valorização da identidade cultural do estado, de formação educacional, de promoção e inclusão social, através do fomento ao desenvolvimento cultural, à criação
intelectual, artística e literária’. Tínhamos ali um marco legal que fundamentava
a realização do projeto, compreendendo a democratização do acesso ao livro e a
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formação de leitores como instrumentos de promoção de inclusão social e de desenvolvimento humano. Outro elemento vital na justificativa do projeto foram os baixos
indicadores de competências leitoras, bem como as taxas de analfabetismo funcional
no estado do Ceará. (Fabiano dos Santos, Coordenador de Políticas de Livro e de
Acervos – COPLA/ SECULT-CE).

Os 176 Agentes de Leitura do Ceará percorreram os municípios, distritos e bairros
através de atendimentos domiciliares e familiares, realizando empréstimos de livros e
promovendo cirandas e rodas de leitura de maneira prazerosa, critica, dinâmica e reflexiva. Para tanto, tivemos que cuidar de cada fase do projeto em todos os seus desdobramentos. Os processos de inscrição; seleção; capacitações continuadas e as questões
de envolvimento comunitário, planejamento e acompanhamento (dentro e fora dos
municípios) foram constantemente revisitados e traçaram aspectos peculiares a cada
novo momento.
A proposta dos Agentes de Cultura consiste em movimentar relações sociais através
de instrumentos e linguagens artísticas e culturais. O agente é aquele que estabelece
pontes de comunicação entre os universos que percorre, enfocando esses atores sociais como sujeitos que transitam entre múltiplos polos, mobilizando ideias, estilos de
vidas, práticas sociais, modos de percepção, objetos, linguagens e universos culturais.
Dessa forma, os agentes de cultura, – enfatizando aqui, os agentes de leitura – não
apenas dão movimento a esse trânsito como desempenham o papel de fazer interagir
diferentes mundos e experiências por meio da literatura numa interface com outras
linguagens artísticas e suportes de leituras. (Fabiano dos Santos, Coordenador de
Políticas de Livro e de Acervos – COPLA/ SECULT-CE).

A condição necessária para a construção de uma cidadania cultural no Ceará foi
e continua sendo o acesso e o domínio da leitura e da escrita, para além dos espaços
escolares. Por isso, selecionamos criteriosamente 1390 jovens e/ou adultos, em avaliações escritas (interpretação de texto e redação), avaliação oral, (com trechos de obras de
grandes autores brasileiros); entrevistados em seus domicílios. Assim, fomos compondo
e detectando perfis de articuladores comprometidos com o desenvolvimento local, certificados em cada um dos distritos, localidades, vilarejos; atravessando rios e retirando
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carros de atoleiros! Ao todo, 425 famílias de candidatos a agentes foram visitadas.
Com oito meses de Projeto, optamos por construir uma metodologia que contemplasse: capacitações continuadas; gestões compartilhadas com formação de conselhos de
gestores dos municípios e do estado; busca de parcerias; horário de trabalho adequado
ao tempo de estudo e combinado entre as famílias e os agentes; visitas quinzenais às
famílias – compondo duas visitas mensais; reuniões dos agentes de leitura semanais e/ou
quinzenais de estudo e troca de experiências. As capacitações continuadas reuniam os
Agentes de Leitura, representantes municipais e das bibliotecas e/ou espaços de leitura
e mestres-professores reconhecidos regional e nacionalmente, nas áreas de literatura,
contação de histórias, sensibilização à pedagogia e ao fomento à leitura. A confirmação
dos quinze conselhos gestores municipais e cinco conselhos por bairro foi a certeza da
democratização também das conquistas, responsabilidades, e de um maior envolvimento comunitário. Novas responsabilidades de parcerias surgiram e cada uma contribuiu
para a superação de necessidades surgidas no cotidiano. Vale ressaltar os afetos que
foram construídos entre os agentes e as comunidades por eles atendidas, especialmente,
nos territórios mais carentes.
Toda pessoa tem o direito a ler. O direito a ler em casa no aconchego com os pais, os
filhos, o marido, a esposa, o namorado, a namorada. O direito de ler na escola com
o carinho da professora. O direito de ler na biblioteca na companhia dos livros. O
direito de ler na roda com amigos. O direito de ler para dormir e sonhar. O direito de ler para acordar o mundo. O direito de ler para amar. O direito de ler para
conversar melhor sobre as coisas da vida e do mundo. O direito de ler na escola durante uma aula chata ou na rede para enganar a preguiça. O direito de ler para se
aventurar por entre saberes e sabores. O direito de ler para viajar por pessoas, tempos e lugares. O direito de ler para gastar os livros com as impressões digitais e com
as asas da imaginação. O direito de ler para brincar com as palavras, as histórias,
as poesias, as fábulas, os contos. O direito de ler para crescer com os livros fazendo
parte de sua vida e de sua história. O direito de ler para compreender o que lê. O
direito de ler para poder se encontrar com o outro, com o mundo e consigo mesmo.
O direito de ler para escrever, reinventar e transformar o mundo. Junto a isso, mais
dois direitos fundamentais: toda pessoa tem o direito de não saber ler, mas toda
pessoa tem o igual direito de ter vontade de aprender a ler para viajar nos mundos
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que moram dentro das palavras. (Fabiano dos Santos, Coordenador de Políticas de
Livro e de Acervos – COPLA/ SECULT-CE).

Com o Projeto Agentes de Leitura capacitamos aproximadamente 17.600 crianças,
4.400 famílias incluindo crianças, jovens, adultos, idosos de comunidade com baixo IDH
no Estado do Ceará; 175 jovens e/ou adultos, de ambos os gêneros, com idade mínima
de 18 anos, e selecionados em habilidades educacionais comunitárias e de leitura, com
ensino médio concluído e cadastrados no registro único junto ao governo federal. Não
poderia esquecer do belíssimo artigo, escrito por Ignácio Loyola Brandão, sobre os Agentes de Leitura. Sua narrativa é muito mais elucidativa do que as abordagens quantitativas
a respeito do Projeto:
Cheguei a Fortaleza às três e meia da madrugada de sábado e na condução para o
hotel fiquei sabendo que às 7 de manhã deveria estar a postos para ir a Ocara. Dormi
o pouco que tinha a dormir, comi minha tapioca com queijo de coalho no café da
manhã, tomei um suco de acerola e, acompanhados por Vânia Vasconcelos - que no
domingo à noite, mediaria uma conversa comigo sobre Travessias do Jornalismo à
Literatura -, nos enfiamos na van rumo ao interior, descendo para o sul. Atravessamos
cidadezinhas minúsculas, batidas pelo sol, passamos por Chorozinho e Novo Horizonte. A estrada alternava trechos novos com buraqueira e poeira, todavia, vez ou outra,
a vista mergulhava em imensas plantações de caju, que têm uma aura de jardins
orientais, verdes e calmos. Quando passei pela fábrica dos sucos Jandaia, entendi os
grandes pomares e descobri que a Jandaia nasceu em 1941, informação irrelevante,
mas que me lembrou o ano em que minha mãe decidiu que eu iria para a escola.
Hora e meia mais tarde entrávamos em Ocara (quer dizer palco, terreiro ou terraço
da aldeia), cidade de 22.600 habitantes, a 82 quilômetros de Fortaleza, que vive
de feijão, milho, caju e mel. Cruzamos ruas silenciosas, fomos recebidos por Maria
Auricélia Alves, que coordenou tudo na cidade, paramos para um café da manhã
e nos dirigimos ao Centro Sócio-Cultural de Jovens da Vila de São Marcos, onde eu
deveria falar. Surpresa, agradável espanto. O que mostrou, quando se faz, se oferece,
as pessoas estão prontas, querem receber, ficam ansiosas. O galpão estava lotado.
Professores, estudantes do curso médio, crianças, mães com crianças ao colo, universitários de um curso de Letras da região. Nas paredes, desenhos inspirados por contos
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meus como “O Homem Que Viu Sua Orelha Crescer”, “O Homem Que Viu o Lagarto
Comer Seu Filho” e outros, criados por alunos que tinham estudado os textos.
Havia mais de 200 pessoas à espera e a manhã começou com um reisado em minha homenagem, cheio de humor, com o boi dançando valsas e xotes. Depois, por
duas horas falei de romances e crônicas, inspiração e personagens, nomes e títulos,
vida e livros, e as perguntas rolaram e a coisa parecia não acabar e a energia que
vinha daquele povo simples e sincero era imensa, tinha varrido todo meu cansaço,
estávamos nos divertindo, porque literatura é prazer e, como disse uma professora,
eu estava dessacralizando. Quer dizer, tirando a literatura do pedestal, colocando
ao alcance das pessoas. Porque, a princípio, estavam todos assustados, imaginando
uma fala acadêmica, empolada, inatingível, coisa de universidade, algo que iria
afastar, mas de repente entramos numa mesma órbita de humor e prazer.
Eu estava emocionado porque sabia que naquela plateia existia um grupo especial
de dez jovens, Agentes de Leitura, iniciativa de Secretaria de Cultura do Estado que
deveria ser imitada pelo Brasil inteiro. A secretária Cláudia Leitão – as mulheres estão mais velozes e cheias de ideias do que os homens – montou os Agentes que é uma
coisa linda. Jovens saem de bicicleta, carregando nas costas uma estante, mochila
cheia de livros. Percorrem os bairros carentes ou atingem vilas, povoações, comunidades, contando histórias, lendo livros, conversando sobre literatura e também
emprestando os livros, sendo que voltam na semana seguinte para recolher. A ação
está se espalhando e se o agente chega atrasado, ou um dia depois do combinado,
há protestos, reclamações, quase brigas. Por causa de livros e de histórias. Esta é
uma das mil maneiras de se formar leitores, saibam nossos educadores. Tivéssemos
dez mil Agentes de Leitura pelo Brasil já teríamos uma mudança no panorama.
Mas não! Ficamos esperando tudo desse governo federal que não tem um pingo de
interesse em literatura. Por que não aproveitarmos a experiência de uns e outros e
montar um grande programa?
Depois do almoço preparado pelo Eugênio em seu pequeno lugar, uma galinha de
cabidela com baião-de-dois – pena, a temporada de caju ainda não começou, um
suco da fruta cairia bem –, pegamos estradinhas vicinais, de terra e nos metemos
por dentro de sítios e fazenda até chegar à casa do Wagner, um dos mais célebres
fabricantes de bonecos de mamulengo da região. Wagner não estava, porém a mãe
dele nos mostrou os bonecos, feitos com imburana, uma pequena árvore da caatin159

ga, cuja madeira branca e dura é ideal. Pelo que me foi dito, parece que está cada
vez mais difícil encontrar essa espécie, muito utilizada na carpintaria nordestina.
Num pacote descobrimos, amontoadas, pequenas obras-primas, os bonecos, cada
um personagem popular, sendo que o sanfoneiro é o favorito de Wagner, ele não
deixa ninguém tocar nele.
O espantoso deste Brasil é descobrir o talento, a genialidade natural, e a criatividade enfiadas num sítio no meio do Nordeste, num lugar sem informação e sem
comunicação. De onde Wagner tira seus referenciais, seus personagens, seus rostos,
se não da imaginação e do delírio? As caras são de gente que ele vê por aí, disse a
mãe, ainda que o nariz de todos seja o dele mesmo. Assim, deixei o sertão cearense
maravilhado com esse mistério na cabeça. Não posso esquecer que em Ocara, no
final de tudo, além de ganhar de mestre Luciano, um artista popular, um boi de
reisado, vi Auricélia me estendendo o que posso considerar um cachê emocionante,
delicado. Uma garrafa do mel local, puro (sem nenhum toque de industrialização),
perfumado, doce e penetrante. (Ignácio Loyola Brandão - MEL PURO, DOCE E EMOCIONANTE - O Estado de São Paulo 25/08/2006).

Os Agentes de Leitura contavam histórias e também influenciavam a história de
muita gente.
Lilian é uma agente de leitura na pequena cidade de Mucambo, no estado do Ceará.
Certa vez, em um de seus relatórios de atividades, narrou uma bela história. Ela nos
conta que quando chegou na casa de Dona Antônia, uma velha senhora camponesa
e artesã da palha da carnaúba, abriu um livro e começou a lê-lo. Lilian lia e Dona
Antonia ria. Lilian atravessava um conto e Dona Antônia dava risadas. Quanto
mais Lilian avançava nas páginas daquela história, mas Dona Antônia dava gargalhada. Ao final, quando Lilian terminou a leitura, a velha artesã disse:
- Minha ‘fia’ (sic), eu não sabia que a minha vida todinha tava dentro desse livro.
A frase da Dona Antônia foi o bastante para a Lilian perceber a riqueza daquele
momento. Ela saiu dali semeando para sua comunidade que aquele era o livro onde
Dona Antônia se encontrara. E todo mundo queria saber qual era o livro que aquela
senhora tão querida estava dentro. Essa imagem de pensamento nos instiga a pensar
a relação entre a vida e a literatura, entre o escritor e o leitor. E nessa relação, o que
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conta não é apenas o mundo que o escritor pensou, mas o mundo que o leitor pode
criar e escrever. O mundo e a história que o leitor pode construir inspirada nalguma
fábula, conto, romance ou poema. O que uma narrativa, um verso podem possibilitar de diálogo e de leitura de mundo por parte do leitor. Gosto dessa relação porque
abala a ideia da autoria centrada na figura do escritor e coloca a leitura como uma
experiência de viagem e de descoberta interior (Fabiano dos Santos, Coordenador de
Políticas de Livro e de Acervos – COPLA/ SECULT-CE).

Foram muitos os impactos gerados pelo Projeto. Fabiano dos Santos destacou quatro que podemos constatar a seguir:
1) Melhoria no rendimento escolar e das competências leitoras das crianças atendidas pelos Agentes de Leitura, o que chamou atenção das escolas e dos professores,
gerando ações articuladas e convites para que os Agentes de Leitura pudessem desenvolver suas atividades de leituras compartilhadas, contação de histórias e rodas de
leituras também no ambiente escolar.
2) Desenvolvimento de um compromisso social e político dos Agentes de Leitura com
suas próprias comunidades. Depois de passar por um processo de seleção, de formação continuada e, principalmente, com sua atuação social, o Agente de Leitura
passava a perceber sua comunidade com outras perspectivas e olhares, não apenas
ampliando sua capacidade de ler o mundo e a realidade de seu entorno vulnerável,
mas a pensar e agir em torno de alternativas para melhorar a qualidade de vida
das pessoas de suas comunidades. Boa parte dos Agentes buscava, por exemplo, interligar políticas públicas com outras áreas, articulando sua rotina de atendimento
e convivência com as famílias, identificando problemas de saúde ou de assistência
e comunicava para os agentes comunitários de saúde ou aos CRAS – Centro Regional de Assistência Social para que medidas fossem tomadas. Também os Agentes
identificavam as vocações familiares, principalmente nos campos do artesanato e da
confecção de roupas. Esse mapeamento gerou, por exemplo, uma boa parceria com
a Secretaria de Ação Social que desenvolvia projetos de microcréditos ou de fomento
para empreendimentos produtivos familiares.
3) Elevado número de jovens que se sentiram estimulados e instigados a entrarem na
universidade a partir de sua experiência como Agente de Leitura. Nesse sentido, vale
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ressaltar que o projeto é uma ação de formação educacional e humana.
4) Geração de trabalho e renda através da bolsa mensal que recebe cada Agente
de Leitura. A maioria dos jovens utilizava o dinheiro para ajudar na complementação de renda da família, ajudando aos pais. Parte expressiva desses jovens
utilizava em torno da metade de sua bolsa para pagar a mensalidade da universidade (predominavam os cursos de Pedagogia e Letras) e para comprar mais
livros para o projeto.

O Projeto atingiu as nove macrorregiões administrativas do Ceará nos municípios
de Assaré e Jardim, na região do Cariri; Capistrano e Ocara, no Maciço do Baturité; Catarina e Cariús, no Centro Sul e Vale do Salgado; Itatira e Ibaretama, no Sertão Central; Jijoca
de Jericoacoara e Amontada, no Litoral Oeste; Novo Oriente e Ararendá, no Sertão dos
Inhamuns; Potiretama, no Vale do Jaguaribe; Reriutaba, no Vale do Acaraú e Mucambo
na Ibiapaba; bem como nos bairros Curió, Dunas, Pedras, Siqueira e Genibaú, na cidade
de Fortaleza.
Foram criados 20 conselhos gestores municipais e por bairros, com o mínimo três
entidades cada uma, em busca do melhor envolvimento comunitário; um conselho gestor estadual com 13 entidades governamentais e não-governamentais de referência; 32
técnicos – conselheiros também capacitados.
A construção de parcerias foi uma dimensão importante para a realização e o compartilhamento dos objetivos atingidos com o Projeto. Nesses termos, algumas instituições
foram imprescindíveis na execução de suas metas:
• Secretaria de Educação do Ceará – SEDUC
• Secretaria de Ação Social – SAS
• Biblioteca Pública Gov. Menezes Pimentel - BPGMP
• Sociedade dos Amigos da Biblioteca Pública do Ceará
• Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado do Ceará
• Prefeituras Municipais
• Secretarias de Cultura, Educação e Ação Social dos municípios envolvidos no
Programa
• Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar
• União das Primeiras Damas do Estado do Ceará
• UNICEF
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• Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC
• ONG Casa do Conto
• ONG Mediação de Saberes
• Organizações Não-Governamentais dos municípios envolvidos
• Associações comunitárias
Foi com grande alegria que vimos os Agentes de Leitura tornarem-se um Programa
do Ministério da Cultura:
Desde o ano de 2008 com a criação do Programa Mais Cultura do Ministério da
Cultura, o projeto Agentes de Leitura passou a ser um programa de abrangência
nacional em parceria com o Ministério da Educação e com o Ministério do Desenvolvimento Social por meio de convênios com estados e municípios. Hoje existe algo
como 3.000 mil Agentes de Leitura atuando em campo no País. O programa está em
fase de avaliação de seus resultados e impactos e passará por um processo de ajustes e
aprimoramentos no sentido de qualificar sua metodologia e atuação. Mas vale dizer
também que nos alegra ver que o projeto no Ceará mantém sua continuidade pela
SECULT e que em 2014 estão selecionando e formando mais 280 jovens para atuarem
em 52 municípios, conforme edital de seleção pública lançado no dia 03 de janeiro
de 2014 (Fabiano dos Santos , Coordenador de Políticas de Livro e de Acervos – COPLA/ SECULT-CE).

TALENTOS DA CULTURA
Ação Cultural
Suzete Nunes
A cultura, quando percebida como elemento transversal às políticas de desenvolvimento, pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida, para a redução das
desigualdades e para a reversão de situações de risco social geradas principalmente
pelas condições de pobreza. Foi com esse desafio que nasceu o projeto Talentos da
Cultura, primeira ação realizada no âmbito da Secretaria da Cultura com recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP. Instituído pela
Lei complementar 37, de 26 de novembro de 2003, o Fundo Estadual da Pobreza
(FECOP) constitui-se numa fonte de recursos para financiar políticas sociais de en163

frentamento à pobreza no Estado do Ceará em municípios e bairros da capital com
menores índices de desenvolvimento humano (IDH), através de ações voltadas para
a inclusão e sustentabilidade de comunidades de baixa renda.
No âmbito dessa Lei, também foi criado o Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão, instância cuja competência é coordenar a formulação de políticas e diretrizes de
programas e ações governamentais a serem financiadas com recursos provenientes
do FECOP. Vale ressaltar que o Conselho contemplava a representação de dez secretarias estaduais, mas a Secretaria de Cultura não fazia parte dessa composição. Essa
condição histórica dos órgãos de cultura de não serem incluídos como pastas estratégicas na agenda prioritária dos governos não foi aceita pela Secretária Claudia Leitão, que numa articulação iniciada junto ao próprio Governador Lúcio Alcântara,
reivindicou a participação da SECULT na repartição dos recursos do FECOP, sob o
argumento de que a cultura poderia e deveria ser vetor de desenvolvimento na sua
dimensão social e econômica.
Em outubro de 2004, a SECULT obteve aprovação para implantação dos Talentos
da Cultura. O projeto consistiu numa ação de concessão de bolsas de complementação de renda destinadas às pessoas que se encontravam em condições evidentes
de pobreza, mas com vocações e habilidades culturais em suas comunidades. Sob a
responsabilidade da Coordenadoria de Ação Cultural da SECULT e em parceria com
o Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC) foi lançado o edital público para beneficiar 560 pessoas na primeira etapa do Projeto em quatro tipos de bolsa.

Bolsas Talentos da Cultura
Talento Jovem - Bolsa destinada a estudantes da rede pública de educação, com
faixa etária entre 14 e 21 anos, com vocação artística identificada no processo de
seleção, através de oficinas de sensibilização artística e de fomento ã criatividade.
Artista - Destinada aos artistas populares das respectivas comunidades, com prioridade para os artistas chefes de família.
Agente Cultural - Para jovens e adultos com escolaridade de nível médio ou universitário, e com reconhecidas habilidades para mobilização e articulação comunitária em ações voltadas para o fomento das artes e da cultura.
Memória - Destinada às pessoas da terceira idade, a partir de 60 anos, que notadamente eram considerados ‘guardiões da memória’ de suas comunidades, por serem de164

tentores de saberes que fortalecem os traços culturais e reafirmam identidades locais.
O Projeto foi iniciado em áreas com maior concentração de pobreza definidas com
base em critérios estabelecidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará (IPECE), sendo selecionados os 10 municípios cearenses e os 10 bairros de Fortaleza com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Ao longo dos meses de
outubro a dezembro de 2004, somamos esforços junto às prefeituras municipais e a
dezenas de parceiros da sociedade civil para implantar o projeto que passou basicamente por três grandes etapas: formulação dos instrumentais de trabalho; articulação
de parcerias para mobilização de público nas localidades beneficiadas; e processo
seletivo de candidatos inscritos nas quatro categorias de bolsas. Após um total de 1440
inscrições, a seleção foi realizada por uma equipe de 30 profissionais entre técnicos
da SECULT, educadores, pesquisadores e consultores contratados pelo Instituto de Arte
e Cultura do Ceará – IACC. A seleção passou por duas fases: na primeira, verificouse a veracidade das informações do candidato quanto membro de família de baixa
renda. Essa etapa incluía a consulta no cadastro do Programa Bolsa Família e visita
in loco. A última fase de seleção diferenciava-se de acordo com o tipo de bolsa.
As bolsas Talento Jovem e Agente Cultural passaram por oficinas de sensibilização e
criatividade para facilitar a identificação de habilidades e atitudes dos candidatos.
Nas bolsas Artista e Memória foram realizadas entrevistas, audições e outras atividades. O processo de seleção foi muito rico, inclusive para os que não foram selecionados
em virtude do caráter formativo da seleção. Após emissão de cartões aos beneficiários
da bolsa, realizamos o primeiro encontro com os bolsistas no Centro Dragão do Mar
de Arte e Cultura, em Fortaleza, com a finalidade de estimular a troca de experiências
e oferecê-los um primeiro ciclo de formação, incluindo conversas com gestores culturais e visitas guiadas nos principais equipamentos culturais da capital. O impacto foi
maior do que esperávamos, quando nos demos conta que a grande maioria dos bolsistas residentes no interior estava pela primeira vez na capital cearense. Esta situação
não era muito diferente dos residentes da periferia de Fortaleza. A maioria nunca
tinha visitado um centro cultural ou ido ao teatro ou ao cinema!
O Projeto obteve muitos desdobramentos. No caso da bolsa-artista, a experiência identificou verdadeiros talentos que viviam em condições precárias de produção artística
e que, a partir da bolsa, ganharam visibilidade e conquistaram outras oportunidades
de trabalho; a bolsa-memória teve grande impacto, sobretudo, nas cidades do interior,
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onde a maioria dos selecionados vivia da agricultura e cumpria naturalmente o papel
de mantenedores de saberes e fazeres tradicionais. A partir do projeto, esses homens e
mulheres passaram a ser convidados a participar de atividades em escolas e a serem
reconhecidos pubicamente como guardiões e mestres. Um bom exemplo foi o do Seu
Antônio, Mestre do Reisado de Quiterianópolis. Motivado pelo reconhecimento dos
habitantes de sua cidade, após tê-lo visto na televisão, resolveu utilizar parte do recurso da bolsa para fazer da casa dele um espaço para ensinar o reisado às crianças e
jovens de sua comunidade.
Os bolsistas Talento Jovem e Agente Cultural também mobilizaram várias ações, influenciando, inclusive, nos rumos das políticas públicas de suas localidades. É o caso
dos bolsistas dos municípios de Tarrafas, que a partir de articulações com gestores públicos, tiveram papel efetivo na criação da Secretaria Municipal de Cultura. Esse círculo virtuoso foi alimentado por uma programação de capacitação nessas comunidades
com a participação dos bolsistas atuando como multiplicadores. Em 2005, cerca de 40
cursos livres foram realizados pela SECULT nessas localidades, ampliando o público beneficiado. É importante ressaltar o apoio fundamental da equipe de articulação regional da SECULT que atuou em todas as fases de implantação e no acompanhamento do
projeto. A equipe de 12 articuladores regionais, distribuídos por área de abrangência
do Projeto, realizavam visitas técnicas periódicas nas comunidades e mantinham diálogo contínuo com os bolsistas. Esse acompanhamento resultava em relatórios trimestrais de avaliação de resultados. O relacionamento estabelecido entre os articuladores
e bolsistas permitiu maior inserção das políticas da SECULT nessas localidades.
A partir das pesquisas e dos relatórios produzidos na época, verificamos a capacidade
do Projeto de gerar mudanças muito positivas, para além do aumento da renda familiar das pessoas atendidas. O papel formativo e o caráter integrador de suas ações
contribuíram para o resgate da autoestima, o exercício da autonomia, o estímulo do
protagonismo e da cidadania cultural dos bolsistas. Os resultados obtidos nos anos
de 2005 e 2006 alcançaram o reconhecimento no âmbito do Ministério da Cultura,
quando em 2007 o projeto foi selecionado em 3º lugar na categoria gestão pública
do Prêmio Cultura Viva. O êxito do projeto também garantiu a sua manutenção pela
SECULT nas gestões posteriores com o nome de Talentos do Ceará. Desde 2009, a Secretaria de Cultura ganhou assento com membro permanente no Conselho do FECOP.
Essa é a nossa maior vitória!
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QUADRO 7: LOCALIDADES ATENDIDAS PELO PROJETO TALENTOS DA CULTURA
(2005/2006)

Municípios do Estado

Fortaleza (Capital)

Aiuaba
Cariús
Catarina
Granja
Irauçuba
Moraújo
Parambu
Quiterianópolis
Salitre
Tarrafas

Autran Nunes
Cais do porto
Curió
Dunas
Genibaú
Granja Portugal
Parque Presidente Vargas
Pedras
Pirambu
Siqueira

QUADRO 8: PROJETO TALENTOS DA CULTURA (2005/2006) - VALORES MENSAIS
E QUANTIDADES DE BOLSAS POR TIPO
Bolsa

Quantidade

Valor (R$)

Talento Jovem

300
70
60
60

70,00
240,00
240,00
120,00

Artista
Agente Cultural
Memória
Fonte: SECULT / CE , 2006.

MESTRES DA CULTURA TRADICIONAL POPULAR
Patrimônio Imaterial
Em 22 de agosto de 2003, aprovamos a Lei nº 13.351, que instituiu, no âmbito da
Administração Pública Estadual, o Registro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular.
O Ceará se tornou o primeiro estado que regulamentou, através do Decreto nº 27.229 de
28 de outubro de 2003, uma lei desta natureza. O escopo maior desse documento legal é
a proteção dos saberes e fazeres tradicionais relativos às diversas expressões das culturas
tradicionais cearenses. Os mestres da cultura do Ceará passaram a contar com a proteção
do estado, a qual se traduz, de um lado, pelo reconhecimento dos seus talentos ancestrais, através de registro no livro dos Mestres da Cultura, de outro, pela garantia de auxílio
financeiro, em caráter vitalício, ao mestre beneficiado. Como contrapartida, a lei estabelece que o beneficiado deve comprometer-se a repassar seus conhecimentos e técnicas aos
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aprendizes, de modo a assegurar a preservação e a perenização dos seus conhecimentos. Vale observar que a legislação do Ceará estimulou a criação e a regulamentação de
inúmeras leis estaduais e municipais congêneres. Como nossos recursos para garantir os
proventos mensais aos mestres eram escassos e só permitiam ao COEPA o registro de 12
mestres, sugerimos ao núcleo de comunicação do governo a criação de calendários com
os mestres da cultura. Nunca o governo do Ceará produziu calendários tão bonitos! Se
num primeiro momento, a legislação era voltada aos indivíduos, em seguida, iniciamos
discussões com o COEPA para a ampliação da lei aos grupos e comunidades produtoras
e difusoras destes saberes ancestrais.
Embora toda essa legislação seja ainda passível de aperfeiçoamento, a importância da Lei dos Mestres da Cultura é inconteste, para o Ceará e para o Brasil. Não
me refiro aqui somente aos resultados indiscutíveis e concretos da lei: a garantia do
papel do Estado enquanto provedor da sobrevivência material de homens e mulheres
únicos em sua sabedoria e a garantia da preservação da memória dos seus saberes
e fazeres, graças à transmissão aos mais jovens. Seu êxito é tão imperceptível e tão
impalpável como as próprias manifestações culturais dos mestres! No meu convívio
com esses “tesouros vivos”, percebi que o mais significativo em uma política cultural
é sua possibilidade de refazer laços afetivos, de reconstituir dignidades perdidas, de
resgatar solidariedades comunitárias. Por isso, a maior recompensa para os mestres da
cultura popular consistiu na conquista do reconhecimento das comunidades em que
nasceram e viveram.
Inúmeros são os desafios impostos aos direitos culturais em sua trajetória de
efetivação. Sabemos que a cidadania cultural, aventada pela Constituição de 1988, é
ainda uma expressão abstrata e em busca de significados que possam produzir impactos positivos sobre a vida humana. Afinal, todos nós desejamos ser sujeitos dos
direitos culturais. Com o passar do tempo, e o necessário distanciamento da minha
experiência na gestão pública cultural, percebo que, dentre todas as políticas públicas, os mestres da Cultura simbolizaram nossa intervenção mais significativa. Eles me
restituíram a esperança. Através de penitentes, carpinteiros, aboiadores, rezadeiras,
profetas, artesãos, brincantes, poetas, músicos, dançarinos, xilógrafos, durante quatro
anos, conheci o Ceará mas, especialmente, me reconheci, enquanto cearense. Entendi,
de uma vez por todas, que territórios que são muitas vezes tratados como bolsões de
pobreza, são, pelo contrário espaços de grande riqueza! Os governos deveriam rever,
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a partir de um mapeamento dos mestres da cultura popular no Brasil, sua atuação no
País. Esse novo “mapa” seria fundamental para a implantação das políticas públicas
de inclusão social nas diversas áreas (saúde, educação, trabalho e emprego, turismo,
ciência e tecnologia, entre outras).
Lembro que na minha primeira conversa com o Ministro Gilberto Gil, no Seminário
Cultura XXI, eu lhe havia dito do nosso desejo de realizar o registro dos nossos mestres.
Por isso, quando a lei foi aprovada, pedi ao Ministro que gravasse um jingle que havíamos produzido, e que utilizaríamos em todo o estado, para comunicar aos municípios
cearenses a nova legislação. Não posso esquecer a emoção que tive quando ouvi na praça central de Limoeiro do Norte, no I Festival dos Mestres do Mundo, a voz de Gilberto
Gil homenageando os Mestres da Cultura do Ceará (no CD-ROM):
Representam a sabedoria dos nossos avós
tradição da nossa cultura popular
são a fé, resistência, a força, exemplo pra nós,
são os mestres da cultura do Ceará,
mestres da cultura
de coragem e sonhos são feitos
e mostram que no Ceará
o povo merece respeito
PLANO DA BACIA CULTURAL DO ARARIPE
Desenvolvimento Local e Regional
No que se refere à parceria que a Secretaria realizou com outros
estados, é importante destacar a construção do Planejamento
Estratégico da Bacia Cultural do Araripe para o Desenvolvimento
Regional. Instigada pelo conceito de “bacia cultural” proposto
pelo Ministro Gilberto Gil, decidi liderar a construção de um
plano regional para o desenvolvimento da cultura no nordeste. Vale transcrever aqui
um fragmento do prefácio do Ministro Gilberto Gil (LUSTOSA DA COSTA, 2006, p.8) à
publicação que produzimos12, onde os estados do Ceará, Piauí, Paraíba e Pernambuco,
de forma compartilhada e pioneira, formularam um novo conceito de “bacia cultural”:

169

A Bacia Cultural do Araripe funda-se sobre a concepção de território e da teia da
vida que ali se manifesta. A metáfora do rio e sua rede de afluentes orienta e dá forma ao fluxo cultural da região, nutrido por fontes culturais diversas que se fundem e
se desdobram numa rede relacional. A bacia cultural traz, no mesmo fluxo, diversas
nascentes, rios e correntes, únicos em sua diversidade. Dessa confluência, criam-se
novos canais, novas vias e veias culturais. O mesmo rio que irriga o solo sertanejo
irriga a imaginação do povo do sertão. A bacia semântica da qual nos fala Gilbert
Durand funda-se sobre a mesma base simbólica dos vales e nascentes do nosso imaginário criativo. No curso do rio se entrelaçam a teia da vida e a teia da cultura.
O sagrado dever do rio é fluir seguindo os declives do vale, as frestas das rochas e
as sinuosidades do corpo da terra. Atravessa municípios, estados e países sem fazer
conta das divisas e fronteiras estabelecidas pelo homem. Eis que a bacia hidrográfica torna-se ideia-força para a bacia semântica que o programa ‘Bacia Cultural do
Araripe para o Desenvolvimento Regional’ pretende inaugurar. Os fazeres e saberes
locais terão espaço para falar e, de outro lado, alguém, mais precisamente, representantes do poder público, dispostos a escutar... Esperamos que esse grande fluxo
cultural possa irrigar e semear outros projetos como este em outras bacias do País...
Trata-se da cidadania da cultura como esteio da sociedade emuladora de um estado
geralmente atrasado no atendimento, pesado nas suas juntas administrativas e, às
vezes, até mesmo retrógrado para perceber o sopro do avanço. Há milhões de anos,
na Chapada do Araripe, o mar virou sertão. Hoje, com a bacia cultural criada, o
sertão de lá retoma a sua generosidade de mar. O sertão vai virar mar, um mar de
imaginários, de atitudes e de cultura.

