O Plano Estadual de Cultura do Ceará em cena: passos, atos e fatos para discutir
José Olímpio Ferreira Neto1
“La educación empieza com la vida, y non acaba sino con la muerte.”2
Abrindo as cortinas
Aconteceu nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2013, no Teatro Carlos Câmara,
situado no Centro de Fortaleza, o Seminário de Validação do Plano Estadual de Cultura do
Ceará, uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado, SECULT/CE. Dentro da
programação foram abordados diversos assuntos; os que tiveram maior destaque foram os
seguintes: Projeto Agentes de Leitura, Sistema Nacional de Cultura, Curso Técnico em
Gestão Cultural e o tema do seminário, o Plano Estadual de Cultura do Ceará.
A proposta do Plano Estadual de Cultura do Ceará, o PEC/CE, tem fundamento no
artigo 216-A3 inserido pela emenda constitucional 71/2012. A SECULT/CE em convênio com
o Ministério da Cultura, MinC e a Universidade de Santa Catarina, UFSC desenvolveram o
citado projeto. O PEC é um dos elementos constitutivos necessários para adesão ao Sistema
Nacional de Cultura, SNC4. O Ceará já possui lei que estabelece o Fundo Estadual de Cultura,
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Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e
participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no
Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:
I - diversidade das expressões culturais; II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; III - fomento à produção,
difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e
privados atuantes na área cultural; V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações
desenvolvidas; VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; VII - transversalidade das políticas culturais;
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; IX - transparência e compartilhamento das
informações; X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; XI - descentralização
articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos
orçamentos públicos para a cultura.
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação:
I - órgãos gestores da cultura; II - conselhos de política cultural; III - conferências de cultura; IV - comissões intergestores; V
- planos de cultura; VI - sistemas de financiamento à cultura; VII - sistemas de informações e indicadores culturais; VIII
- programas de formação na área da cultura; e IX - sistemas setoriais de cultura.
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais
sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm> Acessado em 22/06/2013.
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FEC e o Conselho Estadual de Cultura, CEC ambos fundamentais nesse processo. Para
elaboração do PEC/CE, houve a contratação de dois profissionais para a condução do seu
processo de construção, além de quatro mediadores. Foram promovidos encontros regionais e
setoriais no intuito de ouvir os diversos atores envolvidos na presente cena cultural.
Primeiro ato: Exposição do Projeto Agentes de Leitura
A abertura do evento foi realizada pelo Professor Francisco José Pinheiro,
Secretário de Cultura do Estado. Esse primeiro momento que seria apenas uma reunião com
prefeitos de municípios participantes do Projeto Agentes de Leitura, também foi a
apresentação desse programa, descrito como uma iniciativa pioneira no Brasil que agrega
cultura e inclusão social. O referido projeto é uma ação da SECULT/CE financiado pelo
Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP. Esse fundo também colabora para outras
duas iniciativas, a saber, Patrimônio para todos5 e Jardim de Gente6, este último ocorre no
bairro Bom Jardim. Ambos voltados para valorização da cultura.
O Professor Pinheiro apontou a importância de números7 para justificar a verba
dirigida para cultura, ressaltando que o citado projeto apresenta um bom índice de pessoas
impactadas com essa ação. Um dado importante apresentado é o de que as famílias atendidas
pelos agentes de leitura mostraram melhoria na escola. Foi exposto um resumo dos relatórios
de acompanhamento. Afirmou ainda a importância de se acreditar na cultura como um
potencial retorno econômico. A cultura possui um caráter transversal que pode refletir nas
áreas da Saúde, Educação e Segurança. Indica também a necessidade de organização dos
municípios em relação às suas secretarias de cultura para o recebimento de apoio necessário
para os investimentos na área.
Segundo ato: Sistema Nacional de Cultura
O período da tarde foi aberto com Francisco Eduardo Fidelis Dutra, o Secretário
adjunto, que apresentou Bernardo Machado, diretor da Secretaria de Articulação Institucional
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do Ministério da Cultura – SAI/MinC. O Professor Bernardo tratou do Sistema Nacional de
Cultura/SNC, indicando que o mesmo é um modelo de gestão que visa ao fortalecimento
institucional das políticas culturais no Brasil. No Ceará são ao todo oitenta e seis municípios
em processo de adesão ou em construção de seus sistemas. A apresentação referente ao tema
consistiu num breve e claro relato sobre o processo de desenvolvimento do SNC.
Terceiro ato: A proposta do Curso de Gestão e Produção Cultural
A manhã do dia 21 de fevereiro inicia com a exposição da proposta do Curso de
Gestão e Produção Cultural, uma parceria entre a Secretaria de Educação e Secretaria de
Cultura. O curso já iniciará em 2013.1 nas escolas profissionais de Russas e Crato, com a
parte geral e a partir de agosto inicia a parte técnica. Terá uma carga horária de 1200h/a
distribuídos em três anos com estágio de seis meses no ambiente de gestão e produção
cultural. Foi apontado ainda a necessidade de profissionais para área. Já estão previstas turmas
para Jaguaribe e Icó. Novamente um pioneirismo em relação aos outros estados. É um curso
do Ensino Médio Integrado e sua matriz é construída dentro de uma discussão coletiva em
processo.
Muitas questões foram levantadas em relação ao curso, sobretudo, no que diz
respeito ao público atingido. Há diversos profissionais que figuram como gestores e
produtores culturais que desejam participar de uma capacitação como esta, no entanto a área é
carente de cursos. O curso apresentado será destinado a um público específico que
provavelmente não tenha contato com a área devido a sua juventude. Certamente, a ação é
válida, mas é necessário pensar também nos agentes que já atuam.
Quarto ato: Validação do Plano de Cultura do Estado
No período da tarde ocorreu a plenária de validação do PEC/CE. O documento
pode

