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1 PARA UM DIAGNÓSTICO DA CULTURA NO CEARÁ EM TEMPOS GLOBAIS 
!

Diagnósticos sobre Cultura são difíceis e seus resultados quase sempre 
insatisfatórios. Sabemos que cultura do planejamento cultural no âmbito público 
ainda é incipiente, o que mantém as pastas da área na periferia das discussões 
governamentais sobre desenvolvimento. Enquanto política pública ou mesmo 
privada, a Cultura continua carente de indicadores e de métodos quantitativos 
capazes de mensurá-la. E, em termos semânticos, a vagueza e a ambiguidade que 
a caracterizam também criam óbices para a sua compreensão. Devemos, 
primeiramente, definir os significados da Cultura que nortearam esse Diagnóstico.  
Nesse caso, vale partir da etimologia da palavra, para compreender suas 
transfigurações até os dias de hoje. Originalmente, a palavra cultura significou o 
cultivo e o cuidado com a terra (de onde vem a palavra agricultura) e, de outro, o 
relacionamento com o sagrado e o culto aos deuses. A palavra cultura é 
concebida como ação que potencializa algo ou alguém, ou seja, a cultura 
frutifica, beneficia, faz brotar e florescer (CHAUÍ, 2009, p.21). A partir do século 
XVIII, a cultura passa a ser associada a um conjunto de práticas (artes, ciências, 
técnicas, ofícios, saberes) que distinguirão indivíduos e grupos sociais. No século 
XIX, a Antropologia surge para estudar a cultura entre os povos, passando a definir 
padrões culturais hegemônicos, ou seja, considerando a cultura como um elemento 
superior, definidor dos processos civilizatórios. Enquanto conhecimento científico, a 
palavra cultura se expande ainda mais, passando a ser concebida como produção e 
criação da linguagem, da religião, da sexualidade, dos modos de viver, de trabalhar, 
de se alimentar, assim como das expressões do lazer, dos sistemas sociais, das 
relações de poder, dos valores, enfim, das visões de mundo dos indivíduos, 
comunidades e sociedades. No século XX, a cultura representará cada vez mais o 
rompimento do homem com o mundo da natureza (o que impactará na 
insustentabilidade de grande parte dos projetos de desenvolvimento dos países) e, 
com a estruturação das sociedades em classes, a cultura também passará a ser 
categorizada. Eruditos ou populares, industriais ou artesanais, os produtos culturais 
disputarão cada vez mais espaços de prestígio no campo social e político, assim 
como nos mercados. 

No século XXI, lutas sociais evocam a cultura como um direito. Não é por 
acaso que Constituição Brasileira de 1998, no artigo 216, define os significados de 
patrimônio cultural brasileiro: 

 
Constituem patrimônio cultural brasileiro o s 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: I - as formas de expressão; II - 
os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico;  

 
Os significados constitucionais da cultura no Brasil também são 

abrangentes, envolvendo artes, ciências, tecnologias, memória, patrimônio cultural 
(material e imaterial) e natural, aproximando o que o pensamento moderno separou. 
Se cultura religa conhecimento, ciência, arte, memória, natureza, as políticas 
públicas culturais contemporâneas deveriam ser políticas necessariamente 
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transversais às pastas governamentais, qualificando os projetos de 
desenvolvimento dos países. Mas, a própria estrutura do Estado brasileiro não 
favorece a transversalidade das políticas. Por isso, qualquer tentativa de mudança 
da matriz de desenvolvimento não pode prescindir da reforma do próprio Estado, 
assim como dos modos de geri-lo.   

Com o advento da globalização, também a cultura sofrerá grandes 
transformações nos países e continentes.  As indústrias culturais e de comunicação 
passam a ser hegemônicas, especialmente, a partir da segunda metade do século 
XX, definindo padrões globais de consumo e consumidores, e pondo em risco a 
diversidade cultural do planeta. Essas indústrias crescerão em sua capacidade 
exportadora e de forma transnacional exportarão músicas, telenovelas, filmes, livros, 
espetáculos, games, moda entre outros produtos culturais, produzindo assimetrias, 
seja no fazer, seja no consumir cultura. Enquanto escritores argentinos, colombianos 
e cubanos, por exemplo, publicam livros por meio de editoras de Madri, músicos de 
Cabo Verde passam a gravar em Paris; enquanto filmes estadunidenses são 
realizados no Canadá, máscaras africanas são produzidas na China, contribuindo 
para a “desterritorialização” da cultura em todo o planeta. Por outro lado, com os 
altos fluxos migratórios e uma economia globalizada, todos os países tendem a se 
transformar em complexos patchworks, espaços de culturas híbridas que anunciam o 
fim das identidades nacionais. Há que se destacar, ainda, um dos grandes paradoxos 
do consumo cultural planetário: enquanto alguns produtos da indústria cultural 
vendem aos milhares e milhões, fecham-se teatros, cinemas, livrarias, 
bibliotecas e centros culturais em todos os continentes. Por outro lado, a 
hegemonia das indústrias culturais, proprietárias de redes de 
telecomunicações, editoras ou dos canais de televisão, em geral, não possuem 
compromisso com processos educacionais, produzindo indivíduos alienados 
e consumidores de produtos culturais de baixa qualidade. Nas sociedades do 
conhecimento e do avanço das tecnologias, se o mundo parece encontrar-se 
cada vez mais em todos, nem todos se encontram no mundo. Todas essas 
questões são preocupantes e remetem ao papel do Estado. Como “encontrar-se no 
mundo” em sociedades com absurdas desigualdades sociais como o Brasil e, 
particularmente, o Ceará? Como reaver o capital social de grande parte da população 
cearense (especialmente dos jovens) que se encontra excluída, despossuída de 
autoestima e de oportunidades de inserção social e produtiva? Como enfrentar um 
sistema global que constrói suas próprias visões, valores e procedimentos, que 
‘pasteuriza’ a produção cultural e aliena os indivíduos? Na construção de uma nova 
matriz de desenvolvimento para o Ceará, em que a cultura seja considerada um 
eixo estratégico, deve ser tarefa do Estado a formulação e a implantação de 
políticas que possam enfrentar a hegemonia da indústria cultural (naturalmente 
concentradora), apoiando, especialmente, um novo contingente de jovens 
criadores e trabalhadores da cultura na estruturação de um ‘ecossistema’ 
favorável para a criação, produção, circulação e comercialização de seus bens e 
serviços.  

Para efeito deste Diagnóstico, adotamos a visão tridimensional de cultura, 
proposta, em 2003, pelo então ministro da cultura Gilberto Gil, quando esteve em 
Fortaleza no Seminário Cultura XXI no Anexo 1:  

 
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 
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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 fato econômico, capaz de 
atrair divisas para o país - e de, aqui dentro, gerar emprego e renda. 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 tento o direito de controlar o mercado cultural interno 
de seu país e de proteger a sua 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 2 trilhões de dólares. Tenta-se, assim O 
Brasil é um país exportador de bens e serviços culturais (LEITÃO; GUILHERME, 
2014, p.44).  

 
A cultura, assim como o conhecimento e as tecnologias, estimula o 

surgimento de novas ocupações e do novo trabalho (dimensão econômica). Ela 
também começa a ser compreendida como um direito essencial à inclusão social e à 
dignidade dos indivíduos (dimensão cidadã), ao mesmo tempo em que é produtora de 
sentimentos de pertença e de autoestima das comunidades em territórios físicos ou 
virtuais (dimensão antropológica). No entanto as políticas culturais são frágeis no 
país e quase sempre tributárias da sensibilidade pessoal dos governantes. Embora 
cada vez mais presentes nos palanques políticos, os discursos sobre cultura ainda 
não se reverteram em projetos de lei capazes de garantir orçamento, infraestrutura e 
demais condições para a formulação, implantação e avaliação das políticas. No 
domínio da pesquisa de dados primários a cultura ainda é um Setor sem prestígio, 
possivelmente porque ainda é percebido de forma superficial pelos governos. A 
persistência de dados agregados dos setores culturais e criativos com a economia 
industrial tradicional (a exemplo da confecção/moda ou da engenharia 
civil/arquitetura), a ausência de CNAES (Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas) para as novas atividades profissionais, a inexistência de uma Conta 
Satélite da Cultura simbolizam a ausência ou a subalternidade da cultura nas mesas 
governamentais que planejam o país, os estados e os municípios. Não havendo 
indicadores da cultura não há como mensurar os seus impactos junto aos 
territórios/populações. Não havendo como mensurar esses impactos, a 
presença da cultura é sazonal e superficial nos relatórios/mensagens dos 
governos. Este ciclo vicioso precisa ser rompido.  Somado à carência de dados 
confiáveis e ao desprestígio dos governantes, vale constatar as relações de 
dependência do campo artístico e cultural do Estado. Enfim, na agenda de 
desenvolvimento do país, a cultura foi concebida, ora como instrumento de políticos 
populistas, ora como apanágio destinado às elites econômicas, políticas, artísticas e 
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acadêmicas. Desse modo, subestimaram-se os aspectos sociais e econômicos 
produzidos pelo fenômeno cultural, seja como insumo primordial para a criação de 
novas solidariedades e sociabilidades, seja como instrumento de geração e 
distribuição de renda, especialmente entre os jovens.  

A Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura formata em 2001 a “Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural” 
(Anexo 2). Identidade, diversidade e criatividade, palavras tradicionalmente presentes 
nos discursos artísticos, passam a compor discursos políticos, econômicos, jurídicos e 
sociais. Ao mesmo tempo, agências de desenvolvimento, (como o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID) também passam a priorizar o 
financiamento de projetos, a partir da análise da capacidade de mobilização do capital 
social e da dinâmica cultural das populações. Desenvolver um território deixa de 
significar somente a construção de obras de saneamento, estradas, habitação, 
urbanização, mas, sobretudo, dirá respeito ao protagonismo, às formas de 
envolvimento das comunidades com essas intervenções. Cultura e desenvolvimento 
vão criando nexos nos documentos internacionais, impactando gradativamente nos 
programas de governo do país e do Ceará. Em especial, entre 1987 e 2017, os 
empréstimos internacionais revelam o início do deslocamento da cultura nos planos 
de desenvolvimento do estado (a exemplo do PROARES1 e do PRODETUR2). 
Nesses trinta anos, a cultura foi se transfigurando no mundo, no Brasil e no Ceará 
para finalmente passar a compor novas matrizes de desenvolvimento.  

Este Diagnóstico intenta descrever as transfigurações da cultura no Ceará,  
nas últimas três décadas para inseri-la como parte de uma nova matriz de 
desenvolvimento do Estado nos próximos trinta anos. Como metodologia de 
trabalho, além de pesquisa bibliográfica relativa aos temas da Cultura, o grupo 
realizou reuniões para elaborar as técnicas para a pesquisa de campo e tomar as 
decisões sobre a pesquisa documental. Os consultores ainda realizaram atividades 
de campo conjuntas. De um modo geral, foram feitas entrevistas3, aplicação de 
questionários (enviado a 80 pessoas, com participação efetiva de 12 respondentes), 
observação participante e registro em caderno de campo, como técnicas de 
pesquisa. 

Enfim, embora voltado à Cultura no Ceará, o Documento foi elaborado de 
forma conexa com o contexto cultural nacional e global. E, em se tratando do setor 
da Cultura, não poderia referir-se ao global sem identificar a potência da diversidade 
cultural local, das origens, imaginários, éticas e estéticas que marcam o Ceará do 
passado, ao mesmo tempo em que anunciam suas novas possibilidades para o 
futuro.  
 
2 O CEARÁ E OS CEARENSES: “QUEM DIABOS SOMOS NÓS”?4  

 
Em terras áridas, sob o sol do Equador, índios, brancos e negros teceram 

um Ceará mestiço, cujas Culturas estão em constante mutação. A terra, de 
geografia inclemente, é símbolo maior de um imaginário marcado por antagonismos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 PROARES – Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará 
2 PRODETUR – Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo 
3 Foram visitadas as seguintes instituições: Caixa Cultural, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Secul-ce, 
Secultfor, SEBRAE, FIEC, IPHAN, Banco do Nordeste e Porto Iracema das Artes.   
4 Texto elaborado a partir da leitura do livro ‘Ceará, uma Cultura mestiça’ (no prelo) de Oswald 
Barroso – Anexo 3 
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onde vida e morte são faces ancestrais de um só quotidiano.  Do barro do chão à 
poeira alegre dos terreiros, dos espinhos das caatingas à ressurreição dos roçados 
diante das primeiras chuvas, todas essas imagens se fundem, encontrando potência 
no ethos cearense. Para sobreviver é preciso resiliência e, sobretudo, criatividade. 
Criatividade esta, que no Ceará é, por natureza, fruto da necessidade. Há nas 
diversas expressões da “cearensidade” essa habilidade em tecer fios imaginários 
entre secas e chuvas, fome e festa, destruição e invenção. Muitos são os cearás e 
muitos outros cearás ainda aparecerão! Ceará dos sertões, serras, praias e dos 
vales úmidos. Do gado, do algodão, do caju, da oiticica e da carnaúba. Da taipa e do 
cimento, das marcas de ferrar bois, mas também dos grafites nas cidades, o Ceará é, 
ao mesmo tempo, tradicional e contemporâneo. Ceará dos pescadores, artesãos, 
mascates, moleques e contadores de histórias. Do charque, da farinha, da rapadura, 
da cachaça e do milho, mas também da moda, do cinema, dos games, do design.  
Das rebeliões visionárias, dos velhos coronéis e dos poetas irreverentes. Rostos 
caboclos, mãos hábeis de rendeiras, vaqueiros e jangadeiros, línguas astutas e 
prolixas de camelôs e repentistas, pés andarilhos de retirantes, pernas dançantes de 
mestres brincantes, olhares sábios de perscruta dos profetas da chuva, risos 
trocistas dos brincantes. Deste amálgama improvável, de chão duro e natureza 
arranhenta, gerou-se o Siri-ará, crustáceo de alva armadura que na terra se entoca. 
A aridez da caatinga só se deixa vencer pelas dunas soltas e brancas, feito um 
deserto movediço. A couraça dos siris será adotada pelos futuros vaqueiros, 
armadura dos bichos e das gentes que aqui habitam. No Ceará, praticamente tudo 
aquilo que não é mar é sertão.  

Era senhor destes sítios o ameríndio. Tabajara, pitiguara, kanindé, 
tremembé, kariri, tapeba, kalabaça, pitaguari e outras nações tapuias que aqui 
chegaram. Com mãos hábeis, moldavam o barro, trançavam palhas e cipós, 
esculpiam a madeira e a pedra, teciam o algodão para fabricar vestes, utensílios 
domésticos, habitações, instrumentos de trabalho e batalha, compondo adereços 
com plumas, sementes e ossos, pintando de vermelho seus próprios corpos para os 
ritos festivos e de combate. Com a chegada do conquistador branco, ibérico, meio 
luso, meio mouro, meio celta, falso louro, pele trigueira, também outros aventureiros 
europeus aqui aportaram. Mas também vieram povos de latitudes mais longínquas 
como os árabes, ciganos e judeus. Com todos eles os cearenses aprenderam a arte 
de comprar e vender. Ao longo do tempo, às Culturas indígenas acrescentou-se o 
domínio de muitas artes e ofícios: a fundição de metais, a ourivesaria, a tecelagem, 
a selaria, a marcenaria, a renda, o labirinto e uma infinidade de artesanias. Com os 
africanos, bantos principalmente, congos e angolas, a diversidade Cultural se 
expande e se sofistica. E dos ódios e amores entre todos nasce o cearense.  

De início foi o gado e seus caminhos que forjaram esta civilização do 
couro, dos currais, das fazendas, das primeiras cidades, das igrejas coloniais. 
Adensou-se a população e logo a seca espalhou suas feridas, abrindo calvários e 
semeando migrações. Mas a cada inverno, novas roças eram plantadas e as feiras 
voltavam. De novo a gente matuta rezava e dançava nas festas das santas e dos 
padroeiros. Ceará da jurema, dos juazeiros e oiticicas, da cajuína e do mocororó, do 
vento Aracati, do “jumento nosso irmão”, dos bodes e das odes, das ovelhas sem lã 
e dos coqueirais sem fim. Ceará da pecuária, das vaquejadas, das farinhadas e das 
moagens, das lutas seculares entre famílias, das mulheres valentes, como Jovita 
Feitosa, das bandas cabaçais e dos rabequeiros, das tocaias e vinganças. Ceará 
dos reisados, das quermesses, lapinhas e novenas, do baião de dois, da carne seca, 
da paçoca, do mucunzá e da tapioca, das cachimbeiras e dos curandeiros, dos 
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poetas repentistas, emboladores e cantadores, dos folhetos de feira, do sono 
modorrento nas tipoias de tucum. Ceará das jangadas, canoas e paquetes, dos 
currais de pesca, dos pescadores, das rendeiras e labirinteiras, do coco de praia, 
dos bonequeiros, dos cegos que pedem esmola nas feiras fazendo versos, das 
danças de São Gonçalo. Ceará místico do Juazeiro do Padre Cícero e de São 
Francisco de Canindé, de Antônio Conselheiro e do Beato José Lourenço. Ceará 
revolucionário de Tristão Araripe e Bárbara de Alencar. Ceará dos poetas e dos 
artistas, de Patativa do Assaré, do Cego Aderaldo, do Mestre Noza e de Chico da 
Silva. Ceará dos romeiros e penitentes, das secas terríveis com seus retirantes, das 
violas, zabumbas e ganzás, dos xaxados, baiões e maracatus, dos forrós de pé de 
serra e dos aboios dolentes em fim de tarde. Ceará dos paus-de-arara, da panelada, 
da paçoca com banana, do baião de dois, da buchada de carneiro e do arroz com 
pequi. Ceará das feiras animadas e dos mercados abarrotados, dos terreiros de 
macumba e umbanda, dos urubus à espreita, dos bodegueiros, do bode Ioiô, da 
molecagem que um dia vaiou o sol na Praça do Ferreira. Mas também o Ceará dos 
emergentes, dos empreendedores, dos arranha-céus, dos shoppings centers, das 
flores e dos frutos de exportação, do desapego ao passado, do forró eletrônico, das 
grandes fortunas e da miséria extrema.  

Ceará moderno da globalização, da abertura para o mundo, da pós-
modernidade precoce. Terra inventada pela literatura de José de Alencar, onde 
Josés, Joões, Franciscos, Raimundos, Pedros, Antônios, Cíceros e muitas Marias: 
Auxiliadoras, de Lourdes, do Socorro, da Conceição, de Jesus, das Dores e das 
Graças são filhos e filhas de Iracema. Essa gente não conhece paradeiro. Erra 
nômade sobre seu próprio território, quando não ganha o mundo. Para os cearenses, 
a terra é travessia e os castelos que levanta são temporários. Mas isso não o 
preocupa, pois sabe que poderá (reerguê-los sempre. Feito um caracol, carrega no 
próprio corpo sua casa, como dentro de um matulão. Seu bem maior está nas mãos, 
na habilidade do fazer, na capacidade de imitar, no desejo de empreender. Mãos, 
que alguém já disse, “de mestres”, tal a inventividade e os prodígios de que é capaz. 
É nas mãos que pulsa o coração do cearense. Órgão exibe na forma do mais belo 
artefato. Se os pés estão sempre ocupados em correr mundo, as mãos cuidam de 
inventar. Por ter ciência que sobre a terra tudo passa, negaceia, adapta-se, copia, 
cria, faz, refaz, desfaz, sobrevive. Ah! Da boca dos cearenses saem sempre 
histórias, argumentos, anedotas, sabedorias e irreverências. Os cearenses somos 
assim.  

 
3 A SECRETARIA DE CULTURA MAIS ANTIGA DO BRASIL: FATOS E FEITOS  

 
No ano de 1966, em plena ditadura militar, Virgílio Távora, então 

governador do Estado e coronel do Exército, decidiu desmembrar a área da Cultura 
da Secretaria da Educação, dando-lhe autonomia e institucionalidade próprias e 
criando a primeira secretaria da 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 encontrado no livro’ A História da Secult por seus 
secretários’ (2006 - Anexo 4): 

 
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 
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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 
idéia, 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, 2006, 
p.15) 

 
No mesmo discurso, Girão evocava, ainda, 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, 2006, p.15). Denunciava, ainda, 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, 2006, p.14) 

 
O historiador Raimundo Girão foi o primeiro secretário de Cultura do 

Ceará (1966 a1971). Seus discursos, proferidos há mais de meio século continuam 
atuais. Não há como desconhecer a ousadia e a vanguarda do estado na área da 
Cultura.  Mas esse pioneirismo é muito anterior à criação da Secretaria. Desde o 
século XIX, a cena Cultural brasileira esteve fortemente influenciada por cearenses, 
como José de Alencar, Capistrano de Abreu, Clóvis Beviláqua, Alberto Nepomuceno, 
Antônio Sales, Rodolfo Teófilo, Farias Brito, pensadores seminais do Ceará e do 
Brasil. Mesmo pobre e distante dos centros econômicos culturais e políticos, a 
intelectualidade cearense ganhou o país. Vale destacar, por exemplo, a criação em 
1892, da “Padaria Espiritual”, movimento literário e artístico voltado às reflexões 
sobre a Cultura brasileira, trinta anos antes daquelas realizadas pela Semana de 
Arte Moderna de 1922, em São Paulo. A Academia Cearense de Letras foi criada em 
1894, antes da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 1897. E se em 
1966 foi criada a primeira Secretaria da Cultura do Brasil, em 2006, também foi o 
Ceará o primeiro estado do país a aderir ao Sistema Nacional da Cultura e a 
sancionar, antes de muitos estados brasileiros, a Lei do Sistema Estadual de 
Cultura. Dez anos depois, em 2016, o Ceará também esteve entre os primeiros 
estados a aprovar o seu Plano Estadual da Cultura. Como explicar esses fatos e 
feitos? Há sem dúvida, no Ceará, uma abertura para a modernização do Estado e de 
sua gestão.  A Secretaria do Planejamento do Ceará foi criada também em 1966. 
Mesmo em um contexto marcado pelo autoritarismo e por velhas práticas políticas, o 
Ceará dá o exemplo ao país, promovendo as institucionalidades da Cultura e do 
planejamento na década de 60. Nada mais oportuno do que a participação 
estratégica das políticas culturais no Plano Ceará 2050.   
!  
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4 INDICADORES DA CULTURA A PARTIR DA SECULT-CE (1987-2017)  
  
4.1 Recursos Orçamentários (pessoal, manutenção e investimento) 

Considerando o impacto positivo que a Cultura exerce sobre as 
populações menos favorecidas e sobre as economias nacionais, uma das 
orientações da UNESCO é que os países destinem à área Cultural, no mínimo, 1% 
da arrecadação de impostos. No Brasil, o Projeto de Emenda Constitucional que 
tramita no Parlamento Brasileiro, desde 2003 (PEC 150/2003), propõe o acréscimo 
de um artigo à Constituição Brasileira para cumprir essa recomendação, definindo 
novas marcas orçamentárias para os entes federados:  

 
Art. 216-ª A União aplicará anualmente nunca menos de dois por cento, os 
Estados e o Distrito Federal, um e meio por cento, e os Municípios, um por 
cento, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na preservação do patrimônio Cultural brasileiro e na 
produção e difusão da Cultura nacional.  

 
Embora a PEC 150 tenha sido proposta desde julho de 2015 à Câmara 

Federal, a mesma não seguiu o seu curso rumo à aprovação. No entanto, vale 
observar que, também essa legislação considera que “a Cultura tem que ser 
entendida como espaço de realização da cidadania, da superação da exclusão 
social e como fato econômico, capaz de atrair divisas para o país e, internamente, 
gerar emprego e renda”. Essa percepção complexa da Cultura, proposta na etapa do 
Diagnóstico, deverá ser importante para a construção do Plano Ceará 2050. 

Embora sendo a mais longeva secretaria da Cultura do país, a Secretaria 
de Cultura - Secult tem vivido historicamente as mesmas dificuldades de orçamento 
das demais secretarias estaduais e municipais do Brasil, inclusive do próprio 
Ministério da Cultura. As demandas para essas pastas são, em todos os casos, 
sempre muito maiores do que as possibilidades de destinação dos recursos nos 
orçamentos públicos, considerando-se, ainda, a falta de prioridade do Setor nos 
governos.   

Nos últimos 10 anos (2007 a 2016), a Secretaria de Cultura do Ceará teve 
um orçamento com média de 0,33% do orçamento autorizado para o Poder 
Executivo, oriundo de fonte direta do tesouro. Se considerarmos os valores 
autorizados, sobre a estimativa de receita do Estado, a Secult obteve, em média, 
0,25% dessa receita. 

 
Tabela 1 – Receita do Estado x Orçamento da Secult 

ANO 

PREVISÃO DE 
RECEITA ADM 

DIRETA ESTADO 
(LEI) 

ORÇAMENTO 
TESOURO 

EXECUTIVO (LEI) 

SECULT 
TESOURO 

AUTORIZADO 
LEI 

SECULT % 
sobre 

RECEITA 

SECULT % 
sobre 

ORÇAMENTO 
EXECUTIVO 

2007 8.176.999.508,00 6.780.885.237,00 16.967.950,00 0,21 0,25 
2008 9.625.083.255,00 7.572.004.576,00 17.403.088,00 0,18 0,23 
2009 11.123.305.336,00 8.578.091.098,00 36.403.252,00 0,33 0,42 
2010 12.038.875.231,00 9.188.995.986,00 36.460.700,00 0,30 0,40 
2011 14.770.265.670,00 11.868.145.099,00 42.426.612,00 0,29 0,36 
2012 16.413.180.000,00 13.223.120.271,00 44.574.656,00 0,27 0,34 
2013 16.702.855.000,00 13.364.157.166,00 38.033.803,38 0,23 0,28 
2014 19.661.527.502,00 14.062.990.899,73 43.350.085,00 0,22 0,31 
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2015 19.942.606.525,00 15.910.664.777,00 48.189.709,00 0,24 0,30 
2016 22.869.530.000,00 13.599.057.498,00 56.278.592,00 0,25 0,41 

Fonte: Relatórios de gestão da SECULT e LOAs 
 
Para além da destinação dos orçamentos anuais, de acordo com os 

Relatórios de Gestão, entre os anos de 2010 a 2016 (Anexos 5 a 11), a Secretaria 
obteve autorizações complementares de orçamento, o que fez essa média subir 
para 0,42%, nesses 7 anos. No entanto, na analise dos valores empenhados e 
pagos, nesse mesmo período, a parcela cai para 0,37% e 0,36%, respectivamente. 

 
Tabela 2 - Orçamento Secult – Recursos Ordinários (2010-2016) 

ANO 

SECULT 
AUTORIZADO + 
SUPLEMENTAR 

% sobre 
EXECUTIVO 

SECULT 
EMPENHADO 

% sobre 
EXECUTIVO 

SECULT 
PAGO 

% sobre 
EXECUTIVO 

2010 57.334.438,31 0,62 47.112.155,69 0,51 45.343.928,03 0,49 

2011 42.711.543,25 0,36 34.539.252,88 0,29 32.523.173,12 0,27 

2012 42.512.387,20 0,32 38.932.023,83 0,29 38.080.669,84 0,29 

2013 59.878.960,82 0,45 51.578.973,43 0,39 48.990.640,10 0,37 

2014 57.884.977,44 0,41 55.679.169,93 0,40 54.914.101,79 0,39 

2015 58.719.044,54 0,37 49.382.720,07 0,31 48.956.271,21 0,31 

2016 58.392.082,00 0,43 56.540.863,77 0,42 56.355.683,21 0,41 

Média   0,42  0,37  0,36 
Fonte: Relatórios de Gestão da Secult 2010 a 2016 
 

Dentro do orçamento da Secretaria, considerando os valores efetivamente 
pagos, deve-se separar os recursos destinados à manutenção da pasta daqueles 
voltados à sua ação finalística, isto é, aos investimentos nos segmentos culturais. Já 
em 2010, a Secult aderiu à Rede de Gerenciamento do Governo, com vistas ao 
Gerenciamento e Monitoramento de seus Programas e Projetos. Nesse escopo, 
desenvolveu suas ações, por meio da execução dos seus programas finalísticos e 
de manutenção, abaixo citadas. Nos anos posteriores, até 2016, basicamente foi 
mantida a seguinte estrutura de programas: 

 
- Incentivo às Artes e Culturas do Ceará 
- Memória Cultural 
- Comunicação Cultura  
- Biblioteca Cidadã / Incentivo à Leitura  
- Coordenação e Manutenção Geral  
- Modernização da Gestão Pública  
- Gestão de Tecnologia da Informação 
- Atenção a Pessoas com Deficiências  
- Atendimento à Pessoa Idosa   
- Valorização do Servidor.     
 
Assim, considerando que os Programas “Incentivo às Artes”, “Memória 

Cultural” e “Biblioteca Cidadã/Incentivo à Leitura” estão voltados diretamente para os 
segmentos culturais do estado, e que as ações voltadas para deficientes e idosos 
não obtiveram investimentos relevantes, conclui-se que, nesses 7 anos, de acordo 
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com os mesmos relatórios de gestão, a Secretaria destinou, em média, 88,96% de 
seus recursos do tesouro diretamente para as ações finalistas. 

 
Tabela 3 - Orçamento Secult – Valores Pagos – 2010-2014 

ANO 
SECULT 
PAGO 

INCENTIVO 
AS ARTES (1) 

MEMÓRIA 
CULTURAL (2) 

BIBLIOTECA 
CIDADÃ (3) 

TOTAL (1) + 
(2) + (3) 

% sobre 
SECULT 

2010 45.343.928,03 30.767.378,29 1.921.867,22 9.130.156,57 41.819.402,08 92,23 
2011 32.523.173,12 22.264.478,62 2.995.260,00 980.961,99 26.240.700,61 80,68 
2012 38.080.669,84 25.660.856,73 1.074.300,42 2.054.629,34 28.789.786,49 75,60 
2013 48.990.640,10 37.150.822,43 2.304.485,56 205.777,64 39.661.085,63 80,96 
2014 54.914.101,79 36.537.871,78 18.689.639,07 2.275.396,35 57.502.907,20 104,71 
2015 48.956.271,21 36.688.700,60 3.238.202,14 4.452.041,99 44.378.944,73 90,65 
2016 56.355.683,21 54.213.442,34 952.545,00 0 55.165.987,34 97,89 
Fonte: Relatórios de Gestão da SECULT 2010 a 2016 

 
Além do orçamento do Tesouro, destinado diretamente à Secult, a área 

ainda contou com orçamentos específicos do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e do 
Mecenato, dentro do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura. Esses dados estão 
tratados em item específico sobre o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura.    

Vale analisar os gastos com a Cultura realizados no estado, comparando-
os com o Nordeste e com o Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em publicação específica sobre o setor Cultural brasileiro, 
intitulada “Sistema de Informações e Indicadores culturais 2007-2010” (Anexo 12), 
mostram que os gastos com a Cultura, em valores consolidados nas três esferas de 
governo, entre os anos 2007 e 2010, mantiveram-se em 0,3% do total, muito 
próximo da média do orçamento da Cultura do Ceará. 

Já a participação do estado no orçamento do Brasil é mais representativa, 
quando comparada com outros estados brasileiros. Segundo o IBGE, os orçamentos 
dos estados representam cerca de 1/3 dos orçamentos totais das três esferas de 
governo, variando entre 31,80% a 34,93%, nos anos de 2007 a 2010.  

Comparando o orçamento do Ceará, proporcionalmente ao total investido 
por todos os estados brasileiros, o estado ampliou sua participação, avançando de 
1,90%, em 2007, para 3,09% em 2010.  Nesses 4 anos, o Ceará mais que duplicou 
os orçamentos da Cultura, passando de 27,2 milhões em 2007 para 78,3 milhões em 
2010. Ainda segundo o IBGE, São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal foram 
as unidades da Federação que mais incrementaram os orçamentos da Cultura nos 
anos analisados. Piauí, Rondônia e Santa Catarina são os estados que mais 
reduziram seus orçamentos da Cultura.  

 
Tabela 4 – Comparação dos orçamentos da Cultura Brasil – Nordeste – Ceará 
(Esfera estadual - em R$ 1.000,00) 
  2007 % 2008 % 2009 % 2010 %  
BRASIL - 3 esferas 4.416.000 100,00 5.581.000 100,00 6.190.000 100 7.251.000 100 

Estados / BRASIL   32,31   31,80   35,42   34,93 

ESFERA ESTADUAL         

BRASIL (Estados)  1.426.783 100 1.774.612 100 2.192.608 100 2.532.673 100 

NORDESTE 299.708 21,01 433.541 24,43 494.127 22,54 519.932 20,53 

CEARÁ 27.163 1,90 43.103 2,43 65.657 2,99 78.321 3,09 
Fonte: Sistema de Informações e Indicadores culturais (2007-2010), IBGE  
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Na esfera municipal também houve sensíveis acréscimos dos 
investimentos feitos pelas prefeituras cearenses. O IBGE aponta que quase a 
metade dos investimentos feitos na Cultura no Brasil é oriunda dos municípios. Em 
2007, essa participação somou 49,02%. Já em 2010 caiu para 44,54%. Os 
municípios do Ceará também apresentaram acréscimos em seus orçamentos, 
passando de R$ 70,5 milhões, em 2007, para R$ 123,1 milhões, em 2010. Esses 
valores representaram até 4,44%, em 2009, dos orçamentos de todos os municípios 
brasileiros.   