A experiência de construção da metodologia foi muito interessante para a realização do Plano. Destaco aqui o papel do SEBRAE na produção de oficinas preparatória em
todos os estados parceiros. Penso que o Brasil se ressente de planejamentos regionais
e, por isso, prejudica e apequena seu desenvolvimento. Ao analisarmos aquele território
em torno da Chapada do Araripe, percebemos a urgência da construção de estratégias
e táticas de desenvolvimento regional que potencializassem e integrassem as atividades
econômicas do Ceará, Piauí, Paraíba e Pernambuco. Trata-se, afinal, de uma região dotada de grande diversidade cultural, mas que se nutre de um imaginário comum. Nosso
(12) O arquivo com o jingle dos Mestres e a publicação do Plano estão entre os arquivos do CD-Rom anexado a este livro.
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grande desafio era produzir um diagnóstico, realizar um mapeamento para produzir um
calendário cultural da bacia. Desejávamos, ainda, levantar as dinâmicas econômicas de
criação, produção, circulação e consumo dos bens e serviços culturais dos quatro estados
para conectá-los, a partir de um projeto maior, fruto da integração de políticas, programas
e ações entre eles.
Apesar da realização exitosa do Plano da Bacia Cultural do Araripe, este nunca foi
implementado.
CRIATIVA BUREAU
Economia da Cultura
No Ceará, o Criativa Bureau daria institucionalidade a uma política pública voltada ao fomento e à formação para o desenvolvimento da economia da cultura. A experiência e os produtos
do Projeto Cultura em Movimento – SECULT Itinerante, principal projeto da Secretaria,
constituíram os seus fundamentos. Ao produzirmos o mapeamento cultural do Ceará,
ao mesmo tempo em que realizamos uma espécie de vade-mecun da cultura, ou seja, o
levantamento dos profissionais, associações e equipamentos, vinculados ao campo cultural, percebemos que havia uma necessidade premente de se estruturar em uma espécie
de escritório de prestação de serviços, que potencializasse todas essas informações obtidas, onde estabelecêssemos um espaço em que se integrassem redes de comunicação e
de fortalecimento dos arranjos produtivos culturais. O Criativa Bureau seria um centro de
empreendedorismo cultural, com a missão de fomentar a economia da cultura, a partir
das seguintes ações:
• Consultoria técnica em planejamento, gestão e elaboração de projetos para os
profissionais das cadeias produtivas da cultura, em parceria com o Sebrae;
• capacitação em gestão e em áreas técnicas de profissionais e empreendedores
culturais, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), através do seu
curso de Economia;
• assessoria no desenvolvimento de produtos e serviços culturais;
• acesso a redes de informações culturais relativas ao mercado de trabalho da cultura, oportunidades de formação, editais e desenvolvimento de projetos;
• fomento à institucionalização, formalização e profissionalização do campo cultural;
• disponibilização de espaço físico para ser utilizado pelas associações e entidades
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representativas13 dos diversos segmentos da cultura para realização de reuniões,
palestras, workshops, seminários e fóruns;
• acesso a oportunidades de emprego no mercado da cultura através do Sistema
Nacional de Emprego – SINE, parceiro presente fisicamente no espaço do Criativa
Bureau numa sala específica para atendimento;
• oferta de informação sobre linhas de crédito e microcrédito orientado através da
parceria com o Banco do Nordeste que ocupou sala no birô para atendimento de
empreendedores culturais.
O Projeto foi inaugurado em dezembro de 2006, com espaço próprio e parcerias
consolidadas, mas foi desarticulado em janeiro de 2007, no início da gestão seguinte. O
Criativa Bureau foi implantado para, a médio prazo, ser gerido por uma instituição com
personalidade jurídica própria, cujo modelo de gestão gerasse autonomia e independência da própria Secretaria, garantindo-lhe sustentabilidade e continuidade na mudança dos
governos. Infelizmente, não houve tempo hábil para tal.
SEMINÁRIOS CULTURA XXI
Produção e Difusão de Conhecimento
Quando realizamos, em março de 2003, o Seminário Cultura XXI
contatamos o seu impacto positivo para a nossa gestão. Por isso,
resolvemos ampliá-lo, transformando-o em um projeto anual da
Secretaria. O Seminário passou a acontecer todos os anos, com o
objetivo maior de trazer para a cultura sua necessária transversalidade, criando-se um
espaço privilegiado de discussão e de interlocução com outras áreas estratégicas para as
políticas culturais. Relacionamos alguns momentos vividos nos Seminários Cultura XXI.
Em todos eles, vivemos momentos históricos relativos às políticas culturais brasileiras,
como veremos a seguir.
Seminário Cultura XXI: Fórum de Cooperação Cultural Internacional (2004)
As relações internacionais foram especialmente estratégicas em nossa gestão. Elas aconteceram com instituições internacionais como o UNICEF, a Fundação Calouste Gulbenkiam, a Fundação Ricardo Espírito Santo, entre outras organizações. Com o UNICEF,
por exemplo, compartilhamos o mapeamento cultural dos municípios, através do Selo
UNICEF para os municípios brasileiros. Com a Fundação Calouste Gulbenkiam e a Fun172

dação Ricardo Espírito Santo de Portugal, realizamos a primeira capacitação para “mestres canteiros”, no Ceará, com o objetivo de formarmos profissionais na região do Vale do
Jaguaribe, que trabalhariam, ao exemplo dos mestres portugueses, com a transformação
das pedras de cantaria.
Mas, sem dúvida, nossa grande ação internacional se deu ao criarmos, em 2004, o
I Fórum de Cooperação Cultural Internacional, exatamente para estimularmos a proliferação de redes de cooperação cultural entre o Ceará e países de vários continentes. Visitei, em Brasília, dezenas de embaixadas para convidar pessoalmente cada embaixador
e adido cultural. Essa ação foi fundamental para o êxito daquela empreitada. Reproduzo
aqui as palavras que pronunciei na abertura desse grande evento que recebeu mais de
40 países e que contou com a presença do Ministro Gilberto Gil e do embaixador-titular
do Itamaraty (LEITÃO; DOS SANTOS, 2006, p. 65-68):
Todos nós que trabalhamos com cultura sabemos que o Estado brasileiro subestimou o seu papel de líder e articulador no campo cultural. Graças à sua dimensão
continental, à sua diversidade cultural, ao seu exemplo de convivência pacifica
entre culturas, o Brasil constituiria o locus privilegiado para uma reflexão sobre o
papel estratégico da cultura na construção das identidades, na inclusão social, na
construção da solidariedade entre os povos. Lamentavelmente, isso não ocorreu.
Pelo contrário. Historicamente os governos não compreenderam o peso estratégico
da cultura brasileira para o nosso desenvolvimento. O resultado disso é que durante muitas décadas o País abdicou do seu papel de realizador de uma política
cultural capaz de criar instrumentos de cooperação e de troca de experiências
entre municípios, estados, regiões e países. Somos um grande ‘caldeirão’ cultural,
somos o repositório de memórias de outros continentes, mas nunca assumimos o
protagonismo cultural como um instrumento político, como uma estratégia de desenvolvimento local e regional. [...]
Hoje, acreditamos, a partir do discurso e da práxis do nosso Ministro da Cultura,
Gilberto Gil, que o Brasil assume este papel de liderança nunca antes ousado.
O Ministério resgata o seu papel de definidor de políticas, comprometendo-se na
criação das condições necessárias para a produção, difusão e inclusão social pela
(13) Na época as entidades representativas com articulações mais avançadas eram as dos segmentos do Audiovisual, da
Dança e das Artes Plásticas.
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cultural, oferecendo aos brasileiros os instrumentos necessários à consolidação
de uma cidadania cultural, especificamente, do direito de todos os brasileiros aos
bens e serviços culturais. [...] Estamos aqui para discutir afinidades, para descobrir diferenças, para avaliar possibilidades de ações conjuntas no campo cultural.
Talvez ainda saibamos pouco uns dos outros mas, certamente, estamos todos extremamente curiosos com a perspectiva de dar e receber, de trocar experiências,
de construir, a várias mãos, ações conjuntas que resultarão em conhecimento
recíproco, em construção de intercâmbios, acordos, consensos e solidariedades.
Talvez através das artes e, portanto, através da estética, possamos construir uma
nova ética, um novo olhar sobre os outros e o mundo que nos cerca. Este Fórum
é mais do que um encontro de interesses de pessoas e de países. Ele representa a
esperança da construção de uma cultura de paz, de uma cultura de não dominação entre países e continentes, pois culturalmente somos todos, sem exceção, países
ricos, países admiráveis, países singulares. Gostaria, por último, de propor, a todos
aqui presentes, a elaboração durante o Fórum de um documento, de uma “Carta
de Fortaleza”, que simbolize esta nossa crença na cultura da cooperação como
um instrumento privilegiado de redenção, desenvolvimento e solidariedade entre
os povos do mundo.

A “Carta de Fortaleza”, produzida neste Fórum, um dos primeiros documentos de
cooperação cultural internacional produzidos no País, foi o resultado de um exaustivo
debate entre o Ceará e os países convidados em torno de possíveis cooperações na área
da cultura. Convidamos, ainda, os secretários estaduais de cultura para participar do certame. Lembro que pesquisamos com antecedência as vocações dos países convidados,
na tentativa de prospectar oportunidades, afinidades e interesses comuns para definirmos
possibilidades viáveis de intercâmbios e parcerias. No I Fórum Internacional ficou decidido que o II Fórum aconteceria no Espírito Santo (o que de fato se deu). Infelizmente, não
houve um III Fórum de Cooperação Cultural Internacional no Brasil. Vale ressaltar que o
Fórum de Cooperação Cultural Internacional foi resultado de um trabalho da equipe da
Secretaria da Cultura do Ceará junto à Assessoria de Relações Internacionais do Governo
do Ceará que articulou e mediou, conosco, o contato com representantes de embaixadas
e consulados no País.
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CARTA DE FORTALEZA

Reunidos nos 16, 17 e 18 de março de 2004, na cidade de Fortaleza, durante o Fórum
de Cooperação Cultural Internacional, realizado sob os auspícios do Governo do Estado do
Ceará, os representantes de 36(trinta e seis) países, assim como o Brasil, através do Estado do
Ceará, expressam e declaram:
- ser a cultura o mais primordial e significativo contrato social entre povos e nações;
- ratificar que o acesso aos bens e serviços culturais constitui direito fundamental dos
povos e das nações, direito este indispensável à valorização da pessoa e veículo privilegiado
de sua inclusão social;
- afirmar que a cultura e as artes são instrumentos fundamentais na construção de sociabilidade do respeito e da tolerância entre indivíduos, comunidades e nações, por promoverem
a autoestima e a consolidação de suas identidades;
- enfatizar que o intercâmbio cultural é uma importante via para a celebração de parcerias
de natureza política, social e econômica entre povos e nações.
Considerando as declarações em epígrafe, propõem:
01. Declarar a cultura como área estratégica de ação do Estado;
02. Lutar para que a cultura seja declarada assunto prioritário no trato entre as nações;
03. Envidar esforços para fortalecer e capacitar gestores culturais, habilitando-os a serem
ferramentas diplomáticas de amizade e de solidariedade entre as nações;
04. Lutar pela plena universalidade e eficácia dos direitos culturais previstos no Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais;
05. Divulgar, através de canais diplomáticos e da mídia internacional, os termos do presente documento;
06. Articular e fomentar novos encontros em prol do intercâmbio cultural.

Fortaleza, 18 de março de 2004
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QUADRO 9: PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CARTA DE FORTALEZA
América do Sul
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Suriname

América Central
Belize
Costa Rica
Cuba
América do Norte

México
Estados Unidos

Europa
Alemanha
Áustria
Bélgica
Espanha
Finlândia
França
Grécia

Holanda
Hungria
Inglaterra
Itália
Noruega
Portugal
Romênia

Ásia
China
Coreia do Sul
Indonésia
Japão
Rússia asiática
África
Angola
Cabo Verde
Congo
Moçambique

Oriente Médio
Israel
Síria

Fonte: elaborado pelas autoras

Seminário Cultura XXI: Cultura e Cidades (2005)
Penso que uma das importantes discussões que trouxemos para o “Cultura XXI” foi
aquela relativa aos destinos das cidades e de suas conexões com a cultura. Lembro que,
no segundo Seminário Cultura XXI, reunimos arquitetos, urbanistas, diretores de centros
culturais, secretários de cultura, gestores de equipamentos culturais, gestores do setor
turístico, pesquisadores, professores, prefeitos, deputados e vereadores, produzindo uma
reflexão transversal sobre o papel da cultura nas cidades. A polifonia de vozes se afinava
a partir de alguns consenso: as cidades mais humanas, mais includentes, criativas e inovadoras eram aquelas alvo de políticas públicas para a valorização da diversidade cultural.
A fala mais densa sobre as cidades, para mim, foi a da professora e pesquisadora
Bárbara Freitag. Ela iniciou seu discurso remetendo-nos à leitura do urbanista Peter Hall,
professor de Arquitetura, Construção, Desenho Ambiental e Planejamento nas universidades de Londres e da Califórnia. (apud LEITÃO, DOS SANTOS, 2006):
No seu livro, Cultura, Inovação e Ordem Urbana, Hall sugere várias pistas para se
pensar as relações entre a cidade e a cultura, propondo cinco olhares: a cidade como
cadinho cultural; a cidade como meio inovador; o casamento de arte e tecnologia; o
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estabelecimento de uma ordem urbana e a união da arte, tecnologia e organização.
Para observar essas cinco dimensões das cidades, Hall propõe uma mirada histórica
sobre o período de ouro das grandes cidades do mundo: Atenas, de Péricles, Florença Renascentista, Londres shakespeariana, a Viena, das Valsas de Strauss, Paris das
Luzes e Berlim da Invenção. Além dos gênios criadores que atravessaram todas essas
cidades, sabemos que as cidades, com suas infraestruturas culturais e tecnológicas,
são responsáveis pela potencialização ou não dos talentos individuais. Se Leonardo
da Vinci projetou um avião, as condições tecnológicas do seu meio não ermitiram
dar concretude ao que sua imaginação idealizava! Por isso, Peter Hall procura estabelecer algumas conclusões, frutos do que haveria de comum nessas cidades, nos seus
períodos áureos e que se eternizaram em nossos imaginários:
1 Em nenhuma das seis cidades, a ‘idade de ouro’ surgiu do nada ou de repente. Em
todos os casos ela foi fruto de vontade política e de investimento em arte e cultura;
2 Todas as cidades só atingem seu apogeu por terem rompido com fases históricas
anteriores, aventurando-se no novo;
3 Todas essas cidades tornaram-se “criativas”, pela sua atitude cosmopolita, sua
abertura a outras terras e gentes, sem xenofobia ou falsos nacionalismos;
4.Todas as cidades investiram em uma infraestrutura tecnológica e numa educação
capazes de permitir a eclosão da inventividade e da inovação.

Bárbara Freitag conclui sua palestra, advertindo-nos sobre a tentação de copiarmos
ou importarmos modelos “europeizantes” na construção de nossas cidades. Penso que o
Seminário Cultura XXI foi extremamente oportuna em trazer à baila a temática da cultura
nas cidades. Afinal o século 21 é e será o “século das cidades” e o debate entre a cultura
e as cidades precisa avançar, concretizando-se nos planos diretores, projetos urbanísticos
e tomadas de decisão dos gestores municipais no planeta.
Seminário Cultura XXI: Cultura e Comunicação (2006)
Discutir as relações e os conflitos entre Cultura e Comunicação era da ordem do
dia, em 2006. Naquele ano o Brasil vivia um momento importantíssimo, pois determinará
o novo padrão tecnológico para a TV digital. Por isso, decidimos trazer essa discussão
para o Cultura XXI e convidar personalidades e protagonistas estratégicos do campo das
comunicações e da cultura no Brasil.
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Naqueles meses, durante aula inaugural na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, o Ministro Gil havia lido um cordel, particularmente
provocativo, escrito por uma jornalista de Recife, chamada Luciana Rabelo, que era extremamente crítico ao Ministro das comunicações, Hélio Costa. Não deixamos de lê-lo no
Seminário Cultura XXI, em apoio ao Ministro Gilberto Gile à postura do MinC. Sabíamos
todos que, nessa disputa entre “governos”, o Ministério da Cultura, apesar da liderança
do Ministro, acabaria sendo derrotado pelo Ministério das Comunicações. Mas, era muito
importante assumirmos e apoiarmos, naquele momento, a visão do MinC:
Três modelos são usados
em países estrangeiros.
Falta agora o brasileiro
que já vem sendo estudado,
mas não é incentivado pelo Ministro Hélio Costa
que com uma conversa bosta
‘só que saber da imagem’
e do que traz de vantagem
o comércio de resposta.
Hélio já quer escolher
o modelo do Japão.
E nós, a população,
queremos compreender
por que não desenvolver
um modelo brasileiro
e trocar com o estrangeiro
a nossa experiência?
É preciso paciência,
não pode ser tão ligeiro.
Nossa tecnologia
poderá desenvolver
um modelo de TV
que nos dê soberania,
impulsione a economia
pra benefício geral
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e a política industrial
tomará um novo impulso,
mas é preciso ter pulso
pro sonho virar real
Os conflitos estavam postos e eram inegáveis os antagonismos entre os discursos
da cultura e das comunicações no Brasil. Por sua vez, o Ministro Hélio Costa criticava
veementemente a proposta de criação da Ancinave (Agência Nacional do Cinema e do
Audiovisual) proposta pelo Ministro Gilberto Gil, denunciando as visões opostas sobre
cultura e comunicação no governo Lula.
O Cultura e Comunicação trouxe para o Ceará, naquele ano, todas os argumentos,
emoções e paixões que envolviam essas disputas. E, mesmo se, no caso da TV Digital, o
modelo escolhido tenha sido o japonês, o Seminário permitiu, através de reflexões como
a do Ricardo Kotscho, André Lemos, Arlindo Machado, Autur Matuck e Juremir Machado,
dar visibilidade e aprofundamento a um debate que revelava a incoerência do Governo
Federal na formulação de políticas e, por conseguinte, na sua vulnebilidade ao ceder aos
interesses das indústrias culturais e de seus respectivos lobbies.
EVENTOS ESTRUTURANTES
Difusão e Capacitação cultural
No primeiro ano de nossa gestão, fomos esboçando um primeiro mapeamento cultural do estado. Em 2003, estive reiteradas vezes em conversas e encontros em todas as
regiões. Começávamos a estruturar Fóruns Regionais de Cultura e Turismo e, para isso,
precisávamos ouvir a população, a governança local, o campo cultural. No primeiro ano
entendi que um secretário estadual necessita viajar muito para criar canais efetivos de
relacionamento com os municípios. Impossível ser um secretário estadual mantendo-se
sentado em sua mesa, na capital!Essa aproximação com os municípios foi fundamental,
pois, aos poucos, fomos mapeando vocações, produzindo diagnósticos e nos preparando
para potencializar essas vocações, a partir da consolidação de um calendário de grandes
eventos culturais, que contemplassem em suas diferenças um princípio comum: o apoio
à criação, difusão/circulação fruição/consumo de bens e serviços culturais voltados às às
regiões do Ceará. Resolvemos, então, chamar esses eventos de “estruturantes”, por terem
como objetivo primordial a estruturação do campo cultural daquele território. Assim, ao
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longo de nossa gestão, fomos construindo uma agenda de Eventos Estruturantes que
acontecia em diferentes meses do ano, em todas as regiões do Ceará, o que representou
uma primeira experiência de produção de um calendário turístico-cultural para o estado.
Vale esclarecer que os Eventos Estruturantes foram constituídos de forma singular,
a partir do perfil e das necessidades de cada região. Algumas delas já possuíam um mínimo de infraestrutura para sediar os eventos, outras, não. Alguns eventos já existiam,
outros foram criados para potencializar outras vocações.
O Encontro de Trovadores e Repentistas do Sertão Central, por exemplo, foi proposto por um realizador cultural e abraçado pela Secretaria, enquanto que a Mostra Cariri
das Artes surgiu de uma parceria com o SESC. Os demais eventos foram assumidos pela
própria Secretaria, em parceria com organizações oriundas das regiões: o Festival de Música da Ibiapaba, o Festival de Circo, Bonecos e Artes de Rua dos Inhamuns, o Festival
de Música de Câmera do Centro-Sul, a Festa do Livro e da Leitura de Aracati e do Litoral
Leste, o Festival de Dança do Litoral Oeste e do Vale do Curu. Consideramos, também,
“estrurante” o Festival de Teatro de Guaramiranga, que já existia como evento municipal,
quando chegamos na Secretaria, mas que possuía um indiscutível potencial para se tornar regional, Buscamos ampliar sua dimensão e seus impactos, envolvendo e estendendo
suas ações aos outros municípios do Maciço de Baturité.
Entre as críticas que recebemos sobre os Eventos Estruturantes, dizia-se que não
seria papel do Estado criar e produzir eventos culturais. Ora, com o histórico desamparo
dos municípios diante da concentração de recursos humanos e financeiros nas capitais
brasileiras, sabemos que o campo cultural do interior é desarticulado e amador. E, se
há carência de gestores e produtores especializados em cultura nos governos federal e
estaduais, as dificuldades dos municípios neste setor são ainda mais dramáticas! Quantas
vezes ouvi dos prefeitos cearenses que o seu município não contava com nenhum profissional qualificado para produzir ou, ainda, captar recursos para seus projetos! Por isso,
mais uma vez, não esperamos que “Maomé viesse à montanha”. Pelo contrário, decidimos “levar a montanha à Maomé” (começamos os Eventos Estruturantes literalmente na
montanha, com o Festival de Música na Serra da Ibiapaba!)
No processo de construção dos Eventos Estruturantes, identificamos em cada região instituições que poderiam propor os festivais e, ao chamar cada uma delas, oferecíamos nossa parceria para a realização dos mesmos. A presença do estado tinha, mais
uma vez, uma grande função “pedagógica”, pois o poder público passava a fomentar
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em cada região a organização de uma cadeia produtiva de grandes eventos. Era necessário tempo e continuidade dessas ações para a estruturação dessas cadeias e, por conseguinte, para a sedimentação de cada evento (infraestrutura, logística nos municípios,
formação de público) e do surgimento de novos eventos, a partir daqueles propostos
ou apoiados pela SECULT.
Embora fossem sediados em um ou em alguns municípios de cada região, os Eventos Estruturantes foram sempre concebidos de forma itinerante, ou seja, se as atividades
de formação, relativas à determinada linguagem artística aconteciam em um município,
outros sediavam demais atividades. Entre os critérios de escolha dos municípios-sede,estavam o reconhecimento da força de uma determinada atividade artística, assim como o
valor do seu patrimônio edificado. Nosso objetivo era dar visibilidade turística a essas cidades, ao mesmo tempo em que propúnhamos novos usos a esses conjuntos arquitetônicos. Lembro que sugeri à Secretaria do Turismo a realização de uma campanha constante
de divulgação dos Eventos Estruturantes na capital, com o objetivo de criar e promover
destinos turísticos regionais a partir de eventos culturais. Infelizmente, não obtive êxito.
Os primeiros Eventos Estruturantes que produzimos me fizeram compreender o
quanto as pastas governamentais estavam despreparadas para realizar parcerias! Em
grande parte dos casos, os municípios que iriam sediar os eventos não possuíam infraestrutura para recebê-los (alimentação, energia elétrica, água, hospedagem, acesso), o que
implicaria em uma ação transversal do governo para garantir as condições necessárias
ao êxito dos mesmos. Tivemos grande dificuldade em contar com o apoio de outras
secretarias, mas aprendemos muito com os nossos erros, especialmente, com os erros
de planejamento relativos aos primeiros eventos, que nos permitiram aperfeiçoar nossa
ação, nos eventos posteriores. Lembro, por exemplo, que no Festival de Música da Ibiapaba, “acabamos” com os alimentos do município “esvaziamos” os supermercados e as
padarias! Além de termos provocado um blecaute na cidade, em função da grande carga
elétrica demandada pelos espetáculos ao ar livre!
Mas como conseguimos realizar esses grandes eventos, com os parcos recursos da
Secretaria? Vale descrever aqui a tecnologia de financiamento dos Eventos Estruturantes.
Para realizá-los, precisávamos de recursos financeiros novos, além dos previstos pelo Fundo Estadual de Cultura, que sequer eram satisfatórios para a manutenção dos equipamentos culturais e das demais organizações vinculadas à Secretaria! Construímos, então, uma
metodologia de financiamento assim definida: um terço dos recursos provinham do Fundo
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Estadual da Cultura, um terço das estatais ou empresas privadas (a partir de um trabalho
de captação através da Lei Rouanet, que eu própria liderava); finalmente, o outro terço
era obtido através de negociações realizadas com os prefeitos, secretários e dirigentes dos
municípios onde os eventos eram sediados. Dessa forma, realizávamos uma espécie de
“escambo” com os municípios, conseguindo apoios e construindo parcerias para a infraestrutura dos eventos, ou seja, alojamento, alimentação, transporte, entre outros elementos
necessários à sua realização. Um dos impactos mais interessantes relativos aos Eventos
Estruturantes se deu ao longo dos anos: a construção, entre municípios de uma mesma
região, de uma cultura de cooperação. Lembro de uma frase que eu repetia sempre para
os prefeitos quando os recebia na SECULT, ou era recebida por eles nas respectivas prefeituras: “um município sempre poderá menos do que um consórcio de municípios!”.
Festival de Música de Câmara do Centro-Sul e Vale do Salgado
A realização do Festival foi fruto do Programa de Apoio à Criação Artística e Cultural, a partir do fomento à linguagem musical, especialmente, dos instrumentos que
compõem as bandas de música municipais.

O Festival foi criado para estruturar e apoiar o Sistema Estadual de Bandas de
Música no Ceará. Sua proposta era a de apoiar, sobretudo, os instrumentistas e maestros
das bandas de música, realizando diagnósticos e propondo ações para o campo musical.
Num período de 10 dias chegamos, em sua primeira edição, a um público de 25 mil pessoas por meio de 39 apresentações nas cidades de Iguatu e Icó, entre grupos e bandas de
música de várias linguagens como o canto, erudito, popular ou contemporâneo, a música
instrumental brasileira e, em especial, a nordestina, aglutinando 1400 profissionais da
área, com a participação de 319 alunos de 14 cidades.
O Festival propôs novas possibilidades à música de câmara, partindo de uma
articulação que aproveitava os corpos musicais existentes na região, como a Escola de
Música Maestro Eleazar de Carvalho, em Iguatu, (berço do maestro Eleazar de Carvalho)
onde eram realizadas as oficinas dos instrumentos de cordas, assim como no Teatro da
Ribeira dos Icós, construído em 1860, o mais antigo teatro do Ceará, que, por sua vez,
compõe um conjunto arquitetônico tombado pelo IPHAN. O Festival foi fruto da integração da política de fomento à música e a de fomento ao patrimônio material. Com
recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) conseguimos recursos
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especiais para a compra de instrumentos musicais. Além da reposição nas bandas de
música, conseguimos comprar instrumentos para grupos de jovens (baixos, guitarras,
baterias) e de conjuntos de música tradicional (sanfonas, zabumbas, triângulos). Nunca
esquecerei quando, ao final da gestão, reinauguramos o Teatro da Ribeira dos Icós (com
recursos do Programa Monumenta do IPHAN) com um piano um quarto de cauda. A
cidade veio ouvir Debussy e Ravel no Largo do Théberge, iluminado por uma magnífica
lua cheia! Vale dizer que o Festival de Música do Centro Sul e do Vale do Salgado foi
descontinuado, após nossa gestão.
Festival de Dança do Litoral Oeste e Vale do Curu
O Festival teve por objetivo fomentar o campo da dança no Estado, especialmente
em municípios já vocacionados e dotados de escolas permanentes para essa linguagem. Por isso, Itapipoca, Paracuru e Trairi foram suas principais sedes.

A riqueza do Festival se dava especialmente pelo encontro das manifestações artísticas tradicionais do litoral cearense (do Coco do Iguape e do Alagadiço, ao Reisado de
Quiterianópolis, passando por danças indígenas dos distritos de Itapipoca, por exemplo)
com as produções contemporâneas. O Evento reuniu na sua primeira edição 18.000 pessoas. Constituído de espetáculos, oficinas, residências, mostras de vídeos e palestras com
profissionais da dança do Ceará e de outros estados e países, esse Festival teve grande
repercussão nos municípios. Lembro que alguns prefeitos, no início, alimentavam um
grande descrédito sobre o mesmo. Mas à medida que realizamos o primeiro, com a presença maciça das populações nas ruas e praças, os chefes dos poderes executivos locais
foram mudando de ideia! Não poderia deixar de citar aqui o trabalho empreendedor realizado em Paracuru por Flávio Sampaio. Nunca poderei esquecer a emoção que tive ao
ver, pela primeira vez, jovens, filhos de jangadeiros, superando preconceitos e dançando!
Simplesmente, dançando!
Festival dos Inhamuns – Circo, Bonecos e Artes de Rua
Realizado nos municípios de Aiuaba, Arneiróz, Crateús, Parambu, Quiterianópolis e Tauá, a primeira edição do Festival recebeu um público de 40.000 pessoas e
promoveu o intercâmbio de experiências entre grupos de artistas da região, de
outros estados e países.
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Na região dos Inhamuns, o grande patrimônio cultural é o arqueológico e espeleológico. É um território mágico praticamente intacto (pela sua distância geográfica da
capital) e com um grande potencial para as Artes de Rua. Por isso, o circo se tornou
a grande aposta nos sertões dos Inhamuns. Graças ao Festival, a Secretaria conseguiu
cadastrar os grupos de circo do Ceará, para então definir uma política pública, com os
artistas, para do setor.
Quando conheci Arneiróz, pensei comigo que aquela cidadezinha (um cenário cinematográfico!) era especial! Não posso esquecer do presente que tive ao passar o meu
aniversário lá, em pleno Festival! Todas as casas em torno da praça da igreja serviam de
camarins e espaços de apoio aos circenses. Começamos por uma espécie de procissão,
onde a população se misturava aos palhaços, trapezistas, malabaristas e “bonequeiros”. As
luzes da cidade foram apagadas e acendemos tochas que carregávamos conosco. Abrindo
o desfile, vinham um arlequim e uma colombina com grandes pernas de pau. Vestidos de
branco, aqueles artistas franceses pareciam ter nascido para viver aquela noite em Arneiróz!
Momentos como esse são indescritíveis e fazem parte das minhas memórias mais caras!

Encontro Mestres do Mundo do Vale do Jaguaribe
O Encontro foi fruto da legislação de proteção aos Mestres da Cultura Popular do
Ceará, publicada em 2003, assim como da inequívoca vocação do Vale do Jaguaribe para as manifestações ancestrais das culturas tradicionais.

Constituída de uma ampla programação de seminários destinados à discussão sobre a transmissão dos saberes e fazeres tradicionais, de espaços de diálogo da população,
pesquisadores e artistas com os mestres, além de apresentações artísticas as mais diversas
(bois, reisados, danças típicas, bandas cabaçais, rabequeiros, quadrilhas, repentes, cordéis, coco de roda, teatro de bonecos e maracatus, artesãos, sineiros, aboiadores, bacamarteiros, sineiros, gravuristas, entre outros) o Evento, em sua primeira edição, envolveu
mestres de vários continentes (Japão, Índia, Portugal, México e Argentina), nove estados
brasileiros, em um total de 700 artistas, atingindo um público de 60 mil pessoas.
As lembranças do Mestres do Mundo são, dentre todos Eventos Estruturantes, talvez as mais fortes. Lembro de uma “aula-espetáculo” que Antônio Nóbrega realizou dentro do Campus da Universidade Estadual do Ceará em Limoeiro do Norte, para os mestres
da cultura ali presentes. De repente, compreendi que a maior fonte da produção musical,
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da pesquisa sobre as danças populares e sobre a dramaturgia das festas brasileiras, produzida pelo importante Movimento Armorial, estava ali diante dos meus olhos! Presenciei
emocionada aquele momento emocionante em que dezenas de mestres sentados, viam
e ouviam atentos as palavras de Nóbrega, que os chamava para ilustrar sua fala, enfim,
para demonstrar com os mestres aquilo que ele dizia. Estar ali, vendo e ouvindo aquela
“aula magistral” com os mestres da nossa cultura (Dina Aboiadora, Antônio Aniceto, Aldenir do Reisado, entre outros) representa um dos momentos mais impressionantes que
vivi a frente da SECULT!
Festival Música na Ibiapaba
O Festival teve como sede principal a cidade de Viçosa do Ceará, cidade tombada
pelo IPHAN e reconhecida pela sua vocação musical. Pela proximidade de Viçosa
do Piauí, imediatamente compreendemos que aquele Festival teria um grande
potencial para se tornar um grande encontro de instrumentistas do norte e nordeste do País.

O Festival foi um sucesso desde sua primeira edição. Músicos profissionais e amadores, cantores, professores de música, pesquisadores e demais interessados nos fizeram
encerrar muito cedo as inscrições e lotaram as aulas e as apresentações. Nossa dificuldade era levar de volta para Fortaleza alguns nomes consagrados que, simplesmente, se
encantaram com aquela cidade linda, de clima agradável, com uma cachaça deliciosa.
Assim foi com Luiz Melodia, Johnny Alf e Miúcha!.A proposta do Festival, ao contribuir
na estruturação do campo musical da região, era a de apoiar a criação de uma escola de
música na Ibiapaba.
Festa do Livro e da Leitura de Aracati e do Litoral Leste
A Festa foi decorrente de uma demanda do Litoral leste do Ceará, tendo
como principal objetivo fomentar a leitura nessa região, a partir dos municípios de Aracati, Fortim, Icapuí, Beberibe e Cascavel. A Festa surgiu para
promover o encontro entre escritores e a população, propondo atividades de aproximação dos
livros dos seus potenciais leitores. Com a participação, em sua primeira edição, de cerca de 25.000
pessoas, o evento se tornou um programa obrigatório dos professores e alunos das escolas públicas
do Litoral Leste, buscando aproximar escritores do público potencial leitor, por meio de conversas e
relatos de escritores sobre suas experiências nos processos de escrita e de leitura.
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Ao longo da Festa, acontecia uma feira de livros permanente, além de oficinas
literárias de conto, poesia, cordel, histórias em quadrinhos e ilustração, destinadas aos
estudantes e professores, como forma de instigar a produção textual no ambiente escolar
da região, Também eram realizados Cortejos de Leitura e Escritura, na cidade de Aracati,
no sentido de valorizar o patrimônio material e imaterial, através de leituras dramáticas e
de produções textuais sobre o sítio histórico, também tombado pelo IPHAN.
Lembro que fomos ao MinC, eu e o governador, para pedirmos o apoio do Ministro
Gil à nossa festa. Insistimos com ele que, diferentemente de festas literárias voltadas a
uma população leitora, queríamos construir um evento para quem ainda não lia, exatamente para desenvolver nessa população excluída o desejo de ler, de ouvir e contar
histórias. Tivemos, com o apoio do Ministro, a divulgação da Festa em vinhetas da Rede
Globo de Televisão: ‘Cultura, a gente se vê por aqui...”
Nos grandes espetáculos, à noite, ressaltávamos a integração da música com a literatura brasileira e os próprios artistas que ali se apresentavam nos ajudavam com essa
tarefa. Lembro do espetáculo do Tom Zé que lotou as belas ruas de Aracati e que animou
os seus casarios. Realizávamos, ainda, sessões de história oral com moradores idosos,
detentores da memória oral da região, sessões que aconteciam nos edifícios tombados
pelo patrimônio histórico e cultural de Aracati, espaços que serviram de cenário para a
expressão das memórias coletivas e afetivas da cidade.
Mostra Cariri das Artes
Sediado especialmente nos municípios do Crato, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, além de outras 19 cidades do Cariri, a Mostra reunia atividades artísticas
nas áreas do teatro, circo, música, literatura e artes plásticas. Ela nasceu da Mostra SESC de Teatro
que já acontecia na região. Em sua primeira edição, recebeu um público de 398.000 pessoas, o que
sugeria o potencial do Evento para a consolidação do Turismo Cultural e Religioso da região.

Sempre brinquei com a minha equipe, dizendo que o Cariri deveria ser para nós
como o Vale Inca dos peruanos, tal a riqueza desses territórios! Embora dotada de uma
infraestrutura hoteleira bastante razoável e de uma extrema diversidade cultural, historicamente o Cariri ainda não foi objeto de políticas públicas que o transformem em um
destino turístico estadual, nacional e internacional. Por isso, decidimos que a primeira
diplomação dos Mestres da Cultura Popular, ainda em 2003, aconteceria na cidade do
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Crato, com o Ministro Gilberto Gil. Penso que, nas suas memórias de gestor cultural,
essa noite ficou e ficará.
Festival Internacional de Trovadores e Repentistas
A Região do Sertão Central, composta por 21 municípios, mobilizou-se para
receber o Festival, a partir das cidades de Quixadá e Quixeramobim, dada sua
grande vocação para o repente e o cordel.

Duas etapas seletivas antecederam ao Festival. Na primeira delas foram selecionados os grupos populares para a programação oficial do Evento, no município de Senador
Pompeu. A etapa seletiva, que selecionou as duplas de violeiros, aconteceu na cidade
de Boa Viagem.
É interessante ressaltar o caráter internacional dos “Eventos Estruturantes’, mesmo
daqueles que pareciam ser tão nordestinos! A tradição do improviso e da poesia popular
deu ao Festival uma dimensão ampla e transversal. Ao mesmo tempo, oportunizou encontros acadêmicos sobre literatura e poesia populares com pesquisadores de vários países.
O Festival foi visitado por 20.000 pessoas, na sua primeira edição. Além da presença de artistas consagrados no cenário nacional e internacional, o Festival realizou uma
feira de cordéis, recitais de poesia e aboios, lançamentos de cds de cantorias, exposições
de artesanato regional, de xilogravuras, bem como oficinas de instrumentos musicais e
literatura de cordel. Paralelo ao Festival aconteceu ainda uma mostra de cinema nas duas
principais cidades da região, além de seminários voltados à poesia, em parceria com a
Universidade Estadual do Ceará.
Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga
Com ação direta do Festival nos municípios de Guaramiranga, Baturité, Aratuba e Pacoti, o Evento, que em 2005 contou com a participação de 20.000
pessoas, contribuiu de forma efetiva para a estruturação do Maciço de Baturité como um um destino turístico voltado, ao mesmo tempo, à natureza
e à cultura.