ser

acessado

através

do

link:

https://docs.google.com/file/d/0B49Sh4GjdEChTk9SQ1pGVTJfdkU/edit?sp=sharing&pli=1.
Os interessados pela cultura, entre eles cordelistas, repentistas, poetas populares, artistas de
circo, vaqueiros, capoeiristas, atores populares, dançarinos etc, além de prefeitos, secretários e
colaboradores discutiram vários pontos, tais como eventos, cursos, leis, fomento, dentre
outros presente no citado texto. O uso de termos foi muito discutido no intuito de abranger um
grande universo dentro da cultura cearense.
O trabalho inicial de construção do texto apresentado foi em cima do conceito de

diretriz, um norteador para elaboração de estratégias e ações. Evitou-se as repetições e
sintetizou-se as ideias dos ouvidos para que fossem contemplados os anseios da população.
Nesse intuito quatro eixos temáticos foram o sustentáculo das discussões dirigindo a
elaboração do PEC/CE através dos encontros territoriais e setoriais.
Certamente, o conhecimento de algumas propostas, projetos e conceitos expostos
no evento são relevantes informações. No entanto, uma tarde para discussão, ou melhor,
validação de um importante documento, certamente, não é suficiente. Segundo a metodologia
exposta no link acima, a mesma previa um planejamento com ampla participação social
materializada através de encontros territoriais realizados em quatorze microrregiões, reuniões
com alguns grupos setoriais ou linguagens e um seminário de validação, essas três etapas
foram concluídas a próxima é uma consulta pública prevista para o abril de 2013. Logo após,
o próximo passo é aguardar o desfecho e aplicação das propostas sugeridas, esperando que se
materializem na realidade.
Breves reflexões: Direitos Culturais na Terra da Luz, teatro e/ou vida real?
O texto que caminha trata do PEC, descreve passos percorridos, atos realizados e
fatos como realidade que se materializa. Dentro do que foi exposto acima conferido in locus e
de falas de alguns poucos representantes do fazer e saber da cultura cearense no evento em
tela, buscou-se traçar algumas reflexões para visualizar saídas possíveis de dentro desse
labirinto cênico de ações relacionadas ao fomento cultural.
As diversas manifestações culturais, sobretudo, as imateriais possuem um modo
de ser peculiar que escapa ao quadrado cartesiano, o que leva a algumas questões. Quem vai
sinalizar as necessidades dentro do universo da cultura? Qual o papel da cultura? Como
fortalecer o trabalho da cultura popular? Como assegurar a continuidade? Por que alguns
municípios não têm suas secretarias de cultura ou por que essas são tão desinteressadas? Essas
perguntas são orientadas por um ambiente hostil às pessoas que não dominam linguagens
formais para acessar recursos disponibilizados dentro de uma concepção democráticaburocrática. São inúmeras as indagações e possibilidades de respostas. Pensa-se a necessidade
de um diálogo constante entre esses saberes e manifestações espontâneas que não estão nos
níveis de profissionalismo exigidos por um mercado industrial reprodutor de formas
enquadradas e o sistema jurídico de apoio à Cultura concebido pelo Estado.
A importância dos números não só justifica como o dinheiro foi gasto, mas indica
ainda a potencial diminuição de despesas em outros setores. Percebe-se um raciocínio voltado