 
Tabela 5 - Comparação dos orçamentos da Cultura Brasil – Nordeste – Ceará  
 (Esfera municipal - em R$ 1.000,00) 
!! "##$! %! "##&! %! "##'! %! "#(#! %!!
)*+,-.!/0!12314526! 787(98###! (##! :8:&(8###! (##! 98('#8###! (##! $8":(8###! (##!
;<=>?@A>B2!C!)*+,-.! !! 7'D#"! !! :#D&0! !! 7:D("! !! 77D:7!
E,FE*+!;GH-I-J+.! ! ! ! ! ! ! ! !
)*+,-.!/;<=>?@A>B26! "8(978$''! !! "8&0989'#! !! "8$'"8'&(! !! 08""'89:#! !!
HK*LE,ME! :$&8""#! "9D$(! $0"807:! ":D&"! &"08("&! "'D7$! '##8"79! "$D&$!
IE+*N! $#8:(0! 0D"9! (#$8(9'! 0D$&! ("08'(9! 7D77! ("08(7&! 0D&(!
Fonte: Sistema de Informações e Indicadores culturais (2007-2010), IBGE  

 
4.2 Recursos Humanos     
 

A Secult tem, atualmente, a seguinte estrutura administrativa: o Gabinete, 
sendo 03 secretários, 03 assessorias, 06 coordenadorias e mais 17 equipamentos 
culturais, dos quais 10 estão sob a gestão direta da Secretaria e os demais em 
parceria, por meio de contratos de gestão, com o Instituto Dragão do Mar (IDM), de 
acordo com a descrição abaixo:  

 
ASSESSORIAS 

• Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADINS) Assessoria 
Jurídica (ASJUR)  

• Assessoria de Comunicação (ASCOM)
 

COORDENADORIAS  
• Coordenadoria Administrativo-Financeira (COAFI)  
• Coordenadoria de Ação Cultural (CODAC) Coordenadoria de Politicas 

de Livro e da Leitura (COPLA)  
• Coordenadoria de Patrimônio histórico, artístico e Cultural (COPHAC) 
• Coordenadoria de Bibliotecas  
• Coordenadoria de Acervos Documentais  

 
Ao longo dos seus 51 anos de existência, a Secretaria passou por 

diversas reestruturações, sem nunca ter realizado concurso público para a formação 
de um quadro de servidores adequado às dimensões de suas responsabilidades. 
Para exercer suas atividades, ao longo de sua existência, a pasta tem recebido 
servidores de órgão extintos, que tiveram suas funções desviadas das suas origens. 
Além disso, os equipamentos culturais não aparecem na estrutura da Secretaria, o 
que reforça a inadequação do atual quadro de servidores. 
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Esta situação de precariedade do quadro técnico funcional prejudica a 
qualidade da gestão, em especial no que diz respeito à capacidade de execução das 
políticas culturais. A grande quantidade de terceirizados em relação aos servidores, 
e a falta de qualificação profissional com formação específica no campo da Cultura 
produzem altos e baixos na prestação de serviços da pasta.  

Para enfrentar esse problema, em 2018, a Secult anunciou a realização 
do concurso público, de forma a recompor seu quadro de pessoal próprio. Serão 
contratados 132 novos servidores, abrangendo as áreas de Arquitetura, 
Biblioteconomia, Museologia, História, Letras, Música, Audiovisual, Artes Cênicas, 
Mídias Digitais, Pedagogia, Direito, Economia, Administração, Contabilidade e 
Engenharia. 

Entre os anos de 2010 e 2016, a Secretaria manteve um quadro de 
pessoal de cerca de 375 profissionais, entre servidores, terceirizados e estagiários, 
com um custo de R$ 9,5 milhões no último ano da série. 
 
Tabela 6 – Quantidade e custo de servidores Secult – CE (2010-2016) 

ANO Total Custo Total 
2010 400 6.892.669,77 
2011 446 7.502.094,39 
2012 371 8.363.441,10 
2013 367 9.076.150,60 
2014 379 9.471.021,58 
2015 341 9.257.512,86 
2016 320 9.506.032,51 

Fonte: Secult-CE, 2017 (*planilha completa em Anexo 13) 
 
4.3 Recursos infraestruturais / equipamentos culturais 
 

A Secult tem sob sua gestão a lista de equipamentos culturais e outros 
recursos infraestruturais autodeclarados.  Essas informações estão armazenadas no 
Mapa Cultural do Ceará (http://mapa.Cultura.ce.gov.br/), dividido em quatro bases 
distintas: espaços, projetos, agentes e eventos. O Sistema aponta que o Ceará 
dispõe de 1.202 espaços culturais, entre equipamentos culturais públicos e privados, 
bens culturais de natureza material e imaterial, bibliotecas, centros comunitários, 
escolas, igrejas, museus, pontos de Cultura, salas de cinema e teatros. Nele estão 
registrados 468 projetos, incluindo festivais, mostras, encontros regionais, ações 
coletivas, saraus etc. em todas as linguagens. Também estão registrados 12.752 
agentes, aqui considerados grupos artísticos, coletivos, artistas, produtores culturais 
etc. Por fim, encontram-se registrados 19 eventos, embora não haja um conceito 
definidor dessa categoria (Anexo 14).   

A inclusão das informações é feita por qualquer pessoa que se registre no 
Sistema, o que promove insegurança para os dados armazenados. A base de dados, 
construída de forma livre, carece de checagem e controle de dados inseridos. Em 
teste realizado em 19/12/2017, ao registrar um novo agente (ou fornecedor de 
informações), a pessoa registrada recebeu uma mensagem eletrônica confirmando o 
registro, porém, sem qualquer orientação de como proceder para a inclusão de 
dados e com informações incompletas:  
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Bem vindo(a) a plataforma Mapas culturais “Fulano de Tal” ! 
Comece a cadastrar seus agentes, espaços e eventos para construir seu mapa 
Cultural. 
Até +! =] 
Mapas culturais  
Brasil  
suporte@mapasculturais.com.br  
http://mapasculturais.org.br 
Tel +55 00 9999 9999 
 

As informações do Mapa Cultural do Ceará estão registradas de forma 
muito frágil. A base de dados é apenas uma plataforma livre, gratuita e colaborativa 
de mapeamento da cena Cultural cearense. Esse mapa faz parte do Sistema de 
Informações culturais (SISCULT) da Secretaria de Cultura, mas não há 
confiabilidade sobre seus resultados.  Desse modo, os registros encontrados não 
têm credibilidade, e, em alguns caso, parecem testes feitos pelos agentes 
cadastrados. Muitos dados estão duplicados ou não existe registro de sua 
localização (rua, bairro ou cidade). Na base de dados de “Agentes”, por exemplo, 
estão registrados nomes sem qualquer referência da atividade desenvolvida. São 
estudantes, pessoas que se declaram apreciadores da arte e alguns que, 
claramente, fizeram o registro sem comprometimento, produzindo conteúdos sem 
qualquer ligação com o segmento Cultural. Essas fragilidades se repetem nas outras 
bases disponíveis.  

A ideia de um cadastro colaborativo é relevante, mas as informações se 
perdem quando não se tem uma metodologia para filtrar os dados inseridos, ou não 
se tem, de forma clara, a compreensão precisa dos modelos que devem ser 
seguidos para inclusão das informações. Com relação aos equipamentos ou 
espaços culturais, na base de dados, há poucas informações a respeito das 
condições de cada um deles, impossibilitando uma avaliação precisa sobre a atual 
situação dos mesmos.  

A Secretaria deveria atualizar o Guia Turístico Cultural do Ceará (Anexo 
15), uma publicação da editora Terra da Luz Editorial, realizada em 2006, pela 
Secretaria da Cultura, dentro do Projeto Cultura em Movimento - Secult Itinerante, 
uma iniciativa de diálogo entre os setores da Cultura e turismo do estado, 
apresentando os equipamentos culturais, patrimônios edificados, saberes e fazeres, 
roteiros culturais, calendário das festas dos 184 municípios cearenses, entre outras 
informações de natureza turística como hotéis, restaurantes, acessos, constituindo o 
mais completo registro sobre as manifestações culturais existentes no estado. Ainda 
como resultado do Projeto Cultura em Movimento, foi publicado também em 2006, o 
Catálogo de Equipamentos culturais do Ceará (Anexo 16), com a descrição de 
arquivos, bibliotecas, centros culturais, museus, teatros, anfiteatros e auditórios 
existentes, no Estado o qual também deveria ser atualizado e disponibilizado à 
população. 

No que diz respeito aos equipamentos culturais sob a gestão da 
Secretaria, existem 17 equipamentos, dos quais 10 estão sob a gestão direta da 
pasta e os demais em parceria, por meio de contratos de gestão, com o Instituto 
Dragão do Mar (IDM), de acordo com a descrição abaixo:  

 
EQUIPAMENTOS NA GESTÃO DIRETA  

• Biblioteca Pública Menezes Pimentel (BPMP) 
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• Museu do Ceará (MUSCE)  
• Museu da Imagem do Som (MIS)  
• Museu Sacro São José de Ribamar (MSJR)  
• Casa Juvenal Galeno  
• Arquivo Público do Estado do Ceará (central)  
• Arquivo Público Intermediário  
• Sobrado Dr. José Lourenço  
• Theatro José de Alencar (TJA)   
• Teatro Carlos Câmara (TCC). 

 
GESTÃO SECULT/INSTITUTO DRAGÃO DO MAR  

• Cineteatro São Luiz (CTSL) 
• Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC)  
• Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ)  
• Escola Porto Iracema das Artes (EPIA)  
• Escola de Artes e ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTP)  
• Escola Vila da Música (Crato)   
• Casa de Saberes Cego Aderaldo (Quixadá).  

 
A partir das informações fornecidas pela Secretaria de Cultura, o Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará -  IPECE mapeou os Teatros (Anexo 
17), os Museus (Anexo 18) e as Bibliotecas públicas (Anexo 19) do estado. O 
Diagnóstico aponta para a concentração de equipamentos do estado no centro da 
capital, Fortaleza, e a grande carência de infraestrutura para a criação, a produção, 
a circulação e o consumo de bens e serviços culturais no Ceará. 
 
4.4 Mestres da Cultura Tradicional Popular: mais um pioneirismo do Ceará 

 
A legislação de registro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular foi 

sancionada em 2003, pela Lei 13.251. É a primeira lei estadual no país voltada à 
valorização dos “tesouros vivos”, homens e mulheres que produzem, preservam e 
transmitem os saberes ancestrais da Cultura tradicional popular cearense. Aqueles 
que foram nomeados mestres passaram a receber do estado um auxílio vitalício 
mensal. Os grupos certificados recebem uma cota única de ajuda. A lei previa a 
certificação de 60 mestres da Cultura. Em agosto de 2016 a Secult e a Universidade 
Estadual do Ceará (UECE) assinaram acordo de cooperação para o lançamento do 
Título de Notório Saber em Cultura Popular para todos os mestres da Cultura do 
Ceará. Com esse título, os mestres podem ser convidados por outras universidades 
e instituições de ensino para realizarem palestras e outras atividades, sendo 
remunerados de forma semelhante aos professores doutores. Em 2017, o estado 
ampliou de 60 para 80, a quantidade de mestres no estado, em mensagem do 
governador aprovada pela Assembleia Legislativa. A relação dos mestres da Cultura 
cearense se encontra no Anexo 20. 
!
4.5 Biblioteca, usuários/leitores 
 

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará foi criado pelo 
Decreto 14.152, de 25/11/80, garantindo o fortalecimento das bibliotecas públicas no 
estado com a colaboração da Biblioteca Nacional. Em 2002, novo Decreto criou o 
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projeto de Bibliotecas Polo, com o objetivo de compartilhar esforços para oferecer 
melhores serviços à população. Esse projeto consolidou e fortaleceu as bibliotecas 
públicas municipais, promovendo uma maior integração com o Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Antes da criação do Sistema, em 1977, o Ceará possuía 
apenas 73 bibliotecas registradas, ou pelo menos 73 coleções de livros dispostas 
em salas diversas, com ou sem estrutura. Em 2011, o Sistema já tinha 194 
bibliotecas nos 184 municípios cearenses, atingindo o objetivo primeiro de 
zerar o número de municípios sem bibliotecas. Segundo a monografia “O 
PERFIL DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ: UM SISTEMA 
EM FUNCIONAMENTO”, de autoria de Maria Cleide Rodrigues Bernardino e Maria 
Aparecida de Lavor, naquele ano, 40% das bibliotecas tinham acervos entre 2.000 e 
5.000 volumes, 45% entre 5.000 e 10.000 volumes; 12% entre 10.000 e 15.000 
volumes, apenas 2% mantinham acervos entre 15.000 e 20.000 volumes. Somente 
1% das bibliotecas mantinham acervos superiores a 50.000 volumes. Quanto ao tipo 
de serviços oferecidos, 98% faziam empréstimo domiciliar; 15% ofereciam palestras; 
38% ofereciam algum projeto de leitura a comunidade e 12% realizavam serviços de 
cópias. 

Em relatório do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais 
(2007-2014), documento fornecido pela Coordenação do Sistema, o estado possui 7 
bibliotecas polos: 

 
• Biblioteca Polo de Maranguape – apoio para toda a Região Metropolitana de 

Fortaleza e o Maciço de Baturité; 
• Bibliotecas Polo de Itapipoca e Acaraú – apoio para a macrorregião do litoral 

Oeste; 
• Biblioteca Polo de Russas – apoio para a macrorregião do litoral Leste e 

Jaguaribe; 
• Biblioteca Polo de Tianguá – apoio para a macrorregião de Sobral e da 

Ibiapaba; 
• Biblioteca Polo de Quixeramobim – apoio para a macrorregião do Sertão 

Central; 
• Biblioteca Polo de Crateús – apoio para a macrorregião do Sertão de 

Inhamuns; 
• Bibliotecas Polo de Iguatu e Juazeiro do Norte – apoiam a macrorregião do 

Cariri e Centro Sul. 
 

A definição da sede das bibliotecas polos em cada macrorregião se deu 
naqueles municípios que apresentavam melhores condições de infraestrutura, 
acervos, telecentros, localização física de fácil acesso e boa comunicação com os 
municípios próximos.  

Entre os anos de 2007 e 2014 foram realizadas atualizações em 194 
bibliotecas municipais e implantadas 61 novas bibliotecas, viabilizadas por convênio 
com a Fundação Biblioteca Nacional (FBN), do Ministério da Cultura. Os municípios 
que receberam essas novas bibliotecas foram Acarape, Acopiara, Alcântara, Alto 
Santo, Antonina do Norte, Aracati, Ararendá, Araripe, Assaré, Capistrano, 
Capistrano, Caridade, Cariús, Carnaubal, Catunda, Cedro, Chorozinho, Croatá, 
Forquilha, Fortim, General Sampaio, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibaretama, 
Ibicuitinga, Icapuí, Irauçuba, Itaiçaba, Itaiçaba, Itatira, Jaguaribara, Jaguaribe, Jardim, 
Jijoca de Jericoacoara, Martinópole, Mauriti, Miraíma, Missão Velha, Missão Velha, 
Mombaça, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Mucambo, Orós, Pacajús, Paraipaba, 
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Parambu, Pena Forte, Pentecoste, Piquet Carneiro, Pires Ferreira, Potiretama, 
Quiterianópolis, Reriutaba, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri, Solonópole, 
Tabuleiro do Norte, Tauá e Uruburetama.  

Também com a FBN/MinC foram modernizadas 62 bibliotecas em Aiuaba, 
ltaneira, Amontada, Antonina do Norte, Apuiarés, Aquiraz, Aracatí, Aratuba, 
Banabuiú, Barro, Barroquinha, Baturité, Cariré, Cascavel, Catunda, Caucaia, Chaval, 
Chaval, Choró, Crateús, Croatá, Farias Brito, Fortaleza, Frecheirinha, Graça, 
Granjeiro, Independência, Ipú, Ipueiras, Iracema, Itapajé, Itapiúna, Jaguaruana, Jati, 
Meruoca, Milagres, Milhã, Monsenhor Tabosa, Mulungu, Nova Russas, Pacujá, 
Paracuru, Paramoti, Piquet Carneiro, Poranga, Quixadá, Redenção, Russas, 
Santana do Cariri, São Gonçalo do Amarante, São João do Jaguaribe, São Luiz do 
Curu, São Luiz do Curu, Senador Pompeu, Senador Sá, Solonopole, Tamboril, 
Tarrafas, Tejuçuoca, Trairi, Umari, Umirim e Varjota.  

Outra ação importante para a melhoria do Sistema Estadual de 
Bibliotecas foi o Projeto de Capacitação e Sistematização, intitulado “Biblioteca 
Cidadã”. Realizado entre os anos de 2008 a 2010, o projeto viabilizou a atualização 
de acervos nas bibliotecas dos 184 municípios cearenses, além de promover a 
atração e orientação aos usuários, incentivando a iniciação à leitura. No escopo do 
Projeto Biblioteca Cidadã, a Secult firmou convênio de cooperação técnica com a 
Associação de Bibliotecários do Ceará (ABC) para capacitar os responsáveis pelas 
unidades, em especial quanto a gestão de acervos, consultas e pesquisas por meio 
do software de uso livre, oferecido pela FBN, o Biblivre. Como resultado do Projeto, 
foram atualizados acervos para 184 municípios, com a distribuição de 201.759 livros 
(entre esses 30.873 livros de autores cearenses), 577 DVD’s, 24 VHS’s e 5.204 CDs. 
Os relatórios fornecidos pelo Sistema de Bibliotecas apontam para uma distribuição 
de 475.454 livros, entre 2007 e 2010, em 184 municípios cearenses. No mesmo 
período foram capacitados 613 bibliotecários e auxiliares em diversas áreas voltadas 
para os serviços oferecidos.  

A Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, a mais importante do 
Estado, foi criada em 25/03/1867 como Biblioteca Provincial do Ceará. Atualmente 
está em reforma e será integrada arquitetonicamente ao Centro Cultural Dragão do 
Mar de Arte e Cultura, ocupando uma área de 2.272m2, distribuídos em cinco 
pavimentos. A Biblioteca possui um acervo de cerca de 115.000 volumes. Em razão 
da reforma, em 2015, grande parte de seu acervo foi deslocado para um dos 
galpões da antiga RFFSA e foi denominada de Biblioteca Pública do Estado do 
Ceará “Espaço Estação”. Nessa sede provisória estão disponíveis aos usuários 
12.000 títulos de literatura infantil, 10.000 obras referentes ao Ceará, 13 mil títulos 
de literatura, 10.000 títulos de assuntos diversos e 2.500 obras em braile. Segundo 
os relatórios de gestão da Secult, a Biblioteca Menezes Pimentel, em sua sede 
(Anexo ao Dragão do Mar) recebia, em média, 80 mil usuários/ano. Após a mudança 
para a Estação da RFFSA, a quantidade de usuários atendidos caiu para cerca de 
12 mil usuários/ano.  
 
4.6 Editais 
 

O registro do primeiro edital de financiamento à Cultura data de 2001, 
lançado em apoio ao segmento audiovisual. Em 2002 também há apenas registro de 
um edital lançado, também em apoio ao audiovisual.  
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Entre 2003 e 2005, a Secretaria lançou os primeiros editais em apoio às 
artes, às atividades juninas e às natalinas, dando também continuidade para os 
editais de apoio ao audiovisual.  

A partir de 2006, quando foi editado o Decreto 28.422, regulamentando a 
Lei 13.811, que criou o Sistema Estadual de Cultura, a Secult vem lançando editais 
de financiamento, seguindo a legislação. Estão assegurados pelo Decreto a 
realização das seguintes seleções públicas (editais) anuais, com os objetivos 
descritos: 

  
• Ceará do Carnaval: Seleção e apoio financeiro à execução de projetos 
de arte e Cultura, identificando e difundindo as tradições regionais 
cearenses nas manifestações carnavalescas do Ceará; 
• Ceará da Paixão: Seleção e apoio financeiro à realização de iniciativas 
destinadas à promoção, preservação e difusão das tradições regionais 
cearenses voltadas para as manifestações próprias do ciclo de 
celebrações compreendido pela Semana Santa; 
• Ceará Junino: Seleção e apoio financeiro à realização de iniciativas 
destinadas à promoção, preservação e difusão das manifestações da 
Cultura popular, próprias do ciclo junino, em todas as regiões cearenses; 
• Patrimônio Material: Desenvolvimento de projetos de preservação e 
divulgação do Patrimônio Cultural, nas modalidades Restauração de 
Edificações, Preservação de Acervos Museológicos e Educação 
Patrimonial;  
• Cinema e Vídeo: Seleção e fomento de projetos de produção 
independente de obras audiovisuais cearenses para cinema e TV, de 
distribuição, formação, desenvolvimento de roteiro e desenvolvimento de 
cineclubismo; 
• Natal Regional: Fomento a realização de projetos voltados para a 
produção, circulação e difusão de tradições regionais do ciclo natalino do 
Ceará.  

 
Os editais vinculados às datas comemorativas, como carnaval, semana 

santa, festas juninas e natal, têm tido prioridade na sua execução pela equipe da 
Secretaria. No entanto, a equipe não tem tido capacidade operacional para lançar 
todos os outros editais relativos às linguagens artísticas. Somente entre 2014 e 2016 
foram 1.866 inscritos nesses 4 editais, sendo aprovados 773 projetos, totalizando 
um investimento de R$ 13.959.582,00. Dos projetos inscritos, 685 (36,7%) foram 
oriundos da capital e 1.181 (63,3%) do interior, o que demonstra o real alcance da 
ação em todo o estado.  

 
Tabela 7 - Editais 2014 – 2016: Inscritos, aprovados e valor investido. 
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Fonte: Secult, 2017 
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Além desses editais anuais, a Secult vem lançando o Edital de Incentivo 
às Artes, para projetos de LITERATURA, TEATRO, DANÇA, CIRCO, MÚSICA, 
ARTES VISUAIS e FOTOGRAFIA, bem como mantém o Edital Mecenas, voltado 
para seleção de projetos artísticos e culturais passíveis de incentivo via renúncia 
fiscal.  

A lista de editais lançados pela Secult desde 2001 até 2017 (aqueles que 
foram encontrados registros), bem como a íntegra dos documentos e resultados 
finais de cada certame estão nos Anexos 21 (21.1 a 21.115). 
 
4.7 Recursos Orçamentários oriundos das Leis de Incentivo Estadual e Federal 
 
4.7.1 Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) 
 

A Lei Federal 8.313/91, conhecida como Lei Rouanet (Anexo 22), 
promulgada em 23/12/1991, criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac, 
com a finalidade de captar e canalizar recursos suficientes para estimular a 
produção e difusão de bens culturais, preservar patrimônios materiais e imateriais, 
proteger o pluralismo da Cultura nacional e facilitar o acesso às fontes de Cultura. 
Esses recursos são viabilizados a partir do investimento de pessoas físicas e 
jurídicas que utilizam um pequeno percentual de seu imposto de renda em ações 
culturais, previamente aprovadas pelo Ministério da Cultura.  

O Pronac foi concebido a partir de um tripé de financiamento da Cultura: o 
Incentivo a Projetos culturais (incentivo fiscal), que carrega a lógica da escolha pelo 
investidor; o Fundo Nacional da Cultura - FNC que deveria ser um mecanismo 
compensatório à lógica do incentivo e equalizador do Programa; e os Fundos de 
Investimento Cultural e Artístico - Ficart, um tipo de financiamento reembolsável 
adequado para empreendimentos culturais de grande capacidade de geração de 
receitas.   

Dos três mecanismos criados, o incentivo fiscal foi o único a se consolidar, 
principalmente por causa dos patrocinadores e patrocinados que, ano a ano, mais 
descobriam os benefícios trazidos por esse modelo para ambos os lados. O FNC 
não aconteceu de fato, pois é uma abstração orçamentária, sujeita às temperaturas 
de cada gestor de plantão. Tornou-se um mecanismo nanico que não deu conta de 
cumprir a finalidade para o qual foi criado. O Ficart, natimorto por não carregar 
possibilidade de qualquer incentivo fiscal e pela sua complexidade, nunca foi 
operado pelo Ministério da Cultura. Mesmo com as deficiências operacionais da Lei, 
de fato, esse mecanismo tornou-se a principal ferramenta de financiamento da 
Cultura brasileira, sendo responsável, em especial, por grande parte do 
funcionamento dos principais equipamentos culturais do país, pelos eventos 
continuados e manutenção de grupos artísticos estáveis. No entanto, essa 
deficiência promoveu a concentração dos investimentos naqueles grandes centros 
econômicos brasileiros, em especial as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, local 
onde estão sediados os principais potenciais investidores, uma vez que esse 
investimento se dá, quase que em sua totalidade, a partir do imposto de renda das 
grandes empresas nacionais. As ações financiadas são previamente submetidas ao 
Ministério da Cultura e, depois de aprovadas, recebem autorização para aportes 
financeiros dentro dos limites legais, 4% do imposto de renda das empresas e 6% do 
imposto de renda das pessoas físicas.  

O Ceará vem se beneficiando dessa Lei desde sua criação. Considerando 
a partir de 2000 até 2016, os investimentos feitos no Estado com recursos captados 
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via Lei totalizaram R$ 167,5 milhões, com valores mais robustos a partir de 2003. 
Entre 2003 e 2016, o Ceará recebeu R$ 163,7 milhões oriundos de empresas e 
pessoas físicas, via mecanismo do incentivo fiscal. Nesse mesmo período, entre 
2003 e 2016, investidores sediados no Ceará aportaram ao Programa o montante de 
R$ 149,3 milhões, não necessariamente em projetos viabilizados por realizadores 
cearenses. Ou seja, o estado tem recebido mais recursos do que os investidores 
cearenses aportam ao Sistema. Desses investimentos, as empresas são 
responsáveis por 99% do total. Nesse mecanismo, investimentos feitos por pessoas 
físicas ainda carecem de uma melhor metodologia que estimule o cidadão comum a 
destinar parte de seu imposto de renda para projetos culturais. 

Considerando dados da Lei entre 2000 e 2016, período que estão 
disponíveis dados mais consistentes sobre o mecanismo, o investimento feito por 
empresas e pessoas físicas sediadas no Ceará totalizou R$ 153,9 milhões, sendo 
R$ 152,5 milhões oriundos de pessoas jurídicas. Nesse período, 254 empresas 
sediadas no estado fizeram algum tipo de investimento utilizando-se desse 
mecanismo de incentivo fiscal. No entanto, apenas 10 empresas cearenses 
concentram 65,99% de todo o investimento, aqui não consideradas as empresas do 
mesmo grupo econômico. Esses foram os 10 maiores investidores da Lei Rouanet 
sediados no Ceará:  

 
• BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
• COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE 
• M DIAS BRANCO S.A.- COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
• GRENDENE S.A. 
• NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. 
• C.G.T.F CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA S.A. 
• NORSA REFRIGERANTES LTDA. 
• COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CAGECE 
• TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. 
• AGRIPEC QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. 

 
Os investimentos via incentivo fiscal da Lei Rouanet, no Ceará, estão 

concentrados em 3 segmentos da Cultura - Música, Artes Cênicas e Audiovisual, 
com percentuais de 27,85%, 20,07% e 16,35%, respectivamente. São segmentos 
que demonstram uma maior capacidade de articulação com as empresas e que 
desenvolvem ações mais estruturadas.  

 
Tabela 8 - Investimentos da Lei Rouanet, no Ceará, por segmentos (2000 -2016) 

SEGMENTOS VALOR % 
ARTES CÊNICAS 30.892.778,87 20,07 
ARTES INTEGRADAS (*) 10.375.397,64 6,74 
ARTES VISUAIS 13.886.631,80 9,02 
AUDIOVISUAL 25.164.447,05 16,35 
HUMANIDADES 23.918.859,05 15,54 
MÚSICA 42.876.797,07 27,85 
PATRIMÔNIO 
CULTURAL 6.828.758,60 4,44 
TOTAL 153.943.670,08 100,00 

 
Fonte: Minc/SEFIC – Sistema de Apoio às Leis de incentivo a Cultura - SALIC, 2017. 
(*) projetos classificados pelo MinC como multilinguagens. 
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Entre os principais projetos desenvolvidos no estado com recursos da Lei 

estão a manutenção da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para a 
Criança e o Adolescente (EDISCA), os espetáculos do Teatro Celina Queiróz, a 
Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, o Ceará Natal de Luz, as exposições do 
Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), o Cine Ceará, a Bienal 
Internacional do Livro do Ceará e o Festival de Guaramiranga – Jazz e Blues.  

Duas das mais contundentes críticas ao mecanismo do incentivo fiscal 
referem-se à concentração dos investimentos na região Sudeste e à realização de 
investimentos em projetos já consagrados, ou aqueles que mais oferecem 
visibilidade para os investidores.  Quanto à concentração, deve-se comparar o 
volume de investimentos feitos no estado com parâmetros mais palpáveis, como a 
população, o PIB estadual e o recolhimento de imposto de renda, comparativamente 
aos mesmos números em âmbito Nacional. O Ceará, no período de 2000 a 2016, 
obteve um percentual de 1,10% de todos os investimentos nacionais feitos no 
período. Analisando-se ano a ano, o estado avançou de uma parcela de 0,31%, em 
2000, para 1,22%, em 2016.  Nesse mesmo período, a média de participação no PIB 
nacional do estado é de 1,97%, enquanto que a participação do recolhimento do 
imposto de renda é de 1,13%. Já com relação à população, o Ceará obteve uma 
média de 4,39% em relação aos demais estados brasileiros.  

Segundo a Lei, um outro mecanismo de financiamento, o Fundo Nacional 
de Cultura (FNC), deveria ser o instrumento equalizador na distribuição dos recursos. 
O FNC deveria também estimular ações de caráter regional, promover a formação e 
o aperfeiçoamento artísticos, investir na preservação do patrimônio histórico e 
financiar aquelas atividades culturais com menos possibilidade de desenvolvimento 
com recursos próprios. No entanto, o que se percebe é que a lógica dos 
investimentos com recursos do Fundo é similar ao do incentivo fiscal. Pelo Fundo, 
entre os anos 2010 a 2014, segundo dados informados pelo próprio Ministério da 
Cultura (MENEZES, 2016), o Ceará obteve melhores percentuais sobre os 
investimentos nacionais, variando entre 1,89% e 5,25%. Apesar da obtenção de 
melhores percentuais no FNC, os valores destinados pelo Fundo para o estado não 
foram suficientes para promover uma melhor distribuição dos recursos e direcionar 
para ações que não conseguem captar recursos junto ao empresariado.  

 
Tabela 9 - FNC / Incentivo Fiscal, no Ceará, 2010 - 2014 
ANO FNC (R$) FNC % sobre 

BRASIL 
INCENTIVO FISCAL 

– CAPTADO (R$) 
INCENTIVO % sobre 
BRASIL 

2010 12.938.013 4,32 16.340.775 1,40 
2011 2.105.050 1,89 16.523.774 1,25 
2012 31.366.910 5,26 14.135.273 1,11 
2013 2.644.516 4,01 11.566.365 0,92 
2014 3.308.632 3,73 14.675.400 1,10 
Fonte: MENEZES, 2016 

 
Para além dos problemas de distribuição dos recursos entre os estados 

brasileiros, o FNC vem tendo, sucessivamente, seus recursos contingenciados pelo 
Governo Federal, o que promove uma menor capacidade de atuação do Ministério 
da Cultura e o impede de fazer cumprir o real papel para o qual o Fundo foi criado.  
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4.7.2 Sistema Estadual de Incentivo à Cultura 
 
O Sistema Estadual da Cultura foi criado pela Lei 13.811, de 16/08/2006 e 

regulamentado pelo Decreto no. 28.442, de 30/10/2006, indicando suas fontes de 
financiamento. Essa Lei possibilita a parceria entre o Governo Estadual e as 
empresas privadas, mediante a concessão de incentivo fiscal para apoio a projetos 
culturais. O Sistema financia projetos de caráter artísticos e culturais, apresentados 
por pessoas físicas (aprovadas através de edital), órgãos municipais, estaduais ou 
por entidades culturais de caráter privado sem fins lucrativos, mediante o uso de 
duas modalidades: Fundo Estadual de Cultura (FEC) ou Mecenato. Para compor o 
FEC, entre as fontes de recursos estão os depósitos feitos por pessoas jurídicas de 
direito privado (com ou sem fins lucrativos) e por pessoas físicas, até o limite de 2% 
do ICMS tributo, no caso das empresas.  