O Festival é uma realização da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiganga (AGUA)
e do Theatro José de Alencar, promoção da Prefeitura Municipal de Guaramiranga e do
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Governo do Estado do Ceará, através da SECULT. Sua fixação no calendário cultural da
região criou sinergias positivas para outros eventos culturais (como o Festival de Jazz e
Blues, os festivais de gastronomia, entre outros). Guaramiranga o menor município do estado, situado em uma serra, (tradicionalmente voltada à produção de café, banana e milho) mereceu da SECULT cuidados especiais em função da fragilidade da sua geografia.
Afinal, festivais trazem pessoas que, por sua vez, produzem lixo, consomem e descartam
produtos de forma inadequada, esgotam sistemas de saneamento básico incipientes. Por
isso o Estado deve assumir o seu lugar de fiscalizador da iniciativa privada, no sentido de
não permitir que se mate “a galinha dos ovos de ouro”, ou seja, que não sejam dilapidados o patrimônio natural em nome do crescimento da produção cultural.
COLEÇÃO NOSSA CULTURA
Memória
Concebida, ao mesmo tempo, como um espaço de divulgação da cultura em todas
as suas vertentes, e de memória da própria Secretaria da Cultura, a Coleção Nossa Cultura
foi criada em nossa gestão, a partir de duas linhas editoriais fundamentais: a Série Documenta, definida como um canal de informação sobre os rumos das políticas públicas da
Secretaria da Cultura, enfatizando a transparência e os resultados obtidos na gestão; e a
Série Pensamento, na qual pesquisadores teriam a oportunidade de divulgar sua produção científica sobre o campo cultural, as políticas, a gestão, as linguagens artísticas, os
setores culturais e suas dinâmicas econômicas, entre outras áreas correlatas14.
Compreendendo a memória como fundamento de qualquer política cultural, a
Coleção Nossa Cultura foi criada com o objetivo de contribuir para a produção e difusão
de conhecimento na área da cultura. Desse modo, definimos como objetivo da Coleção:
Objetivo - Promover, valorizar e difundir as expressões artísticas, movimentos
culturais, patrimônio material e imaterial e registro das políticas e da gestão pública na área da cultura no Ceará.
Atividades desenvolvidas - Durante o ano de 2006, foram contratados diversos
profissionais para pesquisarem o material que comporia a Série Documenta. A
partir dos dados levantados, os pesquisadores elaboraram seus textos que foram
revisados tecnicamente pelos colaboradores da SECULT. Quanto à Série Pensamento, organizou-se um Conselho Editorial com profissionais da área, que fez a
escolha de 03 (três) trabalhos acadêmicos a serem publicados.
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A Coleção Nossa Cultura também foi produzida para que, parte
dos livros publicados fosse doada à rede estadual de ensino público,
bibliotecas públicas, universidades, centros de pesquisa, além de outras organizações voltadas aos estudos da cultura.
Série Documenta
• Livro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular do Ceará. Autoria
de Gilmar de Carvalho;
• 40 Anos da Secretaria da Cultura do Ceará. Organizadores: Fabiano
dos Santos e Mardônio e Silva Guedes: Memória e Documentos Históricos - A História da SECULT por seus secretários - Os Equipamentos
Culturais;
• Editais da SECULT: Instrumentos de Valorização das Culturas Regionais. Organizador: Pedro Domingues;
• Inventário do Acervo de Artes da Secult: publicação das obras de
arte que compõem o acervo da Secretaria da Cultura. Organizadores:
Dodora Guimarães e Juliana Muniz Catunda;
• Legislação Cultural. Organizadora: Daliene Silveira Fortuna Lopes;
• Travessias Literárias: Memória da 6ª Bienal Internacional do Livro do
Ceará - 2004. Organizadoras: Cleudene Aragão e Vânia Vasconcelos;
• Formação Profissionalizante em Cultura: A experiência da Secretaria da Cultura
do Ceará. Autoria de Silas de Paula;
• Aspectos: Revista do Conselho Estadual da Cultura e do Conselho Estadual de
Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará. Organizador: Fabiano dos
Santos;
• Guia dos Bens Tombados no Estado do Ceará. Autoria de Beatriz Helena Nogueira Diógenes e Romeu Duarte;
• Selo de Responsabilidade Cultural. Autoria de Luciana Guilherme;
• Plano de ação da Bacia Cultural do Araripe para o Desenvolvimento Regional.
Autoria de Frederico Lustosa;
• Seminário Cultura XXI: Seleção de Textos. Organizadores: Cláudia Leitão e Fabiano dos Santos;
(14) Algumas dessas publicações compõem o CD-ROM que acompanha o Livro.
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• Era uma vez... Mil e uma histórias: Memória da 7ª Bienal Internacional do Livro
do Ceará - 2006. Organizadores: Fabiano dos Santos e Edlisa B. Peixoto.
Série Pensamento
• Floresta do Cordel. Autoria de Angelica Höffler;
• O Despertar da Memória. Autoria de Erotilde Honório;
• Gustavo Barroso e a tragédia sertaneja. Autoria de Raimunda Rodrigues de Oliveira.
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CULTURA EM MOVIMENTO
PROGRAMA VENCEDOR
DO PRÊMIO CULTURA VIVA

Em pouco tempo, o Programa Valorização das Culturas Regionais tornou-se uma espécie de “carro-chefe” de nossa
gestão pois, entre os outros programas, ele se destacava
pelos seus objetivos de inclusão e descentralização. Destinava-se, ainda, a estabelecer mecanismos de política institucional para o desenvolvimento cultural, com foco nas
demandas regionais e na gestão compartilhada com todos os municípios cearenses.
Valorizar as culturas regionais significava conhecer e reconhecer a existência de um
campo cultural fora da capital cearense; criar canais de interlocução com os municípios,
fomentar as diversas vocações regionais, capacitar artistas, gestores e produtores na capital e no interior, além de definir projetos de incentivo à criação, circulação e consumo
de bens e serviços culturais em todo o Ceará.
O Programa acabou por transformar, pouco a pouco, a imagem distante que a Secretaria mantinha no interior do estado. Essa transformação começou a ser percebida, já a
partir do segundo ano, quando começamos a receber manifestações favoráveis às
nossas ações, que resultavam na ampliação de nossas parcerias com todo o estado.
Era chegada a hora de se realizar um gesto maior, uma aproximação ainda mais efetiva e eficaz de descentralização. Havia chegado o momento de deslocar a própria
Secretaria da Cultura da capital e fazê-la percorrer todas as regiões do estado! O gesto
simbólico de criar sedes regionais provisórias para a SECULT, não seria o passo definitivo para a sua aproximação com os municípios e regiões mais distantes? Assim,
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surgiu, dentro do Programa Valorização das Culturas Regionais, o Projeto Cultura em
Movimento: SECULT Itinerante.
De início, o Projeto foi recebido com ceticismo pelo próprio governo estadual, o
que era de se esperar. Afinal, como um órgão público, sempre sujeito a controles, interdições e obstáculos de natureza burocrática, poderia desenvolver a necessária mobilidade organizacional para percorrer todas as regiões do estado? Sabíamos que a Secretaria,
pela sua própria natureza, era vocacionada ao imobilismo e à rigidez, simbolizada pela
própria estrutura imutável do poder público. As secretarias estaduais de cultura, que
estão quase sempre abrigadas em prédios no centro das cidades, em geral tombados
pelo Patrimônio Histórico, simbolizam, de um lado, o imobilismo do Estado, de outro,
uma certa pompa e circunstância que a cultura empresta aos seus gestores. Ora, aquela
proposta de “diáspora” da própria Secretaria, representava uma rebeldia a essa tradição
algo “aristocrática” das secretarias de cultura. Estávamos a fazer, com a criação do Projeto,
uma “secretaria nômade”, quase uma provocação a uma velha repartição pública, refém
de sua própria paralisia e isolamento:
O nomadismo é totalmente antitético à forma do Estado moderno. Este busca, de
forma constante, suprimir o que considera uma sobrevivência de um modo de vida
arcaico. Fixando-se, pode-se dominar (MAFFESOLI, 1997, p. 22).

Segundo Maffesoli (1997), o nomadismo não se afina com a gestão pública, pois é
próprio do político, nos seus objetivos de controle e de dominação, desconfiar de tudo
o que é errante, de tudo o que escapa ao olhar. Se o Estado deseja tudo ver, tudo controlar, tudo classificar, tudo mensurar, nosso Projeto representava uma ação indesejável e
inoportuna aos interesses da gestão pública! Mas, graças à compreensão do governador,
conseguimos superar os maiores obstáculos e, em 2005, saímos de Fortaleza para uma
“expedição” de conhecimento e reconhecimento do Ceará, com retorno previsto para o
dia 06 de agosto de 2006, data de aniversário de 40 anos da Secretaria.
No seu caminhar, o SECULT Itinerante mapeou o patrimônio material e imaterial,
cadastrou artistas e profissionais da cultura; assessorou prefeituras na estruturação de
seus sistemas municipais de cultura, fortaleceu as redes estaduais de bibliotecas, museus, teatros, arquivos, centros culturais e bandas de música; capacitou artistas, gestores e produtores culturais e, ainda, fomentou uma intensa programação artística com
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espetáculos e exposições gratuitas para o conjunto da população com vistas a alcançar
os seguintes objetivos:
• reconhecer o patrimônio cultural cearense a partir de identificação e registro de
bens materiais e imateriais;
• subsidiar o setor cultural a partir da identificação de seus profissionais e atividades;
• orientar instâncias gestoras de cultura e estimular a participação popular na formulação de políticas públicas de cultura municipais e regionais;
• fortalecer as redes de articulação e integração dos equipamentos culturais;
• promover a capacitação dos protagonistas da cultura (artistas, gestores, produtores e demais agentes culturais);
• ampliar o consumo cultural das comunidades, através da circulação de produtos
e serviços culturais para todo o estado;
• divulgar a produção artística cearense com foco no reconhecimento da diversidade cultural e fortalecimento das identidades regionais e locais;
• gerar conhecimento e ampliar a informação sobre a cultura cearense a partir da
elaboração de novos produtos culturais (livros, vídeos, sistema de informações,
dentre outros).
O Projeto Cultura em Movimento: SECULT Itinerante foi construído a partir de quatro eixos de atuação:
Eixo 1: Relações institucionais
• Sessões públicas nas câmaras municipais;
• visitas técnicas aos equipamentos culturais;
• palestras com técnicos da SECULT e a comunidade.
Eixo 2: Mapeamento e Cadastramento Cultural
• Pesquisa, identificação e registro do patrimônio material e imaterial;
• Cadastramento de profissionais (pessoa física e jurídica), grupos artísticos, equipamentos culturais;
Eixo 3: Capacitação
• Cursos e oficinas nas áreas da Gestão Cultural, Educação Patrimonial e em diversas linguagens artísticas;
Eixo 4: Promoção e Difusão Cultural
• Programação artístico-cultural (shows, peças, espetáculos, exibição de filmes, exposições, entre outros)
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ROTEIRO DE VIAGEM
SECULT Itinerante x Eventos Estruturantes: Ações integradas
Idealizado no formato de expedição, o Projeto estruturou-se em torno de um roteiro de viagens, lógica esta construída a partir do calendário estadual de eventos artístico-culturais realizados ou apoiados pela SECULT nas 10 macrorregiões cearenses, os
chamados Eventos Estruturantes. A itinerância teve início logo após o lançamento oficial
do Projeto em Fortaleza, no dia 20 de agosto de 2005, momento em que a SECULT saiu
rumo à região do Vale do Jaguaribe, por ocasião do “I Encontro dos Mestres do Mundo”,
e seguiu visitando todas as regiões do Ceará, até o III Festival Música na Ibiapaba - destino final da expedição - em julho de 2006. Ao longo do percurso, as ações do projeto
SECULT Itinerante integraram-se à programação dos Eventos Estruturantes, ampliando
o circuito de atividades culturais nas regiões, ao exemplo do cadastramento dos profissionais da cultura, do mapeamento do patrimônio material e imaterial, da realização de
cursos, oficinas, shows, exposições, entre outras ações da Secretaria.
O Projeto SECULT Itinerante em Fortaleza
O SECULT Itinerante em Fortaleza não poderia ser concebido como os demais
municípios cearenses, considerando a complexa realidade cultural e a demografia da
capital. Por isso, nasceu o SECULT nos Bairros, programação itinerante em 50 bairros da
capital cearense, no período de fevereiro a setembro de 2006, que ocorria paralelamente
à programação no interior do estado.
Quando iniciamos nossa caminhada com o SECULT Itinerante, imaginávamos passar por Fortaleza e sua região metropolitana durante um determinado tempo, oferecendo os produtos e serviços da Secretaria, da mesma forma como havíamos feito
nas demais regiões. Mas quando chegamos com o Projeto na capital, percebemos que
pela dimensão da cidade, necessitaríamos criar um subprojeto, foi aí que nasceu o
SECULT nos Bairros. Da mesma forma como o Circo itinerava por todo o estado, nós
passamos a ter um circo dedicado somente à capital, com o objetivo de percorrer os
bairros mais distantes, onde não havia presença de equipamentos culturais. Nossas
ações foram extremamente bem acolhidas na grande Fortaleza. O projeto Memória
nos Bairros, os espetáculos musicais e de artes cênicas no circo, o projeto de residências de artistas nos equipamentos culturais do Estado e o projeto Cinema nos Bairros
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Fonte: Relatório SECULT ITINERANTE (SECULT, 2006)

MAPA: ROTEIRO DE VIAGEM DO
PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO

Vale do Jaguaribe
agosto de 2005 - 17 municípios
I Encontro dos Mestres do Mundo
Maçiço do Baturité
setembro de 2005 - 13 municípios
XII Festival Nordestino de Teatro
de Guaramiranga
Vale do Jaguaribe / Litoral Leste
outubro de 2005 - 9 municípios
I Festa do Livro e da Leitira de Aracati

Cariri
novembro de 2005 - 28 municípios
III Mostra Cariri das Artes
Sertão Central
dezembro de 2005 - 21 municípios
II Festival Internacional de
Trovadores e Repentistas
Centro Sul / Vale do Salgado / Cariri
janeiro de 2006 - 14 municípios
I Festival de Música de Câmara do
Centro Sul e Vale do Salgado
Região Metropolitana de Fortaleza
março de 2005 - 13 municípios
IV Seminário Cultura XXI
Litoral Oeste
abril de 2005 - 27 municípios
I Festival de Dança do Litoral Oeste
Inhamuns
maio de 2006 - 16 municípios
Festival dos Inhamunsa
Vale do Acaraú / Ibiapaba
julho de 2006 - 29 municípios
Festival Música na Ibiapaba
Bairros de Fortaleza
março de 2005 - 54 bairros
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constituíram exemplos bem-sucedidos de nossas ações na capital. (Selma Santiago,
Coordenação do SECULT nos Bairros do Programa Cultura em Movimento / Coordenadoria de Ação Cultural).

A seguir, os eventos integrados com a programação do SECULT nos Bairros:
• III Feira da Música;
• III Mostra Theatro José de Alencar de Cultura Tradicional Popular;
• Oficina preparatória para o 1º Encontro Sul-Americano das Culturas Populares;
• II Seminário Brasileiro das Culturas Populares, Seminário “Um futuro para nosso
passado”;
• I Semana do Patrimônio;
• Oficinas e palestras da Rede Nacional de Artes Visuais Funarte;
• 7ª Bienal do Livro do Ceará - Bienal fora da Bienal.
Planejamento e Estratégias de Produção
A lógica da itinerância exigiu uma grande engenharia de produção, pois envolvia
uma intensa programação de atividades diferenciadas que ocorriam simultaneamente em
várias cidades por região. Para realizá-la no tempo previsto, foram necessárias diferentes
equipes técnicas e um árduo trabalho de articulação diária com os municípios. Enquanto
se executava as atividades numa região, outra equipe realizava a pré-produção das regiões posteriores, o que incluía necessariamente a prospecção técnica nas cidades para
avaliar espaços, equipamentos, locações, divulgação da programação local, seleção e
inscrição de candidatos para atividades específicas, entre outras atividades.
Feito o planejamento do cronograma de realização para cada macrorregião, deu-se
início a um ciclo frenético e contínuo de circulação em todo o estado, onde ao término da etapa de produção em uma macrorregião, iniciava-se imediatamente a etapa
seguinte, e assim sucessivamente. Neste ritmo foram visitadas todas as prefeituras
municipais do Ceará ou órgãos vinculados no período de 12 meses. (Cristina do Vale,
Produção do Programa Cultura em Movimento / Coordenadoria de Ação Cultural)

Em cada região, contamos com o apoio das secretarias municipais e nos instalamos
em equipamentos regionais que ofereceram estrutura logística para o funcionamento de
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um escritório provisório durante nossa estada. As bases foram montadas em cidades-polo regionais, com infraestrutura de hospedagem, alimentação e serviços de comunicação,
normalmente sedes dos Eventos Estruturantes que aconteciam concomitantemente com a
programação do SECULT Itinerante. O Projeto instalava-se cerca de 20 a 25 dias por região,
realizando a maioria das atividades previstas. As equipes revezavam suas temporadas de
estada, naquele território, de acordo com a natureza do trabalho. Ações como o mapeamento cultural, cadastramento de profissionais e capacitação exigiam tempo diferenciado.
No interior, a SECULT também contou com o apoio fundamental das prefeituras municipais,
através das secretarias e departamentos de cultura, educação, turismo e ação social que disponibilizavam espaços, equipamentos e pessoal para complementação da produção local e
apoio na divulgação. Em Fortaleza, o apoio institucional veio de diversas instâncias governamentais e não-governamentais, envolvendo secretarias de estado, a Prefeitura Municipal
de Fortaleza, além de dezenas de entidades culturais e associações comunitárias.
No interior, o Projeto contou com o apoio das prefeituras municipais por meio das
secretarias e departamentos de cultura, educação, turismo e ação social que disponibilizavam espaços, equipamentos e pessoal para a produção e divulgação local.
Entre todos os agentes envolvidos, o articulador foi fundamental nessa costura entre
as prefeituras e a produção, gozando de prestígio e bom relacionamento em suas cidades de origens, atuava como um facilitador nas negociações, orientando a equipe
de produção a respeito das parcerias, apoios, espaços e programação que mais se
adequassem aos objetivos do projeto. O sucesso dessa articulação repercutiu positivamente no ritmo do projeto e contribuiu para viabilizar a programação dentro
dos prazos estabelecidos, além de consolidar o articulador regional como mediador
institucional entre os municípios e a SECULT-CE (Cristina do Vale, Produção do Programa Cultura em Movimento / Coordenadoria de Ação Cultural).

Analisando-se o processo de planejamento e execução do Projeto, a produtora
Cristina do Vale relacionou as seguintes etapas:
1ª. Etapa: Planejamento (o quê, quem, como, quando, quanto)
• Conceito do projeto;
• Definição dos programas e ações;
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• Metas a serem atingidas;
• Orçamento de execução (logística);
• Cronograma (incluindo as etapas de produção) por macrorregião;
• Proposta de execução nos municípios;
• Equipe.
2ª. Etapa: Preparação
• Articulação junto às Prefeituras Municipais para agendamento da prospecção técnica;
• Preparação dos Instrumentais para coleta de dados e material promocional do projeto;
• Levantamento de dados referentes a fornecedores, veículos de comunicação, artistas e grupos, atrativos turístico-culturais e ambientais dos municípios;
• Estudo das ações do projeto mediante potencial artístico e de infraestrutura existente nos municípios da região;
• Proposta do cronograma por macrorregião;
• Definição da equipe de campo.
3ª. Etapa: Pré-Produção de Campo
• Apresentação do projeto, ações e respectivas contrapartidas envolvidas para gestores e técnicos nos município, incluindo as áreas da cultura, educação, turismo,
ambiente, finanças, infraestrutura, executivo, dentre outras;
• Formalização da parceria entre a SECULT-CE e as Prefeituras Municipais através
da Carta de Compromisso assinada pelo gestor municipal;
• Definição do cronograma de ação nos municípios junto às Prefeituras parceiras;
• Distribuição de material de divulgação (cartaz, spot para rádio) para os municípios, equipamentos, espaços públicos, escolas e instituições culturais locais;
• Cotação de preços de produtos e serviços junto a fornecedores locais (municípios);
• Levantamento de dados sobre espaços, grupos, artistas, manifestações culturais,
personalidades folclóricas e mestres de ofícios tradicionais;
• Levantamento de indicações turísticas, culturais e religiosas, singularidades locais,
dentre outros;
• Seleção de equipe de apoio local;
• Visita técnica in loco nos espaços previstos para realização das ações, incluindo
fornecedores locais (como hotéis e restaurantes);
• Relatório de campo com registro fotográfico das atividades realizadas.
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4ª. Etapa: Produção de Campo (execução das ações do Projeto)
• Montagem do escritório base de produção;
• Confirmação da programação das ações previstas junto às Prefeituras;
• Contato com veículos de comunicação para divulgação da programação na sede e
distritos, entrevistas e cobertura através das rádios e difusoras locais;
• Autorizações e liberações de uso de espaço público junto aos órgãos municipais;
• Confirmações de serviços locais de urgência, segurança, bombeiros, limpeza e organização do trânsito;
• Contratação de fornecedores locais (logística e infraestrutura);
• Contratação da equipe local para cerimonial, apoio e capatazia;
• Definição da equipe de apoio local cedida pela Prefeitura;
• Reunião com equipe de produção;
• Acompanhamento técnico na montagem e desmontagem dos espaços usados para
a realização das ações citadas anteriormente;
• Registro em vídeo e foto das ações realizadas;
• Relatório de produção de campo com registro fotográfico das atividades realizadas.
5ª. Etapa: Pós-Produção
• Sistematização das informações, sugestões e críticas apontadas durante os encontros institucionais com grupos, artistas e sociedade civil;
• Encaminhamento de documentação fiscal de fornecedores e prestadores de serviços
locais para o responsável financeiro do projeto;
• Formalização de agradecimento às prefeituras e apoiadores institucionais;
• Recebimento do registro fotográfico por região;
• Prestação de contas por região;
• Devolução de equipamentos e materiais disponibilizados para etapa de produção;
• Relatório geral de produção por ação, contemplando público beneficiado, pontos
positivos e negativos, soluções alternativas, críticas e sugestões.
O QUE APRENDEMOS
• Investir na formação contínua de dirigentes e profissionais no campo cultural voltado para o desenvolvimento de competências na área de gestão
• Desenvolver conteúdos formativos com base no conhecimento técnico formação,
mas também no desenvolvimento de habilidades e atitudes empreendedoras
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• Formar equipes valorizando práticas colaborativas
• Gerir programas, projetos e ações culturais de modo compartilhado estimulando
parcerias entre o setor público e sociedade civil
• Buscar visão sistêmica e estratégica
• Agregar e estimular talentos

AÇÕES E RESULTADOS
EIXO 1: RELAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INSTITUCIONAIS
Audiências nas Câmaras Municipais
O objetivo do eixo Relações e Prestação de Serviços Institucionais era o de apoiar a criação, estruturação e consolidação dos
Sistemas Municipais de Cultura, função das ações do MinC, que
já propugnavam a construção do SNC, a partir de conferências
estaduais e municipais, em todo o País. Vale lembrar que a primeira Conferência Nacional
de Cultura aconteceu entre setembro e dezembro de 2005, período em que no Ceará a
SECULT contribuía para a estruturação de todos os seus sistemas municipais. Enquanto
os técnicos da Secretaria se reuniam com os artistas e gestores em cada município, para
informá-los dos nossos serviços, editais e programas, minha tarefa era a de visitar todas
as câmaras municipais, explicando, a partir de uma palestra, aos vereadores e à população em geral, as diretrizes do federalismo cultural brasileiro e suas necessárias bases
municipais. Ao final de cada sessão, eu própria entregava nas mãos de cada prefeito, de
cada presidente de Câmara e de cada dirigente ou responsável pelo setor da cultura no
município, uma cartilha com as informações acerca do Sistema Nacional de Cultura, dos
Sistemas Federal, Estaduais e Municipais, além dos modelos de leis para a criação dos
Sistemas Municipais de Cultura (com a previsão da criação dos conselhos, da legislação
de incentivo, dos fundos, dos órgãos municipais de cultura, assim como dos planos municipais de cultura).
Ao longo do caminho, as câmaras de vereadores tornaram-se, surpreendentemente, espaços para práticas artístico-culturais, sem que, para tanto, houvesse interferência
da nossa equipe de produção! Cerca de 280 atividades culturais foram registradas dentro
e no entorno dos locais de reuniões, legitimando o amplo apoio dos artistas à nossa ação.
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Empreendemos um grande esforço de articulação e chegamos a realizar até três audiências públicas por dia, para compensar dois recessos legislativos, e assim cumprirmos o
cronograma de execução do projeto, sem excluirmos nenhum município do processo,
garantindo a adesão dos 184 municípios cearenses ao Sistema Nacional de Cultura!
O ineditismo e a singularidade desta ação não só alterou a rotina das câmaras
municipais, mas também a das cidades, mobilizando os diversos atores locais. Políticos, artistas, gestores públicos, produtores culturais, líderes comunitários e estudantes reunidos em torno da reflexão e discussão sobre a importância da gestão da
cultura como vetor de desenvolvimento sustentável; a necessidade de implantação do
Sistema Nacional de Cultura de forma compartilhada com os estados e municípios; a
participação da sociedade na construção de politicas públicas de cultura e isso pode
favorecer o setor cultural em âmbito local. O prédio da Câmara Municipal foi o lugar
natural das sessões, mas em algumas cidades aconteceram extraordinariamente em
outros espaços (igrejas, quadras, escolas) para acomodar o público que normalmente
superava as expectativas de participação, seja na quantidade de pessoas presentes,
seja nas considerações, questionamentos e alternativas propostas pela comunidade
(Suzete Nunes, Coordenação do Programa Cultura em Movimento / Coordenadoria
de Ação Cultural).

Finalmente, na audiência realizada em 13 de janeiro de 2006, na cidade de Pedra
Branca, região do Sertão Central cearense, foi assinado o último protocolo de adesão ao
SNC, na presença do Ministro da Cultura, Gilberto Gil. A ressonância dessa iniciativa ampliou-se ao longo de 2006, onde compromissos estabelecidos pelos prefeitos cearenses
começaram a se tornar realidade. Ao final deste ano, o cenário resultante destas ações era
o seguinte: 94 órgãos de cultura, 126 conferências realizadas, 46 conselhos municipais, 17
leis municipais de incentivo e a criação de 18 fundos municipais de cultura.
Encontros com a SECULT
No mesmo eixo, foram desenvolvidas as Visitas Técnicas da SECULT aos municípios. Esta ação teve como meta prestar serviço à população, a partir da orientação e
assessoramento aos protagonistas da cultura local: artistas, gestores, dirigentes de equipamentos e instituições governamentais e não-governamentais e demais agentes cultu201

rais. Em formato de palestras, técnicos do corpo gerencial da Secretaria apresentavam os
mecanismos de funcionamento dos programas, projetos e editais e orientavam o público
sobre como utilizar os serviços da SECULT e como se beneficiar com os canais de investimento para projetos culturais no âmbito do estado. Durante o percurso, 38 cidades das
10 regiões receberam esta ação que viabilizou mais um importante espaço de diálogo
com a sociedade. Perguntas, críticas e sugestões foram propostas às políticas desenvolvidas pela Secretaria da Cultura. Vale ressaltar que, com essa prestação de serviços institucionais, foi ampliada a participação dos projetos do interior nos editais, observando-se a
consequente descentralização dos recursos para além da capital.
Por outro lado, as Visitas Técnicas criaram e fortaleceram as redes de articulação
entre teatros, museus, bibliotecas, arquivos públicos, centros culturais e bandas de músicas, para a criação dos respectivos sistemas estaduais. A Biblioteca Pública Menezes
Pimentel, o Theatro José de Alencar, o Museu do Ceará, o Arquivo Público Estadual e o
Núcleo de Música da SECULT, como estruturas de referência do estado, estabeleceram
parcerias com os respectivos equipamentos existentes no interior, proporcionando troca
de experiências e cooperação técnica entre os mesmos.
Vale ressaltar que os encontros realizados com a equipe técnica da SECULT no interior
do Ceará, como parte da programação itinerante do projeto Cultura em Movimento, obteve resultados efetivos. O caráter informativo e pedagógico desses encontros
possibilitou a ampliação da participação de projetos oriundos de vários municípios
cearenses nos editais de fomento, contribuindo para descentralização de recursos
descentralizados para as regiões do interior do estado. Os encontros também ajudaram a legitimar uma demanda de capacitação para gestores e produtores culturais
do interior, possibilitando o aumento da oferta de cursos promovidos pela Secult no
interior (Suzete Nunes, Coordenação Geral do Programa Cultura em Movimento /
Coordenadoria de Ação Cultural/ SECULT).

EIXO 2 – MAPEAMENTO E CADASTRAMENTO CULTURAL
Um dos grandes desafios do setor cultural é reverter a tradicional ausência de informações, seja nos planos nacional, estadual ou municipal. Não avaliamos a verdadeira
dimensão do nosso patrimônio histórico e cultural e tampouco conhecemos os protagonistas do campo cultural. Essa desinformação não nos permite apresentar números e in202

dicadores de desenvolvimento cultural, o que, por sua vez, dificulta a formulação de políticas e programas capazes de atender as demandas da população e das classes artísticas
brasileiras. No que se refere ao Ceará, buscamos contribuir para a geração de informação
no campo da cultura, através de um mapeamento cultural que percorreu todas as regiões
levantando informações a partir das seguintes ações: cadastramento de profissionais e
atividades culturais e identificação e registro dos bens materiais e imateriais. A pesquisa
de campo para o cadastramento de profissionais e do mapeamento de bens materiais e
imateriais foi realizada com o apoio da Universidade Estadual do Ceará - UECE, através
do Instituto de Estudos e Pesquisas do Ceará –IEPRO, o SEBRAE e a UNICEF.
Com o objetivo de criar um banco de dados capaz de disponibilizar informações sobre os profissionais, as empresas, entidades, grupos e equipamentos culturais de
todos os municípios, o “SECULT Itinerante” realizou um cadastramento cultural em todo
o Ceará, incluindo nove áreas de atuação: Artes Cênicas, Artes Gráficas, Artes Visuais,
Artesanato, Audiovisual, Gastronomia, Gestão e Produção Cultural, Música e Patrimônio Histórico-Cultural. Conforme a metodologia, o cadastrado identificava sua atividade
(pessoas jurídicas) ou profissão/ocupação (pessoas físicas), além do tempo de atuação.
A partir desta identificação, o pesquisador registrava várias outras informações do cadastrado. Vide anexos III, IV, V e VI com os modelos dos formulários e cadastros deste
mapeamento.
Com o apoio do SEBRAE, o Projeto contou com um ônibus adaptado que funcionou como escritório móvel para ação de cadastramento. O ônibus contava com uma
equipe própria de quatro pessoas: um motorista, um produtor e dois pesquisadores que
cadastravam artistas, gestores, produtores, técnicos, artesãos, dentre outros agentes do
fazer cultural. Havia uma intensa articulação e divulgação local que garantia a mobilização da comunidade em torno do ônibus. Contamos também com a parceria da Universidade Estadual do Ceará – UECE e suas correspondentes regionais e na realização dessa articulação. Contratamos bolsistas estudantes universitários para realizar a pesquisa
de campo na capital e cidades-pólo do Ceará com maior população. Outra estratégia
complementar foi o cadastramento em eventos culturais de Fortaleza e no ambiente dos
Eventos Estruturantes, além de outros eventos no estado. Os profissionais ainda podiam
cadastrar-se a partir da internet, via e-mail, onde os formulários ficaram (pessoa física e
jurídica) disponíveis no site da SECULT. Através dos nossos articuladores regionais, os
municípios também realizaram o cadastro, informando sobre dados relevantes acerca da
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cultura local: equipamentos existentes, eventos, manifestações, além de dados referentes
aos mecanismos de gestão (órgãos e leis de cultura). Nesta ação, mobilizamos uma grande estrutura de recursos humanos e logísticos, criando-se um núcleo de cadastro, com
escritório próprio, para sistematização das informações colhidas no campo. Equipes de
digitação, revisão e supervisão garantiram a validação dos cadastros, que foram sistematizados em banco informatizado e disponibilizados para consulta no sistema online no
site da SECULT.
Dentro do amplo universo do patrimônio material cearense, a SECULT, através da
Coordenadoria de Patrimônio, definiu como alvo da pesquisa de campo a identificação e
registro do patrimônio material: bens imóveis individuais, núcleos urbanos e sítios arqueológicos. Desta forma, a equipe de pesquisadores, formada por arquitetos e historiadores, foi a campo e levantou cerca de dois mil bens edificados (igrejas, prédios públicos,
casas, engenhos, pontes, entre outras), que foram fotografados e registrados dentro de
critérios técnicos de identificação.
Coordenado pelo Núcleo de Patrimônio Imaterial da SECULT, o mapeamento dos
bens imateriais foi realizado por uma equipe de pesquisadores formada por antropólogos
e historiadores. Utilizamos ainda como fonte de pesquisa o material produzido por 153
municípios que participaram do mapeamento cultural do Selo UNICEF que foi disponibilizado para os pesquisadores do Programa SECULT Itinerante. Desse modo, foi mapeada
um vasto leque de manifestações culturais existentes no conjunto dos municípios cearenses, criando-se uma base inicial de informações a ser disponibilizada para a população.
Cerca de 10 mil itens foram identificados no conjunto dos 184 municípios, entre folguedos, ofícios, festas, rituais, culinária, costumes, dentre outras manifestações.
EIXO 3 – CAPACITAÇÃO
A formação é uma das grandes demandas do setor cultural. O Programa SECULT
Itinerante buscou atender as macrorregiões do estado, a partir de um programa de capacitação realizado em parceria com o Núcleo de Capacitação do Centro Dragão do Mar
de Arte e Cultura, responsável na época pelo desenvolvimento das políticas de formação
no âmbito da Secretaria da Cultura. Para definirmos uma programação de cursos e oficinas, verificamos as demandas dos municípios levantadas pelos articuladores regionais
da SECULT e analisamos as vocações culturais regionais e locais. Contamos também com
o trabalho da própria equipe do Projeto que, na fase da pré-produção nos municípios,
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coletava informações com os gestores municipais de cultura. Em Fortaleza, o mesmo se
deu nos bairros, através de contatos com lideranças comunitárias, escolares e artísticas,
além da articulação pelos agentes culturais do Projeto Talentos da Cultura15. Desta forma,
organizamos um programa de capacitação voltado para três áreas de formação: Patrimônio, Linguagens Artísticas (música, teatro, dança, artes visuais, artesanato, literatura e audiovisual) e Gestão Cultural. Ao todo realizamos 150 cursos em 89 municípios, incluindo
a Fortaleza, onde capacitamos 2.954 pessoas.
Em 2006, assumi a Coordenação de Capacitação do Projeto SECULT Itinerante. A
Ação de Capacitação representou um dos pilares estratégicos do Projeto SECULT Itinerante, levando em conta que a premissa básica desta gestão consistia em favorecer o
acesso democrático por parte da população à cultura. E quando falo em processo de
formação democrático, me remeto a uma ação abrangente e inclusiva que atendia
a todos os segmentos da cadeia produtiva das artes e da cultura (criação, produção,
difusão e gestão), favorecendo inclusive a capacidade auto gestionária do artista, capaz de realizar, produzir e difundir sua arte. Falo também do desafio de estabelecer
estratégias de formação coerentes com as necessidades e a realidade de nossos artistas e gestores, com suas potencialidades e limitações. (Edlisa Peixoto, Coordenação de
Capacitação do Programa Cultura em Movimento / Coordenaria de Ação Cultural)

Dentre os diversos cursos ofertados no programa de capacitação, destaca-se como
estruturante o Curso de Elaboração de Planos Municipais de Cultura descrito a seguir:
Carga horária - 156h/a, sendo 88 h/a presenciais, 36 h/a de supervisão e 32 h/aula
de campo.
Objetivo geral
• capacitar dirigentes municipais de cultura e articuladores regionais da Secretaria
da Cultura com o intuito de sistematizar a análise das informações propostas em suas
Conferências Municipais de Cultura, subsidiando assim, a elaboração de 70 planos municipais de cultura.

(15) Talentos da Cultura: Projeto de inclusão social destinado a apoiar o desenvolvimento de jovens e adultos de comunidades carentes no campo cultural. Os beneficiários, selecionados por suas habilidades artísticas ou atuação cultural, são
contemplados por bolsas de complementação de renda e ações de formação.
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Objetivos específicos
• fortalecer o processo de construção do federalismo cultural;
• favorecer a composição dos Sistemas Municipais de Cultura;
• aprofundar as experiências de dirigentes e de articuladores municipais na área da
cultura.
METODOLOGIA PROPOSTA:
• Critério de seleção dos participantes:
Abrimos três turmas com 30 vagas, o que totalizava 90 alunos, (sendo 18 vagas para
articuladores e convidados da SECULT e 72 vagas para Dirigentes Municipais de Cultura).
Os participantes foram distribuídos nas três turmas, por suas macrorregiões, onde optamos por reuni-los sempre em função da proximidade dos municípios.
• Escolha dos municípios:
- Ter assinado o Protocolo de Intenções do Sistema Nacional de Cultura
- Ter Secretaria de Cultura ou Fundação de Cultura
- Ter realizado a Conferência Municipal
- Ter criado o Conselho Municipal de Cultura
- Possuir dotação orçamentária própria para a Cultura
• Perfil dos participantes:
- Ensino médio como formação mínima
- Experiência prática na elaboração de projetos
- Prática de articulação de ações em seu município
- Atuação Intersetorial
• Processo de ensino:
Os alunos eram orientados a serem ‘consultores’ de seus grupos de trabalho, na elaboração do plano de seu município. A elaboração de cada Plano Municipal de Cultura teve
como base as diretrizes levantadas por ocasião das Conferências Municipais de Cultura,
realizadas de setembro a dezembro de 2005 nos respectivos municípios. Foi estruturada
uma equipe de nove supervisores, formada pelos articuladores regionais da SECULT, que
monitorava desde o planejamento até o processo de elaboração dos planos municipais. O
planejamento coletivo da proposta, com a participação da consultora, dos supervisores e
professores dos módulos, bem como nossas reuniões no decorrer do Curso, foram decisivos para que aperfeiçoássemos, ou que inclusive modificássemos o material didático, a
206

metodologia de sala de aula e propuséssemos novos temas, estratégias e exercícios.
Conteúdo programático: módulos temáticos
Módulo I - Sistema Nacional de Cultura / O que é Cultura?
Módulo II - Planejamento/Diagnóstico
Módulo III - Consórcios Municipais/Articulação Regional
Módulo IV - Programas e Projetos
Módulo V - Sistemas e Equipamentos Culturais
Módulo VI - Apresentação dos Planos
Material Didático
O material didático consistia em um livro-texto, com orientações propostas módulo
a módulo, e um caderno de campo, com orientações e exercícios a serem realizados pelos
dirigentes em seus municípios.
Resultados esperados
• Cada representante de município deveria apresentar, ao final do curso, o Plano
de Cultura deo seu município.
• Os supervisores fariam relatórios do Curso contendo avaliação dos vários participantes e propostas de melhoria.
Foram 50, os municípios cearenses contemplados com o referido Curso, fundamental para estruturação dos Sistemas Municipais de Cultura:
A participação do Município de Brejo Santo – Ceará no contexto da elaboração do
Plano municipal de Cultura foi de grande valia no Processo de Consolidação do
Sistema Municipal de Cultura. No nosso Município não havia Secretaria e sim um
Departamento, ligado a Secretaria de Educação. Na Gestão, a qual estava como
Secretária, foi criada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e daí todo o
Sistema de Cultura, pautado no exemplo e apoio do trabalho realizado pela Secretária Cláudia Leitão na época, Secretária de Cultura do Estado, que com suas visitas as Câmaras Municipais consolidaram toda a necessidade de firmar Secretária
de Cultura enquanto órgão de gestão autônoma e descentralizada. Começa assim
um novo tempo para a cultura. Vem então à primeira Conferência Municipal de
Cultura. Com isso cria-se o Conselho Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de
Cultura a lei de incentivo a Cultura e Plano Municipal de Cultura, veio confirmar
todas as nossas expectativas de se fazer uma gestão partilhada com toda a comuni207

dade com a sociedade, artistas, gestores, produtores, professores e apreciadores da
arte, vivenciando todas as propostas com apoio técnico da Secretaria de Cultura do
Estado, para êxito do Plano no âmbito do município. A importância de um Plano
Municipal de Cultura é incontestável quando se tem como meta a concretização
dos projetos e programa, pensados e discutidos para serem realizados. Os pontos positivos vividos na realização do trabalho foram poder partilhar com a comunidade
dentro dos vários segmentos da Cultura seu olhar e pensar para uma perspectiva de
realização da valorização, preservação dos valores artísticos culturais e patrimoniais do nosso município (Tereza Cristina Carlos Martins, Secretária de Cultura e
Turismo de Brejo Santo).