para interesses outros e não para uma efetiva preocupação com as manifestações culturais em
sua forma de fazer mais espontânea. A citada transversalidade da cultura é algo perceptível,
porém enfatizar que uma manifestação cultural específica tem necessariamente que se
profissionalizar dentro de parâmetros impostos, não coaduna com a espontaneidade acima
mencionada. Os fazeres e os saberes frutos da cultura popular, por exemplo, não seguem a
racionalidade formal colocada pela sociedade capitalista.
Para ilustrar, pode-se falar da capoeira, a mesma nasceu como negação da
realidade posta, ou seja, em oposição ao sistema escravagista que aprisionava os africanos.
Essa cultura afro-brasileira não foi desenvolvida para prestar serviços e oferecer produtos,
embora, hoje o faça. Mesmo absorvendo elementos do universo capitalista, essa cultura é
atravessada pela Éris, deusa da discórdia, e continua seu movimento de negação. Vários
capoeiristas desenvolvem seus trabalhos, de forma voluntária, sem receber apoio relevante do
Estado. É fácil encontrar um grupo desse em escolas, resistindo, mesmo quando os gestores
escolares não colaboram para sua manutenção no espaço ou então nas ruas das grandes
cidades sem apoio. Além da capoeira, grupos folclóricos, de danças, maracatus, frevos e
diversas outras manifestações que poderiam colaborar, não recebem apoio, nem estão
presentes nesses espaços formais, pois não apresentam tabelas com números e nem têm a
formação exigida por uma sociedade de saberes hierarquizados.
Para a elaboração do PEC, alguns setores ou linguagens da cultura foram
procurados. Segundo a publicação distribuída no evento foram onze ao total, são eles, teatro,
audiovisual, literatura, humor, circo, cultura popular, arte, design, escritores, capoeira e
fotografia. Uma pequena parte da Capoeira Cearense se organizou em um grupo chamado
Rede de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Capoeira no Ceará/RDESCC. A
mesma é uma iniciativa pautada sobre o tripé político-econômico-social. Visualiza o potencial
econômico com sua oferta de produtos e serviços através de seus atores. Pergunta-se o
seguinte, se não existisse um grupo organizado que provavelmente oferece esses números e
tem a economia como foco, além de um trabalho social forte e perceptível, a capoeira, prática
tão presente no cenário cearense, com gênese provável na década de 1970, teria sido
convidada para o diálogo?
Um projeto como o Agentes de Leitura, certamente, apresenta uma grande
relevância para a sociedade, mas o mesmo poderia dialogar de maneira mais intensa com
diversos saberes tão presentes na sociedade cearense, entre eles, poetas, cordelistas,
cancioneiros, contadores de histórias etc. Não parece mais uma política assistencialista? Basta