O FEC financia no máximo 80% do custo total de cada projeto, devendo o 
proponente aportar contrapartida mediante recursos financeiros ou oferta de bens e 
serviços que correspondam aos 20% restantes. De acordo com relatórios de gestão 
da Secult entre os anos 2010 e 2016, a Secretaria não tem investido, anualmente, a 
totalidade dos recursos aprovados para o FEC, uma vez que os valores aprovados 
não são disponibilizados integralmente para empenhos. Nesse período, o melhor 
desempenho do FEC aconteceu em 2010, com 91,34% investidos. Em 2011 
encontramos a menor utilização, com apenas 22,74% do valor aprovado.  

 
Tabela 10 – FEC: Valor aprovado x valor investido (2010-2016) 
ANO VALOR APROVADO VALOR INVESTIDO % 
2010 17.630.000,00 16.103.811,60 91,34 
2011 30.000.000,00 6.821.530,51 22,74 
2012 30.000.000,00 13.797.991,03 45,99 
2013 20.000.000,00 12.655.169,36 63,28 
2014 15.000.000,00 13.287.205,06 88,58 
2015 16.500.000,00 10.147.019,00 61,50 
2016 30.500.000,00 13.299.838,22 43,61 

Fonte: Secult, 2017 
 

A principal ação financiada pelo FEC é o Programa de Incentivo às Artes 
e Culturas do Ceará, responsável por quase a totalidade dos recursos investidos. 
Esse Programa é muito abrangente e envolve investimentos na formação artística, 
na implantação e manutenção de equipamentos culturais, na criação de meios e 
mecanismos de desenvolvimento e organização dos segmentos produtivos e do 
empreendedorismo Cultural. O Programa também abrange uma distribuição 
territorial das ações institucionais, pelo estabelecimento de mecanismos de 
participação organizada de municípios, artistas, produtores e gestores culturais, pela 
geração de oportunidade de acesso da população às atividades culturais, pela 
organização regional, e pelo reconhecimento e acompanhamento de iniciativas nos 
diversos municípios do estado. 

 
Tabela 11 – Investimentos nos Programas Incentivos às Artes e Culturas 

ANO Programa Incentivo às Artes e Culturas Programa Memória Cultural 
2010 15.585.811,60 518.000,00 
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2011 6.691.747,31 129.783,20 
2012 13.797.991,03 0,00 
2013 12.655.169,36 0,00 
2014 13.287.205,06 0,00 
2015 10.147.019,00 0,00 
2016 13.299.838,22 0,00 

Fonte: Secult, 2017 
 
O Programa Memória Cultural abrange duas importantes vertentes. A 

primeira trata da promoção das Políticas do Livro e de Acervo e das atividades de 
aquisição, preservação, manutenção, publicação e acesso aos acervos bibliográficos, 
documentais e audiovisuais do estado. A segunda vertente é a do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Estado do Ceará, que trata da gestão e da execução das 
atividades de conhecimento, resgate, proteção, preservação, recuperação e 
divulgação do nosso patrimônio, suas manifestações de caráter material e imaterial. 
Esse Programa que recebeu recursos do FEC somente em 2010 (R$ 518.0000,00) e 
2011 (R$ 129.783,20). 

Na área do Mecenato, a lei tem permitido a ampliação dos investimentos 
no segmento Cultural, com parceria das empresas contribuintes do ICMS que têm 
sede no estado. Apesar de ser um importante mecanismo de financiamento da 
Cultura, os valores investidos estão muito abaixo do limite permitido para o conjunto 
das empresas, uma vez que não é autorizada a captação da totalidade potencial dos 
investimentos a cada ano. A seguir, apresentamos os 12 maiores investidores no 
Sistema Estadual de Incentivo à Cultura: 

• ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ (ANTIGA COELCE) 

• CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA S/A 
• SOUZA CRUZ S/A 
• TELEFÔNICA BRASIL S/A 

• J. ALVES E OLIVEIRA LTDA. 
• AMBEV S/A 
• NORSA REFRIGERANTES LTDA. 

• AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA. 
• COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI S/A 
• EXPRESSO GUANABARA S/A 

• M.DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
• YPIÓCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S/A 

 
Entre os anos 2010 a 2015, segundo números fornecido pela Secult e 

pelo Ministério da Cultura, os valores investidos pelo sistema do mecenato estadual 
são muito similares aos valores que foram investidos via incentivo fiscal da Lei 
Rouanet. Considerando os recursos investidos nesses seis anos, o total oriundo da 
Lei Rouanet, investidos no Ceará, representa 85,25% do total oriundo da Lei 
Estadual. 
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Tabela 12 – Mecenato Estadual x Mecenato Federal (2010 – 2015) 

Ano Mecenato Estadual Mecenato Federal 
2010 11.167.304,86 16.340.775,46 

2011 8.442.953,50 16.523.774,47 

2012 21.159.778,85 14.173.272,54 

2013 24.036.293,80 11.566.365,16 

2014 23.248.541,02 14.848.507,30 

2015 14.530.599,12 11.954.053,93 

TOTAL 102.585.471,15 85.406.748,86 
Fonte: Secult, 2016 
 
4.8 Legislações culturais 
 

A Secretaria de Cultura do Ceará foi criada pela Lei Nº 8.541, de 
09/08/1966, e modificada pela Lei 13.875 (Anexo 23), de 07/02/2007. Sua 
competência foi redefinida no Art. 65, desta Lei, mas reestruturada conforme o 
Decreto 28.638, de 08/02/2007 e o Decreto 30.782 de 12/12/2011. A aprovação do 
regulamento da Secretaria foi realizada em Decreto 31.134 (Anexo 24), de 
21/02/2013. Hoje a pasta é um órgão da Administração Direta Estadual, de natureza 
Substantiva, regendo-se pelo seu regulamento, pelas normas internas e pela 
legislação em vigor. O Planejamento da Secult está alinhado aos objetivos 
governamentais e está alicerçado às diretrizes do Plano Nacional de Cultura (Anexo 
25) e o Plano Plurianual 2016-2019 (Anexo 26) 

O Plano Estadual de Cultura, instrumento estratégico para implementação 
das políticas do Estado voltadas para a Cultura, foi proposto em 2015 e aprovado 
pela Lei 16.026, de 01/06/2016 (Anexo 27). No Plano estão definidos os princípios, 
objetivos e diretrizes, incluindo 24 metas e 128 ações. O Conselho Estadual de 
Cultura foi regulamentado pela Lei 13.400, de 17/11/2003 (Anexo 28), que definiu 
sua composição e sua competência. O Sistema Estadual de Cultura foi instituído 
pela Lei 13.811, de 16/08/2006 (Anexo 29), legislação que indica suas fontes de 
financiamento e regula o Fundo Estadual de Cultura. O sistema foi regulamentado 
pelo Decreto 28.442, de 30/10/2006 (Anexo 30). O Governo do Estado também criou 
outros sistemas específicos de funcionamento e gestão. Em 28/06/2005 foram 
instituídos o Sistema Estadual de Museus (Lei 13.602 - Anexo 31), o Sistema 
Estadual de Centros culturais (Lei 13.603 - Anexo 32), o Sistema Estadual de 
Teatros (Lei 13.604) (Anexo 33), e o Sistema Estadual de Bandas de Música (Lei 
13.605) (Anexo 34). Esses sistemas estão vinculados a Secretaria de Cultura e 
essas leis definem os objetivos, composição e formas de funcionamento.  

Em 30/11/2009, mediante a publicação do Decreto 29.979 (Anexo 35), o 
Governo criou o Conselho Editorial de Autores Cearenses, com a função de 
assessorar a Secretaria de Cultura na execução do Programa de publicação e 
aquisição de livros não didáticos de autores cearenses. 

Em 05/05/2004, o Governador sancionou a Lei 13.465 (Anexo 36) que 
define critérios de proteção e vigilância do Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará. 
Sintonizado com a legislação federal, essa lei estadual garantiu a proteção a obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e Cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos existentes no Estado.  
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O Decreto 27.930 (Anexo 37), de 30/09/2005, instituiu a Conferência da 
Cultura do Ceará, seguindo a formalização do Protocolo de Intenções entre o 
Ministério da Cultura e a Secretaria Estadual de Cultura, formalizado para definir 
diretrizes de implantação do Sistema Estadual de Cultura. O decreto dispões sobre 
os objetivos e a forma de funcionamento da Conferência.  

A Lei 13.351, de 22/08/2003 (Anexo 38) instituiu o registro dos Mestres da 
Cultura Tradicional Popular do Estado do Ceará. A lei define critérios de atribuição 
do título de Mestre, características indispensáveis aos candidatos, forma de registro 
e direitos decorrentes desse registro.  

As formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível 
foram instituídas pela Lei 13.427 (Anexo 39),  de 30/12/2003. Essa legislação define 
as formas de registro desses bens e os modelos de instauração do processo de 
registro 

A Lei 13.397 (Anexo 40), de 17/11/2003 instituiu o título de “Capital 
Cultural do Estado do Ceará”, concedido pelo Estado, através da Secult, aos 
municípios que se destacam pelo apoio à Cultura local, mediante o incentivo a 
projetos públicos que objetivem o engrandecimento da Cultura municipal.  

Em 30/12/2003, pela Lei 13.426 (Anexo 41), o estado criou o Selo de 
Responsabilidade Cultural, conferido a pessoas jurídicas de direito publico ou 
privado, com ou sem fins lucrativos, que comprovadamente apoiem o 
desenvolvimento de ações culturais direcionadas ao engrandecimento da Cultura 
cearense. Embora a lei não tenha sido revogada, a ação de selagem das empresas 
foi interrompida em 2007.   

O Depósito Legal de obras impressas do Ceará foi instituído pela Lei 
13.399 (Anexo 42), de 17/11/2003, visando assegurar o registro e preservar, através 
da guarda de publicações, a memória do Estado do Ceará. Essa lei garantiu o 
depósito de todas as obras impressas no estado na Biblioteca Pública Menezes 
Pimentel, um equipamento ligado a Secretaria de Cultura.   

O Sistema Estadual de Bibliotecas foi instituído pelo Decreto 14.152 
(Anexo 43), de 24/11/80 e tinha, na época, a então Secretaria de Cultura e Desporto 
como Órgão operacional. O Sistema nasceu com o objetivo de instalar e manter pelo 
menos uma biblioteca pública em cada cidade cearense.  

Em 18/10/2016 foi publicado o Ato Normativo CEDIN No. 1 (Anexo 44) 
que prevê procedimentos a serem adotados por sociedades empresariais 
beneficiárias do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI). Por essa 
regulamentação, as empresas que utilizam o FDI estão obrigadas a aplicar os 
incentivos fiscais concedidos por legislações federais em projetos realizados no 
Ceará, entre eles aqueles previstos na Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). 

Em 24/08/2017 foi aprovada e sancionada a Lei Nº 122/2017 (Anexo 45), 
institui o Plano de Cultura Infância do Ceará, ferramenta de planejamento 
estratégico, de duração decenal, que define os rumos da política Cultural, organiza, 
regula e norteia a execução da Política Estadual de Cultura Infância, assim como 
estabelece estratégias, metas, prazos e recursos necessários à sua implementação. 
Toda essa legislação, na íntegra, está disponível no sítio da Secretaria de Cultura do 
Estado, no seguinte endereço eletrônico: 
"http://www.secult.ce.gov.br/index.php/legislacao/leis-estaduais-da-Cultura-a-partir-
de-2003>. 

 
 



! 32!

5 PRINCIPAIS POLÍTICAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DA 
SECRETARIA DA CULTURA NOS GOVERNOS ESTADUAIS (1987-2017) 
!

O Centro Industrial do Ceará - CIC foi o locus de gestação de um 
movimento político que traria a modernidade para a gestão pública no Ceará. 
Inauguravam-se práticas políticas, por meio de uma nova racionalidade na gestão 
pública, simbolizada, inicialmente, pela escolha técnica dos gestores. O “Governo 
das Mudanças” também trouxe impactos importantes para a pasta da Cultura, a 
partir desse período. Aos poucos, as visões beletristas e reducionistas da Cultura 
darão lugar a uma compreensão mais larga das políticas culturais. De Virgílio Távora, 
que lhe deu institucionalidade, a Camilo Santana, que vem lhe proporcionar recursos 
humanos e orçamentários, a trajetória das políticas culturais cearenses é exemplar, 
permitindo compreender os avanços e recuos nas representações do 
desenvolvimento, por meio da Cultura, no Ceará e no Brasil.     

Na formulação de políticas públicas culturais faz-se necessário levar em 
consideração o habitat de uma população em seu território. Sendo assim, o território 
é compreendido como um espaço expressivo da vida diária dos seus habitantes, 
envolvendo os componentes objetivos e subjetivos dos indivíduos. A interpretação 
do território perpassa por questões relacionadas ao seu domínio; ao 
desenvolvimento da participação dos indivíduos em espaços locais com instituições 
públicas, privadas e/ou da sociedade civil;  as relações de poder na relação Estado-
nação; o reconhecimento das necessidades e demandas dos indivíduos; ao 
desenvolvimento histórico e principalmente das relações econômicas, políticas, 
sociais e culturais (SANTOS, 1996). Deste ponto, as politicas culturais devem 
estabelecer diálogos em distintos níveis quer seja a comunidade local, assim como 
entre as regiões territoriais e o território nacional, entre o território nacional com o 
internacional. 

Foi no ano de 1987, no contexto da reabertura política brasileira e da 
redemocratização do país, que foi elaborado pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), no I Encontro Nordestino de Política 
Cultural5, o primeiro documento que levou em consideração a questão do território e 
da identidade para criar proposições político-culturais regionais - “Bases para a 
discussão de uma Política de Cultura para o Nordeste”. Com a participação dos 
nove estados, as discussões eram pautadas na ideia “de que a Cultura representa 
um componente intrínseco ao processo de desenvolvimento”, como defendia na 
época, o economista Celso Furtado (MATOS; RANGEL, 2014). O resultado do 
encontro foi o consenso de que a política regional em prol da Cultura deveria 
contemplar três eixos norteadores: (i) Cultura e desenvolvimento, (ii) produção 
Cultural e (iii) patrimônio. Em cada eixo, foram definidos princípios e linhas gerais de 
uma política Cultural regional (Tabela 13). 

 
Tabela 13 – Eixos norteadores - princípios e linhas gerais  
 Cultura e 

Desenvolvimento 
Produção Cultural Patrimônio 

Princípios  A criatividade constitui, por 
excelência, o fator dinâmico 
do processo Cultural; e o da 
não- interferência do Estado 

A preservação do 
patrimônio significa a 
afirmação e a garantia 
da identidade, da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 O I Encontro Nordestino de Política Cultural foi realizado em Recife, entre 13 a 16 de outubro de 
1987.  
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no processo de criação e 
produção, salvo para apoiá-
lo. 

autonomia e da 
soberania de um 
povo; A preservação 
do patrimônio não 
deve ser afastada de 
finalidades 
sociocomunitárias 

Linhas 
gerais  

Continuidade dos processos 
de articulação, mobilização e 
sensibilização, relacionados 
à Cultura; à elaboração e à 
implantação de projetos de 
desenvolvimento, com base 
em estudos prévios e de 
impacto, que levassem em 
conta aspectos não só 
ecológicos, mas também 
culturais, com a participação 
de representantes 
comunitários na discussão; e 
à integração do sistema 
educacional e de 
comunicação ao processo 
de desenvolvimento. 

Estímulo à circulação da 
produção, por meio do 
incremento das relações de 
consumo; à infraestrutura da 
região para a produção 
Cultural; a estudos e 
pesquisas para o 
desenvolvimento de 
alternativas tecnológicas; ao 
intercâmbio e à difusão; e ao 
acesso a financiamentos, 
incentivos e outros recursos 
da área 

Busca de formas de 
conscientização a 
respeito da 
preservação do 
patrimônio;  
Integração de 
políticas de 
preservação dos 
entes federados; de 
incentivo à pesquisa e 
à documentação; e de 
apoio financeiro à 
preservação 

Fonte: Matos; Rangel, 2014, p.76 
 

No Ceará, no mesmo ano de 1987, iniciava-se o primeiro governo de 
Tasso Jereissati (1987 a 1990) e algumas de suas ações refletem a orientação dos 
eixos norteadores. 
 
5.1 Tasso Jereissati (1987 a 1990)  

 
No chamado “Governo das Mudanças”, a Cultura sai do espaço 

secundário que ocupava nos governos anteriores e passa a receber investimentos 
significativos. Após o período de um ano na função, o primeiro secretário, José 
Maria de Barros Pinho, foi feita a reestruturação do Conselho Estadual da Cultura, 
a criação do Centro de Cultura Popular nos bairros de Fortaleza e ocorreram as 
primeiras discussões para o polo de cinema. No ano seguinte, ele é substituído por 
Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau que, ao assumir, faz a mudança da 
Secretaria da Cultura – SECULT, da Biblioteca Menezes Pimentel para o Palácio da 
Abolição. Nesse momento, a Cultura começa a ser encarada como papel estratégico, 
reforçada por sua função midiática utilizada pelo governo (BARBALHO, 2000). Esse 
período (1988 – 1990) foi marcado por ações que contribuíram para a requalificação 
do centro da capital ao mesmo tempo que projetava o Ceará para o Brasil e o 
mundo (PAULA, 2006; GONDIM, 2007; HERZOG, 2008): 
 

(i) Restauração do Theatro José de Alencar (1989/ 91) incluindo o projeto de 
Burle Marx para os jardins, dentro de uma concepção mais utilitária, com o 
grande pátio que passou a receber uma série de eventos; até hoje a 
intervenção do gênero de maior vulto realizada no Estado;  

(ii) Recuperação do Museu do Ceará (1990), inaugurado na gestão posterior; 
do Palácio da Luz; da Biblioteca Menezes Pimentel; da antiga sede da 
Assembleia Provincial;  recuperação e mudança de sede do Arquivo e do 
Museu do Estado (1990); reforma do Museu da Imagem e do Som (MIS) 
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(iii) Realização de grandes eventos abrangendo linguagens diversas: 
Seminário de Comunicação (1988), com a presença de nomes 
expressivos da TV, rádio e cinema; Seminário de Ação Cultural (1989); o 
VI Festival Internacional de Cinema em Fortaleza; homenagem a Dom 
Helder Câmara em Canindé reunindo um público de 70 mil pessoas 
(cobertura de oito redes de televisão estrangeiras); Mostras de Folclore;  

(iv) Projeto “Um canto em cada canto” desenvolvido na periferia da capital 
cearense beneficiando 600 crianças, ao mesmo tempo que promoveu o 
trabalho de monitores, regentes e arranjadores locais; montagem da ópera 
“Don Giovanni” de Mozart, sob a direção de Bia Lessa;  projeto de Festas 
e Folguedos; inventário de todas as associações e manifestações culturais 
cearenses; intercâmbio artístico com vários artistas europeus para 
grandes espetáculos. 

 
Vale o destaque para o tombamento do Theatro José de Alencar em 1987, 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E em 1989 foi autorizado 
outorga a título gratuito, exclusivo e intransferível, à Academia Cearense de Letras, 
enquanto existir, o uso, como sede, do imóvel localizado em Fortaleza, denominado 
Palácio da Luz (Lei Nº 11.637, DE 13.11.89 - D.O. DE 14.11.89) (Anexo 46). 

Ainda houve a estruturação de dois grandes projetos: a (i) criação do polo 
de cinema 6  , um esforço estratégico de fomento ao setor audiovisual com o 
propósito de projetar, nacional e internacionalmente, o Ceará no consumo e 
produção em cinema, vídeo, TV e indústria fonográfica; atrelado ao polo haveria um 
centro interdisciplinar voltado à pesquisa e à formação de mão-de-obra para o 
audiovisual; e a (ii) realização do Mapa Cultural do Estado a partir do inventário das 
associações e manifestações culturais do Estado do Ceará (BARBALHO, 2007a; 
GONDIM, 2007). O projeto do polo de cinema “[...] institucionalizou as reivindicações 
dos cineastas” e a partir da oficialização do projeto, o cinema passou fazer parte da 
política Cultural do Estado com direito a um departamento próprio na Secretária de 
Cultura. A previsão era de que o polo gerasse cerca de 250 mil empregos diretos e 
1.500  atividades afins (BARBALHO, 2007a, p.10).  

Ressalta-se ainda, como estratégia de revitalizar o centro histórico de 
Fortaleza, “a proposta de criação de um centro Cultural como âncora de um 
‘corredor Cultural’ articulando equipamentos público e privados, inclusive a Estação 
João Felipe e galpões Anexos da RFFESA [...]” (SOUSA, 2000 apud GONDIM, 2007, 
p.144). Destaca-se ainda que em 1990, no plano federal, o governo de Fernando 
Collor de Melo promoveu o desmonte na área da Cultura, extinguindo a Lei Sarney e  
órgãos do Ministério da Cultura (Minc), preservando a FUNARTE para o 
atendimento das demandas. Na época, a crescente procura por verbas dos estados 
e municípios de forma desordenada afetou os projetos na área Cultural em todo o 
Brasil, no entanto exigiu que o órgão planejasse um modelo de serviço público para 
a Cultura (FERREIRA, 2017).   

A Tabela 14 sintetiza as principais ações dessa gestão a partir dos eixos 
norteadores: 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Complexo Industrial de Produções Cinematográficas e Audiovisuais do Nordeste (Revista Cariri, 
2017). 
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Tabela 14 – Eixo norteadores: política Cultural Tasso Jereissati (1987 – 1990) 
Cultura e Desenvolvimento Produção Cultural Patrimônio 

Centro de Cultura Popular 
(bairros de Fortaleza) 
Inventário das associações e 
manifestações culturais 
cearenses.  
Criação do Departamento do 
Audiovisual da Secult; 
Projetos (não realizados): 
• Polo de cinema  
• Mapa Cultural do Estado 
• Centro Cultural  

Programação extensa e diversificada 
abrangia espetáculos das mais 
diversas linguagens, além da 
promoção do pensamento sobre a 
arte, através de cursos, oficinas, 
palestras, debates etc. 
Um canto em cada canto 
Festas e Folguedos; 
Promoção de eventos de grande 
porte.  
Montagem da ópera “Don Giovanni: 
de Mozart (direção Bia Lessa) 

O tombamento do 
Theatro José de Alencar 
(1987); 
 
Reforma dos grandes 
equipamentos culturais 
do Estado. 
 

Fonte: Barbalho, 2007a; Gondim, 2007 – adaptado 
 

No governo de Tasso Jereissati não houve necessariamente uma política 
Cultural definida, porém foi um período em que a Cultura assumiu um protagonismo 
capaz de mobilizar investimentos altos nos equipamentos culturais no intuito de dar 
suporte aos processos de produção, preservação e difusão da Cultura e da arte7, 
pensamento oficial do governo que se alinhavam ao contexto dos eixos norteadores. 
Tais projetos e/ou realizações no campo Cultural “contribuiu na consolidação de um 
padrão ‘espetacularizado’ de fazer política” (CARVALHO, 1999 apud GONDIM, 2007, 
p.144).  Nesse período, à medida que “a Secult conseguiu capitalizar e legitimar 
minimamente a Cultura no interior da estrutura estatal e diante de amplos setores 
sociais” (BARBALHO, 2007b), a implementação dos seus projetos serviu para 
legitimar a modernização e as mudanças, marca desse governo, com o uso da 
Cultura como instrumento midiático para divulgar as ações governamentais. A título 
de exemplo tem-se o investimento em place-marketing8  do Ceará, incluindo na 
estratégia de locações no estado para telenovelas e o uso da cidade de Fortaleza 
como sede do evento FestRio9 (GONDIM, 2007). Essas estratégias geraram grande 
exposição do governo na mídia nacional. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7  Conteúdo apresentado pelo governador Tasso Jereissati no balanço de seu governo dirigido à 
Assembleia Legislativa (BARBALHO, 2007). 
8 Place-marketing é um termo associado a uma prática envolvendo a aplicação de estratégias de 
gestão de imagens e vendas para diferentes regiões, cidades, estados ou países. 
$!Realização do sexto Festival Internacional de Cinema, Vídeo e Televisão na capital cearense, com 
um esquema bem estruturado que possibilitou a transferência de um evento que tem o nome do Rio 
de Janeiro em seu logotipo devido a falta de patrocínio do governo carioca (MLLARCH, 1989) 
!
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5.2 Ciro Gomes (1991 a 1994) 
 

Ainda sob a égide das mudanças, o governo de Ciro Gomes iniciou dando 
prosseguimento às ações midiáticas do governo anterior, ratificado pela escolha dos 
publicitários Augusto Pontes (1991-1993) e Paulo Linhares (1993-1994) para o cargo 
de secretário da Cultura. Nesse período, os orçamentos da Secult aumentaram 
devido ao lugar de destaque dado à Cultura na estratégia de publicidade do governo 
estadual.  

Entre os anos de 1991/93, o principal objetivo na área estava voltado à 
criação de um espaço para a formação de mão-de-obra em diferentes linguagens e, 
nesse sentido, houve a tentativa da criação da Escola de Comunicação, Ofícios e 
Artes (ECOA). Outra preocupação era o foco na interiorização da Cultura por meio 
do projeto “Palco Plateia” que tinha o propósito de circular as produções de 
espetáculos para os públicos dos municípios do estado (GONDIM, 2007). Os tais 
projetos não lograram êxito, e entre outras questões conflituosas, o primeiro 
secretário de Cultura, Augusto Pontes, foi exonerado em 1993. Ainda nesse ano, a 
TV Educativa passou a ser denominada de TV Ceará, continuando uma emissora 
oficial do Governo do Estado, sob a gerência da Fundação de Teleducação do 
Ceará – FUNTELC. 

Para substituto, foi nomeado Paulo Linhares (1993/1994) que enfatizou, 
em seu discurso de posse, o propósito de transformar Fortaleza como metrópole 
Cultural do nordeste e sua gestão seria baseada no tripé Criação-Difusão-Animação. 
Nesse período foi apresentado o Plano de Ações culturais10,  caracterizado por 
projetos de formação nas áreas de teatro (“EncenAÇÃO”), das artes plásticas 
(“CriAÇÃO”), do cinema e vídeo (“Luz, Câmera e Imaginação”), e, incomodado pela 
escassez quantitativa e qualitativa de espaços públicos para atividades culturais, 
toma a decisão de construir um centro Cultural na Praia de Iracema (1993) como 
política Cultural de inserir o Ceará no processo da globalização. Houve também a 
inclusão os eventos sistemáticos como a Feira do Livro e o Festival de Cinema no 
calendário Cultural do estado (BARBALHO 2003; GONDIM, 2003). Ainda dentro da 
concepção dos eixos norteadores em prol da Cultura como via de desenvolvimento, 
as ações do Governo Ciro Gomes podem ser assim classificadas: 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Inspirado na “La movida madrileña”, que, na década de 1970, procurou recolocar Madri como 
capital Cultural da Espanha (BARBALHO, 2007a, p.119). 

!

No BRASIL:  
Lei Sarney (Lei 7.505/86) – promulgada na gestão de Celso Furtado, ministro da Cultura no 
governo Sarney (1985-1990), foi a pioneira do país voltado ao formato de renúncia fiscal 
em prol da Cultura. A lei foi formulada para combater uma fragilidade que impactava na 
viabilidade de políticas públicas: o baixo orçamento com a Cultura. O mecanismo da Lei 
Sarney previa a dedução de 10% do Imposto de Renda de pessoas físicas e 2% de 
pessoas jurídicas como despesa operacional do valor de doações, patrocínios e 
investimentos em iniciativas culturais. O propósito era reduzir a dependência do Estado 
como fonte quase exclusiva de recursos para responder a demanda em todo o Brasil e a 
consequente atração de novos investimentos para a Cultura (FURTADO, 2012). 
A lei foi suspensa em 1990, por determinação do Ministério da Economia, devido ao 
repasse dos recursos pelo Governo Federal sem critérios mínimo de avaliação e 
fiscalização. Seu legado foi ser ponto de partida para a formulação de várias leis de 
incentivo.  
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Tabela 15 – Eixo norteadores: política Cultural Ciro Gomes (1991- 1994) 
Cultura e Desenvolvimento Produção Cultural Patrimônio 

Projetos não realizados: 
ECOA; 
Palco Plateia. 
 
• Plano de Ações culturais (1993) 
• Decisão do centro Cultural na 

Praia de Iracema (1993) 
• Formação em teatro, artes 

plásticas e cinema e vídeo, 

 Feira do Livro 
  
Festival de Cinema 
 

Tombamentos: 
 
• Cinema São Luiz (1991); 
• Praça General Tibúrcio 

(também conhecida como 
Praça dos Leões) (1991);  

• Igreja de Nossa Senhora da 
Soledade (1991), em São 
Gonçalo do Amarante. 

Fonte: Barbalho, 2003; O Povo 2017 -  adaptado 
 

O governador Ciro Gomes interrompeu seu mandato no último ano de sua 
gestão para assumir o cargo de Ministro da Fazenda em setembro de 1994, a 
convite do Presidente Itamar Franco. Deixou o governo com 74% de aprovação, e 
embora tenha tomado decisões impopulares, como arrochos salariais e 
terceirizações nos serviços públicos, que culminou em enfretamentos com sindicatos 
e movimentos sociais, a renda per capita do Ceará subiu de R$ 1.467,00, em 1990, 
para R$ 1.637,00, em 1995, em termos absolutos, um aumento acumulado de 
11,6% (em comparação a 6,3% do Brasil e a 4,2% do Nordeste), segundo o Centro 
de Economia Regional, da Universidade Federal do Ceará (VASCONCELOS, 2002). 
No entanto, no campo Cultural, o Governador deu continuidade a gestão anterior, ou 
seja, priorizou investimentos da Cultura via Secult em prol da projeção da sua 
imagem na cena política gerando “valorações simbólicas acerca da política, do 
Estado, da economia, de si próprio, do seu governo etc.” (DIÓGENES, 2002, p.112), 
mas fica clara a aposta na Cultura como estratégia de desenvolvimento. Quem 
assumiu o cargo de governador depois da vacância foi Francisco Adalberto de 
Oliveira Barros Leal substituído, logo em seguida, por Francisco de Paula Rocha 
Aguiar (1994-1995). Nas duas gestões não houve alterações nas políticas de Cultura. 
 

 

!

No BRASIL:  
Lei 8313/91 – promulgada na gestão de Sérgio Rouanet, ministro da Cultura no governo 
Collor de Melo (1990-1992), a lei que institui políticas públicas para a Cultura nacional, 
como o PRONAC. As diretrizes para a Cultura nacional foram estabelecidas em seus 
primeiros artigos, e sua base é a promoção, proteção e valorização das expressões 
culturais nacionais. O grande destaque da Lei é a política de incentivos fiscais que 
possibilitou empresas (pessoas jurídicas) e cidadãos (pessoa física) aplicarem uma parte 
do IR (imposto de renda) devido em ações culturais, conhecida como Mecenato ou Lei 
Rouanet. Durante a formulação da lei foram tomadas precauções para evitar brechas e 
distorções da extinta Lei Sarney. Assim foram criados a Comissão Nacional de Incentivos à 
Cultura, responsável por avaliar e aprovar projetos e o Fundo Nacional de Cultura (FNC) 
para projetos não contemplados com apoio privado.  
 
Lei o Audiovisual (Lei 8685/93) (Anexo 47)– promulgada no governo de Itamar Franco 
(1992 –  1995) previa investimento na produção e coprodução de obras cinematográficas e 
audiovisuais e infraestrutura de produção e exibição. Concedendo incentivos fiscais às 
pessoas físicas e jurídicas que adquirem os chamados Certificados de Investimento 
Audiovisual, ou seja, títulos representativos de cotas de participação em obras 
cinematográficas, a Lei do Audiovisual permite que o investimento seja até 100% dedutível 
do Imposto de Renda (limitado a 4% do IR devido, para pessoas jurídicas) e o desembolso 
pode ser deduzido como despesa operacional excluindo o valor investido no LALUR 
reduzindo a base de cálculo do próprio IR e do adicional do IR.(GADELHA; BARBALHO, 
2017) 
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5.3 Tasso Jereissati (1995 a 1998) 
 

Sucessor de Ciro Gomes, no segundo governo, Tasso Jereissati convida 
Paulo Linhares (1995-1997) a continuar no cargo de gestor da Cultura. Nesse 
período, ocorre uma intensa investida na comunicação com a sociedade por meio 
dos chamados conselhos de Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento Social 
e Desenvolvimento Cultural. O estado foi dividido em 20 regiões administrativas e 
em todas elas havia conselhos regionais e era estimulado a criação dos conselhos 
municipais. Por meio dos conselhos foi aberto espaço para uma efetiva participação 
da sociedade o que demonstrava uma vontade de descentralização política e 
administrativa do governo 11 (NOBRE; COSTILLA, 2011). 