No QUADRO 10, podemos conhecer os municípios cearenses que elaboraram
seus planos municipais de cultura a partir da participação de seus representantes no
curso de capacitação oferecido pelo projeto SECULT Itinerante.
Outros cursos oferecidos durante a itinerância
1. Curso de Gestão Cultural
O curso de Gestão Cultural teve como finalidade habilitar os gestores para criar e gerir projetos culturais em todas as suas etapas,
estimulando o debate sobre a importância da cultura para o desenvolvimento local. Esta ação de formação foi fundamental, pois
permitiu que compreendêssemos a enorme lacuna na área de
gestão da maioria dos atores culturais.
O Curso estruturava-se em três módulos, assim distribuídos:
Mod. I – Introdução a conceitos e questões relacionados à gestão cultural.
Mod. II – Elaboração, captação e gestão de projetos culturais.
Mod. III – Produção Cultural
Um material didático fundamental, utilizado nesse Curso e distribuído durante a
trajetória deste Projeto, foi a cartilha “Caminhos do Investimento Cultural: um guia
para o gestor e o produtor de cultura”. Esta cartilha foi produzida pela equipe das
assessorias de marketing e de desenvolvimento de projetos culturais da SECULT.
2. Curso de Educação Patrimonial
O Curso de Educação Patrimonial, com carga horária de 40 h/a, foi oferecido nas 10
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QUADRO 10: MUNICÍPIOS CEARENSES QUE ELABORARAM PLANOS MUNICIPAIS
DE CULTURA
Turma 1

Turma 2

Turma 3

Acopiara
Antonina do Norte
Assaré
Aurora
Brejo Santo
Campos Sales
Caririaçu
Catarina
Crato
Crateús
Icó
Jardim
Jati
Juazeiro do Norte
Nova Olinda
Várzea Alegre

Baturité
Boa Viagem
Capistrano
Dep. Irapuan Pinheiro
General Sampaio
Guaramiranga
Itatinga
Itapagé
Maranguape
Mombaça
Mulungu
Pacatuba
Pacoti
Palmácia
Pentecoste
Quixeramobim
Redenção
Senador Pompeu
Tejuçuoca

Aracati
Camocim
Hidrolândia
Horizonte
Icapuí
Iracema
Irauçuba
Jaguaruana
Massapê
Pacajus
Paracuru
São João do Jaguaribe
Sobral
Umirim
Viçosa do Ceará

Fonte: Relatório SECULT Itinerante (SECULT, 2006).

regiões percorridas pelo SECULT Itinerante, com o objetivo de sensibilizar e capacitar
cidadãos para assumir o papel de educadores patrimoniais, multiplicadores do saber
adquirido e defensores conscientes do patrimônio cultural de suas comunidades. O
Curso estimulou o senso crítico e a atitude em favor da identificação e valorização
do patrimônio local e os caminhos possíveis para sua preservação. Os conceitos
básicos de educação patrimonial eram repassados na relação teoria-prática, abrangendo o universo dos bens culturais materiais e imateriais.
3. Oficinas de Patrimônio
Ainda na área de Educação Patrimonial, realizamos outra formação composta por
três oficinas. Esta ação aconteceu em cada região com uma equipe de três instrutores, formada pelo desenhista e ilustrador Wagner Brito, a fotógrafa Sheila Oliveira e
a antropóloga Cristina Soares. A equipe registrava bens ao longo do percurso e se
instalava em uma cidade estratégica, onde as oficinas eram realizadas. As cidades
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escolhidas eram referêncis do ponto de vista do patrimônio material ou imaterial.
4. Desenho de Observação e Oficina de Fotografia
Focadas na observação do patrimônio, os alunos, ao mesmo tempo, mergulhavam
na reflexão sobre a importância da preservação da memória e conservação dos
bens e, ao mesmo tempo, descobriam e exercitavam o uso da fotografia e do desenho. Ao final, o resultado do material produzido pelos alunos foi surpreendente
em todas as oficinas e apreciado pela comunidade através de exposições.
5. Cadernos de Memória
Esta Oficina reunia participantes em torno do patrimônio imaterial. Através de entrevistas, gravações e anotações, os alunos produziam relatos, narrativas e coleta de
dados sobre a cultura imaterial local: fatos históricos, lendas, costumes, crendices,
“causos”, entre outras narrativas.
6. Linguagens Artísticas
Diversos cursos e oficinas de capacitação foram realizados para atender demandas
municipais e dos bairros de Fortaleza nas áreas artísticas. Teatro, Dança, Música,
Audiovisual, Artesanato, Literatura e Artes visuais. Os cursos foram oferecidos na
medida das vocações e demandas identificadas no interior e capital. Vários cursos
foram integrados com a programação dos Eventos Culturais da SECULT, potencializando a qualificação de profissionais no campo cultural. Improvisação e Composição em Dança, Formação Básica em Teatro de Rua, Introdução ao Audiovisual;
Design para o Artesanato, Expressão Vocal e Prática Coral fizeram parte de um
amplo leque de cursos e oficinas realizados pelo Projeto.
7. Oficinas Integradas aos Sistemas Estaduais de Equipamentos Culturais
Numa ação integrada às visitas técnicas, as seguintes oficinas foram ofertadas para
gestores e técnicos de equipamentos: Ação Educativa nos Museus; Conservação de
Acervo Museológico e Implantação de Arquivos Municipais.
EIXO 4 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Norteado pela coordenadoria de Ação Cultural da SECULT, o eixo de Promoção
e Difusão cultural teve como meta prioritária formar plateia para artistas locais, dandolhes a oportunidade do reconhecimento junto as suas comunidades, ao mesmo tempo
ampliou possibilidades de consumo cultural para a população em geral, distanciada do
acesso a equipamentos e produtos artístico-culturais. Esta ação promoveu dezenas de
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atividades nas linguagens do teatro, da dança, da música, da literatura, das artes visuais,
do audiovisual e da cultura tradicional popular. A programação ainda desempenhou a
função primordial de sensibilizar os gestores e produtores locais quanto às iniciativas
de fortalecimento artístico-cultural, incluindo a organização de espaços alternativos para
eventos diversos. Tanto na capital como no interior, promovemos um grande circuito
cultural utilizando a estrutura de dois circos, além dos espaços públicos e privados
adaptados à natureza das atividades. O Projeto viabilizou recursos humanos, logísticos
e financeiros para potencializar a vida cultural dos municípios e de bairros de Fortaleza,
numa relação compartilhada com gestores, produtores e artistas locais.
Circo Cultura em Movimento
O Circo Cultura em Movimento foi o principal instrumento de difusão cultural do
SECULT Itinerante. Com duas tendas próprias, circulamos por todo o Ceará (agosto de
2005 a julho de 2006) e pela capital (março a setembro de 2006), realizando uma vasta e
diversa programação de difusão cultural. A cada município ou bairro da capital visitado,
o circo ficava instalado durante três dias e, neste período, passavam pelo seu palco as
mais interessantes atrações artísticas de cada localidade, através de processo de inscrição
e seleção, além de grupos e artistas convidados. A tenda do Circo Cultura em Movimento
abrigou diversas estruturas de apresentação e múltiplas formas do fazer artístico: shows
musicais, peças teatrais, espetáculos de dança, leituras poéticas, apresentações circenses,
capoeira entre outras atividades. Em todas as comunidades que chegamos, o circo foi
legitimado como espaço de convergência entre gerações, de artistas veteranos e jovens
talentos, reunindo o tradicional e o experimental: bandas de rock e de forró, cantores de
rap e de repentes, cordelistas, reisados, grupos de balé e hip-hop, palhaços, humoristas,
marionetistas, enfim, uma importante representação da diversidade cultural cearense alimentada no circuito de 38 cidades e 25 bairros de Fortaleza.
O Circo atraiu público de todas as idades que prestigiou os artistas da própria comunidade abrindo espaço para o encontro com expressões culturais de outras cidades
das regiões. A mesma metodologia se repetiu em Fortaleza, que estabeleceu o intercâmbio cultural entre bairros e inseriu no circuito de apresentações artistas premiados nos
editais da SECULT. Agregamos ainda na programação, a exibição de vídeos de curtametragem, produzidos em sua maioria no Ceará, democratizando o acesso dos nossos
produtos audiovisuais às diversas regiões.
211

A programação, estruturada a cada vigem, tinha sempre como atração principal a
apresentação de grupos e artistas mais reconhecidos do movimento cultural local e de
outras cidades da região. Nessa dinâmica, o circo alimentou um espaço de encontros,
de afetos, de pertencimento, de reconhecimento e, sobretudo, de fruição e cidadania
cultural (Suzete Nunes, Gerência do Programa Valorização das Culturas Regionais/
Coordenadoria do Projeto SECULT Itinerante – Cultura em Movimento, 2003-2006).

O Circo Cultura em Movimento provocou um impacto bastante positivo no cotidiano das comunidades beneficiadas, atendendo a expectativa do movimento artístico
local. O equipamento cultural era dotado das condições técnicas necessárias para grupos
e artistas se apresentarem, além de ser suficientemente amplo para receber centenas de
pessoas por espetáculo, as quais tinham acesso gratuito a toda programação cultural. O
Circo configurou-se como alternativa para locais que não dispunham de teatros, auditórios ou outros espaços adequados para espetáculos, tornando-se um espaço eficaz voltado à formação de público, destinado a uma população historicamente excluída. Circulamos em 38 municípios e 25 bairros de Fortaleza, realizamos 185 dias de apresentações,
envolvemos 1346 apresentações artístico-culturais locais e regionais, com cerca de 10 mil
artistas e brincantes envolvidos e mais de 115 mil pessoas presentes na programação.
O Circo Cultura em Movimento marcou presença em pequenas cidades do interior
do Ceará e bairros da periferia de Fortaleza desprovidos de equipamentos culturais.
A cada chegada, o Circo era apropriado pela comunidade como espaço de convergência entre gerações de artistas veteranos e jovens talentos, reunindo no mesmo
palco bandas de rock e de forró, cantores de rap e de repente, cordelistas, grupos de
reisados, e de hip-hop, palhaços e humoristas, grupos de teatro de rua de bonecos e
de dança contemporânea, enfim, uma diversidade de expressões da cultura cearense
(Suzete Nunes, Gerência do Programa Valorização das Culturas Regionais/Coordenação do Projeto SECULT Itinerante – Cultura em Movimento, 2003-2006).

Ônibus Cultura em Movimento
A participação do Ônibus Cultura em Movimento teve como objetivo cadastrar
profissionais da cultura existentes em cada município visitado. No entanto, cumpriu,
ainda, de forma eficaz, a função de agente mobilizador da programação de animação
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cultural para as cidades que não receberam o Circo. Promovia, em seu entorno, atividades artísticas e, ao mesmo tempo, realizava o cadastro de pessoas atuantes no campo da
cultura local. Instalado nas praças ou em locais de grande fluxo, o ônibus foi recebido
na maioria das cidades com cortejos de artistas e ato solene de abertura com a presença
de autoridades locais. O rito simbolizava a chegada da SECULT no município e a parceria
com as prefeituras.
Exposições de Artes Visuais
Apesar da escassez de espaços próprios para exposições de artes visuais em todo
o estado, o projeto circulou em 25 cidades com três exposições do acervo permanente
da Secretaria da Cultura: Pedras que Cantam, exposição coletiva de 25 consagrados
fotógrafos cearenses; Trajetórias, xilogravuras do artista cearense Aldemir Martins e do
polonês radicado no Ceará, Maciej Babinski, e Ceará, Terra da Luz, exposição com 50
imagens, produzidas por expressivos fotógrafos cearenses da atualidade. Coordenada
pelo Núcleo de Artes Visuais da SECULT, esta ação viabilizou espaços alternativos para
exposições, já que a maioria das cidades não têm locais tecnicamente apropriados. Em
Fortaleza, nossa ação foi direcionada à periferia, tendo sido viabilizada graças a parcerias com escolas e entidades, além do apoio de agentes culturais locais. Em Fortaleza
foram montadas 16 exposições em 12 bairros, a partir de obras de artistas cearenses
contemplados no Edital de Incentivos às Artes, além do acervo do Museu da Imagem
e do Som- MIS, e de trabalhos resultantes das oficinas de fotografia e artes plásticas
que revelaram jovens talentos. As exposições simbolizaram em muitas comunidades
um marco, pois inauguraram uma nova maneira de apreciação da arte e contato com
o artista e sua obra.
Encontros com os Mestres da Cultura Tradicional Popular
A Secretaria da Cultura do Ceará criou e regulamentou em 2003 a lei que instituiu
os Mestres da Cultura Tradicional Popular, com o objetivo de registrar, reconhecer e
apoiar os ofícios, saberes e fazeres dos nossos “tesouros vivos”. Esta lei, primeira do gênero no Brasil, passou a diplomar anualmente 12 mestres, selecionados via edital. Através
do Projeto, aproximamos os Mestres da Cultura Tradicional Popular, reconhecidos pela
Secretaria da Cultura, dos cearenses, principalmente dos jovens estudantes, dando-lhes
oportunidade de conhecer melhor a vida e a obra de cada um desses mestres. Esta ação
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foi motivada pelo I Encontro dos Mestres do Mundo, realizado no Vale do Jaguaribe, primeira região visitada. Os encontros aconteceram em escolas, através de conversas com
alunos, professores e convidados. Indagados sobre o seu cotidiano, os mestres forneciam
informações valiosas sobre suas vidas e as atividades artísticas e econômicas. A maioria
dos encontros se deu na região do Cariri, considerada um celeiro da cultura tradicional
popular, detentora do maior número de mestres contemplados pela Lei.
Memória dos Bairros
Em Fortaleza, promovemos uma ação de valorização da memória da cidade. Realizamos encontros e oficinas com o objetivo de resgatar a história dos bairros, através de
narrativas contadas por pessoas acima de 60 anos, considerados por suas comunidades
os “guardiões” da memória. As atividades envolveram grande participação de jovens dos
bairros, responsáveis pela divulgação e organização dos locais utilizados, normalmente
preparados como espaços de exposição de fotografias e objetos de referência para a memória local. Esta ação fortaleceu identidades e o sentimento de pertença em relação aos
espaços e práticas coletivos assim como promoveu o encontro de gerações, a troca de
experiências, a transmissão de saberes e, por fim, a valorização da memória no cotidiano
dos jovens.
Memórias da Cultura Cearense
Em comemoração aos 40 anos da Secretaria da Cultura do Ceará, durante os meses
de agosto e setembro de 2006, a programação SECULT nos Bairros realizou uma série de
encontros com personalidades que fazem parte da história cultural cearense. O público
foi mobilizado de acordo com a natureza das palestras, que promoveram troca de ideias
entre gerações em diversas comunidades da capital.
Visitas Guiadas aos Equipamentos Culturais
Ao longo do Projeto, visitas guiadas foram realizadas por agentes culturais da periferia
de Fortaleza aos equipamentos culturais de referência existentes na cidade. O intuito foi de
ampliar o conhecimento dos Agentes Culturais acerca das políticas de acesso à programação
e da sistemática de funcionamento dos equipamentos visitados, contribuindo assim para a
formação e consequente democratização do espaço público. As visitas foram dirigidas aos
Bolsistas do Projeto Talentos da Cultura, residentes em comunidades carentes de Fortaleza.
214

Cinema nos Bairros
Realizada em parceria com a Companhia Elétrica do Ceará- COELCE, da Casa
Amarela (Escola de Audiovisual da Universidade Federal do Ceará) e do SESC, esta ação
visou preencher a ausência das salas de exibições na periferia de Fortaleza, oferecendo
em praças públicas, escolas, quadras e outros espaços comunitários, vídeos e filmes (curtas e longas), às comunidades cearenses. Inserimos na programação filmes educativos e
debates que despertaram o interesse das escolas municipais.
Intervenções Artístico-Culturais em Espaços Públicos
Dezenas de outras atividades de promoção e difusão cultural foram realizadas em
praças, ruas, escolas e espaços culturais de Fortaleza, que pontuaram datas comemorativas e homenagens a fatos e personalidades históricas, dentre outras intervenções artísticas
inseridas na programação.

SÍNTESE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
EIXO 1: RELAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS
• Todos os municípios cearenses assinaram o Protocolo de Intenções de adesão ao
Sistema Nacional de Cultura;
• Apoio técnico aos municípios na criação dos seus sistemas municipais de cultura.
• Fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Equipamentos culturais: articulação de
parcerias entre as esferas municipal, estadual e federal ; troca de experiências entre gestores de equipamentos; levantamento e atualização de dados (acervo, instalações, programação em funcionamento, projetos em andamento, entre outras atividades).
• Abertura de novos canais de diálogo entre a SECULT e os protagonistas do setor
cultural.
• Ampliação do uso dos serviços oferecidos pela SECULT à população do estado:
participação em editais, leis de incentivo, projetos e eventos.
Principais Resultados:
• Visita às Câmaras Municipais
- 184 audiências públicas
- 280 atividades artístico-culturais
- 24 mil pessoas presentes
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• Visitas Técnicas do Sistema Estadual de Equipamentos Culturais
- 182 bibliotecas
- 135 Arquivos
- 53 teatros
- 76 museus
- 10 Encontros Regionais de Regentes de Bandas de Música
• Encontros com a SECULT
- 83 encontros realizados em 75 municípios e na capital
- Cerca de 5 mil pessoas presentes
EIXO 2. MAPEAMENTO CULTURAL
• Democratização do acesso às informações geradas pelo mapeamento cultural
acerca do patrimônio material e imaterial e cadastro de profissionais e equipamentos
culturais do estado, através do Sistema de informações culturais –SINF que permite a
consulta pela internet a qualquer usuário, além da atualização e entrada de novas informações e cadastramento on-line de novos profissionais, além da distribuição gratuita de
livros e vídeos;
• Ampliação de acervo do Museu da Imagem do Som, com o material produzido
em áudio, vídeo e fotografia.
Principais Resultados:
• Mapeamento dos bens materiais e imateriais do estado
- Todos 184 municípios cearenses receberam a pesquisa de campo
- 10 mil bens imateriais identificados e registrados
- 2 mil bens materiais identificados e registrados
• Memória do Caminho
- 120 municípios, 87 distritos e 39 localidades visitadas
- 458 Entrevistas com pessoas das localidades
- Cerca de 8 mil fotografias e 159 horas de gravação
- 01 livro de relato sobre a memória e impressões da Viagem
- 01 DVD com 30 vídeos sobre a viagem
• 1001 Histórias do Ceará
- 60 Municípios visitados
- 70 Histórias registradas em áudio e vídeo
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- 01 Livro com 28 narrativas publicadas em livro
- 01 DVD com 15 narrativas em vídeo
• Cadastramento de Profissionais e Equipamentos da Cultura
- Os 184 municípios cearenses receberam o cadastramento
- Cerca de 60 mil cadastros foram realizados em todo o estado
EIXO 3: CAPACITAÇÃO
• Formação no campo da gestão cultural, do patrimônio e das linguagens artísticas
com foco nas demandas e vocações locais e regionais;
• Apoio aos municípios na estruturação dos seus sistemas municipais de cultura e
equipamentos culturais a partir da formação e qualificação de seus gestores.
Principais Resultados:
- 89 municípios beneficiados
- 150 cursos e oficinas realizados
- 2.954 participantes
- Elaboração de 50 planos municipais de cultura
EIXO 4 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
• Reconhecimento e difusão da riqueza e diversidade cultural existente em todo
Estado;
• Valorização e afirmação das expressões culturais e identidades locais e regionais,
• Estímulo à fruição das diversas linguagens artísticas e expressões culturais;
• Criação de espaços alternativos para circulação dos produtos culturais;
• Formação de plateia e ampliação das alternativas de consumo cultural para a
população em geral.
• Reconhecimento e divulgação de trabalhos e obras de artistas fora do mercado
cultural, residentes na periferia da capital ou interior do estado;
• Intercâmbio e troca de experiência entre profissionais e jovens talentos;
• Estímulo aos artistas locais nos processos de profissionalização e inserção do
mercado cultural;
• Incentivo ao diálogo, à troca de experiências, à transmissão de saberes entre mestres da cultura popular com as novas gerações.
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Principais Resultados:
• Circo Cultura em Movimento
- 38 municípios e 24 bairros de Fortaleza beneficiados
- 185 dias de apresentações
- 1346 atrações artístico-culturais locais e regionais de acesso gratuito
- Cerca de 10 mil artistas e brincantes participantes
- Mais de 115 mil pessoas presentes na programação
• Ônibus Cultura em Movimento
- 182 municípios e 3 bairros de Fortaleza
- 1.247 atrações artísticas locais em espaços abertos
- Cerca de 6 mil artistas e brincantes participantes
- Cerca de 20 mil profissionais cadastrados
- Mais de 113 mil pessoas presentes
• Exposições de Artes Visuais – circuito interior e capital
- Circulação de 16 exposições
- 25 cidades e 12 bairros de Fortaleza beneficiados
- 15.603 pessoas foi o público visitante
• Cinema nos Bairros
- 14 Bairros beneficiados de Fortaleza
- 30 filmes e vídeos exibidos
- Mais de 2 mil pessoas presentes
• Intervenções Artísticas e Comemorativas em espaços públicos
- 28 bairros beneficiados de Fortaleza
- 32 Ações realizadas
- Mais de 7 mil pessoas presentes
• Visitas Guiadas aos Equipamentos Culturais
- 410 Bolsistas Agentes Culturais beneficiados de 15 Bairros de Fortaleza
• Memória nos Bairros e Encontros com os Mestres da Cultura Tradicional
Popular
- 27 Encontros em 8 cidades e 10 bairros de Fortaleza
- 32 mestres convidados
- 2.085 estudantes de escolas públicas beneficiados
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• Exposição Imagine Um Lugar
- Montagem no Memorial da Cultura Cearense e outros espaços do Centro Dragão
do Mar de Arte e Cultura do Ceará
- 74 dias de visitação gratuita
- Mais de 198 mil visitantes
O Programa Cultura em Movimento – SECULT Itinerante encerrou suas atividades
em clima de festa, no palco da Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura,
no dia 30 de novembro de 2006, por ocasião da abertura da Exposição Imagine um Lugar. Nesse mesmo evento, realizou-se a entrega de certificados para os municípios que
elaboraram seus planos municipais e, ainda, do troféu UNICEF/SECULT para os municípios que realizaram os melhores mapeamentos, fruto da parceria das duas instituições na
ação de mapeamento cultural do estado.
Em novembro de 2006, o governador Lúcio Alcântara já havia perdido, no primeiro turno, a eleição para um segundo mandato. Vivíamos, sem sombra de dúvida, um
momento difícil. Mas, enquanto muitos programas no governo reduziam sua atuação, a
SECULT, pelo contrário, vivia um momento especialíssimo com os municípios cearenses.
E, para nós, não havia qualquer possibilidade de desarticulação ou de diminuição das
nossas ações! Certamente, naquela noite de prestação de contas das ações do Cultura em
Movimento, da volta da Secretaria depois de dois anos para a capital, com os produtos do
Programa (guias turístico-cultural, dos bens tombados, dos equipamentos culturais, mapeamento do patrimônio imaterial, cadernos de campo da viagem, relatórios, criação de um
sistema de informações culturais) e, especialmente, com a abertura da Exposição Imagine
um Lugar, eu me perguntava: teremos a presença dos municípios cearenses?
Não posso esquecer como essas perguntas atravessam obstinadamente a minha cabeça, indo para o Centro Dragão do Mar, onde o Evento aconteceria. Eram minutos que
pareciam não passar. Aquela noite simbolizava, para mim e a minha equipe, nosso último
encontro oficial com o Ceará. E...se o Ceará não viesse? Lembro de descer do carro, na
entrada principal do Centro, e sair andando com pressa pelo longo corredor até a “Praça
Verde”, espaço dos grandes espetáculos. Aos poucos fui ouvindo o barulho das vozes e
ao chegar na praça, vi que ela estava repleta! Tivemos ali o nosso último encontro com
os municípios do Ceará! Prefeitos, vereadores, grupos culturais, artistas, produtores, mestres da cultura, todos estavam lá! Tive o privilégio de ter naquele dias sediado o Fórum
219

Nacional dos Secretários de Cultura do Brasil. Por isso, naquela noite meus colegas secretários estavam coincidentemente de volta a Fortaleza, testemunhando o último encontro
da nossa gestão, tão forte, tão emocionante, como havia sido o primeiro, e no mesmo
lugar: o Seminário Cultura XXI.
Penso que a SECULT estendeu para o Governador um grande “tapete vermelho”,
na reta final da sua gestão. Sei que ele próprio, não acreditava naquela presença maciça
de prefeitos, que não haviam votado para a sua reeleição, mas que estavam ali pela
cultura. Não pude deixar de pensar nas palavras proferidas quatro anos atrás pelo Governador ao Ministro Gil, dizendo a ele que no Ceará éramos do “partido das culturas”.
Naquela última celebração, éramos realmente todos do “partido das culturas”!
O Projeto Cultura em Movimento chegava ao fim, mas os resultados alcançados
não poderiam ser melhores, graças à mobilização de centenas de pessoas, entre funcionários da SECULT, técnicos contratados e colaboradores: gestores, produtores, consultores, pesquisadores, professores, digitadores, revisores, motoristas, técnicos em informática, técnicos de som, de iluminação, artistas, designers, câmeras, fotógrafos, dentre
muitos outros profissionais que participaram do Projeto. Percorremos, durante quase
dois anos, milhares de quilômetros entre idas e vindas das nossas equipes, nos 184 municípios cearenses. Impossível seria descrever as experiências vividas e documentadas
nas centenas de horas de gravação em vídeo e áudio, ou, ainda, através das milhares de
fotos produzidas! Esse material hoje faz parte do acervo do Museu da Imagem e do Som
e constitui um grande legado do Projeto à memória do estado que certamente servirá de
fonte de pesquisa para as presentes e futuras gerações.
Para viabilizar o Projeto SECULT Itinerante em todo o Estado, contamos com a parceria fundamental das prefeituras municipais, através das secretarias e departamentos
de cultura, educação, turismo e ação social que disponibilizavam espaços, equipamentos e pessoal para complementação da produção local, na mobilização do campo cultural e na divulgação das atividades propostas pela SECULT . Em Fortaleza, o
apoio institucional envolveu vários instituições do Estado e a da Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Tivemos também o apoio do Sistema S, em especial o SEBRAE, e a colaboração de dezenas de entidades e organizações da sociedade civil (Suzete Nunes,
Gerência do Programa Valorização das Culturas Regionais/Coordenadoria do Projeto SECULT Itinerante – Cultura em Movimento, 2003-2006).
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PRODUTOS
A Secretaria de Cultura deixou, através do Projeto, um importante legado de informações sobre o Ceará, através dos produtos realizados. Os resultados dessa experiência
estão registrados em livros, vídeos, CD-Roms e no cyberespaço, através da criação de um
Sistema Estadual de Informações Culturais que, infelizmente, não se encontra mais ativo
na Secretaria.
Memória do Caminho
Publicação que apresenta uma abordagem singular da memória do Projeto, a partir da expedição liderada pelo pesquisador
Oswald Barroso por mais de 120 localidades cearenses. O livro é
composto dos cadernos de viagem, além de belas imagens do Ceará capturadas por 12 fotógrafos convidados, ao longo da viagem.
A publicação propõe uma narrativa da memória dos lugares e das pessoas encontradas
pelo caminho, revelando a riqueza e a diversidade cultural das regiões cearenses. Os textos, de natureza antropológica, ressaltam as impressões recolhidas ao longo da viagem.
A qualidade editorial da publicação foi reconhecida no 16º Festival Mundial de Publicidade de Gramado(RS) com o Prêmio Galo de Bronze, na 3ª Mostra Latino-Americana de
Design e Artes Gráficas, em junho de 2007.
1001 Histórias do Ceará – Contos Populares
Livro constituído por contos populares de tradição oral, colhidos
junto às comunidades de todo o Ceará, no sertão, nas serras e no
litoral, durante o Cultura em Movimento.
Guia Turístico-Cultural do Ceará
A publicação contribui para o fortalecimento da cultura como
elemento estratégico no desenvolvimento do turismo. O conteúdo foi elaborado com base no mapeamento cultural, informações
levantadas nos municípios durante a viagem, além de pesquisa
realizada em fontes secundárias. A publicação revela atrativos do
estado, contemplando os 184 municípios, a partir de suas voca221

ções culturais: história, arquitetura, artesanato, manifestações religiosas, expressões artísticas, dentre outras informações que compõem o rico patrimônio cultural cearense. O
Guia traz todas as informações necessárias a um turista que deseja conhecer o Ceará: estradas, hotéis, restaurantes, roteiros, patrimônio material e imaterial, calendário de festas
populares, dados históricos e geográficos sobre cada região e município do Ceará. enfim,
todas as informações necessárias para quem desejar conhecer o estado. Assim como o
livro Memória do Caminho, o Guia Turístico- Cultural também conquistou reconhecimento: Menção Honrosa na edição da 3ª Mostra de Design e Artes Gráficas da América Latina.
Guia dos Bens Tombados
Entre os inúmeros desafios na construção de políticas públicas
para a cultura em nosso País, destaque-se a fragilidade do setor do patrimônio histórico e cultural. Malgrado sua importância,
nosso patrimônio é constantemente desvalorizado, maltratado, muitas vezes dilapidado,
ao mesmo tempo em que os gestores públicos demonstram dificuldades na definição
e manutenção de programas eficazes de conhecimento, reconhecimento, preservação,
promoção, requalificação e revitalização do mesmo. O Guia dos Bens Tombados é fruto
de um mapeamento, seguido de tombamento do patrimônio edificado cearense. O Guia
também registra tombamentos federais e municipais no Ceará, permitindo uma visão ampla do patrimônio material das diversas regiões do estado, assim como para a valorização
desse patrimônio pelo estado e a população.
Catálogo dos Equipamentos Culturais do Ceará
Neste catálogo estão listados os equipamentos culturais de todas as regiões do Estado: teatros, museus, bibliotecas, centros
culturais, dentre outros espaços de produção, formação e difusão cultural. O levantamento foi feito a partir de visitas técnicas
aos Sistemas Estaduais de Equipamentos Culturais e do Cadastro Municipal. O importante nessa publicação é o detalhamento de cada espaço (profundidade do palco, capacidade de público), capaz de permitir ao produtor cultural avaliar
as especificidades dos equipamentos e sua respectiva viabilidade para o seu trabalho.
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Mestres da Cultura do Ceará
O Ceará é um estado que representa magistralmente os contrastes e as desigualdades presentes em nosso País. Somos
ricos e diversos no plano cultural, mas ainda não conseguimos
transformar este capital simbólico em um ativo transformador
do homem. Buscamos, através de uma política de valorização do nosso patrimônio imaterial, reconhecer nossos “tesouros vivos” , valorizando a força e a importância estratégia
da cultura tradicional popular no estado. Se desejamos avançar em um novo projeto de
desenvolvimento em nosso País, necessitamos fazê-lo a partir da reabilitação dos nossos saberes e fazeres ancestrais. Esse conhecimento, fruto da nossa diversidade cultural,
constitui a nossa maior riqueza, assim como o nosso maior passaporte para a sustentabilidade dos nossos territórios e a autoestima de nossas gentes. O livro Mestres da Cultura
do Ceará presta esta homenagem a esses homens e mulheres que constituem a grande
riqueza cultural do estado
Vídeo-Documentários
O amplo registro audiovisual do SECULT Itinerante resultou na produção de 56 vídeo-documentários dispostos em 3 DVDs temáticos:
- Cultura em Movimento - 11 vídeos com as ações do projeto por todas as regiões
percorridas, enfatizando as atividades realizadas e os aspectos culturais de cada região;
- Memória do Caminho - 30 vídeos de 1 minuto, apresentando o cotidiano de lugares, pessoas, enfocando as manifestações, os saberes e fazeres do povo cearense;
- 1001 histórias do Ceará - 15 vídeos apresentando narrativas de “causos”, “histórias
de trancoso” e lendas recolhidas em todo o estado, a partir do imaginário popular.
Exposição Imagine um Lugar
Exposição realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura,
no período de 30 de novembro de 2006 a 20 de fevereiro de 2007,
como um produto final do Projeto SECULT Itinerante. As peças e
imagens foram adquiridas no roteiro de viagem pela curadora Dodora Guimarães, que
buscou enfatizar a inventividade do povo cearense a partir da força e beleza da arte e
cultura populares. Buscou-se homenagear, especialmente, os artistas descobertos na via223

gem e desconhecidos do grande público. Dispostas em cinco salas, a exposição revelou
talentos e trouxe para a capital obras inéditas. Esculturas em madeira, utensílios em cerâmica, fósseis, peças em renda e bordados, fotografias, textos e vídeos, formaram um belo
mosaico da cultura cearense representada pelos ofícios, costumes, arte, religiosidade e
também pelo belo patrimônio natural do Ceará. Aberta na “alta estação” turística em Fortaleza, e com visitação gratuita, a Exposição Imagine um Lugar obteve público recorde
de 198 mil visitantes.
Totem de informações turístico-culturais
Trata-se de um equipamento que foi instalado no Centro Dragão do Mar de Arte
e Cultura em dezembro de 2006. Através dele, os turistas e visitantes poderiam acessar,
por meio digital, diversas informações turístico-culturais sobre o Ceará. Vale enfatizar
que todo o Guia Turistico-Cultural do Ceará estava digitalmente no totem, além de outras
informações coletadas no mapeamento cultural e no cadastramento cultural. Imaginávamos que esse totem seria replicado em espaços de grande fluxo de turistas (aeroportos,
hotéis, corredores culturais, espaços de passeio, entre outros) que permitissem aos interessados conhecer roteiros, identificar calendários culturais regionais, festas, festivais,
entre outros eventos em todo o estado. Infelizmente, isso não aconteceu.
Sistema de Informações Culturais - SINF
Sistema informatizado que disponibiliza o conteúdo produzido pelo mapeamento
cultural, cadastramentos de profissionais, empresas, entidades, grupos, equipamentos e
outros dados municipais. Este sistema pode ser alimentado e atualizado permanentemente
e os profissionais que não se cadastraram podem fazê-lo a qualquer momento. O Sistema
é o veículo mais amplo e democrático de acesso para consulta à informação, possibilitando
a pesquisa de qualquer usuário, em qualquer lugar, que possa se conectar a internet.