procurar saber como funciona para visualizar. Fica o entendimento de que a escola não está
realizando o seu papel. A cultura não precisa de assistencialismo, mas de um apoio maior para
resistir e negar o apelo da indústria cultural que massifica o conhecimento. Dessa forma o
princípio da isonomia, em relação ao assunto, teria uma existência mais palpável. Como um
artista que se expressa dentro do seu cotidiano, em sua comunidade, pode competir com
grupos especializados em manipulação, articulação e divulgação de um segmento cultural?
Em uma das discussões durante o seminário, provocada pelos militantes da cultura
no estado, versou sobre a falta de apoio para o “pequeno” artista. Em verdade, há um imensa
dificuldade em exercer um saber ou fazer cultural, sendo assim, muitos migram para outras
áreas, saindo dos palcos e procurando um melhor lugar na plateia. São inúmeros artistas e
guardiões da cultura que abandonam seus saberes e fazeres por conta de sua sobrevivência
devido ao apoio escasso e/ou quase inexistente. O fomento à cultura é realizado através de
editais, onde ocorre um processo burocrático de submissão de projetos para concorrem aos
recursos destinados ao setor como preveem as leis sobre o assunto no Brasil. Basta ir ao site
da SECULT/CE8 e verificar o histórico de alguns poucos mestres da cultura reconhecidos no
Ceará. Percebe-se que a maioria tem outras atividades remunerativas paralelas ao saber ou
fazer cultural reconhecido, pois se assim não fosse, não teriam seu sustento assegurado.
Perguntas foram feitas pelos atores da cultura presentes no seminário, porém as respostas
foram óbvias, não poderiam deixar de sê-las, pois a lei assim prevê. É necessário concorrer
com projetos através de editais, tal processo assegura o repasse das verbas de maneira
isonômica dentro de um Estado Democrático de Direito como já foi supra sublinhado.
Informação que não é novidade, nem para os menos versados no conhecimento formal, mas
deixa os interessados na mesma situação, a saber, sem acesso aos recursos, tendo que ficar
passando nos apoiadores com um “pires na mão” como bem ilustra o Mestre Paulão do Ceará,
ator cultural que desde a década de 1980 luta pela capoeira no estado.
Durante o evento o público foi presenteado com apresentações “voluntárias”
como poesias, contos e cantos. Entre os artistas populares presentes, Chico Neto, Paulo de
Tarso de Tauá, José Silva de Itarema e Dodó. Outros poderiam apresentar seus conhecimentos
e estarem lá participando da decisão dos rumos da cultura. Por que não estavam? Desinteresse
dos mesmos? Esse encontro de validação apresenta um passo importante na democratização
dos assuntos relacionados à Cultura, no entanto, alguns pontos devem ser destacados e
repensados. Será que as múltiplas atividades relatadas, todas convergiam para o PEC? Será
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que não deveria ter existido um foco maior no PEC? Em relação a divulgação para público
interessado e a formação destes, não seria necessário uma política de educação em relação ao
assunto? Ideal, mesmo, ou real, seria a sociedade se fortalecer em associações para lutar pela
efetivação do texto constitucional que diz O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais9 defendendo a igualdade de direitos entre as pessoas sem distinção de raça,
cor, sexo, religião, opinião ou de outra natureza10. Por enquanto, só resta aos guardiões das
diversas culturas continuar sua luta de resistência e negação, mostrando seus fazeres e saberes
que colocam aqueles que têm contato com essas manifestações, modos de ver a vida ou uma
educação para além do capital que rompe com o sistema formado pelo tripé capital-trabalhoestado11. Quanto à resposta da pergunta: Direitos Culturais na Terra da Luz, teatro e/ou vida
real? Pode-se dizer que segue a encenação de matriz religiosa, David lutando contra Golias,
porém o desfecho da peça parece que dista da história original.
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