Dentro do Plano de Desenvolvimento Cultural (1995/1996) estavam 
esboçadas as ações que seriam adotadas pelo gestor da Cultura. No Plano, a 
estratégia era investir em “capacidade competitiva em pesquisa”, “infraestrutura 
pública” e, principalmente, “capacitação de recursos humanos” (BARBALHO, 2000) 
e para tanto, investiu-se em duas linhas de ação conforme tabela abaixo: 
 
Tabela 16 - Plano de Desenvolvimento Cultural 

Áreas de atuação Características 
1. Políticas compensatórias  
 

Destinam-se às comunidades carentes, têm caráter 
assistencialista e devem ser bancadas com recursos públicos. 

2. Políticas de universalização de 
conhecimento 

Universalização das informações culturais e deve ter um 
padrão mais amplo possível de clientela, pois seus custos são 
divididos com o público. 

Fonte: Barbalho, 2000 – adaptado 
 

O Plano ainda previa a criação da Escola de Comunicação e Artes 
(ECOA), projeto da gestão de Ciro Gomes, que seria instalada no Centro Dragão do 
Mar de Arte e Cultura, cujas bases foram alicerçadas nesse governo, mas só foram 
efetivadas na gestão posterior (Tasso III).  A ECOA tinha o objetivo de formar e 
capacitar tanto gestores culturais como artistas e profissionais criativos. A ECOA 
não foi concretizada. Ressalta-se que no Plano não havia delineamentos claros para 
o desenvolvimento do setor Cultural (BARBALHO, 2000).   

No período dessa gestão foi criada a Lei de Incentivo à Cultura, Lei 
12.464/95 (Anexo 48), também conhecida como Lei Jereissati. Desta forma, o 
Estado passou a estimular a classe empresarial, por meio de incentivos fiscais, bem 
como profissionalizar a produção Cultural no estado. Em outras palavras, o governo 
oferecia a possibilidade de abater 2% do ICMS da empresa para o financiamento 
dos projetos culturais (SILVA, 2005). A lei foi formulada tendo como referência a Lei 
Rouanet e instituía dois mecanismos de incentivo à Cultura: o Fundo Estadual de 
Cultura (FEC) e o mecenato Cultural voltado ao incentivo a projetos culturais: 
 
Tabela 17 – Lei Jereissati (1995) 
Instrumentos Conteúdo Funcionamento /modalidade de repasse 
FEC Incentivo e financiamento de 

atividades culturais 
tradicionalmente não absorvidas 
pelo mercado formal 

Apoio de até 80% do valor do projeto proposto 
por órgãos municipais ou estaduais de Cultura 
e entidades culturais de caráter privado sem 
fins lucrativos, cabendo ao proponente a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 A proposta da criação dos conselhos foi apresentada no programa de governo de Tasso para sua 
segunda gestão e foi exposta no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Ceará – 1995/1998. 
!
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contrapartida de 20%. 
Mecenato 
Cultural 

Autoriza a capacitação de 
recursos no mercado pelo 
proponente com instituições 
pagadoras do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), o apoio 
necessário à realização de sua 
iniciativa 

1 - Doação com dedução de 100% do valor do 
projeto aprovado 
2 - Patrocínio com repasse de 80% do valor 
total e a necessidade de uma contrapartida de 
20% pelo proponente do projeto 
3 - Investimento, que prevê o repasse de 
apenas 50% do valor total 

Fonte: Gadelha; Barbalho, 2017 
 

De acordo com Cunha Filho (2003, p.15 apud SILVA, 2005), a limitação 
de até 2% do ICMS reduzia “[...] a alguns poucos a possibilidade de fazer uso da 
renúncia fiscal para apoiar a Cultura”. Foi instituído o Certificado Fiscal de Incentivo 
à Cultura – CEFIC, com o intuito de controlar “o mecenato estadual  com emissão 
sob responsabilidade da Secretaria da Fazenda, a fim de autorizar o contribuinte do 
ICMS a utilizar o valor nele registrado como crédito e reduzir o débito lançado no 
mês de apuração” (BARBALHO, 2017, p. 17). O resultado foi o seguinte:   

 
Tabela 18 – Lei Jereissati - CEFICs DE TODOS OS PROJETOS 

Ano de Liberação Quantidade de Projetos Valor Total de CEFIC 
1995 191 4.518.145,21 
1996 246 2.952.629,96 
1997 262 4.780.315,49 
1998 212 4.978.703,04 
1999 151 3.457.366,05 
2000 199 3.770.152,48 
2001 218 4.670.314,50 
2002 236 4.615.448,80 
2003 149 3.565.737,80 
2004 160 4.401.867,99 
TOTAL 2024 41.710.681,32 

Fonte: Ceará, 2004 apud Silva, 2005, p. 103 
 

Ainda em 1995, foi criado o Bureau de Cinema e Vídeo, sob a direção da 
jornalista Beth Jaguaribe, que prestava serviços de assessoria jurídica, mediação 
com órgãos públicos e empresas privadas, cadastro dos cenários naturais do estado 
e de prestadores de serviços técnicos na área de audiovisual. A instituição também 
tinha a finalidade “de atrair locações nacionais e internacionais para o estado e 
assegurar infraestrutura à realização de filmes e vídeos”. No mesmo ano, a Secult 
passou a realizar, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, o Festival 
Nacional de Cinema e Vídeo, o Cine Ceará (BARBALHO, 2000).  

Em 1996, ocorre a criação do Instituto Dragão do Mar da Indústria de 
Audiovisual, com coordenação geral do cineasta Maurício Capovilla que reuniu a 
formação em diversas linguagens por meio das escolas de dança, teatro, cinema, 
design e gestão Cultural. No Instituto foram instalados (i) o Centro de Estudos de 
Dramaturgia com a finalidade de capacitar roteiristas, dramaturgos e produtores para 
televisão, cinema, vídeo, teatro, publicidade e rádio que ficou sob a direção do 
cineasta Orlando Senna e (ii) o Centro de Design voltado à capacitação da mão-de-
obra para o mercado de design industrial e artesanal, dirigido por Eduardo Barroso 
Neto (BARBALHO, 2000). A Lei de Incentivo à Cultura financiava indiretamente a 
instituição. Ainda na gestão de Paulo Linhares ocorreram:  

 
(i) Criação da Orquestra Eleazar de Carvalho (1996);  
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(ii) Incremento, reforma e reinauguração do Museu da Imagem e do Som 
(MIS);  

(iii) Reconstrução de equipamentos culturais nas escolas por meio do 
Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROARES, com 
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

(iv) O projeto Centro Dragão do Mar, com a implantação na Praia de 
Iracema, reflexo da política de revitalização da região por meio de uma 
política Cultural. A ideia inicial era a implantação do edifício e, 
consequentemente haveria a recuperação do restante do bairro, 
através da influência positiva da edificação no restante da área e do 
seu entorno.  
 

Em 1998, Paulo Linhares sai do cargo para se candidatar a deputado 
estadual, deixando como sucessor o subsecretário Nilton Almeida que deu 
continuidade ao trabalho do antecessor. 

Como síntese e dentro da concepção dos eixos norteadores em prol da 
Cultura ocorridas no Governo Tasso Jereissati (1995 – 1998), as ações foram assim 
classificadas: 

 
Tabela 19 – Eixo norteadores: política Cultural Tasso Jereissati (1995 - 1998) 
Cultura e Desenvolvimento Produção Cultural Patrimônio 

Instituto Dragão do Mar da 
Indústria do Audiovisual 

• Centro de Estudos de 
Dramaturgia 

• Centro de Design 
 
Criação da Orquestra Eleazar de 
Carvalho 
 
Criação do Centro Cultural 
Dragão do Mar (não realizado) 

Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, “Lei Jereissati 
  
Bureau de Cinema e Vídeo 
 
o Festival Nacional de Cinema 
e Vídeo, o Cine Ceará 
(UFC/Secult) 
 

Reforma do Museu da Imagem 
e do Som (MIS) 
 
Tombamentos: 
Arquivo Público (antigo Solar 
Fernandes Vieira) (1995), o 
Banco Frota & Gentil (1995), a 
sede do Iphan-CE (antiga 
Escola Normal) (1995) a 
Sucap/Coelce (antigo Hotel do 
Norte e atualmente o Museu 
da Indústria) (1995), em 
Fortaleza; a Casa de Câmara 
e Cadeia de Barbalha (1995). 

Fonte: Barbalho, 2000; O Povo 2017 - adaptado 
 

Com o sistema de financiamento da Cultura (Lei Jereissati), o centro 
qualificador de mão-de-obra para os setores culturais e criativos, o Bureau, o Cine 
Ceará formaram a estrutura da indústria do audiovisual (Polo de Cinema da primeira 
gestão) que ratificou a modernização12 pretendida no Plano de Desenvolvimento 
Cultural. A despeito da continuidade da utilização da Cultura, via Secult na 
publicidade do governo, as ações políticas dessa gestão foram realizadas de forma 
estratégica gerando uma dinamização no campo Cultural, tanto pela formação da 
mão-de-obra para as diferentes linguagens artísticas e gestores culturais, como pela 
entrada dos novos recursos (via lei) para a Cultura, apesar da tímida atuação no 
interior do estado.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Modernização refere-se  à “racionalidade técnico-instrumental”, ou seja, ao “[...] predomínio do 
cálculo baseado em custo, benefício, eficácia, produtividade e competitividade.” (BARREIRA, 2002, 
p.77) 
!
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Nesse período houve uma valorização da Secretaria de Cultura no 
governo devido ao planejamento e a política Cultural definida, assim como o 
alinhamento com os ideais de modernização do “Governo das Mudanças”, 
ratificando o padrão midiático publicitário de seus governos. 
 
5.4 Tasso Jereissati (1999 a 2002) e Beni Veras (2002) 
 

Tasso Jereissati consegue se reeleger e, na sua terceira gestão, confirma 
Nilton Almeida (1999 - 2002) para continuar como gestor da Secretaria da Cultura. 
No primeiro ano da gestão do Secretário, ele rompe com o continuísmo da gestão 
anterior (Paulo Linhares) reorganizando a estrutura administrativa e de poder da 
Secult. É durante essa gestão que ocorrem: 
 

(i)  a implantação efetiva do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 
(CDMAC) em 1999 e, a fim de possibilitar um melhor controle dos custos 
de manutenção do centro Cultural e da qualidade dos serviços a serem 
ofertados ao público, optou-se por um novo modelo de gestão, pelo qual o 
centro Cultural seria gerido por uma organização social (GONDIM, 2007). 

 (ii)  Inauguração do Memorial Patativa do Assaré, no município de Assaré; 
(iii)  Reaparelhamento da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel e a 

contribuição para a criação de uma linha editorial de publicações, 
organizadas pelos equipamentos culturais da Secult (Museu do Ceará - 
Coleção Outras Histórias; Arquivo Público - Revista Documentos e outros); 
compra da Biblioteca Djacir Menezes para Universidade Estadual do 
Ceará (UECE); 

(v) Criação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (2001); 
(vi) Compra de acervos para museus dos pintores cearenses Antônio 

Bandeira e Chico da Silva; 
(vii) A 4ª edição da FEBRALIVRO passou a chamar-se IV Bienal Internacional 

do Livro do Ceará, nome adotado, até os dias atuais, para a maior festa 
popular do livro do Ceará; a criação do Prêmio de Cinema e Vídeo do 
Instituto Dragão do Mar.  

(viii) Criação do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do 
Estado do Ceará - COPEA por meio da Lei Nº 13.078 (Anexo 49), de 
20/12/2000, assinada pelo então Governador Tasso Jereissati. O 
Conselho possibilita que o Ceará exerça, de fato, a preservação dos seus 
bens patrimoniais de caráter material e imaterial. O Conselho é composto 
por 24 membros, sendo presidido pelo Secretário da Cultura 

 
Em 2002, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o Instituto 

Dragão do Mar não recebeu recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, 
obrigando o Secretário a fechar cursos e realizar a incorporação dos núcleos do 
Instituto ao Centro Dragão do Mar. Ressalta-se que, mesmo com a mudança 
política-administrativa, ainda foi mantida uma certa continuidade da gestão anterior, 
como a permanência de alguns cursos do Instituto Dragão do Mar e o andamento de 
alguns projetos.   

Com a renúncia do Governador Tasso Jereissati para concorrer ao 
Senado, assume o Governo do Estado do Ceará, Beni Veras, para o período de 5 de 
abril de 2002 a 1 de janeiro de 2003. Não houve alterações nas ações em relação a 
pasta da Cultura.  
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O período compreendido entre os governos Tasso-Ciro-Tasso-Tasso 
trouxe avanços significativos sobre o papel da Cultura no desenvolvimento do 
local/estado, ocupando lugar privilegiado nesses governos. Por meio da Secretaria 
de Cultura ocorreram projetos de infraestrutura nos equipamentos culturais, a 
implantação de um programa de formação continuada em diferentes linguagens para 
os artistas e gestores culturais, a instalação do polo de cinema (traçado por várias 
gestões), entre outros. No entanto, ressalta-se que mesmo com esses bons 
exemplos, o “governo mudacionista” se mostrou excludente, apresentando baixos 
índices sociais no período, mesmo diante do crescimento da economia do estado. 
Em 2002, o Ceará apresentou a 4ª maior taxa de pobreza dentre as 27 unidades 
(Estados e o Distrito Federal). (BARBALHO, 2000; BARRETO; MENEZES, 2014)   

 

 
 
5.5 Lúcio Alcântara (2003 a 2006)   
 

Tomando como referência o “Plano de Governo CEARÁ CIDADANIA: 
crescimento com inclusão social” foi elaborado o Plano Estadual da Cultura 2003-
2006, na gestão da secretaria Claudia Leitão, que estabelecia as bases de uma 
política Cultural para o Estado do Ceará onde a Cultura fosse pensada de maneira 
transversal a todos os eixos do governo. O Plano foi concebido tomando a Cultura 
como um vetor de desenvolvimento e levando em consideração a riqueza e a 
diversidade do patrimônio Cultural do Estado.  Dessa forma, no plano foi definida 
uma política pública em que a Cultura foi compreendida de forma transversal 
estando presente em todos os eixos do governo: Ceará Empreendedor, Ceará Vida 
Melhor, Ceará Integração e Ceará - o Estado a serviço do cidadão13 (LEITÃO, 2007).  

 
Tabela 20 – Eixos do Ceará Cidadania X transversalidade com a Cultura 

EIXOS TRANSVERSALIDADE COM A CULTURA 
Ceará 
Empreendedor 

Considera-se que o empreendedorismo Cultural representa uma das 
importantes opções para o Estado, no sentido de permitir a reconfiguração do 
perfil do trabalhador cearense, que poderá desenvolver novos negócios e 
profissões voltadas ao mercado de bens simbólicos. 

Ceará Vida Melhor O plano de governo elege a melhoria da qualidade de vida dos cearenses 
como um dos seus eixos, compreendendo a Cultura como elemento 
fundamental nesse processo. Experiências têm demonstrado que as ações 
culturais podem enfrentar o esgarçamento do tecido social das cidades. A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 O Governo Estadual adotou, no ano de 2004, um sistema de gestão baseado na Gestão Pública 
por Resultados – GPR.  Para tanto, o Governo adotou os quatro eixos no marco lógico do Plano de 
Governo para o estabelecimento de metas e de seus indicadores (NOGUEIRA; PONTES, 2014). 
 
!

!

No BRASIL 
Decreto n. 3.551, de 4 de agosto de 2000 (Anexo 50) - será instituído o seu Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial. Esse Programa se propõe a viabilizar projetos de 
identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do 
patrimônio Cultural, por meio 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. (IPHAN, 2000). 
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violência urbana, o vandalismo, o tráfico de drogas, enfim, grande parte das 
mazelas das nossas sociedades poderia ser neutralizada a partir da 
compreensão de que a Cultura conforma ações relativas a inúmeras pastas 
governamentais, como segurança pública, turismo, educação, saúde, esporte 
e juventude, desenvolvimento econômico etc. Por outro lado, a Cultura poderá 
facilitar as ações públicas no sentido da regionalização, isto é, a Cultura 
poderá rever a tradicional relação “centro / periferia”, revelando vocações 
regionais, revertendo a macrocefalia da capital em relação às diversas regiões 
do Estado. 

Ceará Integração  A Cultura constitui uma pasta estratégica na criação de canais de 
interlocução dos diversos grupos sociais, para que se atinja uma real 
integração entre regiões a partir da valorização do território. Pelo seu caráter 
transversal, a Cultura deve ser compreendida como este instrumento 
facilitador das ações das diversas secretarias estaduais e municipais. Não se 
pode buscar integração entre regiões se não se compreender que todas elas, 
independentemente de terem alcançado bons índices de educação formal, 
são protagonistas de suas próprias Culturas. É neste sentido que não se pode 
falar de “interiorização da Cultura” como se pode falar de interiorização da 
indústria, do turismo da ciência e tecnologia etc. 

Ceará - o Estado a 
serviço do cidadão 

A Cultura é um campo fértil para criar sociabilidades, para originar laços de 
solidariedade e fortalecer o sentimento de pertença a uma determinada 
coletividade. Assim, as ações culturais serão instrumentos para o 
estabelecimento do diálogo entre a sociedade civil e o poder público, 
auxiliando na construção de processos integrados e solidários, formando 
extensa rede de cooperação. Posicionar o Estado a serviço do cidadão é 
compreender a pluralidade de interesses, compreensão esta baseada no 
conhecimento das Culturas locais. O campo Cultural permite trabalhar as 
subjetividades, elementos fundamentais para a criação de “espaços de 
diálogo” com o diverso, na busca dos interesses coletivos. 

Fonte: Ceará, 2003; Leitão, 2007 
 

A gestão de Cláudia Leitão iniciou com a herança da redução dos 
recursos do FAT e o problema (mudança político-administrativa) com o Instituto 
Dragão do Mar, herdado da gestão anterior. Dando continuidade as ações de Nilton 
Almeida, a Secretaria utilizou a infraestrutura do Centro Dragão do Mar para 
conciliar as atividades de formação que ocorriam no Instituto.  Ainda assim, no 
período foram realizados projetos em parcerias com outras secretarias e/ou 
instituições com intuito de dar conta das transversalidades com os eixos do Plano de 
Governo. Assim, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia foram 
implementados:  

 
(i) Projeto “Mestres da Cantaria”, (formação de 600 horas) com 

professores da Escola de Cantaria do Mosteiro de Batalha em 
Portugal. Paralelo à formação foi pensado a construção de uma 
incubadora com os profissionais formados no curso em Limoeiro do 
Norte, no intuito de aplicar os diversos usos da pedra da cantaria, 
presentes no Vale do Jaguaribe, em prol do desenvolvimento 
regional;  

(ii) Oferta, via Secult, de  formação profissional em várias áreas 
relacionadas à Economia Criativa nos Centros de Vocação 
Tecnológica construídos em cada macrorregião do Estado. Os 
cursos abordavam diversos setores criativos como: desenho para 
histórias em quadrinhos e de produção de curtas metragens em 
Limoeiro do Norte; audiovisual modular e edição não linear em 
Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza; design para a transformação 
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do artesanato em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Itapipoca; serigrafia 
artística e de desenho, de patchwork/bordados, pintura e gravura, 
além de oficinas de criatividade com joalheiros e aprendizes em 
Quixeramobim. 

 
Com o Sebrae, a parceria ocorreu no âmbito do empreendedorismo 

Cultural e resultou na participação efetiva da Secult na feiras do Sebrae ofertando 
oficina e cursos para artistas e produtores culturais. Segundo Leitão (2007), o 
“Circuito Ceará de Cultura” tornou-se uma referência no que concerne o fomento aos 
arranjos produtivos das artes e da Cultura assim como à produção, distribuição e 
consumo de bens e serviços culturais”. Aos poucos, os produtos simbólicos e / ou 
negócios culturais começaram a fazer parte da oferta nas feiras em que produtos 
agrícolas ou do setor de pecuária eram predominantes (LEITÃO, 2007). 

Nesse governo também foi criado o Conselho Estadual de Cultura (Lei Nº 
13.400/04) que tinha como função “emitir parecer sobre os planos anual e plurianual 
da Secretaria de Cultura e de suas entidades vinculadas, assim como as diretrizes 
gerais relativas aos incentivos estaduais à Cultura, principalmente os do Fundo 
Estadual da Cultura” (SILVA, 2006, p.21).   

Houve também o trabalho junto ao setor de turismo. O resultado dessa 
aproximação foi a criação de 11 fóruns regionais de turismo e Cultura em todo o 
Ceará. Desta forma, a indústria do turismo e da Cultura tinham a oportunidade de   
“otimizar suas ações promovendo de forma coordenada o desenvolvimento das 
diversas regiões cearenses”. O resultado do trabalho conjunto foi que todos os 
eventos estruturantes da Secult passaram a compor o calendário turístico do Estado: 
o Festival Música Popular Brasileira na Serra da Ibiapaba; o Festival Internacional de 
Violeiros, Trovadores e Repentistas no Sertão Central; o Encontro Mestres do 
Mundo no Vale do Jaguaribe; o Festival Nordestino de Teatro no Maciço de Baturité; 
o Festival de Dança no Litoral Oeste e Vale do Curú; O Festival do Inhamuns - Circo, 
Bonecos e Arte de rua; o Festival de Música de Câmara do Centro Sul e Vale do 
Salgado; Festa do Livro e da Leitura de Aracati e do litoral leste; Mostra Cariri das 
Artes, Cultura em Movimento – Secult Itinerante (LEITÃO, 2007). 

Ressalta-se ainda, que em 2003 o estado do Ceará inovou em relação “à 
formulação de políticas públicas de fomento ao patrimônio imaterial quando instituiu, 
por meio da Lei nº. 13.351, de 22 de agosto de 2003 (regulamentada pelo decreto nº. 
27.229, de 28 de outubro de 2003) o Registro dos Mestres da Cultura Tradicional 
Popular“ (FORTUNA, 2006, p.50 apud LEITÃO, 2007, s/d). O propósito da Lei dos 
Mestres da Cultura estava voltado à proteção dos saberes e dos fazeres tradicionais 
relativos às diversas expressões das Culturas tradicionais cearenses (LEITÃO, 
2007). 

Também foi nesse governo que houve a revisão da Lei Jereissati e foi 
sancionada uma nova legislação para o financiamento à Cultura no estado, a Lei 
13.811, de 16 de agosto de 2006, ano dos 40 anos da Secult, instituindo o Sistema 
Estadual de Cultura que se integrava ao Sistema Nacional de Cultura e englobava 
conceitos como diversidade e pluralismo, cidadania Cultural, inclusão social, 
acessibilidade e participação da sociedade alinhados aos eixos do Plano de 
Governo. Na lei também estava prevista a realização de editais por parte do poder 
público a ser financiado com recursos do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e como 
instrumento para assegurar a nova política de acesso democrático de toda a 
sociedade aos investimentos governamentais. (GADELHA; BARBALHO, 2017). 
Conforme Leitão (2007, s/p): 
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A política de editais em todas as linguagens artísticas (música, dança, teatro, 
literatura, artes visuais, audiovisual) e nas diversas manifestações culturais 
(gastronomia, festas populares etc.) permitiu fomentar de forma contínua as 
diversas produções culturais do Estado, permitindo aos seus atores a 
possibilidade de aperfeiçoamento de seus produtos e serviços culturais, 
garantidos através de recursos do Fundo Estadual da Cultura na ordem de 
pelo menos 50%. 
 

Ainda nesse período ocorreram a concretização dos seguintes projetos: 
 
(iii) Projeto Ceará Natal de Luz (2003) – Fortaleza que abrangeu as 

áreas de música, artes cênicas, artesanato, folclore e patrimônio 
histórico e artístico, contando com apresentações de corais natalinos 
em igrejas e praças públicas dos bairros de Fortaleza. Nesse 
mesmo ano, foi concedido apoio ao CDL para a execução do projeto 
natalino com programação sistemática.  

(iv) Por meio do Decreto 13.470, de 18 de maio de 2004 (Anexo 51), o 
DIA DO CEARÁ passa a fazer parte do calendário histórico 
cearense como dever cívico do nosso povo em comemorar as 
maravilhas do Estado. 

(v) Programa Monumenta – recuperação do Teatro da Ribeira dos Icós 
(2003-2004) 

(vi) Rede de Teatros e Centros culturais (2004); 
(vii) Bolsa Talentos da Cultura (2004) 
(viii) Construção compartilhada dos Sistemas Municipais de Cultura; 
(ix) O Cineclube MIS, criado em 2004, passou a ser um espaço de 

exibição de filmes gratuitamente oferecido pelo Museu da Imagem e 
do Som do Ceará 

(x) Selo de Responsabilidade da Cultural instituído pela Lei no. 13.426, 
de 30 de dezembro de 2003, com o fim de promover o 
reconhecimento público às “pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, com ou sem fins lucrativos, que comprovadamente apoiem 
o desenvolvimento das ações culturais direcionadas ao 
engrandecimento Cultural do Estado do Ceará”; 

(xi) Programa de Agentes da Leitura realizado junto ao Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza (FECOP), com o objetivo de promover a 
democratização do acesso ao livro e à leitura por meio de diversas 
atividades mediadoras ancoradas em acervos bibliográficos que, 
mais tarde, são integrados ao acervo das bibliotecas públicas 
municipais e/ou comunitárias. 

(xii) Programa de Bolsa Talentos da Cultura com recursos do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) em 4 categorias: Bolsa 
Artista; Bolsa Agente Cultural; Bolsa Memória; Bolsa Talento Jovem;  

(xiii) Editais em diversas linguagens; 
(xiv) Plano da Bacia Cultural do Araripe; 
(xv) Criação do Criativa Bureau; 
(xvi) Patrocínio à escola de samba Estação Primeira da Mangueira (RJ) 

com repasse do Fundo Estadual de Cultura.14 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Tal patrocínio gerou grande polêmica no Estado cujo  padrinho do projeto de patrocínio foi o 
ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes (O Globo, 2006) 
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(xvii) Projeto Cultura em Movimento: Secult Itinerante. Projeto que 
compôs um dos programas – Programa Valorização das Culturas 
regionais – do Plano Estadual de Cultura da referida gestão, 
objetivando analisar as ações de governo e os resultados da 
articulação realizada pelo Projeto, no que diz respeito a relação 
capital interior (LIMA, 2014). 

(xviii) Lei no 13.811/06, conhecida como Lei do SIEC, por instituir o 
Sistema Estadual da Cultura, criado em convergência com o esforço 
do governo federal em estabelecer o Sistema Nacional de Cultura e 
fortalecer o pacto federativo no campo. 

(xix) Criação do Centro Cultural Bom Jardim; 
 

Por fim, vale apontar que no governo de Lúcio Alcântara, mesmo com a 
insuficiência “de quadros técnicos, de um órgão específico dotado de maior estrutura 
e de melhores condições de trabalho e de uma efetiva política pública de patrimônio”, 
registrou um aumento de bens tombados15 no período da gestão do Governador 
(DUARTE JUNIOR; JUCÁ NETO; ANDRADE, 2017, p.13).  
 
 A gestão da Secretária foi reconhecida nacionalmente com a 

concessão, em 2006, do Prêmio Cultura Viva, do Ministério da 
Cultura, quando a Secult-CE conquistou o 1º lugar na categoria 
Gestão Pública pela implantação do programa Valorização das 
Culturas Regionais (junho de 2006). A administração de Leitão 
também rendeu à Secretaria de Cultura do Ceará o 1º lugar na 
categoria experiência de Gestão pelo projeto Cultura em Movimento-
Secult Itinerante do Prêmio Pensarte de Gestão Cultural, promovido 
pelo Instituto Pensarte de São Paulo (MINC, 2011). 
 

 

 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Para conhecimento completo do acervo mencionado, consultar 
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/patrimonio-Cultural/patrimonio-material/bens-tombados. 

!

Mecenato Estadual e as principais mudanças em relação à Lei Jereissati 
 

1. Como forma de tornar mais democráticas as informações para captação de recursos por 
essa via, prevê a publicação do Edital Mecenas para definição do procedimento de 
inscrição, avaliação e julgamento dos projetos culturais, sob a responsabilidade da 
Comissão Estadual de Incentivo à Cultura (CEIC); 
2. O percentual máximo de dedução fiscal manteve-se em até 2% do ICMS devido 
mensalmente, entretanto, não há mais os limites estabelecidos de acordo com as 
modalidades (100% para doação, 80% no caso de patrocínio e 50% no caso de 
investimento). Não será mais exigida contrapartida do contribuinte incentivador, desde que 
o valor incentivado não ultrapasse o percentual definido do incentivo fiscal; 
3. O incentivo fiscal poderá atingir 100% do valor do projeto, inclusive a sua concessão 
pode envolver 1 (um) ou mais contribuintes para um só projeto; 
4. O limite financeiro mensal para o mecenato estadual (teto da renúncia fiscal) passa a ser 
definido por meio de portaria conjunta expedida no início de cada exercício pelos 
Secretários de Cultura e da Fazenda. 

(BARBALHO, 2017, p.18) 

Em tempo: 
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 Na gestão de Luizianne Lins, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
foi construido o pioneiro Sistema Municipal de Cultura para pensar 
ações pactuadas e complementares entre as esferas federal, 
estadual e municipal, no desafio comum para a necessária 
democratização da Cultura a partir da democracia participativa. 
Nesse sentido, em 2005 foi desenvolvido o Plano Municipal de 
Cultura, documento norteador de uma política pública de Cultura 
para os próximos dez anos. 
 

 
5.6 Cid Gomes (2007 a 2010)  
  

O Governo do Cid Gomes inicia com grande expectativa de garantir a 
continuidade dos programas exitosos das gestões anteriores. Entretanto, nos seus 
dois governos, em decorrência de decisões e descontinuidades de programas, 
resultou em um crescimento tímido da Cultura, mesmo com o crescimento dos 
recursos para pasta. 

No Governo de 2007 – 2010, foi indicado para assumir o cargo de 
Secretário de Cultura, Francisco Auto Filho, marcado por altos índices de 
investimentos na política do livro e da leitura: implantação e modernização das 
bibliotecas públicas municipais; na aquisição de acervo (inclusive de autores 
cearenses); qualificação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas; ampliação da 
Bienal Internacional do Livro e da Leitura; criação do Prêmio Literário para Autor(a) 
Cearense (investimento do Tesouro Estadual na ordem de R$ 2 milhões, 
contemplando 110 projetos dentre 14 categorias), incentivo à criação do Fórum de 
Literatura, do Livro e da Leitura do Estado do Ceará, publicação de 4 números das 
revista da Cultura Enredo, incremento do investimento nos Editais de Incentivo às 
Artes e, finalmente, com a publicação de mais de 110 títulos entre a Coleção Nossa 
Cultura, Edições Theatro José de Alencar, Coleção Barão de Studart e apoios 
editoriais. 

Para além dessas ações, sua gestão também foi marcada pelas seguintes 
ações:  
 

i) Lançamento do I Edital Ponto de Cultura do Ceará, edital de convênio 
estadual de Pontos de Cultura, parceria com governo Federal fazia parte 
do processo de descentralização do Cultura Viva, iniciado no mesmo ano, 
com o Programa Mais Cultura.  O Edital contemplava 100 Pontos, 
conveniados diretamente com a Secult, em 2008. Em 2010, com o 
lançamento do II Edital Ponto de Cultura foram contemplados mais 100 
novos Pontos. 16 

ii) Em 2009, parceria da Secult com a Fundação Memorial Patativa do 
Assaré nos 100 anos de Patativa do Assaré, ocorreu o lançamento do  
projeto Patativa do Assaré Encanta em todo Canto, programação 
itinerante em  95 municípios do Ceará, com objetivo de difundir a 
importância da poesia popular pelo Estado. 

iii) Lançamento do projeto “Preservação e Identidade Cultural (Que História é 
essa?), com objetivo de promover ações de preservação do patrimônio 
histórico-Cultural do Ceará. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Na época houve um houve o fortalecimento dos 100 pontos primeiros de Cultura e ainda assim, foi 
feito o outro convênio para mais 100 pontos.  
!

Em tempo: 
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iv) A TVC saiu da Secult e foi atrelada a Casa Civil. 
v) (2009 – 2010) Projeto Formação em Rede da Secult que visava 

descentralizar ações de formação e capacitação em arte e Cultura. Esta 
operação em Rede incluiu ensino presencial, videoconferências e ensino à 
distância pela TV, bem como ações formativas nas mais diversas áreas da 
Cultura. Para a realização da Formação em Rede foram feitos convênios 
entre a Secult e instituições cearenses que possuiam reconhecido trabalho 
de formação em Cultura, com o intuito de promover o intercâmbio de 
professores e atividades. Isso resultou na formação de 380 mil pessoas 
em 136 municípios com o recurso de R$ 25 milhões.  