PRÊMIO CULTURA VIVA
No ano de 2006, festejando suas quatro décadas de existência, a SECULT conquistou o Prêmio Cultura Viva, promovido pelo Ministério da Cultura, realizado pelo Centro
de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura – CENPEC, e patrocinado pela Petrobras.
Fomos premiados com o primeiro lugar na categoria Gestão Pública, em reconhecimento
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ao êxito das políticas implementadas pelo Programa Valorização das Culturas Regionais e
das ações realizadas pelo Cultura em Movimento - SECULT Itinerante. Aprendemos muito
com o Cultura em Movimento, mas, especialmente, conhecemo-nos mais e melhor graças
a ele. Desenvolvemos através do Programa, instrumentos novos de gestão, praticando a
transversalidade, o compartilhamento de esforços, a descentralização de investimentos, a
democratização dos bens e serviços culturais, o apoio à formação, à produção, à geração
do conhecimento, contribuindo para a realização da missão da SECULT: a promoção do
desenvolvimento com inclusão, consolidando a cidadania cultural entre os cearenses.
Ao voltarmos para Fortaleza tinhamos a convicção de que aquela experiência havia
sido transformadora. Não éramos mais os mesmos gestores, assim como não eram mais
os mesmos todos aqueles que conosco compartilharam essa grande ventura e aventura.
Sabíamos que a mudança de governantes fragiliza, quando não interrompe, processos
de gestão e a continuidade de políticas públicas. Mas, também, tinhamos convicção que
estas se tornam fortes quando apropriadas pelas populações as quais são destinadas.
Havia, apesar do cansaço, uma imensa alegria em toda a equipe. A cultura havia se posto
em “movimento” e este processo, embora sujeito a avanços e recuos, seria irreversível.
225

226

O FIM

RESULTADOS, FRUSTRAÇÕES
E APRENDIZADOS

Nenhum desenvolvimento econômico e humano digno desse
nome será alcançado, sem que a cultura esteja instalada no centro das
políticas públicas todas, da educação à saúde, do transporte à segurança,
da economia à indústria [...] A tradução desse princípio implica, por
exemplo, que o secretário de cultura de um município assim como o
Ministro da cultura de um Estado sejam figuras constantes na mesa de
decisões sobre todas as políticas.
Teixeira Coelho

Em geral, no atribulado cotidiano dos gestores públicos, não há espaço de preparação para o day after da gestão, ou ainda, não há tempo para se refletir sobre as repercussões das decisões tomadas dentro do governo, quando já se está fora dele. Gostaria
de analisar algumas das questões relativas ao follow-up da gestão cultural, tomando como
fio condutor o Estado brasileiro.
A primeira frustração do gestor público diz respeito à descontinuidade das políticas. Certamente, o mais difícil nesse momento é compreender e aceitar o desmantelamento de programas exitosos, em função das mudanças de governo. Afinal, aceitar esta
descontinuidade seria assumir uma mentalidade antirepublicana! Por isso, não há como
não se indignar e não lamentar, nesse caso, os desperdícios de recursos, tempo, empenho, trabalho, tecnologias de gestão. Toda essa perda, que se reproduz periodicamente
no País, contribui efetivamente para retrocessos na consolidação das políticas públicas,
especialmente, das políticas culturais.
Os gestores públicos da cultura temos sempre a sensação de, como Sísifo, estarmos
condenados a “rolar uma pedra”, que insiste em não realizar sua trajetória. Em cada governo, se faz “tábula rasa” do passado, ignorando-se a memória das gestões anteriores,
e o acumulado das suas práticas, subestimando o impacto negativo que essa ruptura
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trará para as populações, alvo das referidas políticas. A ausência de um corpo fixo de
funcionários concursados que atravessem as gestões, resguardando-lhes a memória e a
continuidade dos projetos, a “partidarização” das políticas, que desfavorece a continuidade dos programas em andamento, são alguns dos óbices à consolidação das políticas
públicas. Mas essa descontinuidade não simboliza somente a fragilidade dos Estados,
demonstrando também a vulnerabilidade das Sociedades. Daí, a necessidade de ampliarmos a participação das populações na formulação das políticas culturais para que,
findos os governos, sejam elas as suas guardiãs. Por isso, quanto mais avançarmos na
institucionalização da cultura, quanto mais construirmos e fortificarmos as instâncias de
decisão coletiva nas sociedades, mais possibilidades teremos de garantir a continuidade
das políticas públicas.
Lembro de perguntas que me foram feitas, a esse respeito, no último ano da minha
gestão: “Você estaria preparada para se desligar da Secretaria e aceitar a descontinuidade
das políticas?” Minha primeira reação sempre foi a de retrucar que as políticas implementadas seriam apropriadas pela população, que o campo cultural não permitiria as descontinuidades, mas... eu estava enganada! Minhas hipóteses eram absolutamente ingênuas!
Por isso, no day after da gestão, vivi muitos momentos de frustração e de apreensão.
Somente com o passar dos anos, fui compreendendo que a cidadania é um processo
instável, e como as práticas participativas são recentes em nosso País, os grupos sociais
ainda estão em construção e consolidação do seu protagonismo.
Chamo, ainda, a atenção do leitor para a indistinção que muitas vezes se faz entre
políticas de governo e políticas de Estado. Políticas de Estado, que envolvem necessariamente na sua formulação a participação social, acabaram reduzidas, em nossa história republicana, às políticas de governo, quase sempre resultantes dos voluntarismos
dos poderes executivos, nas suas diversas esferas. Essa “confusão” entre políticas de
governo e políticas de Estado também é fruto de uma limitação linguística. Os anglosaxões, por exemplo, têm duas expressões para se referir à política. Para eles a policy
significa as ações pactuadas e planejadas, fundamentadas em princípios definidos por
um Governo; a politics, por sua vez, refere-se às grandes diretrizes do Estado. Em língua portuguesa temos uma mesma palavra para esses dois significados, o que contribui
para a ambiguidade e vagueza dos discursos acerca das políticas públicas.
Um segundo ponto que destaco no day after da gestão pública é o seu impacto
existencial. Definitivamente, a gestão pública cultural, se vivida inteira e intensamente, é
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mesmo uma experiência radical. Impossível encerrá-la no último dia de um mandato político e retomar sua vida como se nada tivesse acontecido. Quando se mergulha na gestão
pública de forma visceral, suas repercussões são intensas, pois não se trata somente de se
ter vivido uma nova experiência profissional, mas da ampliação de novos olhares sobre
o mundo e, sobretudo, do reposicionamto do seu próprio lugar no mundo!
Há, ainda, um terceiro aspecto que pode ser dramático para o gestor que sai da
vida pública. Trata-se da relação que ele passará a ter com os órgãos de controladoria do
Estado, para responder sobre sua gestão. Essa etapa poderá ser longa e angustiante. Talvez o momento mais solitário da vida de um gestor! Ele estará sozinho, e sem o apoio do
Estado, para se defender, para se explicar. Esse momento merece nossa análise. Afinal,
se não avançarmos em novas modalidades de controle jurisdicional, corremos o risco de
desmotivar bons profissionais a ocuparem esses cargos e, nesse caso, perde o Brasil e a
gestão pública!
Não há gestão bem-sucedida sem respaldo jurídico competente, tampouco sem
institucionalidade de políticas, programas e ações. Por isso, o Direito Público é essencial
na trajetória de um gestor, sobretudo, após a sua gestão, podendo trazer danos irrecuperáveis a pessoas honestas que, enquanto ordenadoras de despesas, passam a ser responsabilizadas por ações que, longe de serem desabonadoras ao seu comportamento,
constituíram tentativas legítimas de realização da própria Missão da Instituição. Por outro
lado, sem uma ampliação dos métodos e técnicas de controle, também não avançarão
as políticas nem as práticas de gestão. De que forma o Direito Público brasileiro poderia
respaldar a gestão pública da cultura, contribuindo de forma mais eficaz e efetiva para a
democratização e a consolidação dos direitos culturais?
Marilena Chauí (2007, p. 46-47) salienta que “para aceitarmos o desafio da democratização da cultura necessitamos inicialmente de uma nova cultura democrática, pois a
democracia tem sido reduzida a um regime político dito eficaz, tornando-se mera protetora das liberdades individuais e perdendo a grandeza de seu fundamento: a existência
dos contrapoderes sociais, condição necessária para a criação de novos direitos”. Como se
vê, precisamos encontrar no próprio Estado as respostas para as perguntas que fizemos.
Se a cultura começa a ser compreendida como um direito humano e fundamental,
a expressão “cidadania cultural” também emerge nas diversas instâncias da sociedade
(mídia, redes sociais, partidos, intelectuais, grupos étnicos, minorias), trazendo para o
debate, não somente os poderes executivo e legislativo, mas também, o poder judiciá229

rio. Depois dos direitos ambientais, os direitos culturais surgem como os mais recentes
direitos de terceira geração. Por isso, necessitam ser compreendidos e garantidos pelos
poderes da República, a partir de novas hermenêuticas e de uma jurisprudência coerente
com as demandas sociais.
A Constituição Federativa Brasileira de 1988 foi chamada de “Constituição Cidadã”
exatamente por ampliar o espectro dos direitos sociais em nosso País, dando relevo pioneiro aos direitos culturais. Mas as conquistas relativas aos direitos sociais, propostos pela
nossa Carta Magna, ainda não produziram suas respectivas garantias, ou seja, faltam-lhes
elementos de natureza jurídica, política e social que efetivem sua concretização. Para a
Constituição Brasileira, a cultura constitui um espaço de liberdade dos indivíduos, estando associada a atividades vinculadas à criação e à expressão humanas. Afirma o texto
constitucional: “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” (Art. 5º, IX da CF/88). Enquanto
espaço de liberdade, a cultura torna-se, pela sua própria natureza, uma matéria de difícil
positivação para grande parte dos nossos juristas. Ora, como já foi dito, o que se observa
é uma tendência a que esses direitos se mantenham restritos às normas programáticas,
normas essas sempre carentes de posterior regulamentação, o que explica, mas não justifica, a inaplicabilidade dos direitos constitucionalmente adquiridos, assim com a ausência
de uma real efetivação desses direitos pela sociedade brasileira.
Ao mesmo tempo em que a compreensão constitucional da cultura enquanto liberdade é de difícil positivação, ela nos abre uma perspectiva fundamental para o avanço
na construção da cultura como pilar essencial ao desenvolvimento. Senão, vejamos. Segundo o economista e ex-ministro da Cultura, Celso Furtado, a liberdade de criar constitui a essência do conceito de desenvolvimento e é insumo maior para a transformação
social (FURTADO, 2012, p. 34). Para Amartya Sen (1999), com quem Furtado estudou em
Cambridge, nos anos 50, desenvolvimento também significa ampliação das liberdades,
ou seja, o crescimento da capacidade dos indivíduos de fazerem escolhas, liberdade
que deve ser compreendida muito menos pela ausência de restrições, do que pelo seu
sentido positivo, isto é, pela possibilidade física, material e intelectual de ir e vir, sonhar,
imaginar, fazer, fruir e viver. Para Sem e Furtado, o século 21 testemunharia a ampliação
do marco epistemológico das ciências econômicas, tornando-se de mais a mais interdisciplinar. Enfim, uma ciência econômica pura nos nossos dias seria um anacronismo.
(D’AGUIAR, 2013, p. 6)
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Tal qual a Economia, a transversalidade também necessitaria ser observada pela ciência jurídica. A Constituição do Equador, por exemplo, afirma em seu preâmbulo (MARCUZZO, s.a): “Decidimos construir uma nova forma de convivência cidadã, em harmonia
com a natureza, para alcançar o “bem viver”, o sumak kawsay, expressão que em língua
quéchua, significa: “vida harmoniosa entre homem e natureza”. Ao longo dos últimos
séculos, as possibilidades do “bem viver” passam cada vez mais a estar atreladas às garantias jurídicas propostas pelo Estado Democrático de Direito. Esse “bem viver” começa
a ser mensurado a partir da efetividade dos direitos de primeira geração (os direitos civis
e políticos), de segunda geração (os direitos sociais) e, por último, os direitos de terceira
geração (os direitos dos povos). Dessa forma, os Estados Constitucionais vêm buscando
dar concretude, a todos esses direitos que vão lentamente se ampliando, do indivíduo às
comunidades e das comunidades ao próprio planeta.
Por isso, não podemos analisar o controle jurisdicional das políticas públicas sem
aprofundarmos os papéis do próprio Estado, ou seja, sem definirmos qual Estado queremos. E, ao definirmos conteúdos e significados para o Estado, devemos ter consciência
que estamos, ao mesmo tempo, definindo os fundamentos das sociedades nas quais
queremos viver, ou melhor, nas quais queremos “bem viver”. Enfim, estaremos elegendo
valores e princípios que determinarão, por sua vez, as representações deste “bem viver”.
No “país real”, os direitos culturais ainda continuam em busca de sua positivação. E
qualquer análise sobre o papel do Estado brasileiro no combate às desigualdades sociais
não poderá subestimar o papel dos direitos culturais na construção da cidadania. Afinal,
a falta de acesso aos bens e serviços culturais, e mais, a ausência de protagonismo no
que se refere às oportunidades de imaginar, criar, conhecer, experimentar e pertencer,
são cerceadores de qualquer projeto de desenvolvimento.
Voltemos ao day after da gestão pública e aos sentimentos vividos pelo gestor,
após essa experiência. Vale enfatizar que o modelo de Estado, priorizado pelos governos,
terá grande impacto na atividade do gestor, durante e após a gestão. Se na essência de
sua tarefa estão a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, devemos
estar atentos aos riscos da gestão que prioriza o “Estado Gerencial”, marcado por uma
racionalidade instrumental que produz deslocamentos perigosos no cotidiano da gestão
pública. Esses deslocamentos, por sua vez, impactam negativamente sobre os modelos
de desenvolvimento, em sua maioria reduzidos à “lógica dos meios” (da acumulação
capitalista), em detrimento da “lógica dos fins” (da liberdade, da solidariedade). O resul231

tado é que, em nome do “gerenciamento eficaz”, o Estado é esvaziado, sendo reduzido e
limitado à construção de arcabouços administrativos distanciados de sua Missão.
Por isso, se advogamos a consolidação de um “Estado Social”, especialmente, em
países desiguais como o Brasil, necessitamos aperfeiçoar o controle das políticas públicas. Nagibe de Melo Jorge Neto (2009) enfatiza o papel do Judiciário nos controles da
atuação ou omissão do Estado, em si; dos objetivos e metas fixados na lei ou em outros
atos normativos, assim como dos programas ou dos planejamentos para o alcance dos
fins, caso tenham sido previamente fixados. Enfim, se assumimos, para a construção do
nosso “bem viver”, os princípios e valores de um Estado Social, devemos ter em mente
que políticas públicas existem para efetivar direitos fundamentais. Sem um Judiciário autônomo e imbuído desses princípios e valores, o Estado Social não se efetivará.
Uma outra frustração do gestor cultural, diz respeito à incapacidade de avaliação
de políticas e programas. Na SECULT, se fomos exitosos na construção de tecnologias
e metodologias de formulação e implementação das políticas, não conseguimos, contudo, traduzir nossa atuação em indicadores que nos permitissem quantificar e qualificar
o impacto das mesmas nos territórios e em suas populações. Ora, sem instrumentos de
avaliação da gestão, corre-se o risco de não se poder corrigir tomadas de decisão, de não
se retificar ações ou, ainda, de não se modificar pressupostos e prioridades. Os institutos
de pesquisa dos estados brasileiros se encontram totalmente despreparados para apoiar,
através da produção de indicadores, a gestão pública da cultura. E sem indicadores, as
pastas da cultura não conseguem dar visibilidade aos impactos de suas políticas. Esse
circulo vicioso prejudica a capacidade do Estado de aferir resultados e, por conseguinte,
de se distinguir as boas gestões das más! A incapacidade de avaliar políticas contribui,
ainda, para a descontinuidade das mesmas.
Mas, certamente, a grande frustração de um gestor, durante e depois de sua atuação, é a de ter constatado sua impotência diante da “máquina” do Estado! Pela sua própria natureza, as organizações públicas enfrentam um paradoxo ao qual já nos referimos:
os entraves jurídicos aos quais estão submetidas, em muitos casos as impedem de realizar
plenamente sua própria Missão. Todos conhecemos os embates dos gestores públicos
brasileiros com os seus departamentos jurídicos, dos dilemas entre o “fazer acontecer”
e o “paralisar-se” diante da burocracia estatal. Sabemos que a burocracia possui maior
apetência para as atividades-meio, contribuindo para o distanciamento da gestão pública
das atividades-fim. Há, portanto, uma contradição entre a inovação na gestão pública e
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os limites propostos pelo Direito Público. É o que reflete Elizabeth Ponte no seu livro
Por uma Cultura Pública: Organizações Sociais, Oscips e a gestão pública não estatal na
área da cultura:
O grande problema do excesso de burocracia e de uma legislação defasada é que
ambos afetam diretamente a execução dos projetos e atividades culturais e, consequentemente, o êxito ou a eficácia das próprias políticas culturais. Por execução entendemos todas as ações e recursos necessários e o trabalho empregado para a realização de uma determinada atividade, compreendendo: recursos humanos envolvidos,
tempo gasto, rotinas administrativas, soluções e alternativas aplicadas, e também,
recursos financeiros empreendidos. Sejam eles para a compra de um piano, a confecção de um cartaz de divulgação de um projeto cultural ou a realização de um grande
projeto em âmbito nacional. A questão da agilidade de execução é crucial e é dificultada pelos trâmites próprios da administração pública e pela legislação, trazendo um
grande impasse às ações culturais desenvolvidas por órgãos da administração direta
e mesmo indireta, que deveriam contar com maior autonomia. (2012, p.60)

Ponte ilustra esse impasse entre a gestão cultural e o controle jurisdicional, com
uma história algo anedótica, ocorrida em 2005, no estado da Bahia:
A comunidade artística de uma cidade de pequeno porte, na qual existia um centro cultural público estadual, se mobilizou para reivindicar a compra de um piano
para atender a demanda dos músicos locais. Os artistas se organizaram e levaram
o pleito ao órgão gestor de cultura. Compreendendo a relevância da música para a
cultura do município, o órgão gestor decidiu atender o pedido e comprar um piano
para o centro de cultura. O primeiro passo foi então escolher um piano. Com a ajuda de consultores e técnicos da área musical, foi encontrado um piano usado, em
boas condições e que atenderia perfeitamente a necessidade dos músicos e o porte do
centro de cultura. Surge,então, o questionamento, como comprar o piano? De acordo
com a Lei nº 8.666/93, compras de bens no Estado devem ser feitas através de licitações, podendo ser dispensadas a depender do valor da compra e desde que apresentadas pelo menos três cotações de produtos iguais. O limite para a dispensa de licitação
neste Estado era de R$ 5.600,00. O piano em questão custava R$ 5.000,00. Poderia,
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portanto, ser comprado através da dispensa de licitação, se não fosse um porém: para
cotar, é necessário comparar bens exatamente com as mesmas características. Como
cotar um piano usado? Mesmo encontrando outros pianos usados, como cotá-los se
possuiriam marcas, tempo de uso e especificidades técnicas diferenciadas? A compra
sem licitação também não poderia ser justificada pelo mecanismo da inexigibilidade
de licitação, uma vez que esta atende apenas a contratação de pessoas ou empresas
desde que justificada sua singularidade e capacidade para o serviço. A compra de
um bem ou contratação de um serviço em desrespeito às normas da Lei implicaria,
por sua vez, em sanções e multas ao Estado, aplicadas através de auditorias do
Tribunal de Contas. A Procuradoria Jurídica do órgão gestor procurou de diversas
formas resolver este impasse, mas acabava sempre retornando à impossibilidade da
inexigibilidade e também da cotação do piano. Após meses de impasse, o piano foi
comprado através da via legal possível: uma licitação para um piano novo, no valor
aproximado de R$15.000,00. Meses depois, o próprio Tribunal de Contas repreendeu
o órgão gestor, compreendendo que a compra do piano não foi feita da forma mais
eficiente e econômica. A sanção, entretanto, não resolveu o impasse imposto pela
própria legislação (PONTE, 2012, p.60).

Durante nossa gestão, em vários momentos nos deparamos com situações como
essa. Evidentemente, o descompasso entre a implementação das políticas e o formalismo jurídico é muitas vezes o grande complicador da ação do gestor público. Cito aqui
o exemplo do processo nº. 04867/2006-3, endereçado ao Tribunal de Contas do Estado,
e que hoje está arquivado. Este processo também é revelador dos dilemas entre a gestão
pública e o controle jurisdicional. A cobrança tratada nos autos se refere à doação da estátua do poeta Patativa do Assaré, feita pela SECULT na minha gestão, para a cidade de
Assaré. A justificativa do processo fundamentava-se em dois pontos: a doação teria sido
realizada sem que fossem adotadas as medidas de formalização por meio de instrumento
próprio, assim como pela inexistência de interesse público relativo à doação.
Apresento aqui os dois argumentos de defesa utilizados pelo meu advogado e procurador geral do município, Juraci Mourão Lopes Filho (CEARÁ, 2006, p.108).
a) A publicação posterior do contrato teve o condão de convalidar a ausência inicial
do instrumento, máxime, porque não houve qualquer prejuízo ou risco à segurança
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jurídica. Não há nulidade sem prejuízo, pelo que a absoluta integridade dos efeitos
decorrentes da doação elide qualquer sorte de invalidade apta a caracterizar infração à lei;
b) Os próprios contornos da doação realizada têm o condão de evidenciar o interesse
público em sua realização, por se tratar de uma estátua de Patativa do Assaré precisamente para a cidade de Assaré, cuja ligação e relevância para o conhecido poeta se
evidenciam pelo próprio nome que adotou. Tal fato, por si só, já demonstra o interesse
público para sua realização, sobretudo em gestão que se notabilizou por promover
uma interiorização das ações de cultura do Estado, mediante a valorização dos
artistas e intelectuais locais.

Ressalvados os aspectos formais, que são imprescindíveis à processualística do
Egrégio Tribunal, confesso ter ficado perplexa com a necessidade de justificativa acerca
do “interesse público” que fundamentaria a doação da estátua à população de Assaré!
Assim, foi apresentada a seguinte defesa (CEARÁ, 2006, p. 108)
No caso dos autos, celebrou-se um contrato de doação com o Município de Assaré
de um bem móvel, qual seja, a estátua do poeta Patativa, então recém-falecido. Tal
fato já evidencia inexistir qualquer sorte de interesse diferente do público em questão a contrapor-se, por se tratarem ambas as partes de entes públicos federativos. O
objeto do pacto afasta até mesmo a existência de um interesse público secundário,
consistente em uma possível utilidade econômica para a máquina administrativa do
município. Ao contrário, trata-se inquestionavelmente de algo voltado para o povo
daquela localidade no intuito de assentar em sua memória a lembrança de importante figura local, fomentando através do exemplo a dedicação às letras. Não se
pode alegar qualquer risco à segurança ou publicidade, pois a doação decorreu de
contrato administrativo anterior pelo qual se decidiu pela confecção da estátua e
que teve toda a formalização devida, empenho liquidação e pagamento, conforme já
reconhecido nestes autos. Tudo desde o início voltado para a referida doação. Assim,
a publicidade e certezas requeridas desde esse instante existiam[...] Ínclita relatora,
trata-se de uma doação de uma estátua de Patativa do Assaré para o Município de
Assaré. Que justificativa maior haveria nisso? Acrescente-se que foi dado característico da gestão dessa Secretaria a valorização da cultura regional e local. Com efeito,
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nesse período desenvolveu-se o Programa Valorização das Culturas Regionais, que
se notabilizou como o carro-chefe da gestão. Teve como objetivo maior estabelecer
mecanismos de política institucional para o desenvolvimento cultural, com foco nas
demandas regionais e na gestão compartilhada com todos os municípios cearenses.
Entendeu-se que valorizar a cultura regional significava conhecer e reconhecer a
existência de um campo cultural fora da capital cearense; criar canais de interlocução com os municípios; fomentar as diversas vocações regionais, capacitar artistas,
gestores e produtores na capital e no interior e definir projetos de incentivo à criação, circulação e consumo de bens e serviços culturais em todo o Estado[....]Como se
percebe, é um formalismo desarrazoado querer aplicar qualquer sorte de sanção em
função de uma doação que às escâncaras se mostrar plenamente justificável juridicamente. A motivação, como se sabe, ela tem a função utilitarista de permitir o conhecimento de todos acerca dos motivos que levaram à prática do ato administrativo,
atingido esse fim sem uma formal justificação escrita, plenamente dispensável sua
exigência. No caso, não vemos como não se perceber, com clareza solar, o interesse
público de uma doação a outro ente público de uma estátua de um poeta local, cujo
nome demonstra os laços, realizada pela Secretaria de Cultura[...] O liame lógico de
todos esses fatores é suficiente para justificar o contrato”.

O episódio acima narrado é exemplar, pois demonstra o imenso fosso que ainda
hoje separa a gestão cultural dos operadores do direito nesse País. Acredito ser urgente o
diálogo dos gestores culturais com as controladorias, os tribunais de contas, o Ministério
Público, buscando sensibilizá-los e informá-los sobre as peculiaridades das políticas e da
gestão cultural. É necessário, ainda, que se produza um amplo debate sobre a reforma do
Estado brasileiro, com o objetivo de permitir, de um lado, ao gestor público, a necessária
viabilidade jurídica para as suas tomadas de decisão e, de outro, às sociedades, um atendimento efetivo, eficaz e eficiente de suas demandas. Considero que a complexidade da
gestão cultural, em função do seu objeto, deve estimular as pastas da Cultura a provocar
esse diálogo com os demais poderes da República, em nome da eficiência, efetividade e
eficácia das políticas públicas culturais.
Michael de Certeau (1995, p. 214) observa que “a política não garante a felicidade
nem confere significado às coisas. Ela cria ou recusa condições de possibilidade. Ela
proíbe ou permite; torna possível ou impossível.” Eis aí o desafio das políticas públicas
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e do Direito. Enquanto as políticas públicas estabelecem condições de possibilidade, o
Direito produz as necessárias garantias para a efetivação dessas condições. Se as políticas
públicas podem tornar possível o impossível, trazendo para o real a força das utopias, o
Estado, através do Direito, necessita produzir maiores garantias que amparem os imensos
desafios do cotidiano da gestão cultural brasileira.
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E O SONHO CONTINUA

ENTRE O DESTINO DE SÍSIFO E
A VITÓRIA DE HERMES... CONVERSAS
COM CELSO FURTADO E A
CULTURA COMO QUARTO PILAR DO
DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento é sempre tributário de uma atividade criadora.
Celso Furtado

Ao sair da Secretaria e voltar para a Universidade, retornei às discussões, agora com
os alunos do Mestrado Profissional e Acadêmico em Políticas Públicas, sobre as relações
entre cultura e desenvolvimento. A partir de 2007, comecei a me dedicar especialmente à
temática da economia da cultura. Em 2009, criei e passei a liderar um grupo de estudos e
pesquisas sobre “Políticas Públicas e Indústrias Criativas”, grupo este formado também por
colegas de outras instituições de ensino e voltado a leituras sobre modelos de desenvolvimento centrados na cultura e na criatividade.
Confesso que, desde a criação do Grupo, a expressão “indústrias criativas” sempre
me incomodou. Há nela um paradoxo que necessita ser aprofundado: de um lado, o avanço tecnológico dá cada vez mais poder às indústrias do Copyright, de outro, ele permite o
acesso cada vez maior dos indivíduos à fruição e ao protagonismo cultural, gerando produtores independentes, novos empreendedores e empreendimentos no campo da cultura.
Naquele momento a questão que mais me afligia era a seguinte: como enfrentar os impasses entre a proteção do indivíduo e o surgimento de um mundo em redes, que desafia os
tradicionais direitos de propriedade?
O campo das artes e da cultura sempre me pareceu exemplar para se compreender
os conflitos sociais contemporâneos. É impossível negar que o direito de autor é um dos
fundamentos mais importantes para as dinâmicas econômicas do sistema capitalista. E, por
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isso, esteve historicamente ao serviço das indústrias culturais. É o que afirma Smiers (in
BUSANICHE, 2011. p. 83): “o sistema de proteção da propriedade intelectual não defende
os interesses da maioria dos músicos, compositores, atores, dançarinos, escritores, designers, artistas plásticos e cineastas”.
Ora, nas últimas décadas do século 20, os países ricos começam a conceber a cultura, não como um gasto, mas como um recurso para atrair investimentos e gerar renda.
No entanto, esses investimentos encontram-se especialmente voltados ao estímulo às indústrias culturais, exatamente aquelas que, graças ao Copyright, mantém a hegemonia da
produção e da distribuição de bens culturais no planeta. Desse modo, grande parte das
populações se mantém excluídas dos direitos à criação e fruição cultural, reduzindo-se a
cultura à sua produção industrial, produzindo-se a precarização do trabalho, a sonegação
de direitos sociais e a concentração de renda e de riquezas.
Estudar indústrias criativas no Ceará me parecia um exercício “delicado”. Afinal, tendo sido Secretária de Cultura, de um estado reconhecido pela produção coletiva de suas
artesanias, eu deveria observar algumas prudências, especialmente, na utilização dos frameworks internacionais que tradicionalmente priorizam as dinâmicas econômicas das indústrias culturais. Ao mesmo tempo, nas minhas vivências com o campo jurídico, sempre
estive reticente à postura brasileira de “endurecimento” dos direitos de autor ou, ainda, da
obsessão do Estado na criação de sistemas antipirataria. Se a repressão ao mundo sem Copyright se dá com total respaldo do sistema jurídico, eu me perguntava: por que o mesmo
não ocorria na proteção do conhecimento, dos mestres da cultura tradicional popular? Não
seria muito mais útil, para os países do Sul, reconhecidos pelas suas artesanias, o investimento em projetos de crowdfunding, em prêmios de empreendedorismo cultural para os
micro e pequenos, em redes de circulação e difusão artística locais, em microcréditos para
a cultura? Essas não seriam as reais bandeiras para as economias criativas?
Essas indagações levaram o meu Grupo de Estudos a realizar, em julho de 2010, uma
pesquisa na Austrália (com o apoio do CNPq, do Banco do Nordeste e da Universidade
Estadual do Ceará), voltada ao estudo da cultura como eixo estratégico de desenvolvimento. Afinal, foi a Austrália o primeiro país a tratar da criatividade como fundamento do seu
projeto de desenvolvimento. Com a viagem ao estado de Queensland e o apoio de sua
Universidade Tecnológica (QUT) podemos verificar in loco de que forma os conteúdos
culturais associados à ciência e tecnologia foram se tornando estratégicos em um país jovem e com grande diversidade cultural.
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O mais interessante, nas visitas que fizemos e nas entrevistas que realizamos, foi
constatar que as políticas relativas aos bens e serviços simbólicos iam muito além de uma
visão setorial, mas eram estruturadas e planejadas de forma cada vez mais transversal como
uma política integradora entre Estado, Empresa e Universidade. Se no Brasil, carecemos
desta integração, não posso negar que, no projeto australiano, senti falta da presença e da
participação das comunidades, dos grupos sociais, das organizações não-governamentais,
enfim, da diversidade cultural do País. Essa ausência me pareceu clara e ao mesmo tempo
desconcertante, quando, em um certo momento, perguntei sobre os aborígenes, e sua
participação na construção de uma “Austrália-Criativa”!
Voltando ao Brasil, e redigindo o relatório de pesquisa, comecei a estruturar melhor
minhas críticas aos modelos exógenos de desenvolvimento. A viagem a Brisbane e as conversas com os professores, Stuart Kunninghan, John Hurtley e Michael Keene, na QUT,
motivaram-me a reler Celso Furtado e a retomar, a partir dele, novas conexões entre cultura
e desenvolvimento. Afinal, em um mundo globalizado, em que dependências científicas e
tecnológicas determinam padrões de consumo e contribuem para o comportamento passivo
de populações, de que forma poderíamos construir um desenvolvimento endógeno, capaz
de garantir o direito à criatividade, defendido por Furtado? Em que medida este desenvolvimento poderia se constituir em uma “invenção”, na acepção furtadiana da palavra, qual
seja, uma intenção de se produzir um desenvolvimento fundamentado na manutenção de
valores culturais com os quais nos reconhecemos?
A releitura da obra de Furtado passou a iluminar, na Universidade, minhas reflexões sobre os antagonismos e as contradições entre as indústrias e as economias criativas. Ter ou não ter o direito à criatividade, eis a questão, pondera Furtado (1984, p.25)
no seu Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, fazendo-nos refletir, a partir dos
processos de industrialização da própria cultura, sobre as contradições do capitalismo e
da dependência cultural por ele gerada. Se na essência das indústrias criativas estão os
conteúdos culturais associados à ciência e tecnologia, há de se considerar que, como a
cultura, também a ciência e tecnologia se subordinam à lógica da acumulação. Submetidas às forças produtivas, a criatividade padece e a liberdade empalidece. Essas considerações não seriam importantes na análise dos modelos civilizatórios construídos pelas
sociedades industriais? Não haveria na modernização dessas sociedades uma grande perda da dimensão cultural e artística, apesar do “frenesi criador” das mesmas sociedades?
(BOLANO in D’AGUIAR, 2013. p. 116). Nesse sentido, considerar as indústrias criativas,
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como eixo estratégico de desenvolvimento para os países africanos, sul-americanos e
caribenhos não seria um equívoco?
Celso Furtado, em sua obra Criatividade e Dependência na Civilização Industrial
observa que o Estado, em vez de buscar a redução da desigualdade, somente avançou no
apoio a formas mais diversificadas de consumo (1978, p.55). Furtado aprofunda reflexões
na direção de uma “economia política da cultura” e, nesse sentido, rejeita as formas de
vida que são produzidas para replicar as mazelas das sociedades modernas. Se o enriquecimento industrial é inversamente proporcional ao empobrecimento humano, ao cerceamento da liberdade e da atividade criadora, como tratar a cultura como eixo estratégico
de desenvolvimento?
Se para Furtado, a criatividade constituiria uma espécie de “antídoto à fetichização
do homem”, e o Estado, através da formulação de políticas públicas culturais, teria como
tarefa maior a liberação das forças criativas da sociedade. Como, então, distinguir estratégias de desenvolvimento a partir e através da cultura? Uma economia política da cultura
poderia contribuir para a mudança de curso das sociedades e de seus modelos de desenvolvimento?
[...] o desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos do que mudar o
curso da civilização, deslocar a lógica dos meios a serviço da acumulação num curto
horizonte de tempo para uma lógica dos fins em função do bem-estar social[...] O principal objetivo da ação social deixaria de ser a reprodução dos padrões de consumo das
minorias abastadas para ser a satisfação das necessidades fundamentais do conjunto
da população e a educação concebida como desenvolvimento de potencialidades humanas nos planos ético, artístico e da ação solidária (D’AGUIAR, 2013. p. 38).

Há no pensamento de Furtado uma clara preocupação com o “bem viver”. E, ao
lê-lo, vamos, aos poucos, percebendo a dimensão cultural do seu pensamento na construção de um projeto de desenvolvimento pleno e includente. Vale destacar que, para ele, a
partir da análise do sistema cultural global, poderemos compreender as contradições dos
modelos de desenvolvimento propostos pelo capitalismo. Ao analisarmos, por exemplo,
as indústrias culturais e seus modos de produção, encontramos boas pistas para desenvolver uma economia de cultura:
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[...] para aprofundarmos o papel da liberdade e da criatividade como pontos de partida
de uma nova agenda para a transformação social, para um novo projeto de desenvolvimento que[...]incorpore os temas da retomada da atividade artística como ‘promessa
de felicidade’; da construção de novas formas de atividades políticas; de novas relações
de gênero; de uma nova ecologia (DE PAULA in D’AGUIAR, 2013, p.42 e 43).