 
A primeira gestão do Governador Cid Gomes finalizou deixando em 

aberto as obras de integração da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel 
ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), anunciadas em 2009, o 
restauro do Theatro José de Alencar e a criação da Pinacoteca do Estado.  Cid 
Gomes foi reeleito em 2014 e com as críticas recebidas à sua gestão, Auto Filho não 
é convidado para continuar sua atividades na pasta. 

 
5.7 Cid Gomes (2011 a 2014) 
 

No segundo Governo, Cid Gomes indica Francisco José Pinheiro para a 
função de Secretário de Cultura. Em virtude de seu mandato político, sua gestão foi 
marcada por períodos de sazonalidades e por diversas vezes ele teve que ser 
substituído pela secretária-adjunta, Maninha Morais. No período em que foi gestor 
da pasta da Cultura (2011 – 2013), destacam-se as seguintes ações: 

 
i) I Encontro Regional de Cultura com Gestores Municipais e Sociedade Civil 

que ocorreu nas 14 macrorregiões do estado (2012); 
ii) Iniciativa dos processos de licitação dos equipamentos culturais;  
iii) Aquisição do prédio do Cine São Luiz pelo Governo do Estado do Ceará, 

em outubro de 2011;  
iv) Obras de restauração e recuperação, em 2013, do 

Cine São Luiz incluíram um pacote de melhorias nos sistemas de 
iluminação, acústica, climatização, piso e revestimento) e equipamentos 
de projeção, garantindo  que o equipamento Cultural retornasse à cena, 
como Cineteatro;   

v) Início do processo em prol de um concurso público para a pasta; 
vi) Reforma e reinauguração do Teatro Carlos Câmara (set. 2012) em 

homenagem ao teatrólogo Carlos Câmara (1881-1939). Outrora 
pertencente à Secretaria do Turismo (Setur), na reinauguração passou 
para a gestão da Secretaria da Cultura do Estado (Secult). 

vii) Lançamento do I Edital do Humor do Ceará (2013), no valor de R$ 500 
mil, que foi uma das ações que integraram a “Virada Cultural”, anunciada 
pelo governador em setembro de 2012. 

viii) Inauguração do Porto Iracema das Artes (2013), uma escola de artes do 
Governo do Estado do Ceará, ligada à Secretaria da Cultura, com gestão 
do Instituto Dragão do Mar. Além de formar profissionais críticos que 
atuem no campo das artes em suas diversas linguagens, a escola também 
se diferencia pelos processos formativos. 
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 Vale o destaque para o retorno ao governo do ex-secretário Paulo 
Linhares, em 2012, assumindo a presidência do Instituto de Arte e Cultura do Ceará 
(IACC), uma Organização Social, na época, era responsável pela administração do 
Centro Dragão do Mar, do Porto Iracema das Artes, do Centro Cultural do Bom 
Jardim, da Escola de Artes e Ofícios Tomaz Pompeu Sobrinho.  

Em setembro de 2013, com a saída de Francisco José Pinheiro da 
Secretaria para ocupar sua cadeira na Assembleia Legislativa, assumiu Paulo de 
Tarso Bernardes Mamede (9/2013 a 12/2014). Em sua primeira declaração, 
prometeu atuar na defesa da reformulação da Lei do Mecenato, no intuito de 
incrementar o financiamento público de projetos. Suas ações que podem ser 
destacadas no período:   

 
i) Licitação das obras do Arquivo Público, Museu do Ceará e Biblioteca 

Menezes Pimentel;  
ii) Reinauguração do Cineteatro São Luiz, em dez de 2014. 
iii) Conclusão da primeira etapa de reforma do Centro Dragão do Mar 

de Arte e Cultura; 
iv) Início da reforma em três galpões para abrigar a Pinacoteca;  
v) Reformas: Casa de Saberes do Cego Aderaldo em Quixadá / 

Theatro José de Alencar / sede do Ceará Criativo; 
vi) Aumento de 30% de arrecadação em editais (R$ 22 milhões do 

convênio com a Agência Nacional de Cinema – Ancine; R$ 5 
milhões com o Ministério da Cultura – MEC; R$ 4 milhões da 
Petrobrás; R$ 10,5 milhões assegurados para a Pinacoteca do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Social  - BNDES; 

vii) Recuperação de alguns Pontos de Cultura. 
 

O Secretário Paulo Mamede finalizou sua gestão sem conseguir iniciar a 
obra da reforma geral da Biblioteca Pública Menezes Pimentel. Vale ainda o 
destaque que, em relação aos bens tombados, o governo de Cid Gomes não 
apresentou continuidade do esforço realizado no Governo de Lúcio Alcântara. Essa 
situação no Governo Cid Gomes está relacionada pelo funcionamento errático do 
Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – COEPA, durante o período 2007 a 2014 
(DUARTE JUNIOR; JUCÁ NETO; ANDRADE, 2017).  

Após um governo de oito anos marcado por uma administração de 
grandes obras, principalmente de fomento à economia, entre idas e vindas, as duas 
gestões de Cid Gomes correspondem ao pior período que o Estado teve na Cultura, 
em mais de 20 anos. 
 

 
 
  

!

Em Fortaleza - O Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) foi criado 
em 2010, como espaço privilegiado de encontro entre a sociedade e o 
Poder Público para o debate, a elaboração e o controle social das políticas 
culturais do município. A democracia Cultural passa, necessariamente, pela 
organização social e política da população e sua maior participação na 
esfera pública.  



! 50!

5.8 Camilo Santana (2015 a 2017) 
 

Para dar suporte à gestão (2015-2018), o Plano de Governo de Camilo 
Santana foi elaborado a partir do documento ‘Os 7 Cearás’ (Anexo 52). Esse 
documento foi pensado a partir de sete eixos temáticos: 
 

1 Ceará da Gestão Democrática por Resultado:  Planejamento 
Participativo – Gestão Pública – Economia e Finanças. 
 
2 Ceará Acolhedor:  Gestão de Pessoas – Assistência Social (SUAS) – 
Política Habitacional – Políticas de Inclusão – Política sobre Drogas – 
Direitos Humanos. 
 
3 Ceará de Oportunidades: – Indústria – Comércio – Empreendedorismo 
– Turismo – Nova Economia – Trabalho e Renda – Agricultura Familiar – 
Reforma Agrária – Agronegócio (agricultura irrigada, floricultura, 
fruticultura, aquicultura e pesca) - Artesanato. 
 
4 Ceará Sustentável: Recursos Hídricos – Meio Ambiente – Infraestrutura 
– Energia. 
 
5 Ceará do Conhecimento: Educação – CULTURA – Ciência, 
Tecnologia e Inovação – Educação Superior. 
 
6 Ceará Saudável: Saúde – Esporte – Saneamento. 
 
7 Ceará Pacífico: Segurança Pública – Política sobre Drogas –
Desenvolvimento Urbano – Justiça – Direitos Humanos.   

 
Nesse documento, o governador afirma que “a política pública estadual 

para a Cultura é uma ação ancorada em princípios, operações, procedimentos 
administrativos e orçamentários, sendo a essência da Gestão Pública a capacidade 
de liderar processos de formulação, implementação e avaliação das políticas 
públicas” (CEARÁ, 2014, p.206). Nesse sentido, Camilo Santana se dispôs, e segue 
fazendo, a dialogar de forma efetiva e permanente na construção de instrumentos de 
desenvolvimento da Cultura, respeitando toda a sua transversalidade e diversidade. 
O Governador assumiu o compromisso de destinar 1,5% do Orçamento Estadual 
para a Cultura, meta quase alcançada até o presente momento. Além disso e, dando 
continuidade aos avanços implementados na gestão anterior, se propôs a realizar 
concurso público para a Secretaria de Cultura, recentemente divulgado17, manter e 
criar equipamentos culturais nos munícipios do Estado e ampliar a rede dos Pontos 
de Cultura para todos os municípios do Ceará (CEARÁ, 2014).   

O governo de Camilo Santana iniciou com a mudança da configuração 
das macrorregiões de planejamento do Estado.  Essa mudança “justifica-se pelo fato 
do espaço geográfico ser dinâmico sendo alvo de mudanças geossocioeconômicas 
ao longo do tempo” (SECULT, 2015, p.4). Na antiga configuração das regiões de 
planejamento utilizava-se a divisão das macrorregiões às quais classificavam os 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 “Governador anuncia primeiro concurso público de 2018” - 
http://www.ceara.gov.br/2018/01/16/governador-anuncia-primeiro-concurso-publico-de-2018/ 
!



! 51!

municípios do Estado em apenas oito áreas, a saber: Região Metropolitana de 
Fortaleza – RMF, Litoral Leste/Vale do Jaguaribe, Baturité, Cariri/Centro Sul, Sertão 
dos Inhamuns, Sobral/ Ibiapaba, Litoral Oeste e Sertão Central.  

Por meio da Lei Complementar nº 154 do ano de 2015, foram criadas  
quatorze regiões de planejamento do Estado do Ceará para compor a nova estrutura, 
distinguindo áreas que antes eram agregadas no modelo das macrorregiões, a 
exemplo das regiões da Ibiapaba, Sobral, Litoral Leste, Vale do Jaguaribe, Cariri, 
Centro Sul, Litoral Norte e Litoral Oeste/Vale do Curu. O intuito dessa nova 
modelagem era contribuir para garantir um planejamento regional mais eficaz para o 
Estado. As 14 macrorregiões são as seguintes: Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, 
Litoral Leste, Litoral Norte, Litoral Oeste / Vale do Curu, Maciço de Baturité, Serra da 
Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão dos Crateús, Sertão dos 
Inhamuns, Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe (CEARÁ, 2015). Na Figura a seguir 
mostra as duas configurações das regiões de planejamento:    
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Figura 1 -  Nova configuração das macrorregiões de planejamento 
 

 
Fonte: Secult, 2015 
 

Nessa nova modelagem das macrorregiões de planejamento do Estado, o 
governador indicou Guilherme Sampaio para Secretaria da Cultura. Em suas 
primeiras falas, o Secretário se comprometeu em defender uma autoafirmação do 
povo cearense com a Cultura local (MARTINS, 2015, s/p):  

 
Eu acho que esse é um dos papéis prioritários do Estado, e uma palavra 
que me definiria à frente da secretaria de Cultura é afirmação da Cultura 
cearense. Nós não podemos nos relacionar com o universal sem afirmar 
quem somos, porque corremos o risco de nos perder. O marco zero da 
relação é ter a força de saber quem você é.  

 
Tomando como premissa que a cidade de Fortaleza foi forjada nas 

tradições culturais do Interior do Estado, Guilherme Sampaio apostava na 
descentralização dos recursos para Cultura também no interior do Ceará. Em uma 
de suas propostas para a gestão da pasta, 50% dos recursos de editais seriam 
destinados para a Capital e a outra metade para o Interior do Estado, repartidas de 
forma igualitária para as 14 macrorregiões do Estado.  

Na gestão de Guilherme Sampaio (2015-2016) foram realizadas as 
seguintes ações: 

 
(i) Lançamento dos editais de apoio previsto no Sistema Estadual de 

Cultura (SIEC), Carnaval do Ceará, Ceará da Paixão, Ceará Junino 
e Ceará Natal de Luz com seu efetivo pagamento e lançamento do 
edital de X Incentivo as artes e XII Edital Cinema e vídeo; 

(ii) Reabertura do Cineteatro São Luiz (2015) com uma programação 
Cultural garantida, via contrato com o Instituto Dragão do Mar; 

(iii) Criação do Programa Escola no Cinema; 
(iv) Construção do Plano Plurianual –PPA (2015-2019) incluindo linhas 

orçamentárias especificas para os equipamentos culturais e as 
linguagens artísticas; 
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(v) Continuidade do processo do concurso público para Secult, iniciado 
na gestão anterior (2010-2014); 

(vi) Sequência aos processos de licitação da reforma da Biblioteca 
Pública Menezes Pimentel, do Arquivo e do Centro Cultural Bom 
Jardim; 

(vii) Lançamento do Mapa Cultural do Ceará, uma ação que inclui um 
amplo diagnóstico das manifestações, diversidades e da produção 
Cultural em todo o Estado, de acordo com as diretrizes da política 
Cultural do Ceará, de democratização do acesso aos bens e ações 
artísticas e culturais e de ampliação das políticas culturais no Interior 
do Estado; 

(viii) Revisão e envio do PL do Plano Estadual de Cutura (PEC) com 
encaminhamento para a Assembleia Legislativa; 

 
 

 
 

Guilherme Sampaio renunciou em fevereiro de 2016, alegando dificuldade 
de execução dos projetos e ressaltando interesses eleitorais para deixar a função. 
No seu lugar, seu secretário-adjunto Fabiano Santos Piúba18  assumiu a pasta 
garantindo a continuidade do plano traçado pelo governo Camilo Santana.   

O Secretário Fabiano Piúba, em uma entrevista concedida junto a sua 
Secretária-adjunta, Suzete Nunes, elencou as ações dos dois anos de trabalho: 
 

(ix) Aprovação do Plano Estadual da Cultura instituída pela Lei 16.016 
de 01 de junho de 2016; 

(x) Reforma e reabertura do Centro Cultural Bom Jardim (agosto/2016), 
com administração da OS Instituto Dragão do Mar (IDM); 

(xi) Desenvolvimento e lançamento do Mapa Cultura do Ceará em 
plataforma digital em parceria com o Instituto TIM e Ministério Da 
Cultura (mapa.cultura.ce.gov.bv) para cadastro e geração de dados 
e indicadores de agentes culturais (pessoa física e jurídica, órgãos 
públicos, projetos, eventos e equipamentos, na perspectiva da 
gestão em rede compartilhada com os municípios e sociedade civil 
no âmbito do sistema estadual da cultura. O Mapa constitui-se em 
lócus com vistas a aperfeiçoamento a gestão da informação e de 
governança das políticas, por meio da tecnologia digital (2016); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Fabiano do Santos já havia trabalhado na Secretaria da Cultura na gestão de Claudia Leitão, como 
responsável pelo Programa Agentes da Leitura. Ele também fez parte da equipe de cultua na gestão 
de Auto Filho.    

!

VALE CULTURA – ocorreu, em novembro de 2015, em Fortaleza, no  Museu da 
Indústria o “Rodada Vale-Cultura”, programa do Ministério da Cultura (Minc) que visa 
promover o Programa de Cultura do Trabalhador, como parte da estratégia de 
divulgação para o fomento do programa. Entre os benefícios promovidos pelo programa 
estão o desenvolvimento Cultural, a qualificação profissional, mais acesso a produtos e 
eventos culturais. Além disso, o programa apresenta melhorias nos relacionamentos, 
com atrações e retenção de novos talentos. O evento teve o apoio da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e do Governo do Estado do Ceará.  
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(xii) Desenvolvimento e lançamento da plataforma de inscrição e seleção 
on line dos editais no âmbito da Secretaria da Cultura, vinculado ao 
Mapa cultural do Ceará(editais.cultura.ce.gov.br) ; 

(xiii) Revisão e ampliação do XI Incentivo às Artes e junto aos Fóruns 
de Linguagens com leituras abertas e consulta pública, incorporando 
novas linguagens e categorias, Ampliou-se também o total de 
investimentos para 5,6 milhões e o número de projetos para 222 
agentes beneficiados na capital e interior em 9 linguagens (- Artes 
Visuais, Circo, Dança, Fotografia, Humor, Música, Teatro e 
Literatura); 

(xiv) Lançamento do edital Cultura LGBT, primeiro edital no estado com 
essa temática, atendendo uma demanda histórica do Fórum LGBT 
(2016); 

(xv) Realização anual do Festival Musica na Ibiapaba, Encontros 
mestres do mundo e Maloca Dragão e XII Bienal Internacional do 
Livro do Ceará. Em todos esses eventos houve renovação e 
ampliação da programação, sobretudo na área formativa; 

(xvi) Desenvolvimento e lançamento do Programa Estadual de 
Desenvolvimento do Audiovisual e da Arte Cultural Digital - 
Programa Ceará Filmes que está dividido em sete eixos: Produção, 
Distribuição, Exibição, Preservação, Formação, Rede Institucional e 
Legislação. Três das ações do Programa são em parceria com a 
ANCINE e contam com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA): o Edital Ceará de Cinema e Vídeo, por meio da Linha de 
Arranjos Regionais; a instalação de cinemas em dez municípios 
cearenses, por meio do Programa Cinema da Cidade; e o 
lançamento do edital TVC Ceará. O total do investimento é de 
R$ 59,5 milhões, sendo R$ 40 milhões do FSA e R$ 19,5 milhões do 
Estado do Ceará. O programa é fruto de uma construção social e 
coletiva, das contribuições da sociedade civil e da parceria da 
Câmara Setorial do Audiovisual e do Fórum Cearense de Cinema e 
Vídeo (BRASIL,2017); 

(xvii) Criação do I Edital TV, uma parceria da Secult com a Casa Civil; 
(xviii) Desenvolvimento do Programa Ceará Música tem com propósito 

fomentar o desenvolvimento da produção musical cearense, 
constituindo um programa estratégico de política pública de Cultura 
para o fortalecimento dos arranjos criativos e produtivos do setor da 
música no Estado. Parceria com o Fórum da Música do Ceará e a 
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará / Instituto Dragão do Mar 
(CEARÁ, 2017); 

(xix) Estruturação do Ceará Criativo como um programa para o 
desenvolvimento da economia criativa que inclui o projeto Estação 
das Artes, complexo a ser instalado na estação João Felipe para 
construção da pinacoteca, mercado criativo de forma articulados 
com outros programas e projetos que abrange o Ceará Filmes, 
Ceará Música, Programa escolas da Cultura, dentre outros; 

(xx) Em prol das arte e Economia Criativa, por meio do Instituto Dragão 
do Mar, foi dado início a negociações para articular “Hub da Cultura”, 
uma rede de festivais / eventos/ rodada de negócios/ ação de 
formação que circulam e fortalecem a cena em que o Festival 
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Maloca Dragão será ponto de conexão da artes do Ceará com os 
países da América Latina, África e Europa (CEARÁ, 2018); 

(xxi) PIB da Cultura, a ser desenvolvido em parceria com o IPECE e 
IBGE, que estabelece um indicador específico que permita avaliar a 
participação do setor Cultural no PIB do Estado do Ceará, através 
das seguintes ações: I – sistematização dos dados sobre a 
participação da economia da Cultura no PIB do Estado, para a 
criação de indicadores do setor, em parceria com instituições de 
pesquisa; II – Construção dos indicadores que informem sobre os 
impactos das ações culturais na economia cearense. (Artigo 17, § 2º 
Meta 21 – Lei n. 16.026 de 1 de junho de 2016 que institui o Plano 
Estadual de Cultura o Ceará); 

(xxii) Ato Normativo Cedin n.1, instituído pelo Governador Camilo 
Santana que estabelece que as empresas instaladas no Ceará que 
são beneficiadas com isenção fiscal estadual (ICMS) passem 
obrigatoriamente a aportar recursos em projetos culturais no estado 
aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) até 
4% de sua dedução anual no imposto de renda. A medida possibilita 
a amplia a captação de recursos para a cultura cearense;  

(xxiii) Seminário “Incentivos Fiscais – Estado e empresas investindo 
no desenvolvimento social e cultural do Ceará" realizado 
conjuntamente pelas secretarias da cultura, desenvolvimento 
Econômico e fazenda, em parceria com a FIEC e FECOMÉRCIO 
para mobilizar e esclarecer junto ao empresariado e contadores os 
mecanismos de apoio a cultura: FEC, Mecenato e Lei Rouanet, 
além do lançamento do Portal Incentiva CE e o lançamento da 
retomada do selo de responsabilidade Cultural.  O Ato Normativo 
Cedin n.1, o retorno do Selo de Responsabilidade Cultural 
(abandonada no Governo anterior) e o desenvolvimento e 
lançamento do Portal Incentiva Ceará, uma plataforma criada para 
fazer conexões e tornar as políticas de incentivo e financiamento à 
Cultura mais democráticas e plurais. A ferramenta estratégica se 
propõe a integrar empresas incentivadoras, proponentes e poder 
público na busca pelo fortalecimento do campo Cultural e social, 
com foco no desenvolvimento e valorização da diversidade 
(QUINTINO, 2017); 

(xxiv) Lei Nº 122/2017 que instituiu o Plano de Cultura Infância do 
Ceará, ferramenta de planejamento estratégico, de duração decenal, 
que define os rumos da política Cultural, organiza, regula e norteia a 
execução da Política Estadual de Cultura Infância, assim como 
estabelece estratégias, metas, prazos e recursos necessários à sua 
implementação (CEARÁ, 2017). A partir do Plano, ocorreu o 
lançamento do Edital de Cultura Infância / Rede Cultura Infância 
– 25 projetos aprovados no edital; 

(xxv) Qualificação e ampliação de investimento dos editais Ceará 
Carnaval / Paixão/ Ceará Junino / Ceará Natal de Luz como política 
de patrimônio Cultural; 

(xxvi) Lançamento do Edital “Tesouros Vivos da Cultura” do Estado do 
Ceará – 2017, que faz parte da política Cultural da Secult voltada ao 
patrimônio imaterial. Esse edital é o resultado da Revisão da Lei do 
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Mestres da Cultura que tinha ao objetivo de atender à meta do 
Plano Estadual de Cultura do Ceará que prevê a ampliação do 
número de Mestres e Mestras da Cultura do Estado de 60 para 80; 

(xxvii) I Edital de Escolas da Cultura - Escolas Livres de Formação 
Artística e Cultural. O edital faz parte de uma política de formação 
Cultura mais ampla, por meio da criação do Programa Escolas da 
Cultura. As Escolas da Cultura têm as seguintes modalidades: 
escolas profissionalizantes (via Catalogo Nacional de cursos 
técnicos) /Escola com Mestre na Cultura / Escolas Livres (ex. 
Edisca) / Espaços de ambiente híbridos/ Espaço do ensino superior; 

(xxviii) Reforma e reabertura do Anexo do TJA e reforma da Casa Juvenal 
Galeno; 

(xxix) Inauguração do Vila da Música no Crato (11/3/2017), primeiro 
equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) 
no Governo Camilo Santana no Interior. O investimento do Governo 
do Estado na Vila da Música foi de R$ 3,1 milhões, para as obras, e 
de R$ 447 mil para a aquisição de instrumentos musicais. O novo 
espaço Cultural compreende uma área de 2.713,38m", em um 
terreno de 3.242,78m", e será utilizado paralelamente para a 
realização de eventos externos (SAMPAIO, 2017). Junto ao Vila da 
Música, foi instalado Escritório Regional da Secult no Cariri; 

(xxx) Inauguração da Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá 
(11/12/2017), o segundo equipamento Cultural do Estado 
inaugurado no interior sob a gestão Secult e IDM (Secult), o Sertão 
Central foi a região beneficiada com a entrega do equipamento 
Cultural do Governo do Estado. O novo equipamento da Secult 
abrigará salas expositivas, espaços administrativos e formativos; 
biblioteca; auditório, espaços de convivência, multiuso e espaço 
gastronômico. Com programação Cultural mensal e exposições fixas, 
a Casa sediará formações, festivais, oficinas, seminários, sendo 
também um espaço para o fortalecimento e difusão da Cultura 
popular, que atua em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente 
(SEMA), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE), a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do 
Sertão Central - FECLESC – UECE, a Fundação de Quixadá – 
Prefeitura Municipal de Quixadá e a Prefeitura de Senador Pompeu 
(CEARÁ, 2017); 

(xxxi) Elaboração do Plano de Cultura para o Sistema Prisional juntamente 
com a Secretaria da Justiça - SEJUS (2017); 

(xxxii) Em 2106, por ocasião dos 50 anos da Secult e dos 10 anos da 
legislação da Cultura, iniciou-se o processo de estudo para a 
revisão do Sistema Estadual de Cultura com o objetivo de 
aperfeiçoar seus mecanismos  e culmina na parceria com o Instituto 
Brasileiro de Direitos Culturais  (IBDCult); 

(xxxiii) Aprovação Decreto Nº 32.316, de 25 de agosto de 2017, que altera 
o Decreto Nº28.442, de 30 de outubro de 2006. Em termos de 
efeitos práticos, a mudança gera mais agilidade no pagamento dos 
projetos aprovados por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 
o Mecenato Estadual; 
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(xxxiv) Fortalecimento institucional composto pelo Concurso Público, o 
Plano de Cargos e Carreiras (uma luta histórica dos servidores) e a 
reestruturação da pasta - Meta 2 da Lei do Plano Estadual de 
Cultura sancionada em 2016; 

(xxxv) Fortalecimento instituição do programa Agentes de Leitura aprovada 
em Lei por meio da mensagem governamental 8.108 de 24 de 
fevereiro de 2017; 

(xxxvi) Plano Estadual de Livro e Leitura em faz de elaboração juntamente 
com a Secretaria da Educação (Seduc); 

(xxxvii) Retomada das ações do sistema estadual de Bandas de Música 
com a realização do Encontro estadual e 5 encontros regionais de 
Regentes de música, o relançamento do Projeto Para Ver a Banda 
nos equipamentos da Secult e outras ações; 

(xxxviii) Retomadas das ações do Sistema estadual de Teatros com 
encontros regionais, cursos e outras agendas;  

(xxxix) Lançamento do Prêmio Pontos de Cultura do Ceará com uma ação 
de reconhecimento e fortalecimento da rede cultura viva estadual;  

(xl) Abertura da licitação para a construção das 2º salas de cinema em 
10 municípios do estado (projeto Cinema nas Cidades, em parceria 
com a ANICINE. 

 
No governo de Camilo Santana foi intensificada a interiorização da política 

Cultural com o destino a projetos do Interior de 50% dos recursos de todos os editais 
da Secretaria, tanto os tradicionais (Incentivo às Artes, Cinema e Vídeo, Carnaval, 
Paixão, Junino, Natal de Luz) quanto os novos: Escolas da Cultura, Cultura LGBT e 
Cultura Infância. Somados ao Edital Mecenas, são mais de R$ 56 milhões. Os 
Agentes de Leitura estão em 34 municípios. Bibliotecas de 52 cidades estão sendo 
contempladas com modernização e com implantação de setor braile. Em relação a 
eventos, destaques para o Encontro Mestres do Mundo em Limoeiro do Norte e o 
Festival Música na Ibiapaba em Viçosa do Ceará, Sobral e outras oito cidades. Além 
disso, a Secult apoia um extenso calendário de festivais e mostras, em todas as 
regiões. Tais ações estão inseridas no Circuito Cearense de Festivais de Artes, um 
edital de apoio aos festivais. (O POVO, 2017) 

O Governo, apesar de todas desventuras do atual cenário (longo período 
de estiagem, período Temer e todas as consequências sobretudo nas políticas 
culturais, a ascensão da ação da facções criminosas em todo Estado, alicerçando 
crianças e jovens para a “indústria do crime”), o Ceará vive um momento 
extremamente criativo, intenso e produtivo no que diz respeito à cena, aos cenários 
e os circuitos da Cultura. Neste Governo, a Cultura passa exercer, de fato, um papel 
estratégico (esse ano será alcançado 1,5% do Orçamento para a Cultura, 
compromisso do Governador no documento ‘Os 7 Cearás para Cultura’  - Ceará do 
Conhecimento). Mais ainda há muito a ser conquistado... 
 
EM TEMPO: Hoje o panorama de políticas culturais nos 184 municípios do estado 
do Ceará é a seguinte: 
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Tabela 21 – Adesão ao Sistema Nacional de Cultura - SNC 

Possui Lei do 
Sistema de 

Cultura 

Possui órgão 
gestor 

Possui Conselho 
de Política Cultural 

Possui Fundo 
de Cultura 

Possui Plano 
de Cultura 

26 18 15 10 9 
14% 9,78% 8,15% 5,43% 4,89% 

Fonte: (BRASIL, 2018 – dados do SNC) 
 

Os números apresentados são desanimadores e não refletem o cenário 
da Cultura no Estado. Entretanto é preciso ressaltar que, mesmo com a adoção de 
84% dos municípios cearenses, a Plataforma Nacional de Cultura trabalha com a 
burocracia do sistema em que a informação é autodeclarada pelos municípios e 
estados. Em busca ativa realizada pelo Minc, foi constatado que muitos dos 
municípios,  apesar de possuírem políticas, não realizaram a declaração.  
 

 
 
 
5.9 Linha do Tempo 
 

Nesse item foram sintetizados, em uma linha do tempo, os projetos mais 
significativos da pasta Cultura no período comprrendido entre 1987 a 2017 do 
Governo do Estado do Ceará. 
 

!

A SABER: 
O Fundo Estadual de Cultura (FEC) recebe aportes do Governo do Estado, com a 
participação de empresas e pessoas físicas, por meio de renúncia fiscal ou investimento 
direto. Os recursos do Fundo são utilizados no apoio a projetos culturais, via seleção 
através de editais da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) ou por 
demanda espontânea. 
Os editais promovidos com recursos do FEC são: Edital Ceará de Incentivo às Artes 
(fomentando projetos de música, dança, teatro, circo, fotografia, artes visuais e literatura), 
Edital Ceará de Cinema e Vídeo (parceria com a Agência Nacional do Cinema – Ancine), 
Edital Carnaval do Ceará, Edital Ceará da Paixão, Edital Ceará Junino e Edital Natal do 
Ceará. 
Já o Edital Mecenas do Ceará autoriza a captação de recursos via incentivo fiscal 
concedido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, para o 
financiamento de projetos artísticos e culturais. Uma vez tendo aprovado um projeto no 
Edital Mecenas, o proponente procura uma empresa que participe do processo, investindo 
o equivalente a até 2% do ICMS recolhido mensalmente como forma de incentivo ao 
projeto. 

(O POVO – Anuário do Ceará 2017/2018) 
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6 O FOMENTO CULTURAL NO ESTADO REALIZADO POR ORGANIZAÇÕES 
PÚBLICAS E PRIVADAS  
 
6.1 Bancos Oficiais 
 
6.1.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) 
 

O BNDES já vem concebendo a Cultura como um segmento produtivo da 
economia brasileira. Segundo definição do próprio Banco, a riqueza Cultural é um 
motor do desenvolvimento brasileiro. Entre os segmentos mais apoiados pelo 
BNDES estão a cadeia do livro, o setor audiovisual, a indústria dos jogos eletrônicos 
e a preservação e restauro do patrimônio histórico. O Banco trabalha com várias 
formas de apoio a Cultura: 

• Financiamento, a partir de R$ 10 milhões, para investimentos em 
infraestruturas culturais e editoriais; 
• Financiamento, a partir de R$ 10 milhões, para produção e distribuição 
de conteúdos culturais e editoriais; 
• Financiamento, a partir de R$ 10 milhões, para investimentos em 
design e fortalecimento de marcas com vistas ao desenvolvimento, à 
melhoria da qualidade e à diferenciação de produtos; 
• Financiamento, a partir de R$ 1 milhão, para construção e ampliação 
de salas de cinema em municípios e zonas urbanas prioritárias, com 
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objetivo de ampliar, fortalecer e descentralizar o parque exibidor 
brasileiro;  
• Apoio não reembolsável para preservação do patrimônio e incentivo à 
cadeia produtiva da Cultura. 

 
O apoio financeiro não reembolsável está voltado à preservação e 

requalificação do patrimônio Cultural (material e imaterial), bem como às ações que 
contribuam para o fomento e difusão da Cultura brasileira.  

No segmento do patrimônio, o único projeto contemplado no Ceará foi o 
Theatro José de Alencar, em Fortaleza. O apoio foi dado em 2005, destinado à 
conservação e restauro dos elementos arquitetônicos e artísticos, além da 
modernização das instalações prediais.  

No apoio a eventos culturais, o BNDES investiu no Ceará, entre 2007 e 
2016, o total de R$ 3.873.140,00. Desse total, 63,26% foi destinado ao Cine Ceará, 
que recebeu investimento anualmente a partir de 200919.  

 
Tabela 22 - Investimentos do BNDES no Ceará (2007 a 2016)  

Ano Projeto Valor 
2007 Feira da Música de Fortaleza 2007 50.000,00 
2008 Feira da Música de Fortaleza 2008 50.000,00 
2009 Cine Ceará 19a. Edição 350.000,00 
2010 2a. Bienal de Dança Par em Par 300.000,00 
2010 Cine Ceará 20a. Edição 150.000,00 
2011 Cine Ceará 21a. Edição 200.000,00 
2011 VIII Bienal Internacional de Dança do Ceará 350.000,00 
2012 Cine Ceará 22a. Edição 300.000,00 
2012 Dança e Atitude (Edisca) 200.000,00 
2012 Feira da Música 2012 73.140,00 
2013 Cine Ceará 23a. Edição 350.000,00 
2014 Cine Ceará 24a. Edição 350.000,00 
2014 XI Bienal Internacional do Livro do Ceará 200.000,00 
2015 Cine Ceará 25a. Edição 400.000,00 
2016 Cine Ceará 26a. Edição 350.000,00 
2016 Festival de Jazz e Blues 2016 200.000,00 

TOTAL   3.873.140,00 
Fonte: BNDES, 2018 

 
Outro apoio importante do BNDES para o Ceará, bem como para outros 

estados do Nordeste, foi a parceria realizada com o Banco do Nordeste (BNB), 
viabilizando o Programa BNB de Cultura, uma ação de patrocínio para microprojetos 
culturais, realizado com recursos próprios não reembolsáveis. 