Ao ler e reler pesquisadores que trabalham com a dimensão da cultura em Furtado,
ratifiquei minhas convicções sobre a atualidade do seu pensamento. Se para ele, não há
desenvolvimento sem se considerar sua dimensão cultural, podemos dizer que a dimensão
da cultura traz, na visão profética de Furtado, para o campo político novos atores, que
são, atualmente, fundamentais em quaisquer debates sobre a sustentabilidade do desenvolvimento: as questões de gênero, as minorias, o papel das artes, a temática ambiental,
entre outras.
Ora, nas sociedades marcadas pela lógica da acumulação, as artes, as ciências, as
tecnologias, a cultura e a criatividade não participam, de forma efetiva, de uma agenda de
transformação social. Nessas sociedades, as indústrias criativas, por exemplo, passam a ser
cada vez mais festejadas e acolhidas. Essas indústrias, como já foi dito, trazem como condição necessária para a sua sobrevivência a proteção dos direitos do autor/criador. Por isso,
elas vêm sendo cada vez valorizadas, em função de sua performance econômica, embora
não demonstrem capacidade de produzir inclusão social ou de salvaguardar a diversidade
cultural do planeta.
Os setores chamados criativos (audiovisual, literatura, música, artes visuais, artes
cênicas, moda, design, arquitetura, publicidade, artesanato, gastronomia, festas, games,
entre outros) na sua dimensão “industrial”, tornam-se cada vez mais importantes na
constituição do Produto Interno Bruto (PIB) dos países industrializados, crescendo mesmo em situações de crise. Essa tendência lhes dá prestígio junto aos governos, que,
por sua vez, buscam compreender suas dinâmicas e fomentar suas cadeias produtivas.
Enfim, a dimensão simbólica dos produtos e serviços culturais e criativos, em tempos
de globalização, é cada vez mais estratégica para os países exportadores, contribuindo
para a construção do chamado softpower ou, ainda, da “marca-país”, o que determina e
distingue, no sistema capitalista, países exportadores dos importadores. Doravante, não
se trata somente de se exportar produtos made in, mas, cada vez mais, de se acrescentar
ao cardápio exportador os produtos created in. Mais uma vez, como diria Furtado, a
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ciência, a tecnologia e, mesmo, a cultura passam a ser instrumentalizados a serviço de
um modelo econômico produtor de assimetrias e desigualdades entre povos e nações.
Por outro lado, a incorporação das artes e dos artistas no processo de acumulação
é legitimada e legalizada pelo Estado, que oferece uma moldura político-institucional disposta a encorajar a competitividade e a hegemonia dos mercados. Na visão de Furtado
(1978, p.44), a criatividade foi canalizada principalmente para a inovação técnica nas sociedades industriais, limitando-se à racionalidade instrumental, sempre submissa às forças
produtivas. Neste sentido, as indústrias culturais e criativas, ao produzirem a homogeneização dos padrões de consumo, contribuem para a atrofia da criatividade, assim como para
a desumanização e a alienação.
No diálogo entre economia e cultura, Furtado aproxima-se dos países pós-coloniais,
trazendo para o debate a temática das políticas culturais e seu papel estratégico na reafirmação das identidades, na dimensão ecológica do planeta, na construção de novas forças
sociais. Seja no diálogo com pensadores indianos ou latino-americanos, Furtado insiste
que a qualidade de vida dos indivíduos não se submete necessariamente às conquistas materiais e, por isso, seria necessário avançar em um novo e ampliado projeto de economia
e, por conseguinte, de desenvolvimento. Na obra de Furtado, a criatividade se apresenta
como o fundamento desta transformação social e a riqueza e a diversidade cultural brasileiras como um ativo essencial para o protagonismo e a liberdade.
Penso que as reflexões de Celso Furtado, sobre uma economia que considera a
cultura uma condição necessária para um novo desenvolvimento, continuam atuais e são
oportunas para se esboçar um modelo de desenvolvimento a partir das ‘”economias criativas” no Brasil, um modelo que seja capaz de construir um contraponto às “indústrias criativas”, hoje hegemônicas no mundo. Lamentavelmente, são poucas e insatisfatórias as discussões sobre os significados e os impactos dos modelos de desenvolvimento no Brasil. E
nelas, o papel da cultura, enquanto seu quarto pilar, é inexistente. Para trazermos a cultura
aos debates sobre o desenvolvimento brasileiro, necessitaríamos, inicialmente, ampliar as
discussões sobre o desenvolvimento que queremos. E, ao trazermos o eixo da cultura para
esse debate, necessitaríamos avançar, por exemplo, nas reflexões teórico-conceituais que
consideram as indústrias criativas o cerne da economia criativa no mundo. E, por que?
Para os países latino-americanos, caribenhos e africanos as indústrias criativas não
constituem a essência da economia dos bens e serviços simbólicos, mas, sobretudo, as tecnologias sociais por eles produzidas, enfim, as redes produtivas constituídas de pequenos
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empreendedores e empreendimentos culturais. Esses pequenos empreendimentos, invisíveis às pesquisas e aos PIBs dos países, deveriam ser o alvo maior das políticas públicas,
com o objetivo de potencializar sua vocação para a produção e distribuição de riqueza,
assim como para o acesso amplo aos bens e serviços culturais. Essas microeconomias,
que poderíamos ser chamadas de “economias criativas”, e que não são necessariamente
caracterizadas pela propriedade intelectual individual ou pela utilização de tecnologias de
ponta, não têm sido objeto de políticas públicas dos governos e das agências de fomento,
embora sejam elas que promovam, informal e invisivelmente, inclusão social.
Em dezembro, de 2010, realizamos, em Fortaleza, a I Conferência Internacional sobre Economia Criativa do Nordeste, com o objetivo de debater o desenvolvimento regional
a partir das indústrias e economias criativas. Tivemos, na palestra de abertura do evento,
Edna dos Santos Duisemberg, à época Chefe do Programa de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). que apresentou dados do Relatório Mundial da Economia Criativa a ser publicizado dias depois em
Genebra. Lembro de ter lhe dito (meio a sério, meio brincando...) que ela poderia apresentar sem sustos o Relatório em Fortaleza, pois o mesmo não perderia seu ineditismo! Afinal,
o interesse sobre a temática, ainda “engatinhava” no País. A apresentação do Relatório
me trouxe mais indagações do que respostas: por que as indústrias criativas constituíam
o cerne do framework nas instituições internacionais? Por que a imensa produção cultural
dos países africanos, latino-americanos e caribenhos não tinham qualquer visibilidade no
Relatório? Que indicadores deveriam ser construídos para oferecer um quadro mais fidedigno das economias criativas desses países?
Também vieram estar conosco, na Conferência, os professores australianos Greg
Hearn e Michael Keane, que assinaram uma parceria para a cooperação e o intercâmbio
acadêmico entre a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Tecnológica de Queensland. Para os australianos, o grande bem de exportação é a educação, o maior serviço
criativo por eles exportado. Contamos, ainda, com a presença do Ministério da Cultura
(através do Instituto Brasileiro de Museus-IBRAM), das agências de fomento, associações
profissionais e instituições culturais, além dos profissionais dos setores criativos. Não foi
por acaso que, naquela noite, trouxe para a minha fala de abertura da Conferência a memória de três grandes personalidades que lutaram por um desenvolvimento baseado na
territorialidade regional e na criatividade e riqueza cultural de suas populações: Josué de
Castro, Celso Furtado e Lina Bo Bardi.
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A hora e a vez do Brasil: o que podem as políticas e a gestão cultural pela
democracia e o desenvolvimento sustentável?
Diz um velha máxima que “nada do que é humano é estranho” e, por isso, o nosso
desafio continua sendo aprofundar o conhecimento que temos sobre nós mesmos, o que
nos leva a uma outra máxima não menos importante: “conhece-te a ti mesmo”. Ao refletirmos sobre políticas públicas e gestão cultural, estamos, na verdade, discutindo estratégias
de transformação do mundo, de construção de novas solidariedades, enfim, de um novo
desenvolvimento.
Na origem da palavra cultura está o cultivo. Poderíamos refletir sobre as conexões
entre cultura e o desenvolvimento sustentável no território, através da metáfora agrícola, ou
seja, poderíamos pensar a formulação e implantação de políticas culturais a partir das imagens do plantio, do cultivo, da germinação, da colheita, da cooperação, do tempo cíclico,
enfim, do cuidado ou do envolvimento necessários, daquele que cultiva, com aquilo que é
cultivado. Um desenvolvimento capaz de se nutrir da terra e do homem, especialmente, das
expressões culturais produzidas a partir do relacionamento do homem com o seu território.
Mas a Modernidade, enquanto “ética do fazer”, marcada pela lógica binária aristotélica (constituída de apenas dois valores: um falso e um verdadeiro), limitou as representações do território à imagem de um espaço geopolítico, fruto de uma visão reducionista de
um desenvolvimento econômico espoliador. Desse forma, de um lado, o território deixou
de ser tratado como um espaço de produção de imaginários e culturas, tornando-se uma
abstração estéril e, de outro, a economia, perdeu sua origem ecológica (fundamento da
sua etimologia): o “cuidar da casa”, o do “bem viver”. A racionalidade do terceiro excluído
também retirou, da relação do homem com o território, tudo aquilo que nessa relação não
se conseguia medir, ou melhor, tudo o que fosse da ordem do simbólico ou do intangível.
Compreendida dialeticamente, a expressão desenvolvimento tornou-se oposta à expressão
envolvimento, uma oposição que não se limitaria somente ao terreno abstrato dos conceitos, mas que definiu éticas e, inclusive, estéticas.
Estamos chegando ao final do nosso livro. Portanto, façamos, um primeiro exercício
de imaginação. Imaginemos que a “ética do desenvolvimento” tenha nos últimos séculos
se alimentado de um “regime diurno de caráter heroico”, estrutura antropológica ascensional voltada para fora, para o futuro (simbolizada por uma lógica da antítese, da distinção e da análise). Imaginemos, ainda, que a “ética do envolvimento” esteja marcada pelo
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“regime noturno de caráter místico”, estrutura antropológica de descida interior em busca
do conhecimento, voltada para dentro (simbolizada pela lógica da religação e complementaridade dos contrários). Se para o leitor essas categorias parecem difíceis, considero que
as mesmas são absolutamente oportunas nas nossas reflexões sobre o desenvolvimento
brasileiro. Os regimes diurno e noturno das imagens foram propostos por Gilbert Durand
(1997) e se referem ao “trajeto antropológico” das sociedades contemporâneas, sobre o
qual nos referimos no início do livro.
Como observar esta “mudança de regime” nos projetos de desenvolvimento propostos pelos governos e sociedades? Basta atentarmos que, ao se depararem com o fracasso
de muitos projetos de transformação territorial, cientistas, técnicos, políticos, empresários
e burocratas começaram a integrar as dimensões humanas, ambientais e culturais aos
debates sobre desenvolvimento. Por isso, as imagens do homem integrado ao planeta (e
não vice-versa), do resgate dos saberes tradicionais, da “culturalização da natureza”, assim
como da “naturalização da cultura”, revelam sintomas da construção de uma nova “bacia
semântica” para as representações sociais, que merece nossa atenção. Trata-se do esgotamento de um período marcado pelo “fazer” e “transformar”, que parece abrir espaço para
um novo tempo: o do “relacionar-se”, do “integrar-se”. Essa tendência de estruturação de
um novo repertório de imagens, encoraja-nos a ousar formular novas respostas a velhas
perguntas: Os fatores culturais começam a ser fundamentais nas relações do homem com
o lugar em que vive? De que forma as políticas culturais poderiam contribuir cada vez
mais para a construção de um “desenvolvimento com envolvimento” entre comunidades
e territórios?
Voltemos ao início do livro. Retornemos aos mitos. Gilbert Durand (in PITTA, 2009)
propõe uma “mitanálise” das sociedades contemporâneas, ou seja, a construção de uma
metodologia a partir da recorrência dos mitos nas sociedades humanas. O primeiro mito
moderno é, certamente, o da crença de uma Sociedade com “S” maiúsculo, estruturada
por padrões normativos universais, regras gerais de conduta e pela hegemonia do conhecimento científico sobre os demais. Esse mito é fruto do conhecimento técnico-científico
que, retirando o objeto pesquisado do seu contexto, e reduzindo e simplificando fenômenos na busca de sua explicação, também contribuiu para empobrecê-lo.
De um lado, a Ciência Política e a Ciência Jurídica, cujas bases e fundamentos
alimentaram-se, desde suas origens, do “dever-ser” e consideradas as responsáveis pelo
aprofundamento e ampliação dos valores da democracia, também foram superadas pelos
246

fatos, demonstrando a exaustão dos seus fundamentos teóricos. Devemos aos cientistas
sociais uma parcela importante na construção de uma espécie de “ecumenismo humanitário”, sempre disposto a negociar conflitos, harmonizar discórdias e homogeneizar visões
de mundo. De certo, a Economia, entre as Ciências Sociais, a mais focada nos estudos e
pesquisas sobre o desenvolvimento, por ser matematicamente a mais avançada, tornouse, numa perspectiva humana, a mais atrasada das ciências, reduzindo os significados do
desenvolvimento ao mensurável e ao quantificável, empobrecendo, desse modo, suas
possibilidades de percepção (MORIN, 2003, p.69).
Vamos ao segundo mito: de que a democracia é um regime político eficaz e satisfatório em função da existência de processos eleitorais e da escolha periódica de governantes. Para essa análise, observemos a presença constante, nos discursos sobre democracia,
do “princípio do respeito às diferenças”. Ora, a busca excessiva pela diferença acabará
provocando nos nossos dias o esgotamento da alteridade, a eliminação do Outro. O mais
irônico é que o culto à diferença, ou mesmo, o direito à diferença funcionarão como uma
forma de exorcismo do Outro, uma dissimulação universalista que acabará legitimando
sua superioridade, exatamente por pensar a diferença, ou seja, por definir critérios para
estabelecê-la. O que estou querendo dizer? Que em nome de uma compreensão altruísta,
o discurso da diferença criou estereótipos, estabeleceu categorias, normatizou comportamentos, com o intuito de absorver todas as formas violentas da alteridade. Para os índios,
por exemplo, definiu a demarcação das terras, para os negros, as políticas de quotas raciais, para os imigrantes, as legislações disciplinadoras de suas condutas.
Dessa forma, o discurso da diferença foi historicamente construído pelos mesmos
centros que estabeleceram os critérios e os modelos para a cultura e o desenvolvimento.
Em nome dos direitos humanos ou do mito da democracia, o pensamento jurídico-político
moderno iludiu-nos a todos, construindo garantias de um destino digno para a humanidade, uma espécie de “marco zero”, que elegia a liberdade como valor fundamental. Liberdades podem ser tão ilusórias quanto são os ideais democráticos nelas fundamentados.
Ilusões são estratégias de sobrevivência e produtoras de simulacros. Assim, o discurso
democrático elimina o que não pode ser mediado, o que não pode ser articulado, o que
não pode ser significado, ao mesmo tempo em que recicla pulsões e repulsões sociais,
simulando acordos e conciliações. A ilusão democrática é, ainda, produtora de consensos
“suspeitos”, que não se constrangem em refazer a história, em reciclar fatos, transfigurando-os em feitos.
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Assim, as diferenças tornam-se, ora indiferenças, ora radicalidades. Sou indiferente
ao Outro, quando não permito na existência do Outro aquilo que é inegociável ou inconciliável para mim. Por outro lado, as diferenças também suscitam alteridades radicais, ou
seja, se o Outro não permite negociar sua diferença, aproximando-se de mim, deve ser
eliminado. Dessa forma, o Outro e o Eu vivem uma espécie de síndrome identitária, numa
sociedade em que a clonagem é menos uma conquista científica e tecnológica do que uma
representação sugestiva da replicação dos corpos e da domesticação dos espíritos.
Já nos referimos, no início desse livro, à cultura enquanto narrativa mítica. Forjada
pelos ideais racionalistas e iluministas do século XVIII, ela foi considerada, durante toda
a Modernidade, o padrão que passou a medir o grau de civilização de uma sociedade
(CHAUÍ, 2007, p. 20). A partir do século XIX, por exemplo, toda a mentalidade ou pelo
menos a ideologia, acentua, como bem observa Gilbert Durand (1982, p.19), a diferença
entre o filisteu, o “burguês”, de um lado, e, de outro, o “pierrot lunar”, o poeta sonhador.
Trata-se do início de uma radical separação entre as imagens do trabalho, propostas pela
Revolução Industrial, e o devaneio romântico, associado aos artistas, aos sonhadores e
também aos loucos!
Retornemos ao século 20, século em que cultura ocidental “branca”, não conseguirá esconder, nem o desprezo profundo pelas culturas alheias, nem a decepção com a
sua própria cultura. Segundo Jean Baudrillard (1992, p. 115), ela produziu uma “ecologia
maléfica” que crescendo, produziu excrescências, revelando-nos as contradições dos seus
próprios modelos de desenvolvimento. Sua apologia das diferenças não a impedirá de
submergir, não somente diante dos dejetos industriais ou urbanos que produziu, mas por
fazer da espécie humana (comunidades religiosas, tribos indígenas, gangues, guetos, deportados, migrantes, populações excluídas) também um dejeto, um resíduo sem valor e
sem significado.
Pensemos, por último, nas grandes e perigosas ilusões construídas pelo mito do
desenvolvimento, significando dominação para transformação, acúmulo para enriquecimento econômico. Ou ainda, reflitamos sobre as conexões entre o desenvolvimento e a
cultura , ora considerada um obstáculo, ora uma alavanca ao desenvolvimento.Todas essas
interpretações mostraram-se com o tempo, superficiais e maniqueístas.
Essa espécie de doutrina de “predestinação” de determinadas sociedades à pobreza ou
à riqueza, a partir de determinantes culturais, é avaliada por Guy Hermet (2002, p. 68), quando analisa a experiência fracassada de organizações internacionais no continente africano:
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A partir dos anos 80 começam a se produzir dois tipos de inversão dos sentimentos,
não menos discutíveis, embora de sentido exatamente oposto: uma delas é fruto do fracasso da ajuda à África e a outra da popularidade que adquiriu, por compensação, a
ação humanitária. De repente, graças a amálgamas abusivos sugeridos pelo primeiro
desses fatores, tanto os programas de macro-desenvolvimento adotaram a aparência
de ilusões onerosas e, às vezes, nefastas, alimentadas pela nostalgia colonialista das
grandes potências ou pela inesgotável, mas ingênua, caridade de organizações vinculadas, em particular, às Igrejas... As organizações humanitárias difundiram a ideia
de que os países pobres não tinham a possibilidade de sair de sua indigência a não ser
por seus próprios esforços, com um mínimo possível de intromissão exterior, tendo em
conta suas especificidades culturais.

Tanto nos discursos públicos quanto privados, as expressões desenvolvimento e cultura foram, ora mitificadas, ora dogmatizadas, ora estigmatizadas. No âmbito das políticas
públicas, a racionalidade instrumental moderna foi especialmente nefasta, pois ignorou o
papel das políticas culturais nas agendas de desenvolvimento dos países. Por essa razão,
inúmeros programas, projetos e ações de intervenção territorial tornaram-se absolutamente
ineficazes, no momento de sua aplicabilidade, por serem dissociados dos imaginários das
populações para quem os mesmos eram destinados. Como se vê, os discursos governamentais sobre desenvolvimento foram se desmoralizando (e aqui me refiro ao sentido etimológico da expressão, ou seja, eles foram se deslocando do campo da moral) em função
de sua incapacidade de prever, compreender, normatizar ou sancionar a diversidade dos
comportamentos sociais.
Em 1999, em Paris, o Fórum Desenvolvimento e Cultura, organizado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento, virá emprestar novos significados a essa temática.
Assim, desenvolver um território, não significará somente construir obras de saneamento,
estradas, habitação, urbanização, mas, sobretudo, dirá respeito às formas de envolvimento
e relacionamento dessas comunidades com a escolha dessas intervenções.
Segundo os dicionários, desenvolver significa tirar o invólucro, descobrir o que estava encoberto; por outro lado, envolver significa meter-se num invólucro, comprometerse. Desenvolver uma pessoa ou uma comunidade significaria, portanto, retirá-la do seu
invólucro ou do seu contexto, descomprometê-la. Em oposição às representações racionalistas sobre o desenvolvimento, (des)envolver para as populações tradicionais significaria,
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portanto, perder o envolvimento cultural com os ecossistemas e seus recursos naturais e,
com ele, a dignidade, o saber, o conhecimento dos sistemas tradicionais, enfim, o “bem
viver”. No afã de criarmos e de descrevermos sistemas, abdicamos deste “bem viver”. Ao
desprezarmos as anomias, perdemos a capacidade de percepção do contraditório, no afã
de estruturarmos um “modelo apolíneo” de desenvolvimento, demos à cultura um lugar
periférico, um lugar para os “espasmos de Dionísio”. Ao negarmos o imaginário e recalcarmos mitos, produzimos paradoxalmente o mito titânico do etnocentrismo ocidental.
Um novo modelo de desenvolvimento deve necessariamente nutrir-se da diversidade cultural, diversidade como substrato de um “desenvolvimento com envolvimento”, uma
espécie de “cimento” para a construção da dignidade, cidadania, autoestima e sentimento
de pertença das comunidades, povos e nações. A conferência Geral da UNESCO, logo
após o dramático atentado do 11 de setembro de 2001, formatou a Declaração Universal
sobre a Diversidade Cultural. Este documento ratifica o esforço dos países na construção
de um diálogo intercultural, capaz de contribuir para uma cultura de paz entre os povos,
considerando a diversidade cultural um patrimônio comum da humanidade. Identidade,
diversidade, criatividade, expressões tradicionalmente presentes nos discursos artísticos,
começam a compor os discursos políticos, econômicos, jurídicos e sociais. Projetos de
desenvolvimento começam a levar em consideração as bases culturais locais. No entanto,
apesar das recomendações internacionais acerca dos novos papéis da cultura, ainda se
constata um importante distanciamento dessa temática da agenda política dos governos.
Esse distanciamento se expressa na institucionalização ainda tímida do domínio da cultura,
de sua autonomia ainda insatisfatória, de seus objetivos ainda desintegrados das pastas de
desenvolvimento territorial.
As políticas culturais necessitam participar de forma mais efetiva dos processos de
municipalização das políticas públicas, com o objetivo de resgatar, através do fomento à
diversidade cultural, a capacidade de autodeterminação dessas comunidades, em favor
do desenvolvimento territorial sustentável, local e regional. O grande papel das políticas
culturais, nesse processo de (re)construção das bases locais, será o de valorizar os imaginários locais, a partir do fomento das expressões culturais tradicionalmente descartadas e
excluídas, compreendendo-as como produtoras de sinergias e estimuladoras de solidariedades comunitárias.
Se, no novo século, a cultura começa a ser considerada uma estratégia-chave de
combate à pobreza, assim como um fator decisivo de coesão social, não necessitaríamos
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construir urgentemente, no Brasil, uma agenda menos submissa e mais audaciosa para
o nosso desenvolvimento, a partir da nossa diversidade cultural? Para isso, os governos
brasileiros não deveriam tratar as políticas culturais como um substrato estratégico para
as demais políticas públicas? O caráter transversal das políticas culturais não garantiria
efetividade aos projetos de desenvolvimento local e regional, proporcionando, às populações, o protagonismo que lhes falta? Já não poderíamos ter produzido uma nova matriz
de desenvolvimento, capaz de incluir nossas expressões culturais, nossos valores, comportamentos e costumes, nas redes de comunicação que estabelecemos, assim como nas
diversas expressões de solidariedade que construímos? Essa parece ser a expectativa das
organizações internacionais, especialmente dos países do Cone Sul, sobre o Brasil.
No vai e vem dos mitos é que se compreende a dinâmica das sociedades. Na luta
das nações em desenvolvimento pelas liberdades de “ser” e de “escolher”, observamos
uma tendência que nos anima e que se reflete na Cúpula Mundial dos Líderes Locais e
Regionais que se reuniram no Terceiro Congresso Mundial de Cidades e Governos Locais
Unidos, em 17 de novembro de 2010, na Cidade do México, para declarar (2010):
1. Sin embargo, es opinión generalizada que dichas dimensiones no son suficientes
para reflejar la complejidad intrínseca de la sociedad contemporánea. Investigadores
e instituciones como la UNESCO y La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
piden que la cultura sea incluida en este modelo de desarrollo, aseverando que la cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma
de actuar de las personas en el mundo.
2. Esta nueva perspectiva apunta a la relación entre cultura y desarrollo sostenible a
través de un enfoque doble: desarrollando los sectoresculturales propios (a saber: patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo cultural); y abogando para
que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación,
médio ambiente, cohesión social y cooperación internacional.
3. El mundo no se halla exclusivamente ante desafíos de naturaleza económica, social o medioambiental. La creatividad, el conocimiento la diversidad, la belleza son
presupuestos imprescindibles para el diálogo por la paz y el progreso, pues están intrínsecamente relacionados con el desarrollo humano y la libertad.
4. Al tiempo que tenemos la obligación de promover la continuidad de las culturas
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locales indígenas, cada día, en ciudades de todo el mundo, antiguas tradiciones convergen con nuevas formas de creatividad, contribuyendo así a la conservación de la
identidad y la diversidad. El diálogo intercultural es uno de los mayores desafíos de
la humanidad, mientras la creatividad es valorada como un recurso inagotable para
la sociedad y la economía.

Se os mitos estão em movimento, e a cultura vem ganhando maior vitalidade nos
encontros internacionais (sobretudo naqueles voltados aos debates sobre as cidades e o
desenvolvimento local), talvez devamos ser otimistas. Quem sabe estamos a testemunhar
o retorno do mito de Hermes? Deus mensageiro, das encruzilhadas, das identidades nômades, das trocas e das negociações, Hermes não seria um mito em ascensão nas sociedades contemporâneas? A sociedade da “boa saúde”, adverte-nos Durand (2008 p.142),
é aquela onde se exerce um pluralismo de valores a todos os níveis, ou seja, aquela que
alimenta seu inconsciente com o politeísmo dos mitos, aquela que dá vazão à diversidade
das representações sociais. A saúde social é, portanto, o jogo livre das pluralidades. O
Brasil não seria o grande “celeiro” do planeta para a construção de um desenvolvimento
sustentável calcado na diversidade e na pluralidade?
Em uma paisagem política que passa a valorizar cada vez mais a pluralidade das
representações sociais, vejo com ânimo um espaço cada vez mais estratégico para o gestor cultural. Ele tenderá a ganhar mais prestígio, pois é fundamento do seu trabalho gerir
a diversidade, o que lhe permite desenvolver novas visões organizacionais assim como
práticas de gestão também inovadoras. Senão, vejamos. Uma organização cultural se preocupa menos com o controle dos processos e mais com o relacionamento entre líderes
e suas equipes; uma organização cultural tende a ser flexível, a andar no limite entre a
ordem e o caos, o que significa adotar funções não tão específicas para os profissionais,
e adaptar-se às necessidades, às vezes contraditórias, entre os grupos.
O gestor cultural é aquele que lidera o movimento entre o tradicional conceito mecanicista (cada parte tem sua função) e o orgânico (todos funcionam em prol do todo). É
exatamente sua indeterminação que permite à organização cultural evoluir em qualquer
direção, conforme a situação requeira. Uma organização cultural é, ainda, por natureza,
autorganizada e emergente, ou seja, valoriza a criatividade e a troca de ideias. As partes
(indivíduos, equipes e setores) devem ser tão livres quanto possível para se reorganizarem, o que implica numa descentralização de decisões. Uma organização cultural não
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trabalha com uma só verdade, um só caminho, já que seu maior insumo é a diversidade.
Assim, a práxis do gestor cultural é marcada pelo rompimento com a velha lógica binária
do terceiro excluído. Trata-se, pelo contrário, de pensar ao mesmo tempo “um e outro”!
Gerir organizações culturais implica estar aberto à participação e à integração com
o meio, e de refazer a todo o momento caminhos, decisões e cenários. Um gestor cultural
sabe, como sabia Einstein, que a observação modifica a realidade, ou seja, há tantas perspectivas quanto há observadores. Por isso, a gestão cultural empresta aos profissionais
da cultura algumas das qualidades fundamentais à gestão contemporânea: flexibilidade,
visão cooperativa, criatividade e, sobretudo, uma compreensão complexa do desenvolvimento. Vale ressaltar que a complexidade aqui proposta não significa uma oposição
à simplicidade, mas remete ao significado etimológico da palavra complexus, ou seja,
o que é tecido conjuntamente. Poderíamos, então, afirmar que as políticas públicas e a
gestão cultural trazem, seja a partir dos seus fundamentos teóricos transdisciplinares, seja
em função de suas práticas cotidianas transversais, a complexidade para o “pensar” e o
“agir” no território. Essa complexidade pode ser percebida, tanto nas expressões culturais,
como nas tecnologias sociais de gestão da cultura em nosso País. Todas essa “inovação
social”, produzida pelo Brasil conforta a visão de Celso Furtado sobre o desenvolvimento,
desenvolvimento como processo de transformação social e de inclusão produtiva a partir
da criatividade de suas gentes.
Façamos, então, um último exercício de imaginação. Imaginemos que todos nós
seremos testemunhas do crescimento do prestígio e da capacidade de decisão política das
pastas da cultura nos governos do mundo, especialmente, no Brasil. Que venha Hermes!
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•The Institute of Network Cultures / INC
(Holanda) http://www.networkcultures.org/
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http://www.ipphila.com/index.htm
•National Endowment for the Arts / NEA
(EUA)
http://www.nea.gov/
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http://www.florida-arts.org
•The University of the Arts – Philadelphia
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http://www.uarts.edu/
•Canadian Heritage / Patrimoine Canada (Canadá) http://www.pch.gc.ca/index_e.cfm
•Societé de Developpment des Entreprises
Culturelles / SODEC (Canadá) http://www.
sodec.gouv.qc.ca/
•Statistics Canada / Statisque Canada (Canadá)
http://www.statcan.gc.ca
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•Jeff Dayton-Johnson (Development Centre /
Organisation for Economic Co-operation and
Development – OECD)
http://ideas.repec.org/e/pda70.html#works
•Rosemary J. Coombe (York University / Toronto- Canada) http://www.yorku.ca/rcoombe/
index.htm

NA OCEANIA

•Queensland University of Technology / QUT
(Brisbane, Australia)
http://www.qut.edu.au/
Na QUT podem ser consultados:

•The Division of Technology, Information and
Learning Support / QUT
http://www.tils.qut.edu.au/
•Creative Industries Faculty / QUT
https://www.qut.edu.au/creative-industries
•The Institute for Creative Industries and Innovation (ICI) / QUT
http://www.ici.qut.edu.au/
•Centre of Excellence for Creative Industries
& Innovation / ARC (Austrália) http://www.cci.
edu.au
•The International Federation of Arts Councils
and Culture Agencies / IFACCA (Austrália)
http://www.ifacca.org/ifacca2/en/default.asp
•MacQuarie University / Department of Economics
http://www.econ.mq.edu.au/
Páginas de Pesquisadores

•Justin O’Connor (School of Performance and
Cultural Industries / Faculty of Performance,
Visual Arts and Communicatios / University of
Leeds, UK)
http://www.leeds.ac.uk/paci/staff/staff_joconnor.html
•Creative New Zealand (Nova Zelândia)
http://www.creativenz.govt.nz
•Ministry for Culture & Heritage (Nova Zelândia) http://www.mch.govt.nz/publications/
index.html
•Ministry of Economic Development (Nova
Zelândia)
http://www.med.govt.nz/
NA ÁSIA

•Creative Shanghai (China)
http://www.creativecity.sh.cn/en/
•The Hong Kong Arts Development Council /
ADC (Hong Kong)
http://www.hkadc.org.hk/en/content/home.do
•The Hong Kong Institute of Contemporary
Culture / HKICC (Hong Kong)
http://www.hk-icc.org/html/eng/index.php
•South Korea’s Ministry of Culture, Sports and
Tourism (Coréia)
http://www.mcst.go.kr/english/index.jsp

•Michael Keane (Creative Industries Faculty QUT / ARC - Centre of Excellence for Creative
Industries and Innovation)
http://eprints.qut.edu.au/view/person/Keane,_Michael.html
•Stuart Cunningham (QUT / ARC - Centre of
Excellence for Creative Industries and Innovation)
http://eprints.qut.edu.au/view/person/Cunningham,_Stuart.html
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APÊNDICE

PRÁTICAS DE GESTÃO CULTURAL
Gerir equipamentos culturais não é uma tarefa fácil, pois cotidianamente o gestor
se depara com desafios que lhe demandam conhecimentos técnicos, ligados à gestão
estratégica, tática e operacional do universo de criação, circulação e fruição dos bens e
serviços culturais. Como gerar sinergia entre os objetivos de ordem simbólica/cultural
e aqueles relacionados à sustentabilidade da organização? Como estabelecer parcerias
efetivas para o desenvolvimento de programas e projetos? Como manter uma equipe
qualificada e comprometida com o cumprimento dos resultados almejados? Como obter
acesso e gerar recursos financeiros que permitam o cumprimento de objetivos e metas?
Somam-se a essas questões, aspectos da Administração Pública que interferem diretamente na gestão de equipamentos culturais vinculados aos órgãos da administração
direta, a exemplo das secretarias de cultura, municipais e estaduais. Como já dissemos,
é muito frequente que estes equipamentos não possuam personalidade jurídica própria,
funcionando como órgãos das secretarias as quais estão vinculados. Por outro lado,
seus gestores têm pouquíssima autonomia na gestão administrativa e orçamentária dos
mesmos, tendo sua sustentabilidade econômica dependente exclusivamente da administração pública. A geração de recursos próprios, nesse caso, se torna um problema,
pois a receita gerada pelos seus serviços não pode ser diretamente aplicada naquele
equipamento. Além disso, sendo esses equipamentos órgãos da administração direta, os
mesmos estão impedidos de concorrer a editais públicos ou privados.
É claro que essa situação não seria tão grave se os recursos financeiros das
Secretarias de Cultura fossem suficientes. Imaginemos então a situação da maioria
desses equipamentos culturais! Ela é quase sempre critica, exigindo muita criatividade
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por parte dos seus gestores, que necessitam desenvolver uma série de estratégias,
no sentido de garantir a sustentabilidade dos mesmos, assim como a qualidade dos
serviços ofertados.
Uma alternativa muito comum, para o enfrentamento da ausência de autonomia
financeira dos equipamentos culturais no Brasil, vem sendo a criação de Associações de
Amigos (de teatros, bibliotecas, museus, entre outros) com o objetivo de captar recursos,
tanto para sua programação cultural, quanto para a sua manutenção. As Associações de
Amigos tornaram-se grandes parceiros destes equipamentos culturais, a partir do momento em que passam a captar recursos por meio de leis de incentivo à cultura, ou mesmo por meio de patrocínios diretos junto às empresas. Entretanto, é preciso estar atento
a algumas questões quanto à legitimidade e regularidade dessas organizações. Segundo
Juraci Mourão Lopes Filho, Procurador do Município de Fortaleza:
[...] quando essas associações são OSs (Organizações Sociais) e, sobretudo, OSCIP
(Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), não há maiores ameaças,
pois o modo de se relacionar com o Poder Público é bem definido no plano legislativo.
Quando não possuem qualquer qualificação, essas associações podem vir a ser um
instrumento de desvio de finalidade, sobretudo mediante a celebração de convênios
em vez de contratos administrativos precedidos de licitação. Embora, haja a possibilidade de realização de uma cooperação produtiva entre ambos, o crivo jurídico deve
ser bastante apurado na verificação de seu objeto e modo de escolha.

Na SECULT existiam duas modalidades de equipamentos culturais vinculados (2003):
• os equipamentos de gestão pública estatal (geridos diretamente pela Secretaria):
- Arquivo Público do Estado de Ceará – APEC
- Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel – BPGMP
- Museu do Ceará
- Museu da Imagem e do Som – MIS
- Theatro José de Alencar – TJA
• os equipamentos de gestão pública não-estatal (geridos por organizações privadas, sem fins lucrativos e de interesse público):
- Centro Dragão de Mar de Arte e Cultura – CDMAC (gerido pelo Instituto de Arte
e Cultura do Ceará – IACC16)
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- Centro Cultural Bom Jardim – CCBJ (gerido pelo IACC)
- Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (gerida pelo IACC)
- TV Ceará (gerida pela Fundação de Teleducação do Ceará – FUNTELC).
A seguir, uma descrição da natureza de algumas dessas organizações de gestão pública estatal e de não-estatal, a partir de suas características de gestão, dos seus vínculos
com a Secretaria da Cultura, dos seus relacionamentos com a iniciativa privada, assim
como de suas estratégias para a captação de recursos. A seguir a estrutura destes equipamentos, seus principais desafios e práticas de gestão, a partir do depoimento dos gestores
que estavam à frente destes equipamentos no período entre 2003 e 2006, no Ceará.
PRÁTICAS DE GESTÃO PÚBLICA ESTATAL
BIBLIOTECA, MUSEU E TEATRO
BIBLIOTECA PÚBLICA GOVERNADOR MENEZES PIMENTEL – BPGMP
Helena Costa
A BPGMP está integrada arquitetonicamente ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura,
ocupando uma área de 2.272m2, distribuídos em cinco pavimentos. Com a missão de disseminar
informação, cultura, educação e lazer para toda a comunidade cearense sem qualquer distinção de
gênero, etnia, religião ou nível econômico /social, oferece também atendimento especializado para
deficientes físicos e analfabetos. Um acervo de aproximadamente 115 mil volumes, totalmente informatizado através do software Arches-Lib de gerenciamento de bibliotecas, está à disposição dos
usuários que a freqüentam em uma média de 10.000 usuários/mês.  Coordena o Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas do Ceará – SEBP/CE, composto por todas as bibliotecas públicas municipais do
estado, localizadas nos 184 municípios cearenses17.

Principais desafios
• Um dos grandes desafios de uma biblioteca é ampliar e ter condições infraestruturais para receber um novo acervo. A BPGMP cresceu muito com a aquisição de
um acervo, em 2003, constituído por mais de 17.000 volumes, inteiramente voltado
para obras sobre o Ceará, escritas por cearenses e/ou editadas no estado, que com(16) O Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC é uma organização social (OS), responsável pela gestão destes equipamentos estaduais e que mantém, em função disso, um contrato de gestão com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.
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põem um importante setor da Biblioteca, o Setor Ceará. A biblioteca denominada,
‘A Cearense’, foi adquirida com recursos do Banco Industrial do Ceará – BIC,
através da Lei Rouanet, pertencente à família do bibliófilo José Bonifácio Câmara.
O acervo é constituído de aproximadamente 6.500 títulos, dentre publicações da
‘Padaria Espiritual18’ e obras raras como as primeiras edições de autores cearenses, a exemplo do Barão de Studart, José de Alencar, Rodolpho Teóphilo, Raquel de
Queiroz, entre outros escritores.
• Necessitávamos pleitear recursos oriundos de renúncia fiscal que fossem aplicados
inteiramente na melhoria de serviços e na compra de acervos para a Biblioteca.
• O projeto Biblioteca Volante representou um outro importante desafio de extensão
da BPGMP, ampliando seu raio de ação e atendendo as populações mais carentes
da cidade de Fortaleza, sobretudo nos bairros de menor Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH. A Biblioteca Volante, com acervo bibliográfico de quase 2.000 títulos
para empréstimo e consulta, computadores, equipamento para exibição de filmes, desenvolvia, ainda, uma programação voltada ao fortalecimento de ações de formação
de leitores.
• Outro grande desafio da BPGMP foi o gerenciamento e coordenação do Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas, ligado diretamente ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - SEBP do MinC / Fundação Biblioteca Nacional. O SEBP/CE teve como
objetivo ‘estimular a implantação de bibliotecas públicas nos municípios do Ceará,
bem como implantar e implementar bibliotecas-polo em cada uma das 20 regiões
administrativas do estado’. Durante o projeto SECULT Itinerante, todas as bibliotecas
municipais foram devidamente visitadas, tiveram seus cadastros atualizados e seus
colaboradores passaram por um processo de capacitação, que pretendia atingir todos
os municípios, através de suas bibliotecas-polo.
• Embora, as mais diversas ‘tribos’ se encontrassem para sessões de cinema, acesso à
internet, palestras e cursos (que eram oferecidos gratuitamente a estudantes, professores, pesquisadores, deficientes físicos, visuais e auditivos), dentro de uma diversificada e intensa programação cultural, sabíamos que o acesso físico à Biblioteca era
muito pouco significativo, diante de suas possibilidades virtuais. Afinal, a imensa ve(17) http://www.secult.ce.gov.br/index.php/equipamentos-culturais/43497
(18) A Padaria Espiritual era uma agremiação literária formada em 1892, na cidade de Fortaleza, pelos então jovens Antônio Sales, Lopes Filho, Ulisses Bezerra, Temístocles Machado e Tiburcio de Freitas, com um ideário revolucionário e com
a defesa de valores estéticos muito semelhantes ao da Semana de Arte Moderna, que só aconteceria três décadas depois!
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locidade na produção e circulação da informação, facilitada pelo desenvolvimento
das novas tecnologias, vem provocando grandes mudanças na forma de pensar, estudar, trabalhar, se comunicar e, principalmente, de se informar. A Biblioteca Pública, na chamada Sociedade da Informação ou na Sociedade de Redes, tem o grande
desafio de promover o desenvolvimento de habilidades para a utilização destas novas
tecnologias, na busca da ampliação do universo de conhecimentos de seus usuários.
É necessária a formulação e implantação de políticas públicas que atentem para as
necessidades e as potencialidades das bibliotecas e dos seus usuários, disponibilizando equipamentos, infraestrutura e capacitação continuada dos recursos humanos,
para que se habilitem a serem mediadores entre a tecnologia e o usuário na busca da
informação desejada. No século 21, a qualidade de uma biblioteca não se mede mais
tão somente pela quantidade ou qualidade do acervo, mas também pela capacidade
que esta tem de informar e dar acesso aos seus usuários às fontes e bases de dados
remotos.
• A Biblioteca Pública é também, antes de tudo, o espaço institucional por excelência,
depois da biblioteca escolar, onde se dá a aproximação do leitor com o objeto livro e
a leitura. A denominação ‘Biblioteca Pública’ pressupõe uma instituição de leitura
e informação para todos, sem nenhuma distinção de etnia, idade, gênero, religião,
nível socio-econômico e de instrução, incluindo-se aí os analfabetos, pessoas inaptas,
como os deficientes e as minorias linguísticas. A questão, então, está exatamente na
dificuldade de a Biblioteca Pública atender e satisfazer estes segmentos minoritários.
• Um outro grande desafio está na qualificação do pessoal das bibliotecas. As bibliotecas públicas municipais, no Ceará, raramente possuem pessoal qualificado na sua
direção. O desafio está em sensibilizar as direções superiores para a compreensão
da dimensão e importância da Biblioteca Pública para a comunidade. Sem o apoio
efetivo do Estado, dificilmente a Biblioteca Pública conseguirá cumprir seu papel de
contribuir na formação de cidadãos críticos e atuantes, capazes de decidir e tomar
decisões de forma autônoma e consciente.
• A UNESCO estabeleceu como uma, dentre os diversos objetivos da Biblioteca Pública, a necessidade de definição de prioridades, no que se refere aos serviços prestados
e aos acervos disponibilizados atentando, principalmente, para a população mais
carente, que não tem outra forma de suprir suas necessidades de informação fora
da Biblioteca. O cumprimento desta Missão, de inclusão social pela leitura, aparen278

temente simples, muitas vezes encontra seus primeiros obstáculos na falta de visão
dos gestores maiores, que, de um modo geral, não privilegiam a Biblioteca, o livro e
a leitura como importantíssimos recursos de acesso à cidadania, nem entendem a
Biblioteca como um espaço de apoio privilegiado para a educação, informação, cultura e, mesmo, lazer.
• Esse desprestígio se reflete tanto nos problemas de infraestrutura (espaço físico,
mobiliário, equipamentos, entre outras necessidades), quanto na qualidade insatisfatória dos serviços oferecidos, consequência da baixa formação dos recursos
humanos. O quadro de pessoal, principalmente nos municípios menores, é quase
sempre inexistente. Salvo algumas raras exceções, poucas bibliotecas contam com
o profissional bibliotecário formado e devidamente habilitado para sua função de
mediador da leitura. No caso das bibliotecas públicas estaduais, a situação é bem
melhor, porém, o numero de bibliotecários é, na maioria das vezes, insuficiente.
Como consequência, dentre outros problemas, as bibliotecas ficam impossibilitadas
de cumprir sua função social, a de serem centros de informação e leitura para
todos, uma vez que não têm como oferecer serviços adequados e dirigidos à comunidade, nem muito menos de manter suas portas abertas no horário extracomercial, necessidade fundamental daqueles que trabalham e têm outras obrigações no
horário comercial.