 
6.1.2 Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 
 

O Banco do Nordeste é o principal investidor da Cultura cearense e a 
empresa estatal do Governo Federal que mais investiu na Cultura do estado nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 A tabela 22 foi elaborada a partir dos estudos dos Anexos 53.1 a 53.10. 
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últimos 15 anos. Somente pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, entre 2000 e 2016, 
o BNB investiu o valor de R$ 29,0 milhões. Desse valor, o Ceará recebeu a maior 
parcela de todos os estados do Nordeste. Segundo dados do Ministério da Cultura, o 
BNB investiu R$ 16,3 milhões em projetos culturais, entre 2010 e 2014. Desse total, 
R$ 10,8 milhões foram aportados em projetos do estado. Ou seja, 65,77% de todo o 
investimento da Lei Rouanet do BNB foi direcionado ao Ceará. Entre os principais 
projetos cearenses financiados pelo BNB com incentivo fiscal estão o “Cine Ceará”, 
a “Bienal Internacional do Livro”, o “Natal de Luz”, o “Festival de Jazz e Blues” e o 
“Festival Curta Canoa”.  

Outra ação importante realizada pelo BNB em benefício do estado é a 
manutenção, com recursos próprios, sem incentivos fiscais, de dois centros culturais, 
com sedes em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Os centros são ações concretas que 
tratam a Cultura como elemento de integração para o desenvolvimento. Segundo o 
BNB, os centros culturais são espaços aonde se permite experimentar a diversidade 
de conceitos e estilos, por meio de uma programação gratuita e de qualidade. Os 
centros culturais contam com uma programação voltada para artes cênicas, cinema, 
exposições, oficinas, seminários, música e programação educativa para todas as 
idades. A sede de Fortaleza foi aberta em 1998, e atua em toda a região 
metropolitana da capital. A sede de Juazeiro do Norte foi inaugurada em 2006 e tem 
sua atuação voltada para os municípios que compõem a Região do Cariri.  

Segundo dados fornecidos pelo BNB, os investimentos feitos nos centros 
culturais do Ceará somam R$ 26,1 milhões, de acordo com tabela abaixo:  

 
Tabela 23 – Investimentos nos Centros culturais do Ceará – BNB (2004 – 2016) 

ANO Fortaleza Cariri Total 
2004 770.400,00   770.400,00 

2005 735.640,00   735.640,00 

2006 1.043.652,00 416.540,00 1.460.192,00 

2007 1.355.463,00 711.665,00 2.067.128,00 
2008 1.359.731,00 840.789,50 2.200.520,50 

2009 1.422.196,00 849.724,50 2.271.920,50 

2010 1.490.380,00 869.299,00 2.359.679,00 

2011 1.754.095,00 999.754,20 2.753.849,20 
2012 1.940.551,00 1.130.854,20 3.071.405,20 
2013 1.627.491,00 935.959,20 2.563.450,20 

2014 1.235.450,85 598.311,00 1.833.761,85 

2015 1.321.684,89 644.192,64 1.965.877,53 
2016 1.278.893,22 807.758,97 2.086.652,19 

TOTAL 17.335.627,96 8.804.848,21 26.140.476,17 
Fonte: BNB, 2018 

 
Além dos investimentos feitos via lei de incentivo fiscal federal, o BNB 

vem investindo recursos próprios em projetos do Ceará. A ação mais inovadora foi 
realizada em parceria com o BNDES, o Programa BNB de Cultura, um patrocínio 
para microprojetos culturais, criada sobre 4 princípios: foco em projetos de interesse 
do Nordeste, promoção do acesso democrático, transparência e obtenção de 
resultados positivos. Os projetos poderiam ser apresentados por qualquer pessoa 
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física ou jurídica, até o limite de R$ 50 mil. 50% dos recursos destinados ao 
programa eram destinados a municípios de até 100 mil habitantes. O BNB oferecia 
oficinas de realização de projetos, visando instrumentalizar aqueles que ainda 
tinham dificuldades em formatar suas ideias no modelo dos projetos.  

Entre os anos de 2005 a 2008 (MENEZES, 2009), o Ceará se destacou 
na quantidade de projetos beneficiados, tanto habilitados como selecionados. 
Segundo o BNB isso foi promovido, em parte, por causa da localização dos centros 
culturais que servem de apoio aos concorrentes, tanto no processo de inscrição 
como na formatação dos projetos. 
 
Tabela 24 - % Projetos habilitados x selecionados 
ANO HABILITADOS SELECIONADOS 
2005 31,3% 27,0% 
2006 25,4% 24,8% 
2007 19,3% 13,4% 
2008 25,4% 21,3% 
Fonte: Menezes, 2009 

 
Segundo dados do BNB, o Programa BNB de Cultura investiu no Ceará o 

total de R$ 6,07 milhões, beneficiando 327 projetos, entre os anos de 2005 a 2012, 
período de funcionamento do Programa: 

 
Tabela 25 – Programa BNB de Cultura – Ceará (2005 – 2012) 

ANO Quant  de Projetos Valor 
2005 51 605.239,36 
2006 37 597.592,63 
2007 21 310.979,02 
2008 40 596.920,50 
2009 26 406.735,87 
2010 44 822.829,85 
2011 54 1.447.642,86 
2012 54 1.280.253,35 

TOTAL 327 6.068.193,44 
Fonte: BNB, 2018 
 
6.2 FECOMERCIO / SESC 
 

O Serviço Social do Comércio (SESC) é um parceiro já tradicional da 
Cultura no Estado, desenvolvendo ações importantes para a estruturação e 
desenvolvimento da cadeia produtiva da Cultura no Ceará. Segundo o Relatório de 
Gestão do exercício de 2015 (Anexo 54) da Administração Regional do Estado do 
Ceará, o Programa Cultura do SESC Ceará tem como objetivo geral o 
desenvolvimento, a difusão e a preservação do conhecimento através do incentivo à 
Cultura e às artes em geral. Sua pauta prioritária é o estímulo à produção e difusão 
artístico-Cultural, desenvolvendo produtos e processos não reiterativos e que 
proporcionam vivências distintas da denominada Cultura de massa. O SESC atua 
para dimensionar o fazer artístico enquanto possibilidade e instrumento de 
ampliação das capacidades de criação, interpretação e fruição sensorial, por meio 
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do desenvolvimento de projetos e ações nas linguagens de Artes Cênicas (Teatro, 
Dança e Circo), Literatura, Artes Visuais, Audiovisual, Música, Culturas Populares e 
atividades nas Biblioteca. 

Em 2014 o programa realizou, em todo o Estado, 4,8 milhões de 
atendimentos. Em 2015 esse número foi ampliado em 7%, atingindo 5,2 milhões de 
atendimentos, com um investimento de R$ 17,2 milhões. 

Em 2015 foi realizada a XVII mostra SESC Cariri de Culturas, o mais 
importante evento Cultural regional do Estado, atingindo 28 municípios da Região. 
Nesta edição foram apresentados 127 espetáculos nas linguagens da Música, 
Audiovisual, Literatura, Artes Visuais e Artes Cênicas, envolvendo a participação de 
2.455 artistas. Grupos de tradição e Cultura popular também têm presença marcante 
nesses eventos.  

O Projeto Arte na Praça, realizado em parceria com o Governo do Ceará, 
através do Programa para o Desenvolvimento Infantil – Mais Infância Ceará, teve 5 
edições em 2015, atingindo 15 mil atendimentos.  O Programa tem como objetivo 
transformar praças em ambientes adequados para o desenvolvimento social de 
crianças e adolescentes entre 1 e 14 anos.  

Os Programas “Palco Giratório” e “Sonora Brasil”, realizados em parceria 
com o Sesc Nacional, promovem a circulação de espetáculos de Artes Cênicas e 
Música para cidades do interior, promovendo a formação de plateias e o acesso a 
espetáculos de grande porte.  
 
6.3 FIEC / SESI 
 

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) tem 
como missão o fortalecimento e o incentivo do desenvolvimento socioeconômico do 
Ceará, por meio do estímulo à competitividade, geração de novos negócios e 
fortalecimento de vínculos institucionais. Nesse sentido, a FIEC criou as “Rotas 
Estratégicas Setoriais 2025 – Turismo e Economia Criativa”(Anexo 55) que, segundo 
seu presidente, Beto Studart, “têm como objetivo apresentar as possibilidades e os 
anseios de cada um dos setores e áreas prioritários”, entre eles “Turismo e 
Economia Criativa”  

Para definição e composição setorial da Economia Criativa foi adotado o 
modelo proposto pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com 
algumas adaptações. Foram definidos três grandes grupos: Mídia e Criações 
Funcionais (Publicações e Mídia Impressa, Audiovisual, Design, New Media e 
Serviços Gráficos), Patrimônio (expressões culturais tradicionais e locais culturais) e 
Artes (Artes Visuais e Artes Performáticas).  

Com relação ao mercado de trabalho, a Economia Criativa gerou, em 
2015, cerca de 23 mil postos no Ceará, uma fatia de 2% do mercado nacional. Com 
relação à remuneração, o salário médio do Ceará está abaixo do mercado nacional, 
que representa 63% dos valores médios pagos em nível nacional.  

No painel realizado com especialistas em 06/04/2017, com 74 
participantes dos dois setores (Turismo e Economia Criativa) foi definida a visão de 
futuro, pensando no ano de 2025: “Ceará como referência nacional em 
desenvolvimento sustentável, tendo como vetor estratégico a Economia Criativa, a 
partir do fortalecimento dos processos identitários, territórios, setores, 
empreendimentos e da integração de organizações políticas, educacionais, 
empresariais e da sociedade”.  
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Para alcançar a visão de futuro será necessário vencer algumas barreiras: 
falta de políticas públicas para o Setor; competição com os produtos importados; 
altos tributos; baixa oferta de oportunidades de formação; falta de visão da Cultura 
como um vetor de desenvolvimento econômico; pouca articulação com os governos, 
empresas, academia e sociedade em geral.  

Foram elencadas 132 ações, com implementações divididas em curto, 
médio e longo prazos, separadas pelas seguintes áreas, que constam do documento 
citado: “Articulação e Comunicação”, “Mercado”, “Políticas Públicas e Privadas” e 
“Educação e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação”.  

 
6.4 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico – IPHAN 
 

O IPHAN-CE (instituição vinculada ao Ministério da Cultura) enquanto 
Coordenação Regional foi criada em 1982, tornando-se uma superintendência 
autônoma em 2009 (IPHAN). Sua missão é inventariar, tombar, restaurar, registrar e 
salvaguardar os bens culturais brasileiros que sejam relevantes para a memória do 
país. Vale ressaltar os 3.000 títulos de sua biblioteca, que inclui documentos sobre 
os patrimônios de Aracati, Icó, Sobral e Viçosa do Ceará, Acaraú, Aquiraz, Caucaia, 
Iguatu, Itarema, Quixadá, Quixeramobim e Fortaleza, cidades que possuem bens 
tombados em nível federal (Anexo 56). Segundo informações do IPHAN, até 2014 o 
Ceará tinha 528 sítios arqueológicos cadastrados.  

Alguns bens do patrimônio histórico e Cultural cearense não tombados 
federalmente pelo IPHAN foram tombados pelos governos estadual e municipal 
(Anexo 57). O IPECE mapeou os bens tombados, a partir de informação da Secult, 
apresentados em mapa do Estado (Anexo 58).  

 
A década de 1990 se abre com a consideração da relevância da Cultura e, 
por conseguinte, da preservação do patrimônio Cultural, como função ligada 
à dinâmica urbana e ao desenvolvimento econômico e social, não mais 
como algo acessório ou mero enfeite administrativo. As obras de 
restauração do Theatro José de Alencar, levadas a efeito em 1990, até hoje 
a intervenção do gênero de maior vulto realizada no Estado, evidenciaram 
essa nova condição, mesmo assim, às vezes esquecida pelas gestões 
municipais e estaduais. Em 1997, a Prefeitura Municipal de Fortaleza 
formaliza a sua responsabilidade quanto à proteção do patrimônio Cultural 
com um diploma legal específico, decorrência da Constituição Federal de 
1988. Anteriormente, os atos de proteção eram realizados por leis 
municipais específicas, abordando a preservação caso a caso. Dessa forma, 
foram protegidos, dentre outros, a Capela de Santa Therezinha (1986), o 
Estoril (1986), os espelhos das lagoas de Messejana e Parangaba (1987), o 
Riacho Papicu e suas margens (1988), o Teatro São José (1988) e a Ponte 
dos Ingleses (1989), na gestão da Prefeita Maria Luiza Fontenelle; o Parque 
da Liberdade (também conhecido como Cidade da Criança) (1991), na 
gestão do Prefeito Juraci Magalhães; e a Feira de Artesanato da Beira-Mar 
(1995), na gestão do Prefeito Antônio Cambraia. Esses tombamentos 
revelam uma intenção de valorizar, além de paisagens notáveis de 
Fortaleza, espaços utilizados no cotidiano pelos moradores da cidade, todos 
de essência simbólica e afetiva, alguns mesmo de forte apelo popular, não 
se centrando propriamente em seus predicados arquitetônicos ou 
urbanísticos. Cumpre destacar também que, apesar da determinação 
constitucional, são ainda muito poucos os municípios cearenses que 
desenvolvem gestões oficiais no sentido da preservação do seu patrimônio 
Cultural, razão da diminuta importância que a Cultura ainda detém nas 
administrações municipais em nosso estado. Os anos de 1990 vão ser 
marcados também pela emergência, no Brasil, do conceito de patrimônio 
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imaterial no cenário da preservação Cultural. Consideradas desde o início 
dos trabalhos do IPHAN nesse campo, merecendo inclusive a realização de 
extraordinárias pesquisas por parte de intelectuais do porte de Mário de 
Andrade e de Luís da Câmara Cascudo, suas manifestações (celebrações, 
formas de expressão, saberes e fazeres e lugares) e os meios necessários 
à sua salvaguarda, apesar da menção constante da Constituição Federal de 
1988, ainda não eram contemplados por um diploma legal específico, o que 
irá ocorrer em nível federal com a criação do Decreto Nº 3.551, no ano de 
2000. Em 1997, em Fortaleza, o IPHAN promove o seminário internacional 
“Patrimônio imaterial: estratégias e formas de proteção”, evento que balizará 
a elaboração do decreto anteriormente mencionado e que teve no 
documento intitulado “Carta de Fortaleza” a sua expressão máxima. 
Contudo, serão os tombamentos federais dos sítios históricos cearenses a 
realização de maior envergadura da década. Efetuados de forma tardia e 
protegendo trechos de cidades já bastante prejudicadas pela 
descaracterização e destruição de vários edifícios e espaços significativos, 
iniciam-se com o de Icó, em 1998. Posteriormente, em 2000, o de Sobral, 
reclamado por um abaixo–assinado com mais de duas mil assinaturas 
encaminhado ao IPHAN/CE. Na sequência, os de Aracati (2001) e Viçosa 
do Ceará (2002), este precedido em poucos meses pelo tombamento da 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Se os tombamentos de Icó, 
Aracati e Viçosa do Ceará foram efetuados tomando-se por base os 
processos sócio-históricos de formação e evolução dessas cidades e o seu 
rebatimento em tipologias arquitetônicas e morfologias urbanas de maior 
interesse, com rigor na seleção do acervo edificado passível de proteção, o 
de Sobral foi marcado pela vinculação do urbano à sua dinâmica funcional, 
à sua forma atual e às principais referências culturais aí existentes, 
elementos estes definidores da preservação, o que diz da complexidade da 
pesquisa elaborada como base para a efetuação do tombamento do sítio 
histórico sobralense, muito inspirada nos cânones da Nova Historiografia20 e 
nos moldes da “cidade-documento” 21 .Na esteira dos tombamentos dos 
conjuntos urbanos cearenses, efetuou-se a ação do Programa Monumenta22 
no Ceará, com destaque para as obras de conservação, restauro e 
adaptação levadas a efeito em Icó. Procurando ampliar o protagonismo da 
atuação municipal, a administração da prefeita Luizianne Lins23, deflagrou 
suas ações tombando os bens imóveis existentes na cidade protegidos nas 
esferas estadual e federal. Com o apoio do Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico e Cultural – COMPHIC, procedeu ao tombamento de 
diversos imóveis de escalas, tipologias e essências arquitetônicas variadas 
e à abertura de uma grande quantidade de processos de proteção edilícia24, 
estes em boa medida prejudicados pela falta de regulamentação de 
instrumentos urbanísticos de mediação entre a preservação e o mercado 
imobiliário e a atuação desconexa das instâncias municipais. O Estado, 
mesmo ressentindo-se de quadros técnicos, de um órgão específico 
dotado de maior estrutura e de melhores condições de trabalho e de 
uma efetiva política pública de patrimônio, registrou um aumento de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20! !Corrente historiográfica surgida por volta de 1970 na França e correspondente à terceira geração 
da École des Annales. Recusa a abordagem da História como simples narrativa e considera a 
participação efetiva dos indivíduos como elementos explicativos para os eventos históricos, 
enfatizando a objetividade. Seus principais nomes são Jacques Le Goff e Pierre Nora.!
21!Conceito elaborado para a abordagem das áreas urbanas de interesse histórico-Cultural que preconiza “o 
estudo das etapas de formação e desenvolvimento da cidade e a identificação das marcas dos processos 
históricos deixados no espaço” (SANT’ANNA, 1995, p.73).!
22 !Plano de preservação urbana criado no início dos anos de 1990 pelo Governo Federal e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID com vistas à recuperação das cidades históricas brasileiras.!
23 Luizianne de Oliveira Lins (Fortaleza/CE, 1968), jornalista, exerceu o cargo de Prefeita Municipal de Fortaleza 
em dois períodos, a saber, de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012.!
24Para conhecimento completo do acervo mencionado, consultar http://www.fortaleza.ce.gov.br/Cultura/bens-
tombados-em-nivel-municipal.!



! 67!

bens tombados25 no período da gestão do Governador Lúcio Alcântara, 
esforço este sem continuidade no governo posterior de Cid Ferreira 
Gomes, expresso pelo funcionamento errático do Conselho Estadual 
do Patrimônio Cultural – COEPA neste período (DUARTE JUNIOR; 
JUCÁ NETO; ANDRADE, 2017).  
 
 

Foram anotados ainda os tombamentos, pelo IPHAN, do conjunto de 
monólitos de Quixadá (2004), da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção (2008) e 
do Sítio Alagadiço Novo (2012), este em complementação à proteção da Casa de 
José de Alencar. Na representação cearense do órgão federal de preservação, 
merecem destaque o trabalho do Laboratório de Conservação e Restauração de 
Papéis e a atuação dos escritórios técnicos dos sítios históricos de Icó e Sobral. 
Como novidade, a proteção, pela via do registro, de manifestações locais da Roda 
de Capoeira (2008), do Ofício dos Mestres de Capoeira (2008) e do Teatro de 
Bonecos do Nordeste (Casimiro Coco) (2015) e da Festa do Pau da Bandeira de 
Santo Antônio de Barbalha (2015). (DUARTE JUNIOR; JUCÁ NETO; ANDRADE, 
2017).  
 
6.5 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/ CE 

 
O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 

é uma instituição privada que tem como principal objetivo promover a 
competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. 

No Ceará, a ECONOMIA CRIATIVA é um dos segmentos econômicos 
que tem forte atuação do SEBRAE, que utiliza o conceito de Indústria Criativa 
definido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD). Para sua atuação, o SEBRAE considera as seguintes características e 
potencialidades dessa indústria: produz sem poluir, promove a inovação tecnológica, 
está fortemente vinculada às características regionais e locais; gera emprego, renda 
e tributos; estimula novas qualificações profissionais; alimenta a economia 
associada a outros segmentos produtivos; promove a inclusão social e o reformo da 
cidadania; e promove a diversidade e o respeito entre os cidadãos.  

O SEBRAE-CE entende que a economia criativa integra criatividade ao 
valor econômico e vem desenvolvendo ações nos grupos de patrimônio, artes, mídia 
e criações funcionais. A instituição definiu sua atuação nesse segmento abrangendo 
os seguintes focos: ênfase na formação e fortalecimento de redes de 
empreendimentos criativos; estabelecimento de parcerias locais para identificar 
novas oportunidades de atuação; orientação aos empreendedores visando a busca 
de soluções para gestão de negócios; e conhecimento e aplicação de metodologias 
adaptadas à realidade local. 

Um dos principais programas no Ceará é o ROTAS TURÍSTICAS – 
TERRITÓRIOS CRIATIVOS, um programa que tem uma atuação de forma 
coordenada com o segmento turismo, focado no artesanato, design, comunicação, 
festas populares e religiosas, gastronomia, grupos folclóricos, música, saberes locais, 
moda e manifestações culturais cearenses. Foram definidas as seguintes rotas no 
Estado: ROTA DAS EMOÇÕES, ROTA DAS FALÉSIAS, ROTA VERDE DO CAFÉ, 
ROTA DO CARIRI, ROTA DA IBIAPABA. Na ROTA DO CARIRI vem sendo 
realizadas as Rodadas de Negócios do Artesanato que acontece na mesma época 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Para conhecimento completo do acervo mencionado, consultar 
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/patrimonio-Cultural/patrimonio-material/bens-tombados. 
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da Festa de Santo Antônio de Barbalha (Festa do Pau da Bandeira). Também 
naquela região, vem acontecendo a Feita do Artesanato, integrada a EXPOCRATO, 
um evento já tradicional no Cariri.  

E é exatamente no artesanato que o SEBRAE tem mais atuado no Estado, 
com amplo apoio a produção, bem como participação de artesãos cearenses em 
grandes eventos nacionais do artesanato, como a Feira Nacional de Artesanato de 
Pernambuco, A Feira Nacional de Artesanato de Minas Gerais e a Feira de 
Artesanato Brasil Original, em São Paulo.  

Entre as outras iniciativas realizadas pelo SEBRAE na área da economia 
criativa, foram identificadas algumas ações da instituição como: 

• Convênio com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-CE): esse 
convênio tem como objeto o desenvolvimento de ações voltadas à disseminação do 
empreendedorismo e do conhecimento relacionados à temática da Gestão para os 
estudantes de arquitetura, funcionários e profissionais registrados no CAU-CE; 

• Apoio a participação de empreendedores cearenses no Rio Content 
Market;  

• Apoio para realização do ABEDESIGN MAIS: evento realizado pela 
Associação Brasileira de Empresas de Design (ABEDESIGN), realizado em vários 
estados brasileiros. No Ceará, aconteceu em 2016 e foi destinado o para 
profissionais de design, empresários e estudantes, com objetivo de promover a troca 
de conhecimento, estimular a inovação e gerar negócios entre empresas de design e 
os diversos setores e indústrias.  

• Realização do Ateliê Criativo, com participação de designs da moda do 
Estado; 

• Realização do Projeto IDENTIDADE, uma parceria com a 
ASSINTECAL: Projeto desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, com o objetivo de desenvolver 
pesquisas para criação de produtos que contenham elementos únicos e ao mesmo 
tempo globais, dessa forma, tornando-as mais competitivas no mercado;  

• Rodada de Negócios e Feira de Quadrinhos: objetivo integrar e 
proporcionar negócios dentro da cadeia de ilustração, bem como fomentar o 
mercado editorial, em especial o segmento de histórias em quadrinhos 

• Parceria com a Câmara Brasileira do Livro; 
• Apoio a participação de startups cearenses em eventos locais e 

nacionais (Digitalks, Startup Weekend Education, Startup Weekend Change Makers 
no Conjunto Palmeiras, Startup Weekend Corporate, Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, Campus Party e Conferência Anual de Startups); 

• Planejamento estratégico para criação da Associação de 
Desenvolvedores de Games. 

Após vários contatos com a gestão do Sebrae-CE, infelizmente não se 
obteve dados e resultados sobre as ações do SEBRAE no segmento da economia 
criativa do Estado. Segundo a gestão, os relatórios existentes são apenas para uso 
interno e não fazem a medição dos resultados econômicos das ações desenvolvidas.  
 
7 SOBRE A FORMAÇÃO CULTURAL   
 

Formação nunca foi (será que um dia será?) uma questão simples de se 
equacionar.  Nos últimos 30 anos (1987-2017), houve avanços e retrocessos em 
cada Governo, à medida da mudança de compreensão dos significados da Cultura 
para cada um deles. Descreveremos, a seguir, as ações voltadas à formação 
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profissionalizante da Cultura, a partir da trajetória de cada gestor Cultural26 nesse 
período:     
 

Violeta Arraes (1988-1991), primeiro governo de Tasso Jereissati 
(1987 a 1991) - não havia uma política específica para a formação profissional e boa 
parte dos cursos era direcionada a pessoas já qualificadas em algumas áreas do 
Setor com o objetivo de atualizá-las. 

Um ponto importante do período foi o esforço de Violeta Arraes em atrair 
a montagem da Ópera "Dom Giovani"- de Mozart, na tentativa de atrair para o 
Ceará uma formação profissionalizante para o campo da cenografia. Para tanto, foi 
construído o Anexo do Teatro José de Alencar, onde eram ministradas as oficinas, e 
no Museu da Imagem e do Som – MIS, que foi reformado e recebeu alguns desses 
cursos de capacitação No entanto, o resultado da empreitada não produziu os 
efeitos esperados: o cenário, o figurino, os músicos acabaram sendo trazidos de 
outros lugares e somente uma pequena parcela local foi recrutada, sem que tenha 
havido um projeto estruturante de formação.  (PAULA, 2006) 

Por outro lado, a Secretaria incentivou e apoiou escolas autônomas de 
Música no interior do Estado como no Crato, com cursos de capacitação e compra 
de instrumentos para Orquestra Padre Ágio; e o incentivo à música erudita com a 
aquisição de equipamentos e financiamento de cursos de formação para a 
Orquestra Juvenil, parceria da Secult, SESI e Universidade Federal do Ceará - UFC. 
Na recuperação do Arquivo Público, foi criado o Laboratório de Conservação e 
Restauração de Papel trazendo, ao Cear#, profissionais da Biblioteca Nacional para 
formar um núcleo de capacitação contínua na área (PAULA, 2006). 

Conforme Paula (2016, p. 25), um projeto significativo do período o “foi 
"Um Canto em Cada Canto" que desenvolveu, por meio da música coral, atividades 
artístico-pedagógicas com crianças dos bairros periféricos, favorecendo o 
desenvolvimento da sensibilidade e da criticidade, contemplando doze grupos 
espalhados pelos bairros da capital. Por fim, no período entre 1989 e 1991, foram 
realizados mais de 70 cursos distribuídos em diversos projetos de capacitação 
nos municípios do Ceará, em uma tentativa de interiorização pioneira da formação 
Cultural no Estado.   

 
Augusto Pontes (1991-1993), no Governo de Ciro Gomes (1991-1994) 

- a formação profissional começou a ser delineada de uma forma mais estratégica. 
Augusto Pontes, primeiro secretário do período, iniciou um projeto de formação 
denominado “Escola de Comunicação e Artes – ECOA”, voltado à formação de mão-
Cultural em diferentes linguagens. Apesar de não ter sido implantada enquanto 
política estadual nesta gestão (talvez pelo pouco tempo de gestão do secretário) a 
Escola foi posteriormente implantada no município de Sobral. Em 1991, foi 
implantado no Theatro José de Alencar, em parceria com a Secretaria de Cultura e 
Secretaria de Educação do Ceará, o Curso Princípios Básicos de Teatro – CPBT 
cujo propósito estava voltado à formação básica de novos atores para a cena 
cearense e do Brasil. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Alguns gestores não foram mencionados devido ao pouco tempo na gestão e/ou baixo impacto das 
ações em relação à formação.  
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A Edisca (1991) é uma organização não governamental sem fins 
lucrativos que promove o desenvolvimento de crianças, 
adolescentes e jovens que se encontram em circunstância de 
vulnerabilidade social, por meio de uma educação interdimensional 
com centralidade na arte. A centralidade de sua missão está em 
formar cidadãos sensíveis, criativos e éticos, através de uma 
pedagogia transformadora com centralidade na arte. (Site da 
Edisca – www.edisca.org.br) 

 
Paulo Linhares, no Governo de Ciro Gomes (1993-1994) / no segundo 

Governo de Tasso Jereissati (1995/1998) substituiu Augusto Pontes e na sua 
gestão foi concebido o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura,  implementado o 
Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual,  um projeto pioneiro no 
Brasil, que utilizava recursos tanto do Fundo do Amparo ao Trabalhador - FAT para 
formação em arte e Cultura, como recursos do Governo Estadual.  

 
Voltado à formação profissional de nível técnico em audiovisual, 
além de técnica em dança, coreografia, direção e interpretação 
teatrais; em design gráfico, de rede e de produto, em dramaturgia 
teatral e audiovisual e, posteriormente, em gastronomia de maneira 
sistemática, próximo ao fim de suas atividades. Havia também 
formação em produção, elaboração e gestão de projetos culturais 
através de cursos rápidos, bem como nas áreas de artes visuais e 
artesanato, sobretudo no interior do Ceará. (THÉ, 2010). No Instituto 
foram instalados (i) o Centro de Estudos de Dramaturgia com a 
finalidade de capacitar roteiristas, dramaturgos e produtores para 
televisão, cinema, vídeo, teatro, publicidade e rádio que ficou sob a 
direção do cineasta Orlando Senna, assessorado por professores 
convidados de várias cidades brasileiras e também do exterior e (ii) 
o Centro de Design voltado à capacitação da  mão-de-obra para o 
mercado de design industrial e artesanal, dirigido por Eduardo 
Barroso Neto (BARBALHO, 2000). 

 
Com o Instituto Dragão do Mar27, algumas mudanças na concepção do 

ensino profissional iniciaram no Ceará. Tais mudanças marcaram a passagem da 
formação de habilidades técnicas para a formação de competências, valorizando o 
fazer e o pensar Cultural, tradicionalmente inexistentes nas escolas técnicas do país. 
Modificou-se o conceito de formação profissional. Do enfoque centrado na 
preparação para o exercício de uma ocupação, passou-se a privilegiar também o 
desenvolvimento da capacidade de raciocínio e da aprendizagem polivalente do 
aluno. Tanto docentes como supervisores e técnicos tiveram, necessariamente, que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%&!O Instituto Dragão do Mar não tinha personalidade jurídica o que equivale a inexistir de direito. 
existia com pessoa jurídica. Ele existiu como resultado do Programa Estadual de Qualificação – PEQ, 
na área de cultua, estando vinculado à Fundação de Telecomunicações do Ceará – Funtelc.  Os 
diversos cursos ofertados durante sua existência não certificados devido a essa fragilidade. Hoje, o 
Instituto Dragão do Mar (IDM) é o nome da Organização Social (OS) que gerencia os seguintes 
equipamentos culturais:  Centro Dragão do Mar, Porto Iracema das Artes, Escola de Artes e Ofícios 
Thomaz Pompeu Sobrinho, Cineteatro São Luiz e o Centro Cultural Bom Jardim (SECULT, 2017).    
!
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passar a ter visão e postura, não só de educadores, mas também uma percepção de 
gestão das linguagens artísticas e das criações funcionais. 

Durante o período de seu funcionamento (1996 – 2003), o Instituto formou 
cerca de 5.000 profissionais nas mais diversas áreas como: artes plásticas, cinema 
e vídeo, design, artesanato e artes cênicas. Foram formados, nas áreas do cinema e 
vídeo, 1.038 alunos, especialmente, em atividades técnicas de produção, tais como: 
câmara, iluminador, cenógrafo, maquiador, editor, etc. O Centro de Estudos de 
Dramaturgia, voltado à formação de roteiristas, lançou, no segundo semestre de 
1997, sua primeira turma composta de 30 roteiristas (BARBALHO, 2000). 

Ainda em sua gestão, Paulo Linhares apresentou o ‘Projeto 
Cumplicidade’, em convênio com a Fundação Joaquim Nabuco, a Fundação 
Calouste Gulbenkian, o Governo Federal e a Secult Pernambuco. No Projeto era 
voltado à formação na área do Teatro, Música, Museu e Literatura. Também houve 
incentivo e ajuda às bandas de música no interior e o apoio à consolidação e 
crescimento do Projeto Edisca (PAULA, 2006, p. 17).  