Soluções implantadas
• A alternativa para financiar os programas e projetos da nossa Biblioteca se deu a
partir das leis de Incentivo à Cultura, pois, só através da renúncia fiscal conseguimos
financiamentos para nossos projetos. Contudo, esses recursos nem sempre são acessíveis às pequenas bibliotecas, que desconhecem ou não têm condições de cumprir
as exigências das leis e/ou dos editais pertinentes. Somente a criação de Sociedades
de Amigos da Biblioteca, uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 2003,
permitiu a captação de recursos para os programas da Biblioteca, garantindo uma
maior autonomia no cumprimento de sua Missão e de seus objetivos.
• Coube, então, à Biblioteca responder aos seus desafios, estabelecendo uma interação adequada com a sua comunidade, implantando, através das leis de incentivo
fiscal, produtos e serviços que de fato facilitassem o cumprimento de sua principal
função social: ser um centro de leitura e informação para todos.
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O QUE APRENDEMOS
• Dessacralizar o livro, estimulando o empréstimo e o acesso às estantes
• Estimular a leitura com atividades lúdicas para os menores
• Oferecer espaço e oportunidades de informação para os analfabetos
• Criar a Sociedade Amigos da Biblioteca para poder concorrer aos editais
• Articular politicamente em prol da institucionalização da biblioteca nos âmbitos
municipal e estadual
• Ouvir os usuários na compra de acervo e oferta de serviços
• Criar um ambiente agradável e confortável que atraia os usuários
• Manter uma programação lúdica e cultural que seja atrativa para os leitores e os
não leitores da Biblioteca
• Estabelecer, de comum acordo com a comunidade leitora, um regimento que aponte direitos e deveres de cada parte
• Participar das reuniões de planejamento pedagógico (se a Biblioteca for escolar)
• Oferecer informações úteis aos usuários
• Trabalhar junto à administração superior por uma política que possibilite à Biblioteca cumprir suas funções educativas, informacionais, culturais e de lazer

MUSEU DO CEARÁ
Régis Lopes
O Museu do Ceará foi a primeira instituição museológica oficial do Estado, criada por decreto
em 1932. [...] Sua principal missão é promover a reflexão crítica sobre a História do Ceará por meio
de programas integrados de pesquisas museológicas, exposições, cursos, publicações e práticas
pedagógicas. [...] O Museu do Ceará possui um acervo bastante variado, resultado de compras e,
sobretudo, de doações de particulares e instituições públicas. Alguns objetos se referem aos chamados ‘fatos históricos’, como a escravidão, o movimento abolicionista e movimentos literários,
como a famosa ‘Padaria Espiritual’, que entrou para a História da Literatura Brasileira com especial
destaque. Trata-se de um acervo com mais de sete mil peças, que é trabalhado como veículo de
reflexão sobre a Historia local integrada à História do Ceará, em seus aspectos culturais, econômicos
e sociais19.

Principais desafios
Para contribuir com os debates sobre os rumos do Museu do Ceará apresento, de modo
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sucinto, um levantamento de desafios e algumas proposições. Desse modo, gostaria
de expor algumas anotações que foram ganhando corpo a partir não somente da minha percepção particular, mas sobretudo do diálogo travado em vários “papéis”, como
professor em sala de aula, como diretor do Museu, como participante de encontros de
museologia ou história ou, ainda, como autor de trabalhos mais ou menos acadêmicos
que tratam do museu no ensino de História.
• Primeiro desafio: o inventário. Nos últimos cinco anos, o acervo praticamente dobrou, saindo de aproximadamente seis mil peças para quase doze mil, crescimento
que inclusive criou novas coleções, como é o caso da coleção de lítico lascado (cerca
de 500 itens), de cordel (mais de 2.000 itens) ou de história natural (mais de 2.000
itens). O inventário anterior mostrou-se inadequado e, por isso, realizamos um novo,
obviamente com base nas informações já existentes, que eram de incalculável valor.
As fichas tornaram-se mais detalhadas e o sistema de classificação e de numeração foi
aperfeiçoado.
• O segundo desafio guarda íntima relação com o primeiro: a reserva técnica. A que
existia não era ruim, mas foi sensivelmente melhorada, com um projeto financiado
pelo BNDES em 2005, que teve como contrapartida a realização do inventário de algumas coleções. Mas há um enorme problema a ser resolvido: a reserva é pequena,
impossibilitando a continuidade do aumento do acervo. Chegamos ao limite de armazenamento, um problema de largas proporções.
• O terceiro desafio também se refere ao espaço: o Museu precisa de um anexo, para
desenvolver melhor as suas atividades, como a promoção de cursos, palestras, oficinas,
seminários, exposições temporárias e pesquisas. O Museu foi se tornando uma referência nacional, no campo das propostas educativas e editoriais, aparecendo como exemplo em vários estudos acadêmicos e propostas institucionais. A sua política editorial já
foi citada como experiência de significativo valor, não só pela quantidade, mas pela
possibilidade de ampliar os debates sobre as várias faces da História do Ceará. Por outro lado, tudo isso necessita de espaço, de uma sala de pesquisa que o museu ainda não
tem. É por esse e outros motivos que o espaço tem se tornado um entrave. Por razões
variadas, mas todas vinculadas aos debates da museologia contemporânea e da teoria
da História, não é adequado propor uma ‘exposição permanente’ e sim uma ‘exposição
de longa duração’, com princípios bem fundamentados, mas aberta às dinâmicas edu(19) http://www.secult.ce.gov.br/equipamentos-culturais/museu-do-ceara/museu-do-ceara
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cativas da instituição. É nesse campo que reside a quarta questão que aqui apresento.
• O quarto desafio é a falta de profissionais permanentes. Não adianta muito a boa
vontade dos administradores se não há um corpo de funcionários. Não é possível continuar a crescer com a inadequada dependência de projetos que são viabilizados pela
Associação de Amigos do Museu do Ceará, que deveria estar menos envolvida com a
sua heroica e inestimável ação de captar verbas para sustentar o calendário das programações, e mais comprometida com os debates sobre os rumos das propostas que já
existem, mas não podem se realizar porque não há verba suficiente nem espaço físico.
• Enfim, tudo isso significa que, se o museu é público, se toda sua fundamentação
educativa parte dessa definição, os poderes do Estado (e não somente os governos) deveriam aprofundar o sentido público que há nesse espaço de memórias coletivas, ampliando as possibilidades de construção de embates das propostas sobre o nosso futuro.

Soluções implantadas
• Definição de uma Missão para o Museu do Ceará
Em 2003, o Museu do Ceará completou 70 anos. Para além da comemoração ou exatamente por isso, realizamos seminários e debates sobre as trajetórias da Instituição
e os rumos que poderíamos seguir. Difícil, porque a tendência geral, sobretudo na
administração Pública, é a recorrente ‘invenção da roda’, como se tudo de antes fosse
apenas um passado a ser superado e esquecido. O desafio que se colocou foi, portanto,
pensar em um rumo para o Museu que partisse da sua própria história, que levasse em
conta a formação de seu acervo e daí fosse em frente, no sentido de descobrir potencialidades e espaços para o novo. Quer dizer, seguimos o oposto do que normalmente
se segue no âmbito da Administração Pública, que costuma sempre dizer que o antes
nada vale e o que vale é o daqui para frente. O que fizemos foi feito com base na história da Instituição, respeitando sua trajetória para propor novas possibilidades. Foi
assim que definimos a chamada Missão, e é assim que eu imagino que as políticas
culturais deveriam ser: enraizadas e antenadas. De olho na continuidade e na transformação, ao mesmo tempo. E, o mais importante, sobretudo nesses tempos tão submetidos às notícias dos meios de comunicação: os gestores precisam saber que ‘mentira
tem perna curta’. Não adianta aparelhar as instituições com assessores de imprensa
que tentam fazer, ao mesmo tempo, a blindagem e a maquilagem. Mais cedo ou mais
tarde, esse comportamento será revelado.
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Com o problema posto a respeito do perfil do Museu do Ceará, os debates foram abertos e procuraram delinear melhor o próprio perfil da instituição, em sintonia com os
saberes museológicos e as reflexões sobre os usos da memória na sociedade contemporânea. Assim, chegamos a um recorte que elegeu o conhecimento histórico como fundamento, com a definição de uma Missão que abrisse novas possibilidades criativas
em sintonia com a formação do acervo e a opção de reavaliar o sentido educativo que
vem se formando desde a década de 1930. Não era, nem poderia ser, a criação de um
‘museu educativo’, pois ele já existia, já havia um acúmulo de certas experiências que
deveriam ser levadas em consideração. O que estava em jogo era o rumo a ser seguido, a partir da opção de gerir um museu definido como histórico. A conclusão a qual
chegamos sobre este rumo ficou assim expressa em sua Missão: Promover a reflexão
crítica sobre a História do Ceará por meio de programas integrados de pesquisas museológicas, exposições, cursos, publicações e práticas pedagógicas.
• Ampliação da equipe de profissionais do Museu
Sem essa Missão, não haveria como se pensar em planejamento nem gestão. Mas,
como é próprio de qualquer objetivo de qualidade, a distância entre o real e o ideal
se tornou considerável. E o principal entrave foi exatamente a falta de profissionais
qualificados, problema resolvido em parte com estagiários e com a contratação de
pessoas em regime temporário, por meio da Associação Amigos do Museu do Ceará.
Assim era (e ainda é) a saída que muitos museus no Brasil e no mundo encontravam
(e encontram), para compensar a falta de funcionários públicos. Uma saída que está
longe de ser a melhor, mas, dependendo do caso, tem se mostrado satisfatória, diante
da limitação de pessoal qualificado no serviço público e, sobretudo, face à carência
de concursos e recursos na área da cultura.
O QUE APRENDEMOS
• Promover o debate e a reflexão crítica acerca do papel dos museus frente à sociedade
• Definir uma missão que leve em conta a história e o propósito da Instituição
• Realizar parcerias com universidades e escolas no sentido de promover a democratização do acesso ao Museu
• Estabelecer programas de estágio com as universidades, no sentido de formar e
qualificar profissionais que venham a atuar na área de museus
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• Ficar atento aos editais de interesse da área
• vEstabelecer parcerias com as Associações de Amigos do Museu, no intuito de captar recursos para o desenvolvimento de programas e projetos

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR – TJA
Elisa Gunther
Fundado em 1910, referência artística e turística nacional, o Theatro José de Alencar desempenha importante papel na vida cultural cearense. Na qualidade de Teatro-Monumento oferece não
só a mais seleta programação cênica do estado, mas, também, a mais ativa e diversificada pauta de
atividades socioculturais e artísticas do eixo central de Fortaleza. Curioso exemplar da arquitetura
eclética no Brasil, o Theatro José de Alencar, além da sala de espetáculo em estilo art nouveau, dispõe
de auditório de 120 lugares, foyer, espaço cênico a céu aberto e o prédio anexo, com 2.600 metros
quadrados, que sedia o Centro de Artes Cênicas (CENA), o Teatro Morro do Ouro, com capacidade
para 90 pessoas, a Praça Mestre Pedro Boca Rica, com palco ao ar livre e capacidade para 600 pessoas, a Biblioteca Carlos Câmara, a Galeria Ramos Cotoco, quatro salas de estudos e ensaios, oficinas
de cenotécnica, de figurino e de iluminação, abrigando ainda a Orquestra de Câmara Eleazar de
Carvalho e o Curso Princípios Básicos de Teatro e Circo20.

Principais desafios
• O Theatro José de Alencar estava, de fato, em péssimas condições de funcionamento,
quando chegamos: equipamentos de som e iluminação quebrados e deficitários, sistema de refrigeração sem funcionamento, a coberta com problemas graves de goteiras e
infiltrações, pondo em risco as valiosas pinturas artísticas do teto. Esses eram apenas
alguns dos problemas na infraestrutura do Theatro, somados a outros que eram observados por qualquer visitante: pinturas danificadas, estrutura de metal enferrujada,
exigindo uma intervenção urgente, sob pena de, em curto tempo, comprometer a própria segurança do edifício.
• Apesar das péssimas condições do prédio e dos seus equipamentos, os artistas não
concordaram que, em função das reformas, as ações artísticas fossem suspensas. E
assim, fomos construindo com o campo das artes cênicas, formas e alternativas de
fazê-lo funcionar e, ao mesmo tempo, iniciar os trabalhos de reparo do Theatro. Aos
poucos, descobri que os maiores problemas do TJA não estavam na sua estrutura física,
mas na falta de um modelo de gestão que definisse processos, funções e competências,
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capaz de enfrentar antigos vícios adquiridos por seus funcionários no decorrer dos
anos.
• A equipe de gestores e profissionais mais qualificados do TJA, constituída de cargos
comissionados e ou terceirizados, deixava-o bastante vulnerável a cada mudança de
governo. Por outro lado, padrões de comportamento bastante arraigados dificultavam
a implantação de um novo modelo de gestão. Para criar e implantar regulamentos,
processos, controles financeiros, e, principalmente, para gerar um espírito de equipe e
trabalho coletivo, deparamos muitas resistências. A recusa em aceitar coordenações,
gerências, ou mesmo o trabalho em equipe, era algo recorrente. Muita paciência, força, trabalho árduo e reuniões diuturnas tiveram que acontecer até que conseguíssemos
mudar essa realidade.

Soluções implantadas
• O trabalho persistente das coordenações e de algumas gerências, as reuniões sistemáticas no modelo ‘assembleia’, com todos os funcionários, para discutir os problemas e buscar coletivamente as soluções, muita conversa individual e em grupo,
para explicar os propósitos e resultados que queríamos alcançar, possibilitaram aos
poucos a sensibilização da equipe e a implantação gradativa do modelo de gestão
defendido por nós. Os resultados não demoraram a aparecer, tanto no que se referia
aos cuidados com o patrimônio histórico, quanto na vitalidade da programação artístico-cultural.
• Para conseguir reequipar o TJA, realizar obras emergenciais de conservação daquele
patrimônio histórico, alcançar o aumento do público e ainda conferir ao Theatro uma
maior apropriação pelos artistas e população, contamos com o esforço da nossa equipe,
mas também com o carinho, confiança e a parceria constante dos artistas. Destaco
também nesse processo, a autonomia e apoio por parte da Secretária de Cultura e do
Governador do estado. Porém, na gestão cotidiana do Theatro, uma parceria foi fundamental: a da Fundação de Amigos do Theatro José de Alencar. O Theatro José de
Alencar, estava no organograma da Secretaria de Cultura do Estado como uma divisão
da Coordenação de Ação Cultural, ou seja, sem nenhuma autonomia administrativofinanceira. Esse fato gerava de imediato um problema: os recursos provenientes das
pautas, depositados no Fundo Estadual de Cultura, dificilmente, ou só após um exaus(20) http://www.secult.ce.gov.br/equipamentos-culturais/theatro-jose-de-alencar/theatro-jose-de-alencar
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tivo percurso burocrático, retornariam para beneficio do próprio Theatro.
• Por outro lado, percebemos que o TJA oferecia uma gama de possibilidades de geração de recursos que poderiam ser aproveitados de forma mais eficiente. Para tanto,
precisaríamos potencializar essas possibilidades e encontrar alternativas de controle
desses recursos e estratégias, definindo corretamente a aplicação dos mesmos. É aí
que entra a Fundação Amigos do Theatro José de Alencar, permitindo o controle e
a racionalidade na aplicação dos recursos gerados extrapautas. Uma conta batizada de ‘conta de autogestão’ fora aberta pela FATJA, para gerenciar especificamente
esses recursos, os quais anteriormente não tinham destino certo nem possuíam nem
instrumentos que regulamentassem seu fluxo e controle. Assim, conseguimos ampliar
e avaliar o potencial dos diversos empreendimentos do TJA: visita guiada, lojinha,
cantina, aluguel de figurino, produção de alguns eventos e captação de pequenos
patrocínios.
• Uma nova dinâmica começou a ser instaurada no mais belo patrimônio histórico
do Ceará, que passou a ganhar maior visibilidade na mídia, local e nacional, com
o incremento e a diversificação da sua programação. Recordes de público foram alcançados à medida que seus espaços iam sendo revitalizados. Ao mesmo tempo, em
que todos os setores foram informatizados, o teatro Morro do Ouro ganhava novos
equipamentos de som e iluminação, sua biblioteca passava a ter seu acervo ampliado
e catalogado, por fim, um banco de imagens foi criado. Aos poucos, os espaços são
redecorados e ganham novos mobiliários, dando dignidade a todos os recantos do
Theatro.
• A equipe ia, pouco a pouco, acertando o passo. Os mais resistentes começavam a
compreender o sentido das mudanças e a compartilhar o nosso entusiasmo, ao ver
o Theatro vivo, iluminado e habitado em todos os seus espaços, todos os dias da semana. Todos nós, sem exceção, víamos-nos tomados de orgulho e deixando fluir o
sentimento de pertencer àquele equipamento. Um sentimento era compartilhado por
todos: “somos a equipe do TJA!. Somos aqueles que antes que as luzes acendam, ou
quando elas se apagam, estamos aqui trabalhando com todo o nosso empenho para
acolher nesse espaço os nossos artistas e outros de diversas nacionalidades. Somos
aqueles que com sorriso aberto dizemos ao público: pode entrar que a casa é sua”.
Essa conquista foi talvez a mais difícil e a que mais nos honra. Para tanto, iniciamos
um processo de valorização dos funcionários, com capacitações, oficinas, criação de
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um espaço para repouso no horário do almoço, fardamentos dignos e valorização
da participação dos mesmos nos processos decisórios. Nesse processo, vale ressaltar a
importância das ações de estimulo e apoio à formação continuada que realizamos.
• Naqueles anos, gestores municipais eram instigados, pela primeira vez, a debater
com a população e sua Câmara de Vereadores a necessária criação de órgãos municipais, fundos e conselhos para a cultura, além da criação de planos. Um Sistema
começava a ganhar forma: o Sistema Estadual de Cultura do Ceará. Nós, do TJA,
tecíamos o SET, Sistema Estadual de Teatro. Movidos por essa ação política da maior
envergadura, abríamos os fóruns e assembleias municipais e criávamos os núcleos
municipais e regionais do Sistema Estadual de Teatro. Uma rede articulada colocava, pela primeira vez, em comunicação gestores, atores, bailarinos, diretores e
técnicos. O Theatro José de Alencar assumia de fato o seu papel de ‘Teatro de Referência’ para as artes cênicas no Ceará. As conquistas alcançadas pelo Theatro José de
Alencar resultaram do trabalho e esforço coletivo de sua equipe, somados ao apoio de
parceiros, amigos e colaboradores que contribuíram, direta ou indiretamente, para
que essas conquistas se tornassem realidade.
O QUE APRENDEMOS
• Desenhar um modelo de gestão que contemplasse processos, funções e competências necessárias às demandas cotidianas da organização
• Discutir sempre com a equipe para encontrar soluções conjuntas para o enfrentamento dos problemas do Theatro
• Estabelecer parcerias com os atores do campo das artes cênicas – artistas, produtores, diretores, associações, entre outros –, no sentido de desenvolver ações conjuntas
e complementares
• Firmar parceria constante com a Fundação/ Associação de Amigos do Theatro na
gestão cotidiana da organização
• Estimular e apoiar a formação continuada da equipe de profissionais do Theatro

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ – APEC
Mardônio Silva e Guedes
O Arquivo Público do Estado do Ceará tem como função recolher, preservar e divulgar documentos de valor histórico para referência e pesquisa. São correspondências, processos, relatórios,
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inventários, mapas, plantas e diversos outros documentos, emitidos pelos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e, também, de particulares, desde 1703.[...] Foi criado em 6 de setembro de 1916,
como órgão vinculado à Biblioteca Pública. A partir de 1921, fez parte da Secretaria do Interior e
Justiça. Em 1968, vinculou-se definitivamente à Secretaria da Cultura do Estado21.

Principais desafios
• O Arquivo Público não deve ser somente uma instituição destinada a recolher documentos, mas também deve ser responsável pela sua organização (lançamento,
classificação e catalogação), para fins de prestação de serviços ao público que necessita de cópias dos mesmos.
• O Arquivo Público deve construir parcerias, especialmente com museus, e bibliotecas públicas, para compartilhar políticas relacionadas à memória do estado, integrando programas e ações (publicações, exposições, entre outras).
• O Arquivo Público deve apoiar os arquivos municipais, para que eles se tornem
espaços de trabalho de profissionais que buscam enveredar pelo conhecimento histórico, como historiadores, sociólogos, geógrafos, arquitetos, advogados, médicos, literatos e outros pesquisadores de áreas afins.
• É necessário pensar no Arquivo, além de suas paredes ou instalações físicas, entendendo-o como uma Instituição mais abrangente, cujo campo de atuação está para
além de sua sede mas, sim, deve se entender a partir de uma lógica de ‘redes de apoio
e difusão da memória’.
• O Arquivo deve ser um espaço privilegiado de estímulo à pesquisa documental, por
isso, precisa criar programas que envolvam as universidades e as instituições de pesquisa, chamando a atenção de alunos e professores para a importância do acervo
documental dos estados e municípios brasileiros.
• É também necessário ter clareza da política de preservação de acervos, que permitam salvaguardar bases documentais produzidas pelo poder público.
• Vale, ainda, ressaltar a dificuldade, na execução de projetos do Arquivo, em relação aos recursos humanos do mesmo, que impactam diretamente na qualidade do
atendimento, além dos limitados recursos financeiros que impossibilitam o desenvolvimento da Instituição.
• Embora o Arquivo seja o lugar de salvaguarda de documentos, deve-se ressaltar
(21) http://www.secult.ce.gov.br/index.php/equipamentos-culturais/arquivo-publico
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os transtornos decorridos das mudanças de sede, chegando-se, em muitos casos, a
se extraviar ou a se danificar documentos, em outros, a acumulá-los sem a devida
sistematização.

Soluções implantadas
• Procuramos resolver a relação entre o excesso de documentos com a infraestrutura
da sede do Arquivo, eliminando dele documentos que não possuíam valor histórico,
devolvendo-os às instituições de origem.
• Realizamos estudos que permitiram ao Arquivo uma inserção em diversos momentos históricos do Ceará, ampliando o campo de fontes de pesquisa (boletins, ofícios,
leis, regulamentos, projetos e relatórios diversos).
• Criamos programas para atrair um maior número de pesquisadores e historiadores ao Arquivo Público, convidando-os a publicar conosco, a partir das pesquisa
documentais realizadas no próprio Arquivo.
• Decidimos destacar, a partir de uma perspectiva histórica, as várias gestões do Arquivo Público suas políticas, trajetórias e projetos. Realizamos inúmeras exposições
para destacar a relevância das publicações produzidas pela Instituição, como boletins, catálogos, índices, revistas e outras obras; somadas aos cursos, palestras que já
haviam sido realizados no Arquivo.
• Apostamos na relevância do Sistema Estadual de Arquivos e no papel do Arquivo
Público de líder e gestor das políticas de arquivo no Ceará, principalmente, no que
se refere ao mapeamento e assessoramento aos arquivos regionais.
O QUE APRENDEMOS
• Criar programas e projetos que dessem a necessária e devida relevância ao Arquivo Público
• Compartilhar as políticas do Arquivo com as da Biblioteca Pública e o Museu do
Ceará, para economizar recursos e potencializar resultados
• Estabelecer parcerias com instituições de pesquisa e universidades no sentido de
desenvolver ações conjuntas e complementares
• Priorizar nos programas e projetos do Arquivo, uma ‘pedagogia da memória’, capaz de sustentar sua importância como espaço de construção da cidadania
• Estimular e apoiar a formação continuada da equipe de seus profissionais
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PRÁTICAS DE GESTÃO PÚBLICA NÃO-ESTATAL:
FUNDAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Não é de hoje que a administração direta dos governos federal, estaduais e municipais tem se valido, e se beneficiado, de contratos de gestão ou de termos de parceria,
com organizações do Terceiro Setor22, para a gestão de equipamentos culturais, com o
objetivo de implementar políticas públicas por meio da execução de programas e projetos. Todavia, estes contratos e termos são firmados exclusivamente com organizações
qualificadas como Organizações Sociais – OSs e Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público – OSCIPs, de acordo com o cumprimento de requisitos mínimos estabelecidos pela legislação23.
As principais vantagens obtidas pela administração pública através destas
relações contratuais são (PONTE, 2012):
• a agilidade nos processos de compra e de contratação de serviços que, apesar de
serem regidos pelos princípios constitucionais da administração pública (publicidade, legalidade, moralidade etc.), não se submetem à Lei nº 8.666/93 que institui
normas para licitações e contratos da administração pública;
• a contratação de profissionais que não se enquadram nem como prestadores de
serviço a serem contratados via CLT24 nem como aqueles que se enquadrariam em
cargos a serem preenchidos através da realização de concursos públicos (exemplo:
oficineiros ou instrutores);
• a possibilidade de captação de recursos de fontes diversas, incluindo aquelas
provenientes da renúncia fiscal concedida às empresas por meio das leis federal,
estaduais e municipais de incentivo à cultura;
• a redução do impacto da descontinuidade política na constituição do corpo fun-

(22) O Terceiro Setor corresponde a setor constituído por organizações de personalidade jurídica de caráter privado, sem
fins lucrativos, que tem o objetivo de gerar serviços de caráter público ou coletivo.
(23) Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998 - Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação
do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades
por organizações sociais, e dá outras providências. / Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 - Dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui
e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências.
(24) Consolidação das Leis do Trabalho.
(25) http://www.iacc.org.br/
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cional da organização que, em tese, não deve sofrer com as oscilações políticas,
garantindo a consolidação de um capital intelectual qualificado.
Com menos autonomia que as OSs e as OSCIPs, as Fundações de Direito Público
correspondem a organizações criadas pela administração direta, por meio de lei específica, sendo mantidas via recursos do Estado e, dessa forma, sujeitas à fiscalização estatal
do respectivo ente federado que as criou. As mesmas possuem autonomia administrativa
e patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento. Os
atos de sua administração estão sujeitos à ação popular e ao mandado de segurança; ao
controle financeiro e orçamentário do Tribunal de Contas; ao procedimento licitatório;
sendo a contratação de funcionários sujeita à realização de concursos públicos.
A seguir, apresentamos os depoimentos dos gestores da OS Instituto de Arte e Cultura do Ceará – IACC, responsável pela gestão do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – CDMAC e do Centro Cultural Bom Jardim – CCBJ, e da Fundação de Teleducação
do Ceará – FUNTELC, gestora da TV Ceará.
INSTITUTO DE ARTE E CULTURA DO CEARÁ – IACC
Cristiana Parente
O Instituto de Arte e Cultura do Ceará - IACC é uma associação na forma da lei, pessoa jurídica de
direito privado sem fins econômicos e sem fins lucrativos, de interesse coletivo, constituído em 10
de março de 1998, qualificado como organização social, através do decreto de nº 25.020 de 03
de julho de 1998. Desde Agosto de 1998, é o órgão gestor do Centro Cultural Dragão do Mar de
Arte e Cultura – CDMAC, da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu e do Centro Cultural Bom
Jardim – CCBJ25.

CENTRO CULTURAL DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA – CDMAC
Inaugurado em 29 de abril de 1999, o conjunto arquitetônico de 14 mil metros quadrados
de área construída e cerca de 30 mil metros quadrados de área total é considerado o maior centro
cultural do País e está instalado na Praia de Iracema, primeira zona portuária de Fortaleza. [...] O
nome do centro presta homenagem ao jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, que liderou o levante dos escravos no porto de Fortaleza em 1881, e a revolta popular armada
que derrubou a oligarquia Accioly em 1912. O herói libertador, após esses dois episódios, ganhou
o título de “Dragão do Mar” (SANTOS e GUEDES, 2006; p.67).
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Principais desafios
• Orçamento defasado com custos mais altos do que os previstos nos contratos das
gestões anteriores;
• Equipamentos de grande porte com mais de 4 anos de uso permanente, precisando
de atualização tecnológica e/ou troca de peças caras como: centrais de ar-condicionado, equipamentos do planetário, elevador panorâmico, sistema segurança, estrutura metálica;
• Custo de manutenção desses equipamentos demasiadamente alto, ao mesmo tempo
custo ineficaz em função da obsolescência dos mesmos;
• Funções de funcionários inadequadas às necessidades da Instituição e sobreposição das responsabilidades de gerentes e diretores;
• Custo de telefonia, fornecimento de água e eletricidade muito elevados;
• Controle de contas inadequadas com as atividades do Centro;
• Controle de cachês, relativo a contratos e pagamentos, inadequado e inexistente,
em alguns casos;
• Relação de prejuízo entre a infraestrutura operacional permanente, de alto custo,
versus o número de horas de efetivo atendimento ao público (baixo número de horas);
• Programação desatualizada com programas semanais pouco diversificados para
atender todas as áreas da arte e da cultura;
• Muitos espaços não utilizados e não ocupados.

Soluções implantadas
• Investimento elevado na recuperação dos equipamentos de grande porte, o que produziu imediata economia (30%) nas contas de luz e água;
• Readequação do contrato de telefonia, a partir da utilização de aparelhos de telefonia celular com números institucionais, gerando economia de mais de 30% nas
contas e agilidade de comunicação entre os gestores e funcionários;
• Aumento no horário de atendimento ao público, passando de uma média de 45 horas semanais de atividades culturais para mais de 64 horas semanais de atividades
(aumento de mais de 45%), sem aumento no orçamento;
• Ajustes de funções técnicas para otimizar a mão de obra e aumentar o número de
atividades culturais semanais;
• Desenvolvimento de um planejamento estratégico participativo com foco nas di292

mensões organizacional, pessoal e funcional;
• Reorganização do plano de contas, conforme as atividades principais
atualizadas do Dragão, ativando as contas de investimento;
• Criação de um sistema de controle de contas a pagar e a receber;
• Criação e diversificação de novas atividades culturais e eventos, disponibilizando
os espaços não utilizados para instituições locais e nacionais;
• Locação de espaços disponíveis, aumentando a renda da O.S.;
• Realização projetos de grande porte criados pelos próprios Museus do CDMAC, elaborando projetos para a Lei Rouanet e outras leis de incentivos fiscais;
• Articulação de parcerias para recuperação de galpões do entorno para melhorar a
ocupação da área vizinha e o sistema de segurança e movimentação da população;
• Criação de novas atividades no Dragão do Mar, como as de capacitação, realizando assim uma otimização a utilização dos espaços ociosos, bem como aproveitando
a equipe técnica, secretaria e segurança;
• Realização de várias parcerias, especialmente de parcerias que patrocinaram diretamente atividades do Centro;
• Ajuste da equipe funcional – diminuímos as vagas de pessoal de secretaria e auxiliar de administração e reforçamos a equipe técnica, com a contratação de mão-de-obra capacitada, e assim pudemos atender outros equipamentos do sistema SECULT,
sem aumento de custo, como o atendimento ao Theatro José de Alencar e outros teatros e museus do estado;
• Organização de atividades que ocuparam os moradores das áreas vizinhas do
Dragão do Mar, criando emprego e renda indiretos, impactando no decréscimo da
violência local;
• Realização de programa de formação de público, criando-se atividades culturais e
de formação de emprego e renda na área de cultura e arte, contribuindo na melhoria de vida junto às populações em área de risco, vizinhas ao Centro Dragão do Mar.

DIRETORIA DE AÇÃO CULTURAL DO IACC / CDMAC (2003 A 2006)
Luis Carlos Sabadia
Principais desafios
• A incompreensão, por grande parte das esferas de governo, da importância institucional do Centro Dragão do Mar e de suas ações;
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• A visão da cultura como um luxo, uma despesa a ser cortada dos orçamentos, uma
visão que a iniciativa privada pode e deve assumir muitos dos gastos da Instituição,
em troca de espaços de mídia e retornos institucionais;
• O estado de desarticulação das diversas áreas artísticas locais. No Ceará, a dança
é a área mais organizada, participativa, coesa e objetiva em suas ações. Nas demais
áreas, apesar das exceções, ainda persistem velhos vícios de políticas de ‘balcão’, apadrinhamento, entre outros.
• Situado em um bairro marcado pela violência, droga, comércio informal e prostituição;
• Presença insatisfatória da Polícia Militar e dos órgãos de fiscalização da Prefeitura
Municipal, gerando um ambiente de insegurança.

Soluções implantadas
• Constante diálogo nas negociações dos recursos dos contratos de gestão da organização social com as esferas governamentais, apresentado propostas de trabalho
e resultados alcançados, inclusive, através de pesquisas de opinião pública;
• A construção de projetos de ação para a obtenção de recursos fora do governo,
através de leis de incentivo e editais governamentais, como fator agregador de recursos;
• Criação e implantação das coordenações de linguagem (musica, dança, teatro,
circo, entre outras), que tinham como função o estímulo à criação de fóruns setoriais e acompanhamento das demandas destes fóruns junto às ações do Centro
Dragão do Mar e também em projetos estruturantes da Secretaria de Cultura. Das
coordenações também era a responsabilidade de articulação política da respectiva área artística, ou seja, cada coordenador era responsável pelo atendimento de
demandas para a programação mensal e elaboração de projetos de ação cultural,
inclusive para os editais e leis de incentivo federal. Nasceram daí novas formas de
ocupação dos espaços do Centro e também uma nova relação de estímulo à participação direta das classes artísticas em nossa programação.
• Em função das dificuldades com relação ao entorno, recriamos uma experiência
e implementamos novos processos de diálogo e convivência com a comunidade
através do projeto ‘Galera do Dragão’. Nele estabelecemos novos parâmetros de
relação com os flanelinhas e vendedores ambulantes, cadastrando todas as pesso294

as que trabalhavam no entorno, oferecendo uma bata de trabalho e condições de
trabalho apoiadas pelo Centro. Realizamos um processo de formação, envolvemos
a Polícia Civil e Secretaria Executiva Regional do Município, criando uma nova
relação destes com a segurança privada do Centro Cultural, com a polícia, com
os proprietários e gerentes de bares e restaurantes vizinhos e, principalmente, com
a comunidade de visitantes. Além disto, passamos a oferecer programações em
horários especiais, compatíveis com o dia a dia deles. Trabalhamos no estímulo à
ocupação de postos de trabalho no próprio Dragão, preferencialmente por pessoas
das comunidades, oferecendo-lhes cursos profissionalizantes.

DIRETORIA DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA – MAC /
CDMAC (2005 A 2006)
Ricardo Resende
Principais desafios
• O museu estava sem programação quando assumi em março de 2005 e contava
com uma equipe pequena, que estava desestruturada e desmotivada, necessitando
urgentemente de qualificação e capacitação.
• O MAC não tinha uma política cultural, não possuía acervo próprio e estava com
problemas na museografia das salas de exposições, equipadas inadequadamente. A
reserva técnica também se encontrava desorganizada e abarrotada de trabalhos que
tinham sido abandonados ali em gestões anteriores, além de materiais estranhos à
coleção.
• Mas, a maior dificuldade, foi trabalhar com uma verba irrisória para a importância e as necessidades do Museu.

Soluções implantadas
• Foram adotados critérios museológicos para melhorar a museografia, otimização
museológica do uso da reserva técnica, com uma limpeza profunda que contou com
serviços de impermeabilização e dedetização, assim como com a retirada do que não
era objeto de preservação e a devolução do que não pertencia ao acervo.
• Diante da verba insuficiente para uma programação nacional, investimos na formação de um acervo e apresentação da coleção que estava sob a guarda da Instituição (a Pinacoteca do estado). A primeira exposição foi com desenhos de Antônio
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Bandeira adquiridos pelo governo do estado e até então inéditos. Parcerias foram
incentivadas com a AECID, o Centro Cultural de Espanha de São Paulo e a Aliança
Francesa, parcerias que permitiram a apresentação de mostras internacionais itinerantes. Cabe salientar o apoio irrestrito tanto da Secretaria de Cultura e da presidência do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, para o trabalho e programação que
foram desenvolvidos nos dois anos, de março de 2005 a março de 2007.
• Outro fato relevante a se destacar, e que de certo modo permitiu esta liberdade para
a formulação e implantação de uma política cultural para a arte contemporânea
experimental, foi o processo seletivo que escolheu o diretor técnico por meio de um
edital. A indicação coube ao também inédito Conselho Consultivo que foi montado
durante aquela gestão. Isto deu uma isenção e transparência na política de exposições que o Museu veio a programar, a partir daí.
O QUE APRENDEMOS
• Investir sempre na atualização profissional e intelectual dos gestores
• Conhecer outras instituições com missão semelhante, para atualizar-se com a produção contemporânea
• Promover a qualificação da equipe
• Investir e promover a atualização e manutenção da infraestrutura tecnológica e
física dos espaços
• Entender a relação do espaço museal com a cidade, seus fluxos e sua história
• Criar canais de comunicação diários e fluidos com as áreas artísticas, governos, com
a comunidade circunvizinha e com o público
• Entender as demandas dos parceiros / patrocinadores, potenciais e efetivos, e pontos de interseção entre as demandas dos mesmos e as demandas do Centro Cultural

CENTRO CULTURAL BOM JARDIM – CCBJ
Diana Pinheiro
Inaugurado em dezembro de 2006, o Centro Cultural Bom Jardim firmou-se como um
primeiro equipamento cultural voltado à profissionalização de jovens e adultos em diversas linguagens artísticas: audiovisual, fotografia, música, dança, teatro, além de outros setores como
a moda, uma vocação do Bairro. Uma ilha digital com equipamentos de áudio e vídeo, além de
um teatro de arena, sala de leitura, salas multiuso, laboratório para gravações musicais e outros
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espaços destinados a práticas artístico-culturais foram construídos em um dos bairros mais pobres da cidade de Fortaleza, com o objetivo de trazer à população da periferia da cidade, um
espaço de inclusão social a partir e através da cultura. O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) é
uma organização criada pelo Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura, e
gerido pelo Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC) 21.

Principais desafios
Lembro que a Secretária chegou, de uma viagem ao México, muito animada com a
ideia de termos em Fortaleza um equipamento cultural mais voltado à profissionalização e à inclusão social. Ela havia conhecido em Estapalapa, um dos bairros mais pobres
da Cidade do México, uma espécie de ‘fábrica de cultura’, um equipamento voltado
ao ensino das linguagens artísticas e de profissões relacionadas aos setores culturais.
Ela trouxe para Fortaleza o diretor do Centro Cultural de Estapalapa e fizemos um
Seminário em torno da construção de um projeto de um equipamento que deveria ter
uma Missão bem diferente da do Centro Dragão do Mar, este último, um equipamento
turístico-cultural voltado, sobretudo, à difusão cultural. O CCBJ foi construído para
estimular a participação e o protagonismo da comunidade do Grande Bom Jardim22. A
decisão da construção do Centro Cultural neste bairro se justificou pelos índices de desenvolvimento humano do mesmo, que eram e ainda são precários. Os cursos oferecidos
gratuitamente deveriam obedecer às vocações do bairro e aos anseios da comunidade,
especialmente, dos jovens. Para isso, foram realizadas pesquisas, ouvidas as lideranças,
a população do bairro, a juventude, para se tomar decisões acerca dos conteúdos do
Centro, sua infraestrutura e suas áreas de atuação.
• Promover a qualificação da equipe técnica do CCBJ;
• Garantir uma programação artístico-cultural e ofertar cursos de capacitação de
qualidade para a comunidade;
• Manter uma interlocução cotidiana com a população do Bairro, gerando um sentimento de apropriação do equipamento cultural.

Soluções implantadas
• Estabelecemos parcerias com profissionais, empresas e instituições públicas e privadas
para a realização de cursos na área do empreendedorismo no design da moda, em
(21) http://www.ccbj.org.br/apresentacao.html
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função da importante vocação do bairro do Bom Jardim para este setor.
• Também desenvolvemos uma programação artístico-cultural e uma oferta de cursos
de capacitação, a partir da elaboração de projetos, via leis de incentivo fiscal estadual
e federaais, para captação de recursos junto a empresas públicas e privadas, o que nos
ajudou a incrementar as atividades do CCBJ.
O QUE APRENDEMOS
• Compreender, através do CCBJ, o potencial da arte e da cultura como instrumentos
de inclusão social e cidadania cultural
• Assumir uma postura ética frente à gestão da organização
• Dominar os processos burocráticos exigidos pelos órgãos governamentais e capacitar a equipe técnica neste sentido
• Criar canais de comunicação direta com a comunidade e com os órgãos de planejamento e orçamento governamentais
• Promover a autoestima da equipe e a valorização dos serviços culturais oferecidos
• Identificar as necessidades e demandas da comunidade local
• Saber utilizar os mecanismos de incentivo fiscal à cultura nos âmbitos federal, estaduais e municipais para o desenvolvimento de projetos de captação de recursos
•Estabelecer parcerias com profissionais da cultura e organizações privadas no sentido de realizar projetos necessários para o desenvolvimento da comunidade local

ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMÁS POMPEU SOBRINHO
Juliana Marinho
A Escola de Artes e Ofícios tem como missão realizar atividades de capacitação profissional
em restauração e conservação do patrimônio cultural material, bem como de valorização e recuperação do patrimônio cultural imaterial do estado do Ceará, ressaltando sua importância e relevo
histórico e cultural. Por meio do Instituto de Arte e Cultura do Ceará, com recursos do Fundo de
Combate à Pobreza, a Secretaria da Cultura criou este projeto, voltado para formação profissional
de jovens identificados com habilidades manuais e residentes em comunidades carentes na capital
e interior do estado.
O programa de capacitação atende jovens de ambos os gêneros, entre 18 e 24 anos, residentes em bairros da capital e municípios do interior do estado, com baixo IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, gerando oportunidades de crescimento humano, cultural, econômico e social.
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Associada à formação profissional, o projeto pedagógico da Escola objetiva fortalecer o sentimento
de pertencimento e de reconhecimento do Patrimônio Cultural e Artístico do Estado, através da
crescente apropriação por parte dos alunos, dos espaços públicos e referenciais da memória e da
cultura cearense23.

Principais desafios
Quando chegamos à Secretaria, fizemos um primeiro levantamento dos equipamentos culturais da SECULT e descobrimos que o mais novo, dentre eles, era a Escola de
Artes e Ofícios Thomás Pompeu Sobrinho. Ela havia sido inaugurada em dezembro
de 2002, em um um belo casarão de procedência italiana, construído no período
de 1924 a 1929. O casarão foi restaurado em 2001 por 60 jovens que formaram a
primeira turma dessa Escola. O curso de restauração do patrimônio arquitetônico,
com especializações em Alvenaria Artística, Pintura e Carpintaria, dotaria os jovens
aprendizes da primeira turma da Escola de Artes e Ofícios do conhecimento teórico
e habilidades técnicas necessárias, para trazer de volta o brilho e a beleza da antiga
construção que serviu de residência à família de Thomaz Pompeu Sobrinho, engenheiro e antropólogo de rica e influente família, do início do século XX em Fortaleza.
Um criterioso trabalho recuperou características originais da edificação marcada
pelo do estilo Art-Nouveau, em Fortaleza. A antiga residência do bairro Jacarecanga
foi entregue à população no dia 18 de dezembro de 2002, para sediar o Centro de
Restauro do Ceará, depois de concluídos os trabalhos de recuperação da edificação.
• Quando chegamos à Secretaria, o departamento do Patrimônio funcionava no casarão. A primeira decisão que tomamos foi a de trazer de volta para o prédio da
Secretaria todas as áreas de gestão da mesma, abrindo espaço na bela residência
para o efetivo funcionamento da Escola. A Thomás Pompeu, tal qual o Theatro José
de Alencar, A Biblioteca Pública e o Museu do Ceará, não possuía personalidade
jurídica própria, e certamente, essa questão era o primeiro desafio a ser enfrentado.
Somente a partir de 2006, conseguimos transferir a Escola de Artes e Ofícios para o
contrato de gestão do Instituto de Artes e Cultura do Ceará (IACC), que passou a assumir a gestão da Escola.
• O segundo desafio era transformar aquele patrimônio arquitetônico em uma ver(22) Bairro periférico da Região Metropolitana de Fortaleza, com um número de aproximadamente 200.000 habitantes.
(23) http://www.secult.ce.gov.br/index.php/equipamentos-culturais/43514
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dadeira Escola, equipando-a para receber alunos, desenvolver oficinas, enfim, para
se tornar um espaço de inclusão profissional dos jovens, especialmente, daqueles que
viviam em Jacarecanga, um antigo bairro residencial e fabril da cidade, onde se
encontra a Escola, que poderia, através de políticas públicas, transformar-se em um
novo território de formação dos elos dos arranjos produtivos voltados, sobretudo, ao
patrimônio edificado.
• O nosso terceiro desafio dizia respeito aos recursos para investir na Escola, e o
quarto dizia respeito à ausência de parcerias que permitissem à Thomáz Pompeu
ser conhecida e reconhecida também como um Centro de Referência de Educação
Patrimonial.

Soluções implantadas
• Trazer escolas, criar parcerias e, envolver, sobretudo, a juventude do bairro de
Jacarecanga, foram as primeiras decisões tomadas para dar visibilidade e força à
Escola de Artes e Ofícios, naquele momento, ainda desconhecida. Apostamos na consolidação de uma imagem daquele belo casarão como um espaço público de convivência, formação profissional e construção de cidadania.
• Para que a Escola se tornasse estratégica no próprio governo, avançamos nas parcerias com a Secretaria da Educação, para que a Escola fosse visitada por escolas
do ensino fundamental e médio. Afinal, uma edificação pode revelar uma enorme
quantidade de informações sobre o contexto cultural e social de uma determinada
época, e revelar a história das técnicas tradicionais e dos sistemas construtivos utilizados por nossos antepassados.
• Por outro lado, a Escola foi ganhando importância, quando fomos demonstrando
que, se estávamos desenvolvendo um processo de mapeamento das edificações de valor histórico e arquitetônico no Ceará, precisaríamos consolidar uma Escola de Artes
e Ofícios que se dedicasse a formar profissionais do restauro. Apenas em Fortaleza,
município-sede da Escola, tínhamos 25 edificações priorizadas para restauração
pelo PRODETUR (Estação João Felipe, tombamento estadual; Teatro José de Alencar,
tombamento federal; Casa José de Alencar, tombamento Federal; Theatro São José,
tombamento municipal; Arquivo Público de Fortaleza, tombamento estadual, entre
outras).
• Com esses recursos e Missão, a Escola foi avançando em suas ações, de forma co300

erente com as políticas de valorização do patrimônio cultural edificado, que foram
retomadas junto à própria retomada das atividades do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará - COEPA, que passou a cumprir uma extensa
lista de instruções e tombamento de edificações, o que não vinha sendo feito desde
1995.
• Para enfrentarmos a ausência de recursos da SECULT, a Escola encontrou no Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) a melhor estratégia de fomento as suas
atividades. Por outro lado, iniciamos uma ação de construção de parcerias internacionais que seriam fundamentais para a Escola.
O QUE APRENDEMOS
• Realizar parcerias internacionais para incrementar nossa expertise
• Criar uma programação que priorizasse a sinergia do bairro no qual a Escola de
Artes e Ofícios está
• Promover continuamente a qualificação da equipe
• Investir na infraestrutura tecnológica e física da Escola para torná-la atrativa

FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ – FUNTELC: TV CEARÁ – TVC
Glauber Filho
A TV Ceará foi inaugurada no dia 7 de março de 1974 com a meta de levar a educação às
localidades mais distantes do Ceará. Por meio do ensino a distância, a emissora conseguiu formar
mais de 400 mil alunos em todo o estado. Ao longo dos anos, a missão da TV deixou de ser apenas educativa e passou a priorizar também a formação da cidadania valorizando sempre a cultura
regional e a informação jornalística. Em 1993, passou a ser denominada de TV Ceará, continuando
como uma emissora oficial do Governo do Estado, sob a gerência da Fundação de Teleducação do
Ceará – FUNTELC, vinculada à Secretaria da Cultura do Estado. Atualmente é vinculada à Secretaria
da Casa Civil. A TV Ceará tem participação ativa na grade de programação da Rede Brasil24.

Principais desafios
É preciso compreender alguns aspectos que explicam a situação encontrada na TVC.
A mantenedora da emissora, FUNTELC, instituída como Fundação, realizava uma
série de ações pedagógicas ligadas às políticas de educação do Estado, além das atribuições com a TV.
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Os profissionais que integravam a Instituição, que antes tinham vínculos empregatícios de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), até o início da
década de 90, com a reforma institucional, passaram a incorporar o Regime Jurídico
Único – do funcionalismo público, o que repercutiu também nas questões operacionais, como também nos aspectos tecnológicos e na própria gestão.
Somou-se a isso o modelo de indicação dos gestores da emissora, que ocorria por
meio de nomeação da Secretaria da Cultura, o que implicava, na maioria dos casos, em nomeações de profissionais de perfis e competências díspares às necessidades
requeridas nas gestões de uma emissora de TV. Durante anos, a TVC foi gerida por
profissionais sem as qualificações necessárias para tal.
Para além disso, relaciono os principais desafios encontrados:
• Falta de continuidade de políticas, programas e de ações das gestões anteriores. Havia apenas um projeto de reformulação institucional da emissora para transformá-la
em OS – processo mal conduzido pela gestão anterior, que criou um clima de animosidade e de conflitos internos entre funcionários – estes conflitos foram manipulados
por partidos políticos de oposição ao governo;
• Profissionais desestimulados, descompromissados;
• Algumas áreas necessitavam de renovação enquanto outras estavam ociosas;
• Havia desvio de funções profissionais, sem condição de remanejamento, em função
do estatuto do servidor público;
• O estatuto do servidor público conflitava com as atribuições funcionais do sindicato
de radiodifusão;
• Os equipamentos técnicos estavam ultrapassados há pelo menos 15 anos;
• A capacidade produtiva era decadente, o que repercutia na redução de programação local;
• Havia falta de autonomia nas decisões e ações, principalmente das mais impactantes, que dependiam de autorização das pastas superiores e das decisões governamentais;
• Inexistência de condições para formar lideranças, em função de entraves na legislação relativa à atividade do servidor público;
• Inúmeros processos eram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado – o que implicava em multas para a Instituição;
(24) http://www.tvceara.ce.gov.br/noticias/historia-da-tv-ceara
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• Havia incompatibilidade legal e operacional relativa à natureza de gestão de uma
TV (a TV trabalha com a lógica da produtividade e agilidade) com a natureza de
gestão do serviço público.

Soluções implantadas
• Reformulamos o setor de pessoal com ações eficazes de recursos humanos, criando
o Programa de Requalificação Profissional;
• Requalificamos competências de 80% dos funcionários, através de cursos e oficinas;
• Promovemos a autoestima dos funcionários, através da criação de um setor de
atendimento pessoal com psicólogos. Boa parte das ações deste projeto, em parceria
com o SENAC e o SEBRAE, era voltado também para parentes em 1º grau do funcionário;
• Desenvolvemos um programa de produção de conteúdos;
• Abrimos a grade da TV para produtores independentes, criamos programas internos de produção local, vinculamos a TV às ações e políticas de audiovisual e cinema
da Secretaria da Cultura. O resultado foi um aumento de 100% de conteúdos locais
na grade da emissora;
• Reformamos a estrutura, operacional e tecnológica;
• Reformamos estruturalmente setores como recepção, camarins, estúdios e salas administrativas;
• Conseguimos distribuir conteúdos locais para outras emissoras nacionais: Megafone, Ceará Caboclo, Papo Literário, Nomes do Nordeste;
• Assumimos a coordenação do programa DocTV na região norte/nordeste, nos dois
primeiros anos;
• Produzimos o programa desenvolvido pela Associação das Emissoras Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC). A TVC tinha assento na diretoria. Através deste programa conseguimos desenvolver políticas públicas para o reconhecimento e desenvolvimento das emissoras públicas.
O QUE APRENDEMOS
• Conhecer para dominar ferramentas de gestão voltadas para as tecnologias de
informação e telecomunicações
• Promover a qualificação continuada da equipe de profissionais da organização
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• Criar uma rede de programação diversificada e com conteúdo local de qualidade
• Investir em programações interativas utilizando-se de novas mídias
• Gerir os recursos de modo a garantir a manutenção técnica dos equipamentos

• Participar das discussões e dos debates nacionais acerca das redes públicas de
televisão
• Realizar parcerias por meio de programas federais, estaduais e municipais voltados
para a área do audiovisual e das telecomunicações
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ANEXOS
ANEXO I
RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS /
INFORMANTES
Secretaria da Cultura do Ceará
(2003 a 2006)
Cleudene Aragão
Cristina do Vale
Cristiana Parente
Diana Pinheiro
Diana Célia Gomes
Dodora Guimarães
Edlisa Peixoto
Elisa Gunther
Eveline Vasconcelos
Ernesto Gadelha
Fabiano dos Santos
Fernando Braga
Glauber Filho
Henrique Silva
Lúcia Cidrão
Luís Carlos Sabadia
Maria Helena Costa
Oswald Barroso
Pedro Domingues
Régis Lopes
Ricardo Resende
Selma Santiago
Suzete Nunes

Ministério da Cultura (2003 a 2006)
José do Nascimento Jr.
Márcio Meira
Paulo Miguez
Sérgio Xavier
Sérgio Mamberti
Outros
José Castilho Marques Neto
Juraci Mourão Lopes Filho
Luiz Antônio Gouveia de Oliveira
Tereza Cristina Carlos Martins
ANEXO II
EQUIPE DA SECRETARIA DA CULTURA
DO ESTADO DO CEARÁ – 2003 A 2006
EQUIPE INSTITUCIONAL
Gabinete
Secretária: Cláudia Sousa Leitão
Secretária Adjunta: Lúcia Carvalho Cidrão
Secretária Executiva:
Elizabete Pereira (2003)
Maria Theresa da Rocha Ferreira Leite
(2003/2004)
Rosiane Rockenbach (2004)
Ângela Márcia F. Araújo (2005/2006)
Secretárias do Gabinete:
Juliana Carneiro
Liliane Barbosa
Luziana Morais Pinho
Vanda Queirós
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Núcleo de Planejamento
Assessoria de Desenvolvimento Institucional:
Maria do Céu (2004)
Maria do Socorro Mourão Silva (2004)
Diana Bastos (2004)
Henrique Barbosa Silva (2004/2006)
Equipe Técnica:
Maria Neide Lopes Cordeiro
Virginia Maria Oriá de Alencar
Francisco Racine Teixeira Távora
Matilde Ribeiro Medina
Maria das Graças Nogueira Prata
João Ferreira de Almeida Junior
Núcleo de Comunicação e Marketing
Assessoria de Comunicação:
Emmanuel Nogueira
Assessoria de Marketing:
Luciana Guilherme (2004/2006)
Michele Magalhães (2006)
Osiel Gomes (2006)
Equipe Técnica:
Fátima Parente
Fábio Torres Klabacker
Nívea Jorge
Núcleo de Projetos e Eventos
Assessoria de Projetos: Fernando Braga
Equipe Técnica:
Rosemary Rodrigues Freitas
Renata Sampaio Onofre
Assessoria de Eventos: Silêda Franklin
Equipe Técnica:
Diana Ponte Pinheiro
Ana Celsa
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Núcleo Jurídico
Assessoria Jurídica:
Daliene Fortuna (2003/2004)
Roberta Marques Nunes (2005/2006)
Assessoria Técnica: Rimena Praciano
Lei Estadual de Incentivo à Cultura (FEC/
Mecenato)
Equipe Técnica:
Lindalva Coelho
Gilvan Chaves
Márcia Araújo
Coordenadoria de Ação Cultural
Coordenação:
Elisa Gunther (2003/2004)
Pedro Domingues Monteiro Jr. (2004/2006)
Núcleo de Desenvolvimento Cultural
Gerência:
Henrique Rocha (2004/2005)
Bruno Correia Lima (2005/2006)
Assessoria Proares: Eugênia Queiroz
Equipe Técnica:
Lilian Lustosa
Márcia Araujo
Rosemary R. Freitas
Socorro Alves (Help)
Núcleo de Artes Visuais
Gerência: Dodora Guimarães
Apoio Técnico: Socorro Rodrigues
Núcleo de Música:
Gerência: Eduardo Fidélis
Equipe Técnica:
José Rocha
Sandra Carvalho

Núcleo de Articulação Regional
Gerência:
Suzete Nunes (2003/2004)
Diana Célia Gomes (2005/2006)
Equipe de Técnica:
Albanita Queiroz - Região Metropolitana
Aldair Casimiro - Vale do Acaraú
Alípio Cavalcante - Região do Inhamuns
Camille Queiroz - Maciço de Baturité
Danilo Dantas – Litoral Extremo Oeste
Diana Célia Gomes - Sertão Central
(2004/2005)
Evandro Vieira- Litoral Leste
Franzé Silva - Região do Centro-Sul
Margarida Lopes - Serra da Ibiapaba
(2005/2006)
Norma Santana - Região do Cariri
Orlângelo Leal - Litoral Oeste/Vale do Curú
Pedro Edson Lourinho - Fortaleza
Regina Timbó - Fortaleza
Renato Remígio - Vale do Jaguaribe
Rosimary Aguiar - Serra da Ibiapaba
(2004/2005)
Sheila Fernandes - Fortaleza (2004/2005) e
Sertão Central (2006)
Coordenadoria Administrativo-Financeira
Coordenação: Aníbal Chaves Junior
Núcleo de Informática:
Gerência: Fernando Cidrão
Equipe Técnica:
Roberta Pompilla
Marília Castro
Luis Carlos Tavares
Núcleo Administrativo
Gerência: Divanilson Roque
Equipe de Logística e Transporte:

Alexandre Nunes
Adauto Rossas
Francisco Carlos Ramos
Equipe de Apoio Administrativo:
Ana Maria C. Cavalcante
Narcélio Araujo
Vera Praciano
Núcleo Financeiro:
Gerência: Glafira Veras
Equipe Técnica:
Érica Abreu
Glauber Soares
Isabela Cidrão Corrêa
Mauricio Coutinho
Maria José (Mazezinha)
Maria Rita de Cassia
Núcleo de Desenvolvimento Humano
Gerência: Enide Chaves
Equipe Técnica:
Dalva Ferreira Alves
Lana Ferreira
Coordenadoria de Políticas do Livro e
Acervo
Coordenação:
Ângela Maria Rossas Mota de Gutiérrez
(2003)
Cleudene de Oliveira Aragão (2004)
Fabiano dos Santos Piúba (2005/2006)
Assessoria de Projetos: Andrea Havt Bindá
Assessoria Administrativa: Nixon Araujo
Secretaria Executiva: Jamilla Karine
Projeto Agentes de Leitura:
Coordenação Executiva: Georgia Karanza
Assessoria: Socorro de Souza Rodrigues
Produção: Edlisa Peixoto
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Biblioteca Volante:
Coordenadora: Kécia Silva Damasceno
Animadora Cultural: Francisca Márcia De A.
Soares
Motorista: Jackson Ferreira Da Rocha
Coordenadoria do Patrimônio Histórico
Cultural:
Coordenação: Maria Eveline Meyer
Vasconcelos
Núcleo de Patrimônio Imaterial:
Gerência:
Fernando Piancó (2003/2005)
Oswald Barroso (2006)
Assessoria Técnica:
Otávio Menezes
Núcleo de Patrimônio Material:
Gerência: Robledo Duarte
Assessoria Técnica:
Paulo Renato Souza Moura Brasil
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Arquivo Público do Ceará
Direção: Mardônio e Silva Guedes
Biblioteca Pública Menezes Pimentel
Direção: Maria Helena Pereira Costa de Lyra
Coordenação do Sistema Estadual de
Bibliotecas: Maria Helena Costa Pereira de
Lyra
Assistente: Aparecida Lavor
Casa Juvenal Galeno
Direção: Amílcar Galeno

Fundação de Telecomunicações do Ceará FUNTELC
Presidência: Glauber Filho
Instituto de Arte e Cultura do Ceará
(IACC)/Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura (CDMAC)
Presidência:
Cristiana Parente (2003/2005)
Augusto César Costa (2005/2006)
Direção de Ação Cultural: Luiz Carlos Sabadia
Direção do Memorial da Cultura Cearense:
Valéria Laena
Direção do Museu de Arte Contemporânea:
Ricardo Resende
Direção Administrativo-Financeiro: Adriana
Fonseca
Coordenação de Capacitação:
Meiricele Calíope (2003/2004)
Arlindo Araújo (2005/206)
Coordenação de Dança: Ernesto Gadelha
Coordenação de Design: Manuel Telles
Coordenação de Teatro: Selma Santiago
(2003/2004)
Coordenação de Música: Consiglia Latorre
Coordenação de Literatura:
Vânia Maria Ferreira Vasconcelos (2003/2004)
Carlos Augusto Lima (2005/2006)
Coordenação da Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu: Juliana Marinho
Museu do Ceará/Museu Sacro São José de
Ribamar
Direção: Régis Lopes
Coordenação do Sistema Estadual de Museus:
Cristina Holanda
Museu da Imagem e do Som
Direção: Gilmar Chaves
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Theatro José de Alencar:
Direção:
Nara Vasconcelos (2003/2004)
Eliza Gunther (2004/2006)
CULTURA EM MOVIMENTO – SECULT
ITINERANTE
Equipe Técnica
Elaboração do Projeto:
Isabel Gurgel
Pedro Domingues
Coordenação Geral:
Selma Santiago (2005)
Suzete Nunes (2005/ 2006)
Núcleo de Programação Interior:
Coordenação de Produção:
Fábio Vasconcelos (2005)
Glícia Gadelha (2006)
Produção de Campo:
Beatriz Leitão (2005)
Cristina do Vale (2005/2006)
Assessoria de Comunicação: Luciana
Cavalcante
Secretaria Administrativa: Erivelton Barbosa
Secretaria Financeira: Socorro Alves (Help)
Secretaria Institucional: Vanda Queirós
Secretaria Escritório Base: Maria Augusta
Secretaria Escritório Campo: Neusa Martins
Motoristas:
Alexandre Menezes
Jackson da Rocha
Waldemar Neto
Pedro Henrique Marques

Audiências nas Câmaras Municipais
Coordenação:
Suzete Nunes (2005)
Diana Célia Gomes (2006)
Cerimonial: Ana Celsa
Articulação Institucional:
Aldair Casimiro - Vale do Acaraú
Alípio Martins – Região do Inhamuns
Camille Queiroz - Maciço de Baturité
Danilo Dantas - Litoral Extremo Oeste
Evandro Vieira - Litoral Leste
Franzé Silva - Centro-Sul
Margarida Lopes – Serra da Ibiapaba
Norma Santana – Região do Cariri
Orlângelo Leal - Litoral Oeste/ Vale do Curu
Renato Remígio - Vale do Jaguaribe
Sheila Fernandes - Sertão Central
Apoio Logístico: Edilson
Motorista:
Jairo de Paula
Capacitação
Coordenação:
Luis Carlos Sabadia (2005)
Edlisa Peixoto (2006)
Produção:
Vladimir Onofre
Patrícia Silva (2005)
Jaime Lins (2006)
Assistência de Produção:
Renato Parente
Lili Aragão
Formação Especial: Curso “Elaboração dos
Planos Municipais de Cultura”
Coordenação Técnica: Edlisa Peixoto
Coordenação Pedagógica:Andréa Havt Bindá
Consultoria em Gestão Cultural: Eliza Gunther
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Supervisão:
Andréa Havt Bindá
Diana Célia
Franzé Chaves
Norma Santana
Cristina do Vale
Circo Cultura em Movimento
Produção: Hélia Alencar
Apresentação: Jucélio Nel e Wagner
Engenheiro Elétrico: Emanuel Quixadá
Técnica de Som: Calvet e Equipe
Técnica de Luz: Samir e Equipe
Capatazia: Agenor Costa
Assistentes de Capatazia: Márcio
Projeção: Edilson
Ônibus Cultura em Movimento
Produção: Thiago Bejart
Cadastramento:
João Carlos
Narcélio Araújo
Motorista: Ribeiro Neto
Exposições de Artes Visuais
Coordenação: Dodora Guimarães
Produção: Socorro Rodrigues
Montagem: Adauto Rossas
Encontro com os Mestres
Coordenação e Pesquisa:
Fernando Piancó
Otávio Menezes
Encontros com a Secult
Ação Cultural:
Bruno Correia Lima
Pedro Domingues
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Patrimônio Cultural: Eveline Vasconcelos
Políticas de Livro e Acervo: Fabiano dos Santos
Piúba
Visitas Técnicas – Sistema Estadual de
Equipamentos Culturais
Arquivos:
Alênio Carlos
Cléa Vasconcelos
Jorismar Freitas
Bandas de Música:
Eduardo Fidélis
Sandra Carvalho
Bibliotecas:
Aparecida de Lavor
Maria Helena Costa Lyra
Museus:
Cristina Holanda
João Paulo
Teatros:
Clébio Ribeiro
Gilberto Rodrigues
Ronaldo Agostinho
Núcleo de Programação Fortaleza - Secult
nos Bairros
Coordenação Geral: Selma Santiago
Produção Executiva: Via de Comunicação
Direção de Produção: Rachel Gadelha
Coordenação de Produção: Suellen Cunha
Coordenação Financeira: Claudiana Barros
Assessoria de Imprensa: Thaís Gonçalves
Produção:
Ana Léa Castelo
Aluísio Martins (Maninho)
Gabrielle Guimarães
Saulo Studart
Assistente Financeiro:
Márcio Costa

Karuza Lima
Assistente Administrativo: Paula Silveira
Assistente de Produção: Suzy Bastos
Registro Fotográfico: Lee Rodrigues
Articulação institucional:
Pedro Edson Lourinho
Regina Timbó
Circo Cultura em Movimento
Coordenação de Produção: Roldão Neto
Produção : Andréa Boto e Giza Diógenes
Capatazia: Márcio de Jesus Peres
Assistência de Capatazia: José dos Santos
Brasil
Apresentação: Ângelo Márcio
Engenheiro Eletricista: Michael Andrade
Cadastramento de Profissionais da
Cultura – Capital e Interior
Coordenação Geral:
Paulo César Batista (2005)
Lilian Lustosa (2006)
Assessoria Técnica: Virginia Oriá
Supervisão:
Rodrigo Granjeiro (2005)
Narciso Lopes (2006)
Revisão:
Lu Lima
Socorro Rodrigues
Sueli Portela
Digitação:
Adanice Correia
Daniarah Fontenelle
Fernanda Damasceno
Igor Leite
Reinarah Fontenelle
Tiago Sousa

Mapeamento Cultural – Capital e Interior
1ª FASE
Coordenação Geral: Paulo César Batista
Coordenação Técnica: Aloma Pessoa
Supervisão Técnica: Denise Leitão
Pesquisa:
Alberto Júnior
Alênio Carlos
Clayton Tapety
Evilásio Oliveira
Francisca Mendes
Gérson Amaral
Márcio Costa
Naudiney Gonçalves
Ramiro Teles
2ª FASE
Núcleo de Patrimônio Material
Coordenação: Lia Parente
Pesquisa:
Aletusya Benevides
Cleirton do Carmo
Manoel Rodrigues
Márcelia Marques
Rodrigues Neto
Revisores Técnicos:
Beatriz Diógenes
Eveline Vasconcelos
Margarida Andrade
Vera Mamede
Assistência de Pesquisa:
Vanessa Menezes
Núcleo de Patrimônio Imaterial
Coordenação: Oswald Barroso
Pesquisa:
Edvar Costa
Fátima Façanha
Kally Damasceno
Manuelina Duarte
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Nilo Alves
Otávio Menezes
Vanéssia Gomes
Memória do Caminho
Coordenação e Pesquisa: Oswald Barroso
Assistentes de Pesquisa:
Lílian Lustosa (2005)
Kally Damasceno (2006)
Fotógrafos Convidados:
Cláudio Lima
Francesca Nocivelli
Gentil Barreira
Jacques Antunes
Jarbas Oliveira
José Albano
Lia de Paula
Maurício Albano
Nívia Uchôa
Sérgio Nóbrega
1001 Histórias do Ceará
Coordenação e Pesquisa:
Fabiano dos Santos Piúba
Andréa Havt Bindá
Registro Fotográfico do Projeto
Fotográfico (ações no interior): Nívia Uchôa
Fotógrafos Colaboradores:
Auto Junior
Arthur Luís
Waldemar Neto
Sheila Oliveira
Registro e Produção Audiovisual do
Projeto
Coordenação: Alexandre Veras
Produção de Edição: Beatriz Leitão
Criação Visual: Leo Corrêa
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Produção de Campo: Ana Lúcia do
Nascimento
Câmeras:
Alexandre Veras
Cícero Silva
Eudes Freitas
Gutiérrez Régis
Lincon Rhanielly
Liliane Aragão
Lidiane Barros
Marcos Joel
Rômulo de Paula
Assistentes de Câmera:
Álvaro Graça Jr.
Francisco Washington
Editores:
Alexandre Veras
Francisco Washington
Fred Benevides
Marco Rudolf
Carlos Rocco
Gabriel Gondim
Kiko Alves
Tiago Nascimento.
Assistente de Edição:
Eudes Freitas
José Coelho
Produtos do Projeto Secult Itinerante
Coordenação: Suzete Nunes
Exposição “Imagine um lugar”
Curadoria: Dodora Guimarães
Museografia e Design Gráfico: Manuel Telles
Coordenação de Produção: Glícia Gadelha
Coordenação Técnica: Leonardo Porto Carrero
Produção de Acervo: Cristina do Vale

Publicações (livros)
Projeto Editorial: Terra da Luz
Coordenação Editorial: Patrícia Veloso
Projeto Gráfico:
Majoî Ainá Vogel
Érico Gondim
Emiliano Cavalcante
Jocelino Neto
Sérgio Melo
Produção Editorial: Mariana Tamas
Vídeos
Coordenação: Alexandre Veras
Produção Executiva: Alpendre
Sistema de Informações – SINF
Coordenação: Fernando Cidrão
Consultoria de Informação: Cristiana Parente
Analista de Sistemas: Giovani Câmpelo
Administração de Banco de Dados - Dba
Alcides Oliveira: Webdevelop
Programação Web: Járysson de Queiroz:
Designer Gráfico: Roberta Pompilio
Analista de Suporte: Jonas Bezerra

Fundação de Telecomunicação do Ceará
(FUNTELC)
Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e
às Micro e Pequenas Empresas do Ceará
(SEBRAE/CE)
Federação do Comércio do Estado do Ceará
(FECOMÉRCIO/CE)
Ministério da Cultura (MinC)
Secretarias Estaduais do Ceará: Secretaria de
Governo (SEGOV), Secretaria de Educação
(SEDUC), Secretaria de Assistência Social
(SAS), Secretaria de Desenvolvimento Regional
e Local (SDRL), Secretaria de Trabalho e
Empreendedorismo (SETE), Secretaria da
Ciência e Tecnologia (SECITECE), Secretaria
de Turismo (SETUR), Secretaria da Juventude
(SEJUV).
Secretaria do Meio Ambiente (SEMACE)
Prefeituras dos 184 Municípios do Ceará
Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF)
Universidade Federal do Ceará (UFC) /Casa
Amarela Eusélio Oliveira
Universidade Regional do Cariri (Urca)
Universidade do Vale do Acaraú (Uva)

Totem
Coordenação: Lia Parente
Consultoria Técnica: Cristiane Parente
Programação: Rafael Dourado
Design Gráfico: Paulo Lins e Lizie Sancho
PARCERIAS
Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC)
Instituto de Estudos e Projetos da UECE
(IEPRO)
Fundação Amigos do Theatro José de Alencar
(TJA)
Fundação Amigos do Museu da Imagem e do
Som (MIS)
313

ANEXO III
ESPECIAL SOBRE O SELO DE RESPONSABILIDADE CULTURAL - 2004
JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE

314

315

316

317

318

319

ANEXO IV
SISTEMA DE INFORMAÇÃO CULTURAL 1 e 2
CADASTRO DO PROFISSIONAL DA CULTURA
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ANEXO V
SISTEMA DE INFORMAÇÃO CULTURAL
CADASTRO DE EMPRESA DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS
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ANEXO VI
SISTEMA DE INFORMAÇÃO CULTURAL
REGISTRO E MAPEAMENTO DO PATRIMÔNIO MATERIAL

1

327

2

328

ANEXO VII - SISTEMA DE INFORMAÇÃO CULTURAL
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“Claudia Leitão com quem tive o privilégio
de trabalhar – eu como Ministro de Cultura e ela
como Secretária de Cultura do Ceará – é uma dessas pessoas especiais. Desde o nosso primeiro encontro até perdê-la de vista após eu ter deixado o
Ministério, a sua presença pessoal e a desmedida
contribuição do seus fazeres como Secretária de
Cultura sempre foram permanentes fontes de inspiração para mim e para toda a nossa equipe no
Minc. Uma parte considerável do novo repertório
de propostas e ações ministeriais surgida naqueles
laboriosos corredores de Brasília, decorreu daquilo que Cláudia Leitão e sua Secretaria vinham propondo e buscando realizar no Ceará; ou simples e
felizes coincidências, sincronicidades da leitura em
comum para fenômenos da vida cultural brasileira
e mundial, que nos punham em estreita sintonia e
nos levavam a compreender a necessidade irrecusável da colaboração.“
Gilberto Gil