Foi também nesse período que ocorreram as Caravanas da Cultura - 
oficinas e movimento Cultural para o interior do Estado; promoveu a capacitação em 
diversas áreas, que fomentou a criação e o fortalecimento de grupos autônomos.  
No MIS - Museu de Imagem e Som, um núcleo de formação o em conservação, 
restauração e montagem de arquivos de Imagens. Foi realizado o projeto do Centro 
Cultural Dragão do Mar e o início das atividades do Instituto Dragão de Arte e 
Indústria Audiovisual (PAULA, 2006). 

 

 
 
Nilton Almeida, no segundo (1998) e terceiro Governo de Tasso 

Jereissati (1999-2002) - à frente da Secretaria de Cultura, o Instituto Dragão do Mar 
sofre algumas alterações politico administrativas e nas mudanças, muitos dos cursos 
do Instituto Dragão do Mar foram deslocados para o Centro Dragão do Mar de Arte 

!

A Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri é uma organização não-
governamental, Cultural e filantrópica criada em 1992, sediada em Nova Olinda, um 
pequeno município do Cariri. Sua missão é a formação educacional de crianças e 
jovens, protagonistas em gestão Cultural por meio de ações nas áreas de Arqueologia 
Social Inclusiva, Comunicação Social, Esporte, Turismo Comunitário e Gestão Social. 
São desenvolvidos os programas Educação Infantil, Profissionalização Juvenil, 
Empreendedorismo Social, Sustentabilidade Institucional e Geração de Renda Familiar. 
Esses programas são tratados como complementação escolar através dos laboratórios 
de Conteúdo e Produção e têm como principais objetivos a formação interdisciplinar e a 
ampliação do repertório. Hoje a Fundação Casa Grande é uma escola de referência em 
educação e vem mostrando que é possível levar "o mundo ao sertão", proporcionando 
as crianças e jovens o empoderamento e a cidadania por meio da Cultura. Em média 
são atendidos 70 mil pessoas no projeto, a um custo de R$ 52,5 mil. (Site da Fundação 
Casa Grande – www.fundacaocasagrande.org.br). 
 
Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza (CCBNB-Fortaleza)  Inaugurado 
em julho de 1998, faz parte do cenário Cultural da Região Nordeste. Trata-se de uma 
ação concreta que trata a Cultura como elemento de integração para o 
desenvolvimento, estabelecendo pontes entre os vários saberes. É também um espaço  
com uma programação voltada para artes cênicas, música, cinema, exposições, 
oficinas, seminários e cursos para todas as idades, . - 
https://www.bnb.gov.br/centro_Cultural_fortaleza/apresentacao 
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e Cultura, inaugurado em 1999. No Centro Dragão do Mar foram mantidos os 
Colégios de Dança, de Dramaturgia e de Direção Teatral. Nesse período os recursos 
do FAT começam a escassear e a formação é reduzida.   

 
O Centro Dragão do Mar está constituído do Memorial da Cultura 
Cearense, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, um espaço 
destinado a oficinas de arte, salas de aula, auditório, salão  
polivalente, anfiteatro e Planetário Rubens de Azevedo, um 
cineteatro e dois cinemas. Há ainda um espaço aberto, denominado 
Praça Verde, ou Ágora, onde se realizam grandes shows., ao bloco 
onde ficam situados Foi adotado um modelo de gestão no qual o 
Centro seria gerido por uma organização social28  (atual Instituto 
Dragão do Mar - IDM) com o intuito de controlar os custos de 
manutenção e da qualidade dos serviços ofertado ao público.  

 
O secretário inaugura em 2001, a Escola de Artes e Ofícios Thomas 

Pompeu Sobrinho, voltadas à restauração e a conservação do patrimônio edificado 
e ao patrimônio imaterial, especialmente, para jovens, entre 18 e 24 anos, da 
periferia de Fortaleza. 
 

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. 

 
Claudia Leitão (2003 - 2006) no Governo de Lúcio Alcântara - Com a 

nova Secretária, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – CDMAC assume o 
papel que antes era do Instituto Dragão do Mar. Foram então definidas nove áreas 
Define nove área prioritárias para a capacitação no Centro Dragão do Mar:: 
Literatura, coordenada por Vânia Vasconcelos; Audiovisual, por Glauber Filho e 
Dulcineia Gil; Multimídia, por Melo Junior; Design, por Lia Mônica Rossi; Artes 
Visuais, por Luiza Interlenghi e Dodora Guimarães; Música, por Consiglia Latorre; 
Gastronomia, que não chegou a ter uma coordenação oficial; Teatro, por Selma 
Santiago e Dança, por Ernesto Gadelha. 

As mudanças nas regras do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, no 
final de 2002, geraram dificuldades em dar continuidade ao financiamento dos 
cursos, que eram totalmente grátis para a população. Assim, o Governo do Estado 
decidiu que a capacitação seria realizada, primordialmente, pelo Centro Cultural 
Dragão do Mar – CDMAC com financiamento próprio. Sem  os recursos do FAT  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%'!A composição do poder decisório da entidade dá-se no âmbito de um conselho, que deve contar 
com a participação de representantes do Estado, na proporção de 20 a 40%, de representantes de 
entidades da sociedade civil, na proporção de 20 a 30%, além de outros eleitos ou indicados no 
âmbito da entidade ou do próprio colegiado. O conselho assim composto é a instância interna 
máxima e a ele cabem atribuições básicas de caráter normativo e de controle. 

Escola de 
Artes e 
Ofícios 
Thomaz 
Pompeu 
Sombrinho !

Centro 
Dragão do 
Mar de Arte 
e Cultura !
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que mantinham a formação Cultural, o Instituto Dragão do Mar (que nunca possuiu 
personalidade jurídica) foi desarticulado ( pois já funcionava precariamente, desde a 
gestão anterior) em 2003.  

Mesmo com todos os esforços para a continuidade do Programa de 
Formação, o CDMAC nunca chegou a alcançar a dimensão do Instituto Dragão do 
Mar em Fortaleza. Além disso, Cláudia Leitão elegeu como política estruturante a 
"Valorização das Culturas Regionais”, uma política que resultou em um programa 
denominado “Cultura em Movimento: SECULT Itinerante" (Anexo 59), voltado à 
interiorização e descentralização das políticas da Secretaria. Entre as políticas 
culturais, a formação também foi interiorizada. Esse Projeto ambicioso, premiado 
posteriormente pelo Ministério da Cultura como o melhor programa brasileiro de 
gestão pública, foi constituído de quatro eixos: Relações e Prestação de Serviços 
Institucionais, Mapeamento e Cadastramento Cultural, Capacitação e Promoção e 
Difusão Cultural. No eixo Institucionalização, o Secult Itinerante foi um grande 
parceiro do MinC no apoio ao Sistema Nacional de Cultura, estimulando a criação de 
dezenas de secretarias municipais, conselhos, fundos e planos municipais  de 
Cultura, realizando visitas técnicas às bibliotecas, arquivos, museus, teatros, centros 
culturais, bandas de música, entre outros equipamentos culturais de todo o Estado. 
No eixo Mapeamento Cultural, o Programa identificou e registrou 10 mil bens  
imateriais e 2 mil materiais, mapeando o patrimônio Cultural e cadastrando 60 mil 
profissionais da Cultura em todo o Estado. No eixo Capacitação ofereceu formação 
para 89 municípios com quase 3 mil alunos beneficiados. No eixo Promoção e 
Difusão Cultural produziu ações artísticas e culturais em todos os municípios do 
Ceará. Foram milhares de expectadores no Circo e no Ônibus Cultura em 
Movimento (exposições, shows, peças de teatro, filmes, atividades circenses, 
contação de histórias, dança, envolvendo um público de 450 mil pessoas e mais de 
30 mil artistas. 

 
Secult Itinerante configura-se em uma ação governamental de 
caráter científico-Cultural que percorreu as oito regiões 
administrativas do Estado. Durante o período de um ano - de 
agosto de 2005 a julho de 2006 - técnicos da Secretaria da 
Cultura percorreram as oito macrorregiões, promovendo e 
valorizando as Culturas regionais e, ao mesmo tempo, 
proporcionando serviços institucionais, oferecendo capacitação 
e mapeando seu patrimônio histórico, artístico e Cultural - 
material e imaterial. A troca de experiências entre os agentes 
da Secult e cada comunidade foi feita por meio de cursos, 
oficinas, seminários e atividades culturais, e teve como 
principal objetivo desenvolver um trabalho de reconhecimento 
da Cultura do povo cearense, identificando bens, articulando 
iniciativas, ativando processos culturais e fomentando a criação 
de redes, além de incluir uma ação técnico-administrativa, 
voltada para o reforço e estruturação de novas instâncias 
municipais e regionais de gestão Cultural. A estrutura do 
Programa foi proposta em dois subprogramas que abrangem 
áreas específicas da produção da Cultura: Um programa 
padrão para macrorregiões constando de cursos de Gestão 
Cultura e de Educação Patrimonial e outros específico em 
consonância com as vocações regionais e as demandas locais 

 
Secult 

Itinerante !
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voltados às linguagens artísticas e às artes e ofícios (PAULA, 
2006, p. 110) 

 
Ainda em Fortaleza, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, foram 

realizados, entre 2003 e 2004, dez cursos de Gestão e Produção Cultural, com 
carga horária de sessenta horas, beneficiando cento e setenta alunos em oito 
municípios do estado. Foram beneficiados. A partir de fevereiro de 2005, até janeiro 
de 2006, mais 14 cursos acontecerem sob a responsabilidade da própria Secult, 
beneficiando 298 pessoas em cinco municípios. Na área musical foram realizados, 
de julho de 2005 a julho de 2006, 27 cursos para um público de 733 pessoas, em 19 
municípios. Para as Artes Cênicas foram realizados 33 cursos, em 30 municípios, 
para 623 participantes. Também foram ofertados cursos de Dança, Design, Artes e 
Ofícios e dois cursos na área do Audiovisual.  ainda o Programa de Formação em 
Gestão Cultural para a Elaboração de Planos Municipais de Cultura, com o 
objetivo de estimular a implantação dos Sistemas Municipais de Cultura. 
Apresentamos, a seguir, apresenta-se a quantidade de municípios, de cursos e 
beneficiários do Programa (PAULA, 2006): 

 
Figura 2 – Números do Programa de Formação em Gestão Cultural para Elaboração 
de Planos Municipais de Cultura  

 
Fonte: PAULA, 2006 
 

Outro programa que merece destaque é o  Projeto Agentes de Leitura 
implantado pelo coordenadoria de Política de Livros e de Acervos da Secult. O 
projeto percorreu os municípios, distritos e bairros por meio de atendimentos 
domiciliares e familiares, realizando empréstimos de livros e promovendo cirandas e 
rodas de leituras comunitárias, movimentando o acervo bibliográfico e despertando o 
interesse e o gosto pela leitura de maneira prazerosa, crítica, dinâmica e reflexiva. 

 
Política da Secult com recursos do Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza (FECOP), o Programa foi implantado em municípios do 
interior e em bairros da cidade de Fortaleza com baixo índice de 
desenvolvimento humano (IDH), em parceria com as secretarias 
estaduais de Educação e de Ação Social, associações comunitárias, 
organizações não governamentais e com as secretarias de 
educação/Cultura dos municípios,  Sua missão é promover a 

 
Agentes 
de Leitura   
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democratização do acesso ao livro e aos meios da leitura, como 
ação Cultural estratégica de inclusão social e de desenvolvimento 
humano, por meio de atividades de socialização, acesso ao livro e à 
leitura compartilhada, compreendendo essas práticas como 
exercícios de cidadania, de compreensão de mundo e de ação 
alfabetizadora. 

 
 Em Fortaleza, na primeira gestão da prefeita Luiziane Lins na 

Prefeitura de Fortaleza, é inaugurada a Vila das Arte (em 
funcionamento desde 2006), um espaço voltado à formação, 
experimentação, difusão pesquisa e produção nas diversas 
linguagens artísticas, por meio de cursos nas de audiovisual, dança, 
artes visuais, teatro e Cultura digital. Vale, ainda, destacar: o 
Cineclube Vila das Artes, com sessões abertas ao público, 
democratizando o acesso e o debate sobre cinema; as Mostras 
Especiais de Cinema, que tiveram início em 2009, com finalidades 
formativas e criticas; e o Diálogos Teatrais, um encontro mensal 
entre grupos de teatro com a finalidade de compartilhar saberes e 
conhecimentos. A Vila das Artes é um equipamento vinculado à 
Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

 
 

A formação nas linguagens artísticas também aconteceram nesta gestão, 
em função dos Eventos Estruturantes, cujo objetivo era o de estruturar os campos 
artístico e culturais das diversas regiões do Ceará, em função de suas vocações 
para compor um grande calendário Cultural do Estado. Enumeramos, em seguida os 
Eventos Estruturantes: 
 
• Festival de Música de Câmara 
 

 

 
 
A realização do I Festival de Música de Câmara na 
região do Centro Sul e Vale do Salgado foi criado para 
estruturar e capacitar o Sistema de Bandas de Música 
do Ceará.  
 

!

Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri - localizado em Juazeiro do Norte, iniciou 
seu funcionamento em 04 de abril de 2006, oferecendo uma variada programação 
diária e gratuita, tendo como princípio que uma ação Cultural efetiva é resultado do 
diálogo entre artistas e a comunidade para a apreciação, produção e disseminação da 
arte e Cultura do Nordeste, do Brasil e do Mundo. 
O Centro tem como foco o fortalecimento do desenvolvimento regional através da 
inclusão social na cadeia produtiva da Cultura, oferecendo às comunidades de sua área 
de atuação o usufruto dos fazeres artísticos, nas suas mais variadas linguagens. Dessa 
forma contribui também no processo de desenvolvimento profissional à medida em que 
oferece oportunidades para que grupos de artistas, produtores e técnicos possam 
apresentar-se em um espaço apropriado à fruição de seus trabalhos, além da oferta, ao 
público em geral, de cursos de apreciação e oficinas de formação artística.  
(Fonte: https://www.bnb.gov.br/centro-Cultural-cariri/apresentacao) 

Em tempo: 
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• Festival de Dança do Litoral Oeste e Vale do Curú 
 

 

O I Festival de Dança no Litoral Oeste 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, os 
municípios de Itapipoca, Paracuru e Trairi foram as 
principais sedes do evento.  

 
 
• Festival dos Inhamúns – Circo, Bonecos e Artes de Rua  
 

 

 
 
Realizado nos municípios de Aiuaba, Arneiroz, Crateús, 
Parambú, Quiterianópolis o Festival dos Inhamúns de Circo, 
Bonecos e Artes de Rua ofereceu oficinas e promoveu o 
intercâmbio de experiências entre grupos de artistas da 
região, de outros estados e países, especialmente na área 
do circo.   

 
• Encontro Mestres do Mundo 
 

 

O Encontro Mestres do Mundo foi fruto, de um lado, da 
legislação de proteção aos Mestres da Cultura Popular do 
Ceará, publicada em 2003, de outro, da inequívoca 
vocação do Vale do Jaguaribe para as manifestações 
ancestrais das Culturas dessa região. Nesse Encontro, as 
formações e oficinas são voltadas às artes e ofícios dos 
mestres. 

 
 
• Festival Música na Ibiapaba 
 

 

 

O  Festival Música na Ibiapaba teve como sede principal a 
cidade de Viçosa do Ceará, cidade tombada pelo IPHAN e 
reconhecida pela sua vocação musical. O festival é um 
espaço de formação para a música popular.   
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• 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 e ofereceu cursos 
e oficinas para essas áreas.  

 
 
• Festa do Livro e da Leitura de Aracati  e do Litoral Leste 
 
 

 

 
 

 
AFesta do Livro e da Leitura de Aracati foi fruto de 
uma demanda do Litoral leste do Estado, tendo como 
principal objetivo fomentar a leitura nessa região, a 
ppartir dos municípios de Aracati, Fortim, Icapuí, 
Beberibe e Cascavel. A Festa surgiu para promover 
o encontro entre escritores e a população, propondo 
oficinas e cursos para de aproximar a população dos 
livros.  

 
 
• 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.  
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• Festival Internacional de Trovadores e Repentistas 
 

 

A Região do Sertão Central, composta por 21 municípios, 
mobilizou-se para receber o Festival Internacional de 
Trovadores e Repentistas, a partir das cidades de Quixadá e 
Quixeramobim. As formações eram voltadas, sobretudo, à 
poesia e à música.   

!
 

• Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga 
 

 

 

Com ação direta do Festival nos municípios de 
Guaramiranga, Baturité, Aratuba e Pacoti, o evento 
também oferecia cursos e oficinas voltadas às Artes 
Cênicas. 

 

 
Auto Filho (2007 – 2010), no primeiro governo de Cid Gomes, no 

âmbito da formação profissional, destaca-se o Programa de Qualificação 
Profissional em Restauração, realizada pela Escola de Artes e Ofícios Thomas 
Pompeu. Registram-se também as capacitações nas diversas linguagens artísticas, 
como a participação de 4.320 alunos do Centro Cultural Bom Jardim, em seu 
primeiro ano de funcionamento.  

Ainda no período, foi implantado o Projeto Formação em Rede, que 
ofertava cursos de formação profissional em nível técnico, extensão, graduação e 
pós-graduação na área Cultural, em todo Estado. O Projeto utilizava espaços e 
instituições de formação, distribuídos nas oito macrorregiões do Estado, 
estruturados de acordo com a vocação artística local, profissionalizando jovens e 
adultos nas várias linguagens artísticas, na gestão e produção Cultural, além de 
qualificar atores sociais que já atuam de forma profissional ou amadora, no cenário 
da Cultura cearense. Para tanto, foram investidos recursos da ordem de R$ 1,2 
milhão em 2008. (MENSAGEM DO GOVERNADOR, 2008; 2009; 2010; 2011); 
Cursos de Produção, Elaboração e Gestão Cultural – Projeto de Formação em 
produção, gestão e elaboração de projetos culturais da Secretaria da Cultura em 
parceria com a Fundação Edson Queiroz. O Curso teve duração de três meses, nas 
14 microrregiões do Estado e habilitou 484 pessoas;  
Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura - Projeto de 
Formação em Dança, Educação Patrimonial, Música e Artes Cênicas nos Municípios 
de Paracuru, Sobral e Aracati. Em parceria com o Fundo Nacional de Artes-
FUNARTE, foi executado a Formação em Festivais. 
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Foram realizados 71 cursos no Theatro José de Alencar, Instituto de 
Arte e Cultura, em Fortaleza, e Escola de Comunicação Ofícios e 
Artes – ECOA, em Sobral, formando 9.670 alunos. # Realização do 
Evento Praça Brasil – Ceará, na Praça dos Três Poderes, em 
Brasília. Promoção da Casa Civil da Presidência da República, com 
120 artistas, representantes da Cultura cearense, oportunidade em 
que apresentaram 16 espetáculos musicais para um público de 10 
mil pessoas, tendo sido comercializados em torno de R$ 90,0 mil em 
artesanato e comidas típicas. 

 
Ainda em sua gestão foi realizado o I Seminário de Educação Musical, 

composta por 15 palestras e 12 oficinas, com a participação de 240 alunos, de 15 
municípios do Ceará; a execução do Projeto Fortalecimento Musical – Encontros 
Regionais de Bandas de Música, em parceria com o Instituto de Arte e Cultura do 
Ceará - IACC, com a realização de 9 Oficinas de capacitação de nível básico, em 8 
cidades de influência da Serra da Ibiapaba e Sobral, atendendo cerca de 270 
alunos; a realização do V Festival de Música da Ibiapaba, com 60 oficinas de 
capacitação, atendendo a 800 jovens de cerca de 80 cidades de todo o estado do 
Ceará.; a realização do I Fórum Cearense de Canto, garantindo o debate voltado à 
formação, difusão e organização do setor, com o objetivo de criar o Sistema 
Estadual do Canto. Como resultado, foi elaborado documento denominado Carta In 
Cantus do Ceará, com diretrizes para as políticas públicas dedicadas à categoria. A 
Secult manteve contratos de gestão com o Instituto de Arte e Cultura do Ceará – 
IACC que, por sua vez, gerenciava os espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e 
Cultura - CDMAC, Escola de Artes e Ofícios Thomás Pompeu Sobrinho e Centro 
Cultural Bom Jardim - CCBJ. Os contratos promoviam a cooperação técnica, 
intercâmbios em instituições de ensino e pesquisa no Brasil e exterior, integração de 
ações educativas nos eventos realizados, capacitação de pessoas nas mais 
diversas funções das cadeias produtivas dos vários segmentos das artes e da 
gastronomia, além da manutenção e ampliação dos espaços de difusão da Cultura, 
totalizando recursos de cerca de R$ 7,2 milhões (MENSAGEM DO GOVERNADOR, 
2008; 2009; 2010; 2011). (Anexos 60/61/62/63) 

 

 
 

Francisco José Pinheiro (2011-2013), no segundo governo de Cid 
Gomes - no período ocorreu realização do I Festival de Música no Maciço de 

!

Em Fortaleza, na gestão da prefeita Luizianne Lins, foi inaugurado o primeiro Centro 
Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), situado na Barra do Ceará, foi 
inaugurado em 2009. O CUCA Che Guevara busca proporcionar a vivência plena da 
condição juvenil, através da disposição de novos espaços e alternativas de 
desenvolvimento sociocultural e econômico. Os objetivos quanto a sua implantação, foi o 
de proporcionar um espaço de encontro e convivência da população jovem, onde a 
mesma poderia sociabilizar-se, encontrando também possibilidade de formação, por meio 
de cursos gratuitos como: Audiovisual, Teatro, Gastronomia, Música, Fotografia, Circo, 
Dança, Comunicação e Leitura, ofertados para jovens na faixa etária que varia de 15 a 29 
anos. Hoje os Cucas são mantidos pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da 
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude. Só em 2017, mais de 100mil 
jovens foram atendidos na Rede Cuca que é formada por três Centros Urbanos de 
Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA) - Cucas Barra, Mondubim e Jangurussu , 
geridos pelo Instituto Cuca.  
 

Projeto 
Formação 
em Rede 
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Baturité – 2012, evento de interiorização de formação musical e de música popular e 
de oportunização profissional futura, com público presente da ordem de 860 
pessoas. O festival foi idealizado a partir de uma perspectiva de desenvolvimento 
socioeconômico Cultural, durante o qual foram ocupadas 124 vagas nas oficinas, 
sendo 59 vagas com alunos participantes, oriundos do município sede Baturité, 35 
vagas com alunos dos municípios da região do Maciço de Baturité, a saber: 
Guaramiranga, Pacoti, Redenção, Aracoiaba, Capistrano, Antônio Diogo, Aratuba, 
Palmácia e Mulungu, enquanto outras 30 vagas foram preenchidas com alunos dos 
municípios cearenses de Guaiúba, Fortaleza, Pacatuba, Camocim, Ocara e 
Quixadá; também ocorreu a realização de 06 cursos de formação na área de 
Biblioteca, capacitando 497 profissionais de Bibliotecas Públicas Municipais, nos 
municípios de Caucaia, Fortaleza, Maranguape, Beberibe, Jaguaruana, Limoeiro do 
Norte, Tauá e Quixeré. (MENSAGEM DO GOVERNADOR, 2013) (Anexo 64). Foi 
nessa gestão que ocorreu a inauguração da Caixa Cultural após cinco anos de 
negociações, iniciadas na gestão de Claudia Leitão. 

 
Inaugurada em 2012, a Caixa Cultural Fortaleza é composta por um 
cineteatro com 181 lugares, três amplas galerias de arte, sala de 
ensaios, salas para oficinas de arte-educação, foyer, café Cultural e 
livraria, além de um agradável jardim e espaços para convivência e 
realização de eventos. Com localização privilegiada, no corredor 
Cultural e turístico de Fortaleza, é servida por diversas linhas de 
transporte coletivo, estando acessível a toda a população. A Caixa 
Cultural Fortaleza está localizada na Praia de Iracema, em frente ao 
Centro Cultural Dragão do Mar, próxima da Ponte dos Ingleses. Está 
instalada no prédio da antiga Alfândega, construção histórica 
tombada pelo IPHAN, que reúne características únicas de 
preservação e que funcionou por longos anos como espaço de 
pesagem, cobrança e armazenamento de mercadorias que 
chegavam pelo mar à capital cearense. A construção da Alfândega, 
projetada pelo inglês John Hawkshaw, foi iniciada em 14 de outubro 
de 1884 e sua inauguração se deu em 15 de junho de 1891.  

 
Ainda no governo de Cid Gomes, Paulo de Tarso Bernardes Mamede 

(2013-2014) subsistiu Pinheiro e em sua breve gestão realizou cinco capacitações e 
106 eventos culturais, promovidos pelo Museu do Ceará durante o IV Fórum 
Estadual de Museus, para 22.085 pessoas. O grande marco desse período é o 
Porto Iracema das Artes (set/2013), uma escola de formação e criação artística 
ligada à Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará e gerida, por meio de 
contrato de gestão, pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). O Porto Iracema das Artes é 
constituído de quatro esferas formativas: (i) Cursos Básicos; (ii) Cursos Técnicos; (iii) 
Laboratórios de Criação; (iv) Porto do Conhecimento. As linguagens artísticas são as 
seguintes: Artes Cênicas; Artes Visuais e Multimídia; Audiovisual e Música; Dança; 
Computação Gráfica (Games). 
 

A Escola de Formação e Criação de Cultura desenvolve processos 
formativos com o propósito na formação criadores, nos diversos 
campos das artes. A Escola orienta-se por quatro conceitos 
fundantes, a saber: 

Caixa 
Cultural 
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• Percursos formativos – a proposta de que a experiência 
formativa ocorre no movimento e no traçado dos processos.  
• Autonomia intelectual e criativa – a possibilidade do aluno 
pensar os próprios percursos formativos, a partir de seus interesses 
de conhecimento, fomenta a construção de sua autonomia 
intelectual para o processo de definição de suas trajetórias 
profissionais. 
• Experiências e partilhas simbólicas – os processos de formação 
são orientados no sentido da realização de experiências e partilhas 
simbólicas. A compreensão é de que somente as experiências e as 
partilhas favorecem o pensamento transformador. 
• Rotas de criação – com a proposta de construir navegações 
estéticas inovadoras, o Porto Iracema definiu um processo de 
avaliação, baseado em apresentações abertas dos projetos 
desenvolvidos no âmbito dos percursos formativos. São as Rotas de 
Criação, que se formam em determinados momentos do ano letivo, 
orientadas pelo “estado da arte” dos processos em desenvolvimento. 
 

Guilherme de Figueiredo Sampaio (2015-2016), no governo de Camilo 
Santana – em 13 meses de gestão, os fatos registrados em relação à formação no 
campo da Cultura e entre eles constam (i) a realização no Centro Cultural Bom 
Jardim de 63 cursos, com a participação de 2595 alunos; (ii) capacitação pela 
Escola Porto Iracema das Artes de 2617 pessoas em 180 cursos de Artes Cênicas 
Visuais e Multimídia e Audiovisual e Música, nos Cursos Técnicos de Animação 
Gráfica para jogos eletrônicos e de dança, nos laboratórios de Audiovisual/ Cinema, 
Artes visuais, Música, Pesquisa, Teatral e Dança e no Marterclass.  

Vale destacar nesse período, o início das aulas do Curso de Formação 
para Gestores e Conselheiros Municipais de Cultura das Regiões do Cariri e 
Centro-Sul, realizado pela Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri 
- UFCA em parceria com a Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da 
Cultura (MinC). O objetivo do curso é formar gestores e conselheiros municipais 
para implementar e consolidar os Sistemas Municipais de Cultura conforme as 
normas e os princípios do Sistema Nacional de Cultura. Os municípios 
contemplados foram: Altaneira, Antoninia do Note, Araripe, Assaré, aurora, 
Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, 
Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, 
Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre 
(Cariri); Acopiara, Baixio, Cariús, Catarina, Cedro, Ererê, Icó, Igautu, Ipaumirirm, 
Jagauribe, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Pereiro, Quixelô, Saboerio e Umari 
(Centro-Sul) (BRASIL, 2015). 

 
Fabiano dos Santos Piúba (2016 – atual), no governo de Camilo 

Santana – no seu período de gestão pode-se destacar o eixo de Formação no 
Programa Ceará Filmes voltado para os profissionais do audiovisual e das artes e 
mídias digitais.   

Outro ponto é o I Edital de Escolas da Cultura - Escolas Livres de 
Formação Artística e Cultural faz parte de uma política de formação Cultural mais 
ampla, por meio da criação do Programa Escolas da Cultura, uma das metas 
prioritárias do atual Governo do Estado. E ainda ressalta-se que no Programa 
Estadual Cultura Viva para a Infância há uma meta de criar um programa de 

Escola 
Porto 
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formação permanente de Cultura Infância para Artistas, Gestores, Comunicadores, 
Agentes culturais, Professores, Educadores e interessados; e apoiar instituições e 
espaços culturais que desenvolvam atividades com e para crianças. No período, em 
prol do fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, houve a capacitação de 130 
gestores através do Curso de Capacitação para Gestores Públicos de Cultura do 
Ceará, realizado em parceria com o Ministério da Cultura e Universidade Federal do 
Ceará; e a realização de duas oficinas do Projeto Nômada – Residência de Criação 
e Aperfeiçoamento Técnico em Circo e suas Invenções para um público de 60 
pessoas. Ressalta-se que foi nessa gestão que ocorreu, em 2016, os 25 anos de 
atividades continuadas  do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) – do Theatro 
José de Alencar , que conseguiu ao longo desses anos criar gerações de artistas 
para os palcos cearenses. Houve também a realização do projeto Cidade das Artes 
Sobral, em parceria com Instituto Dragão do Mar, Instituto Escola de Cultura, 
Comunicação, Ofícios e Arte (ECOA), cujo princípio é a descentralização da política 
cultural do Ceará, ocupando as ruas e interligando através das artes espaços 
públicos referenciais, como o Teatro e a Praça São João, o Museu Dom José de 
Arte Sacra, a Ecoa, o Museu Madi, a Casa da Cultura, com atividades de: música, 
teatro, dança, audiovisual, artes visuais, fotografia, circo, arte urbana, hip-hop, 
literatura, arte digital, gastronomia. Dentre as principais realizações em prol da 
formação destacam-se ainda:  
 
 

Primeiro equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 
(Secult) no Interior, na região do Cariri, a Vila da Música é um centro 
de socialização e de cidadania através da educação musical, 
inaugurada em 11 de março de 2017, no Crato. O espaço conta com 
infraestrutura moderna e dedicada a atender estudantes - crianças, 
jovens e adultos -, distribuídos em diversos cursos de diversos 
instrumentos, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo e violão. 
 O equipamento funciona em parceria do Governo do Ceará - 
através da Secretaria da Cultura - com a tradicional escola de 
música Sociedade Lírica de Belmonte (Solibel), fundada pelo Padre 
Ágio Augusto Moreira na década de 1970.  O corpo profissional que 
integra o equipamento é formado por membros da própria Solibel, 
além de funcionários cedidos por Secretaria da Educação do Estado 
do Ceará (Seduc) e Prefeitura Municipal do Crato. A  instituição tem 
como temas centrais a socialização, a formação humana e o ensino 
musical, diretrizes estas que foram incorporadas à Vila da Música, 
fomentando a cidadania através da educação musical e criando 
oportunidades para o desenvolvimento humano, econômico e 
territorial sustentável. A Vila da Música compõe o Programa Escolas 
da Cultura, da Secult, um conjunto de ações voltadas para a 
formação no campo da arte e na democratização do acesso aos 
processos formativos e educativos em artes e cultura. 

 
Ainda em 2016, ocorreu a reforma e a reabertura do Centro Cultural Bom 

Jardim – CCBJ no período da comemoração do 10 anos de sua criação. Ressalta-se 
que 70% das atividades do CCBJ estão voltadas à descentralização e na 
democratização de atividades formativas, beneficiando a população do Grande Bom 
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Jardim, território composto pelos bairros Canindezinho, Granja Lisboa, Bom Jardim, 
Granja Portugal e Siqueira. 
 

Conclusão da reforma e reabertura do Centro Cultural Bom Jardim 
com a retomada das ações culturais, dentre as quais se destacam 
41 ações na linguagem da música, dança, teatro, literatura, circo, 
envolvendo um público de 11.146 pessoas em atividades de pintura, 
feiras criativas de artesanato, culinária regional e exposições de 
fotografias. Equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do 
Ceará (Secult), gerido pela Diretoria de Cidadania Cultural do 
Instituto Dragão do Mar, o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) 
firmou-se, em 2016, em seus 10 anos de atividades, como um 
espaço de convivência para a arte e a educação no estado do 
Ceará, historicamente voltado para a profissionalização de jovens e 
adultos nas áreas de audiovisual, música e dança. 
O complexo conta hoje com uma ilha digital com equipamentos de 
áudio e vídeo, além de um teatro de arena, salas multiuso, 
laboratório para gravações musicais e outros espaços destinados a 
práticas artístico-culturais, que contribuem para o processo de 
inclusão dos moradores da região. O equipamento tem como 
objetivo central estimular a participação e o protagonismo direto da 
comunidade do Grande Bom Jardim nas atividades de formação e 
acesso a diferentes formas de expressão em arte e cultura, o que 
ocorre por meio de uma programação intensa construída em diálogo 
com a comunidade, com os artistas do Grande Bom Jardim em 
permanente conexão com artistas de outras regiões, tais como o 
programa Formadores Locais, ofertando 14 cursos com um total de 
530 horas/aula, realizados em instituições distribuídas nos cinco 
bairros que conformam o Grande Bom Jardim; o Programa Trajetos 
EnCena - Ateliês Artísticos e Laboratórios Técnicos, com a oferta de 
03 (três) ateliês artísticos, sendo 02 (dois) de artes cênicas e 01 
(um) de hip-hop, com participação de 66 artistas; o programa de 
Difusão Permanente, tais como o Cidade Hip-Hop (em parceria com 
o Coletivo A Voz da Periferia), Bonja Roots (em parceria com o 
Coletivo Bonja Roots), Bomja Rocks (em parceria com a The Good 
Garden Produções), contemplando um público total de mais de 
5.670 pessoas com mais de 125 artistas envolvidos; o Festival das 
Quebradas, o Projeto Praça das Artes, Festival Bom de Arte, 
Festival Bom Demais, a Semana Estadual do Hip Hop e Dia da 
Consciência Negra, entre outras ações. (Site Centro Cultural Bom 
Jardim, 2016; O POVO, 2017) 

 
 

Para além da Cultura: a formação para os setores da Economia Criativa 
 
O desafio para o fortalecimento da Economia Criativa passa 

necessariamente pela reflexão e pela (re) construção de uma formação que leve em 
conta a transdisciplinaridade, a complexidade e as dinâmicas econômicas e culturais 
do campo Cultural / criativo. A visão compartimentalizada e disciplinar acerca das 
temáticas e atividades desenvolvidas pelos profissionais desse campo não mais 
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acompanham o universo de cenários e atores, de possibilidades e oportunidades de 
desenvolvimento. É importante que se compreenda a relevância e a potência dos 
processos coletivos, geradores de conhecimento, criatividade e inovação. Para além 
disso, entender os sinais dos (novos) tempos, ou ainda, as tendências na Cultura 
(moda, gastronomia, audiovisual, games, arte urbana), no mercado, na tecnologia, 
no entretenimento, no comportamento de consumo entre outros (GUILHERME; 
GONDIM, 2016).     

Na perspectiva do profissional criativo, é importante que esse desenvolva 
uma formação que contemple a formação prática com conhecimentos inerentes a 
sua prática profissional, considerando os quatro princípios norteadores da Economia 
Criativa: diversidade Cultural, sustentabilidade, inovação e inclusão social (BRASIL, 
2012); a formação técnico-científica, visto que deve ser detentor de conceitos 
teóricos e específicos adquiridos em pesquisas, na busca de compreender a 
realidade que o rodeia, além de saber manipular tecnologias sociais e digitais; e a 
formação social, política e Cultural em que assuntos econômicos, políticos, sociais e 
culturais relacionados ao país e à própria profissão possam ser discutidos no 
propósito da compreensão do mundo e da participação dentro dele. Na perspectiva 
do professor, para corresponder às demandas do profissional criativo, a exigência de 
sua formação é ainda maior. Entretanto, como faz parte do ofício – quem ensina, 
busca conhecer –, ele é, ou deveria ser sensível à necessidade de sua contínua 
formação e estar atento à prática reflexiva e transdisciplinar. Há ainda muito o que 
se ponderar, uma vez que as instituições do ensino no país, em geral, cultivam o 
saber disciplinar. 

A educação para a formação de profissionais criativos exige 
reformulações permanentes, exige processos de aperfeiçoamento contínuo, exige 
uma percepção sistêmica e integrada do mundo e das suas dinâmicas, exige 
educadores com a capacidade de renovação e de reconstrução de múltiplos 
itinerários formativos. E, em função da nova perspectiva mundial em que a Cultura 
assume um papel de destaque no desenvolvimento, os agentes envolvidos no 
sistema de educação brasileira estão sentindo a pressão e sendo convocados a 
mudar (GUILHERME; GONDIM, 2016).     
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Tabela 26  – Instituições x Cursos para formação cultural 

Instituição Cursos 
Universidade Federal do Ceará Arquitetura e Urbanismo / Cinema e Audiovisual / Comunicação 

Social – Jornalismo / Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda / Dança / Design de Moda / Design Digital (Quixadá) / 
Gastronomia / Música (Fortaleza / Sobral) / Gestão de Políticas 
Públicas / Sistemas e Mídias Digitais / Teatro 
Mestrado em Artes (acadêmico e profissional) 

Universidade Estadual do 
Ceará 

Música 

Universidade de Fortaleza Arquitetura e Urbanismo /Cinema e Audiovisual /Design de  Moda / 
Eventos /Jornalismo / Publicidade e Propaganda 
PÓS -  Negócios de Moda / Produção em Moda 

IFCE Artes Visuais/ Teatro 
Mestrado em Artes (acadêmico e profissional) 

Unichristus Arquitetura e Urbanismo /Gastronomia 
PÓS -  Economia Criativa / Jogos Digitais 

UNI7 Arquitetura e Urbanismo /Design Gráfico /Jornalismo / Publicidade 
e Propaganda 

Centro Universitário Estácio Arquitetura e Urbanismo / Artes Visuais / Cinema / Comunicação 
Social – Jornalismo / Design de Interiores / Design de Moda /Jogos 
digitais / Publicidade e Propaganda 

Centro Universitário Farias Brito Arquitetura e Urbanismo / Design de Moda / Design de Interiores / 
Jogos Digitais 

FANOR Devry Arquitetura e Urbanismo /Design/ Design de Interiores /Design de 
Moda /Design Gráfico/ Gastronomia/ Jornalismo / Publicidade e 
Propaganda / Radio, TV e Internet 

Faculdade ATENEU Arquitetura e Urbanismo/ Design de Moda 
Faculdade Grande Fortaleza Gastronomia 
Faculdade Maurício de Nassau Arquitetura e Urbanismo/ Design de Interiores/ Gastronomia/ 

Jornalismo / Publicidade e Propaganda 
PORTO IRACEMA DAS ARTES Animação Gráfica para Jogos Eletrônicos/ Artes Cênicas/ Artes 

Visuais e Multimídia /Audiovisual e Música 

Vila da Música Formação em instrumentos / Música 

Cucas 
Barra do Ceará 
Jangurussu  
Mondumbi 
 

Canto solo e coral /Fotografia básica/  Fotografia e Vídeo/ Introdução ao 
teatro de rua / Produção de book fotográfico  / Produção de videoclipe/ 
Produção de vídeos para internet técnica de câmera e noções 
básicas de roteiro / Roteiro para cinema e vídeo /Roteiro para séries 
de TV / Stop Motion: do roteiro à edição; Fotografia Digital: 
princípios básicos /Teatro: construção de personagens / Teatro: 
histórias e interpretações/ Técnica Vocal e Prática de Conjunto 
Introdução aos Instrumentos de Corda: violão, baixo e guitarra;  

Vila das Artes Artes Visuais 
Audiovisual 
Dança 
Desenvolvimento de ferramentas de dispositivos e softwares para 
arte tecnológica 
Jogos Digitais 
Teatro 
Vídeo-dança 

SENAC 
(Fortaleza, Sobral, Limoeiro do 
Norte, Juazeiro do Norte, Crato, 
Itapipoca, Cedro, Quixadá) 

Gastronomia/ Arte  /Comunicação / Design / Design de Alimentos / 
Moda 

Fonte: autores, 2018 
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8 A CULTURA ENQUANTO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO: 
SIGNIFICADOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA ECONOMIA CRIATIVA NO 
CEARÁ   
 
8.1 Breve histórico da Economia Criativa 

 
Foi em 1994 que, pela primeira vez, a criatividade e a Cultura tornam-se 

eixo estratégico do desenvolvimento. O então candidato à primeiro-ministro, Paul 
Keating, denomina o seu programa de governo de “Australia Creative Nation”, 
considerando a Cultura, a ciência e tecnologia, o turismo e a educação como os 
setores basilares para o seu governo. Naquele momento a Austrália era um país de 
commodities (de uma “economia suja”) que vinha perdendo cineastas, músicos, 
artistas, designers, chefes de cozinha, entre outros profissionais criativos, para a 
Europa e a América do Norte. Os governos tinham deixado de valorizar as 
identidades australianas, sucumbindo aos apelos de um mundo global. O 
governo de Keating previa que a retomada dessas identidades culturais e 
artísticas abriria espaço para novos empreendimentos e oportunidades, 
empregos e profissões no país. Além disso, incentivaria a maior parte de suas 
grandes mentes criadoras a permanecerem no país, em prol do 
desenvolvimento de uma “economia limpa”: a Economia Criativa que, no 
âmbito internacional, poderia promover um aumento do turismo australiano, 
assim como a exportação dos produtos com a “marca Austrália”. Promovendo 
a Cultura e a arte australianas, preservando seu patrimônio artístico, histórico, 
Cultural e natural, apoiando os artistas e profissionais dos setores culturais e 
criativos, Keating definia um plano para enfrentar a massificação e a pasteurização 
promovidas pela indústria Cultural global:  

 
A Austrália, como o resto do mundo, está num momento crítico de sua 
história. Aqui, como em qualquer outro lugar, valores e ideologias 
tradicionais estão em fluxo e a rapidez da economia global e de mudanças 
tecnológicas têm gerado dúvidas e cinismo sobre a habilidade de governos 
nacionais confrontarem o futuro. O que é distintivamente australiano sobre a 
nossa Cultura está em perigo pela Cultura em massa homogeneizada 
internacional. (AUSTRALIA, 1994, p.3). 

 
Para Keating, a politica Cultural que estava sendo criada era também uma 

politica econômica: 
 

Cultura gera riqueza. Em geral, nossas indústrias culturais geram bilhões de 
dólares por ano. Cultura emprega. Cerca de 336.000 australianos são 
empregados em indústrias relacionadas à Cultura. Cultura agrega valor, é 
uma contribuição essencial para a inovação. É um símbolo de nossa 
indústria. O nível da nossa criatividade determina substancialmente a nossa 
capacidade de adaptação a novos imperativos econômicos. É uma 
exportação valiosa em si mesma e um acompanhamento essencial para a 
exportação de outras mercadorias. Atrai turistas e estudantes. É essencial 
para o nosso sucesso econômico". (AUSTRALIA, 1994).  

 
Da Austrália, o programa vitorioso de Keating chega à Grã Bretanha e 

também nas eleições para primeiro-ministro, em 1997, a agenda econômica do país 
foi transformada. O então candidato, Tony Blair, empunhando a defesa de uma 
Creative Britain (Grã-Bretanha Criativa), enfatizava a necessidade de uma retomada 
econômica em novos moldes, adaptada mais por ideias e informação do que por 
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transformação física da natureza, incluindo um novo tipo de arranjo institucional que 
favorecesse a geração de habilidades, conhecimento e redes, fatores necessários 
para a difusão e a obtenção de vantagens comparativas. Reconhecia-se, assim, que 
a competitividade e o desempenho das empresas e organizações são 
crescentemente determinados pelo seu investimento em ativos baseados no 
conhecimento ou intangíveis, como P&D, design, software, capital humano e 
organizacional e marcas (brand equity), e menos em ativos físicos tradicionais, como 
máquinas, construções e veículos. Tony Blair designou uma força-tarefa das 
Indústrias Criativas, congregando representantes dos vários ministérios e 
representantes do setor privado, notórios por sua capacidade de criação e 
reinvenção de empresas icônicas. Com as funções de definir, mapear e estimar a 
contribuição econômica da criatividade e indicar as melhores políticas para favorecer 
seu desenvolvimento, o trabalho tomou por base um conjunto de 13 setores com 
potencial para a criação de riqueza e empregos por meio da geração e da 
exploração de propriedade intelectual. Nessa lista ingressavam publicidade, 
arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, audiovisual, 
software, música, artes do espetáculo, editoração, serviços de informática, rádio e 
TV – setores fortemente ancorados em serviços e nos quais o país apresentava 
vantagens competitivas.  

As discussões sobre as dinâmicas econômicas dos bens e serviços 
culturais/criativos chegam à Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (UNCTAD) por meio do primeiro Relatório Mundial sobre a 
Economia Criativa – Creative Economy Report 2008 (Anexo 65), num esforço de 
aprofundar o conceito e de compilar informações e dados sobre a economia dos 
bens simbólicos dentro de uma perspectiva mundial. Para o Relatório da UNCTAD, 
“as indústrias criativas compreenderiam um conjunto de atividades baseadas 
no conhecimento, que produzem bens tangíveis e intangíveis, intelectuais ou 
artísticos, com conteúdo criativo e valor econômico”. Esse Documento foi um 
marco no reconhecimento da relevância estratégica da Economia Criativa como 
vetor de desenvolvimento, demonstrando, especialmente, a força das indústrias 
criativas, com uma média de 10% de crescimento anual. Essa mensuração era fruto 
da compilação de dados produzidos pelos diversos países, sem a presença de uma 
cesta de indicadores e de um tratamento estatístico comum, fragilizando os 
resultados aferidos. As metodologias quantitativas, em sua grande parte, somente 
conseguiram mensurar a produção de riqueza das indústrias criativas, ignorando a 
participação e a informalidade de milhões de profissionais, de micro e pequenos 
empreendedores e de comunidades cuja renda é oriunda unicamente dos setores 
culturais/criativos. No segundo Relatório da UNCTAD, de 2010 (Anexo 66) busca-se 
o conceito de Economia Criativa é ampliado para fundamentar a ampliação do 
escopo da pesquisa, enfatizando a necessidade de políticas públicas inovadoras e 
transversais para o seu desenvolvimento (UNCTAD, 2010, p.10): 

 
A Economia Criativa é um conceito em evolução baseado em ativos 
criativos que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento 
econômico; Estimula a geração de renda, a criação de empregos e a 
exportação de ganhos, ao mesmo tempo que promove inclusão social, 
diversidade Cultural e desenvolvimento humano; Abraça aspectos 
econômicos, culturais e sociais que interagem com objetivos de tecnologia, 
propriedade intelectual e turismo; É um conjunto de atividades econômicas 
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baseadas em conhecimento, com uma dimensão de desenvolvimento e 
interligações cruzadas em macro e micro níveis para a economia em geral; 
É uma opção de desenvolvimento viável que demanda respostas de 
políticas inovadoras e multidisciplinares, além de ação interministerial; 
 

O terceiro relatório, que é produzido pela UNESCO em 2013 (Anexo 67), 
opta por uma metodologia de base qualitativa, limitando-se a apresentar cases de 
sucesso dos setores criativos nos diversos continentes. Em suas três edições, os 
relatórios tornaram-se marcos mundiais no reconhecimento da relevância 
estratégica da Economia Criativa como vetor de desenvolvimento dos países:  

 
Apesar da crise financeira mundial ter provocado queda drástica no 
comércio internacional em 2008, entre 2002 e 2011, as exportações de 
bens e serviços criativos cresceram, anualmente, em torno de 12,1% 
nos países em desenvolvimento, chegando a US$ 227 bilhões em 2011 
(UNCTAD, 2013), destacando-se como um dos setores mais dinâmicos 
do comércio internacional (UNCTAD, 2012; UNESCO, 2013).  
 

É o que afirma Irina Bokova, ex-diretora-geral da UNESCO, na 
Declaração de Florença (Anexo 68): 
 

Além de gerar postos de trabalho, a Economia Criativa contribui com o bem-
estar geral das comunidades, fomenta a autoestima individual e a qualidade 
de vida, o que resulta em um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Em 
momentos em que a comunidade internacional está estruturando uma nova 
agenda de desenvolvimento pós-2015, é vital reconhecer a importância e o 
poder dos setores Cultural e criativo como impulsionadores de 
desenvolvimento. (UNESCO, 2013) 

!
Para que se possa avançar em políticas públicas em favor da Economia 

Criativa nos países, é necessário que se produzam pesquisas (diagnósticos, 
mapeamentos, contas satélites, desagregação de setores etc) sobre os setores 
denominados de criativos. Somente a partir do conhecimento do campo Cultural e 
criativo dos países é que se poderá formular e implantar políticas públicas, seja para 
desenvolver vocações de territórios/populações ou para induzir a um 
desenvolvimento novo. A expressão indústrias criativas foi traduzida da língua 
inglesa de forma literal, mas vale observar que a expressão “creative industries” quer 
dizer “setores criativos”.  Assim como nem tudo o que é criativo integra a Economia 
Criativa, a economia da Cultura é um pilar constituinte da Economia Criativa, 
conformada também pela economia do conhecimento. Terceiro, ao tratar as 
tecnologias digitais e a inovação como setores restritos, diluiu-se a compreensão de 
seu impacto de forma transversal na economia, sua capacidade de modernizar e 
dinamizar setores tradicionais e seu potencial inaudito para promover crescimento, 
emprego e bem-estar em grande escala, além de resgatar o que deveria estar na 
base de qualquer política de desenvolvimento: o investimento no talento criativo 
humano e nas condições necessárias a seu florescimento. A UNCTAD estruturou 
um primeiro framework que classifica os referidos setores: 
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Figura 3: Classificação da UNCTAD para as indústrias criativas 
!

!
Fonte: UNCTAD (2010; p. 8) 

 
A UNESCO, por sua vez, sugere uma estrutura mais compacta, ainda que 

mantendo uma convergência com a classificação setorial da UNCTAD: 
 

Figura 4: Classificação da UNESCO para os setores culturais e criativos 

!
Fonte: UNESCO (2012) 
!
!

• Patrimônio Cultural: correspondente ao patrimônio Cultural e natural, 
incluindo produtos e serviços de museus, sítios arqueológicos e históricos 
e paisagens culturais  
• Criatividade e Mídias: Artes de espetáculo e festivais (teatro, dança, 
música, ópera etc); Audiovisual e mídias interativa (cinema e vídeo, rádio 
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e televisão, animação e jogos digitais, conteúdos); artes visuais e 
artesanato (pintura, intervenções  e instalações artísticas, arte digital, 
videoarte, escultura, fotografia, artesanato), e Livro e imprensa (livros, 
jornais e periódicos, quadrinhos, bibliotecas físicas e digitais e feiras do 
livro).  
• Criações Funcionais: design e serviços criativos (moda, design 
gráfico, de interiores, de produto, paisagismo, arquitetura, publicidade).  

!
É importante compreender que as dinâmicas econômicas destes diversos 

setores seguem lógicas ora convergentes e ora bastante díspares, com sistemas e 
cadeias produtivas próprias. O campo Cultural e criativo tem um espectro bastante 
amplo que vai do artesanato aos jogos digitais, das festas e celebrações ao design 
de moda. E, por isso, precisa ser estudado a partir da compreensão da 
complexidade e das diferenças entre os diversos setores. A Economia Criativa, ao 
contrario do que muitos pensam, não corresponde a um setor, mas a um 
conjunto de setores que vêm ganhando prestígio crescente junto aos 
governos, que, por sua vez, buscam compreender e fomentar suas dinâmicas 
econômicas. Países exportadores de commodities e produtos “made in” 
perderão em força econômica e em softpower para aqueles que exportam  

Em um mundo onde a exportação de commodities perde gradativamente 
sua importância frente à exportação de bens e serviços de alto valor agregado, 
estudos e pesquisas constatam a evolução da performance dos setores criativos 
mesmo em momentos de crise. Esses estudos anunciam a transformação do 
trabalho, a ampliação do setor de serviços e a necessidade da constituição de 
fundos específicos para o financiamento dos setores criativos: 
  

• Nos EUA, o desemprego cresceu em todas as categorias, mas os 
trabalhadores dos setores criativos foram os que menos perderam 
emprego e renda nos anos anteriores e posteriores à crise econômica de 
2008. Nos setores que empregam mão-de-obra braçal e não-
especializada o desemprego subiu de 5% para 9,3%, o dobro da classe 
criativa. (Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2012 
apud LEITÃO, 2014, p. 127) 
• Segundo estudo recente de pesquisadores da Universidade de 
Valência, um aumento de 1% na proporção de postos de trabalho nos 
serviços criativos incrementa entre 1.000 e 1.600 euros o PIB per capita. 
(La Cultura como factor de innovación económica y social, 2012 apud 
LEITÃO, 2014, p. 127) 
• Programa “Europa Criativa” investirá $1,8 bilhão (2014-2020) para 
ampliar a competitividade dos empreendimentos criativos europeus e 
reforçar suas ligações com os segmentos industriais tradicionais. 
(Comissão Europeia, 2012 apud LEITAO, 2014, p.127). 

!
Dentre os maiores mercados dos setores criativos, os de entretenimento e 

mídia tem se destacado. Nos Estados Unidos, esses mercados são considerados 
estratégicos e tem recebido elevados investimentos no decorrer das últimas décadas.  
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Gráfico 1: Ranking dos maiores mercados de entretenimento e mídia - 2010 

 
Fonte: UNCTAD (2010)  
 

Na Indonésia foi criado em 2011 o Ministério de Turismo e Economia 
Criativa, em função do reconhecimento do valor do patrimônio Cultural do país para 
o turismo (4% do PIB, em 2012). Na China, a Economia Criativa integra o décimo 
segundo Plano Quinquenal (2011-2015) com o objetivo de transformar os produtos 
made in China para designed in China; investindo em setores sem valor agregado 
para se transformarem em manufaturas de ponta. 
 
8.2 Desafios e perspectivas da Economia Criativa no Brasil  

 
Em 2012 foi criada, no Ministério da Cultura, a Secretaria da Economia 

Criativa (SEC). No Plano da SEC (Anexo 69) os setores criativos vão além dos 
setores culturais (vide FIG. 1) sendo entendidos como aqueles cujas atividades 
produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de um 
produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, 
resultando em produção de riqueza Cultural, econômica e social (BRASIL, 
2012). 

  
Figura 5: Setores criativos / Setores culturais 

 

 
Fonte: BRASIL, 2012 
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Para a SEC a Economia Criativa diz respeito às dinâmicas culturais, 
sociais e econômicas construídas a partir do ciclo de criação, produção, 
distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens e serviços oriundos 
dos setores criativos, caracterizados pela prevalência de sua dimensão 
simbólica (BRASIL, 2012). Definimos, a seguir, os pressupostos da Economia 
Criativa:  

• A Economia Criativa funde as fronteiras entre a economia da Cultura e 
a do conhecimento, reunindo nos seus produtos e serviços, arte, Cultura, 
ciência e tecnologia, insumos responsáveis pela agregação de valor e 
pela ampliação crescente de mercados consumidores no planeta; 
• A Economia Criativa é uma economia e por isso pressupõe a presença 
do Estado na formulação de políticas públicas capazes de fomentar, 
regular e estruturar o campo criativo brasileiro; 
• A Economia Criativa pressupõe novos pilares de competitividade, 
assentados em valores e ideias que se transformam em marcas, patentes, 
softwares, designs, conteúdos,  imagens e narrativas; 
• O Brasil é a 6ª economia do mundo e ocupa 35ª posição no ranking 
dos países exportadores de bens criativos 
• A Economia Criativa é objeto de políticas públicas escassas e 
insatisfatórias no Brasil, apesar do seu desenvolvimento científico e 
tecnológico e da sua grande diversidade Cultural, podendo se tornar uma 
liderança mundial nesse campo. 
• O Brasil necessita traduzir em seus produtos e serviços a riqueza da 
sua diversidade Cultural; 
• A expansão do poder de consumo da nova classe média brasileira (só 
na classe C são 103 milhões de consumidores) representa um mercado 
real e potencial para produtos e serviços da Economia Criativa: 
mobiliários e artefatos dotados de design, moda, turismo Cultural e de 
experiência, TV por assinatura e internet, educação e conteúdos culturais 
criativos; 
• A Economia Criativa é por natureza transversal e por isso a formulação 
de uma política pública para a área requer governança integrada de 
pastas diversas sobre o mesmo território, de modo a facilitar o diálogo 
interministerial, a promoção de sinergias, a pactuação de objetivos e 
metas e a potencialização de resultados; 
• Um país inovador necessariamente é um país que formula e implanta 
políticas públicas para a criatividade, considerando-a a base de 
construção de um ambiente propício à inovação. 

 
Constituem os princípios norteadores da Economia Criativa brasileira 
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Figura 6 – Princípios norteadores  
 

 

Fonte: Brasil, 2012 
 

• Diversidade Cultural: valorizar, proteger e promover a diversidade 
das expressões culturais nacionais como forma de garantir a sua 
originalidade, a sua força e seu potencial de crescimento; 
• Inclusão social: garantir a inclusão integral de segmentos da 
população que em situação de vulnerabilidade social por meio da 
formação e qualificação profissional e da geração de oportunidades de 
trabalho, renda e empreendimentos criativos; 
• Sustentabilidade: promover o desenvolvimento do território e de seus 
habitantes garantindo a sustentabilidade ambiental, social, Cultural e 
econômica; 
• Inovação: fomentar práticas de inovação em todos os setores 
criativos, em especial naqueles cujos produtos são frutos da integração 
entre novas tecnologias e conteúdos culturais. 

 
Os principais desafios da Economia Criativa estão aqui apontados: 

 
Tabela 27: Problemas x Desafios da Economia Criativa no Brasil 

PROBLEMAS DESAFIO 

• Ausência de informações, dados e de 
análises produzidos e sistematizados. 

 
• Levantar, sistematizar e 

monitorar as informações e dados 
sobre a Economia Criativa para a 
formulação de políticas públicas. 

• Modelos de negócios precários e 
inadequados frente aos desafios dos 
empreendimentos criativos; baixa 
disponibilidade e/ou inadequação de 
linhas de crédito para financiamento das 
atividades dos setores criativos. 

• Fomentar a sustentabilidade de 
empreendimentos criativos para 
fortalecer sua competitividade e a 
geração de emprego e renda. 

• Baixa oferta de formação em todos os 
níveis (técnico, profissionalizante e 
superior) para os setores criativos. 

• Formar gestores e profissionais 
para os setores criativos com vistas a 
qualificar os empreendimentos, bens e 
serviços. 
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• Baixa institucionalidade da Economia 
Criativa nos Planos Municipais e 
Estaduais de Desenvolvimento, o que 
enfraquece a dinamização dos ciclos 
econômicos dos setores criativos. 

• Ampliar a institucionalização da 
Economia Criativa nos territórios 
visando ao desenvolvimento local e 
regional 

• Ausência, insuficiência e 
desatualização de marcos legais e 
infralegais para o desenvolvimento dos 
setores criativos. 

• Criar e adequar marcos legais para o 
fortalecimento dos setores criativos. 

Fonte: BRASIL, 2012 
 

Todos esses desafios vêm sendo enfrentados no país. A Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) em 2008, realizou um estudo pioneiro 
denominado “Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil”29 num primeiro exercício 
de projeção de dados econômicos, realizado a partir de dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE e de dados extraídos da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS (Ministério do Trabalho e Emprego).  Em 2012, foi 
publicado um suplemento de atualização dessa pesquisa tomando como base dados 
de 2011. Em 2016 a FIRJAN lança um novo estudo, o Mapeamento da Indústria 
Criativa no Brasil (Anexo 70), que apresenta informações e dados que demonstram 
a evolução do campo criativo no Brasil no período de 2004 a 2013. A participação do 
PIB dos setores criativos no PIB total brasileiro, nesta década, teve um crescimento 
gradativo atingindo a participação de 2,6% no ano de 2013, conforme pode ser 
observado no gráfico a seguir.  
 
Gráfico 2 - PIB Criativo Estimado e Sua Participação no PIB Total Brasileiro – 2004 
a 2013  
 

 
Fonte: FIRJAN (2014) 
 

Considerando-se que o estudo FIRJAN se baseia em dados da Economia 
Criativa formal, acredita-se que o percentual de participação do PIB criativo é ainda 
maior caso fossem considerados dados obtidos da economia informal dos setores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 http://www.firjan.org.br/economiacriativa/pages/default.aspx 
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produtivos. De qualquer modo, os dados da formalidade são significativos e já 
demonstram a força de uma economia que só tem crescido.  

O Mapeamento das Indústrias Criativas no Brasil (FIRJAN, 2014) 
apresenta informações relevantes, que merecem destaque, relativas à participação 
dos empregados criativos no total de empregados por estado do país e a 
remuneração media mensal dos profissionais. De acordo com o Gráfico 3, os dois 
estados com maior percentual de participação, como era de se esperar, são Rio de 
Janeiro e São Paulo. 
 
Gráfico 3 - Participação dos Empregados Criativos no Total de Empregados do 
Estado 2004 e 2013. 
 

 
 
Fonte: FIRJAN (2014) 
 

Com relação a remuneração média mensal, o Gráfico 4  demonstra que 
houve um aumento significativo em praticamente todos os Estados entre os anos de 
2004 e 2013.  
 
Gráfico 4 - Remuneração Média Mensal dos Profissionais Criativos, por Estado 
2004 e 2013. 

 
Fonte: FIRJAN (2014) 
 

Outro ponto importante para a compreensão da evolução da economia 
dos setores culturais e criativos no Brasil é a evolução do consumo Cultural. A FGV 
Projetos (2015) realizou um estudo sobre a Cultura na economia brasileira e 
verificou um aumento de US$ 1 bilhão no consumo Cultural brasileiro entre 2003 e 
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2009. Considerando-se que este estudo, assim como o realizado pela FIRJAN, se 
baseia em dados da formalidade, fica claro que o consumo Cultural gerado pela 
economia informal dos setores criativos, somado aos dados da formalidade, tem um 
impacto muito maior na Economia Criativa brasileira. 

 
Gráfico 5 - Consumo de Áreas de Cultura -  Comparativo entre 2003 e 2009. 

 
Fonte: FGV Projetos, 2015 
 

Enfim, é clara a força e o potencial da Economia Criativa brasileira que 
tem se fortalecido gradualmente no país. A questão principal está no fato dessa 
economia ainda ser invisível em função do elevado grau de informalidade e quase 
ausência de políticas públicas voltadas para o seu fortalecimento. Essas dados 
foram apresentados no Plano de Economia Criativa do Plano Fortaleza 2040 (Anexo 
71) 

Nacionalmente, o Sebrae (atuando por meio dos Estados) vem 
empunhando a bandeira da Economia Criativa no país. Em todas as unidades da 
federação a Economia Criativa vem ganhando espaço e sendo reconhecida como 
estratégica, sobretudo para os micro e pequenos empreendedores.  

Já o BNDES tem vários programas setoriais – Procult, Prodesign, 
Prosoft – e outros patrimoniais, com análise acerca das atividades que serão 
realizadas após o restauro. Um exemplo concreto foi a construção de laboratórios 
da Economia Criativa, de um espaço para exibição de projetos, de uma incubadora 
de negócios criativos (Incubamídia), além de estímulo a treinamento e capacitação, 
em um monumento histórico onde foi instalado o Porto Mídia, braço do Porto Digital, 
no Recife. Nessa mesma linha, o banco apoiou vários projetos com a Prefeitura de 
São Paulo, como a SPcine, a Biblioteca Mário de Andrade e o Pavilhão das 
Culturas. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) dispõe de metodologias de construção do Plano de Desenvolvimento de 
Arranjos Produtivos Locais de Economia Criativa (Anexo 72), projeto em parceria 
com o Ministério da Cultura.  potencialmente interessantes e do Cadastro Nacional 
de Bens e Serviços, que pode oferecer dados sobre indústrias criativas. Os 
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programas setoriais da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) da área de Economia Criativa foram e continuam 
sendo fundamentais para o desenvolvimento de setores criativos dinâmicos no 
Brasil. A sede das associações nacionais parceiras dos programas setoriais de arte 
contemporânea, cinema, conteúdos para televisão, design, esportes, filmes 
publicitários, franquias, instrumentos musicais, licenciamento, editorial, música, 
moda, jogos digitais e arquitetura está em São Paulo; e a maioria dos associados 
também é de São Paulo. Assim, existe um potencial muito grande para alavancar 
as empresas paulistas a partir de parcerias com os programas setoriais da Apex-
Brasil e/ou associações setoriais que aumentaram suas competências e sua 
representatividade no setor desde o início dos programas, de modo que se 
encontram hoje mais preparadas e legitimadas para outros convênios públicos. 

 
8.3 Atividades referentes à Economia Criativa no Ceará, a partir dos dados da 
RAIS 
 

O Ceará demonstra grande potencial entre os estados brasileiros, para o 
desenvolvimento da economia criativa. O estudo da FIRJAN (2016) revelou que a 
participação do PIB criativo estimado no PIB brasileiro cresceu de 2,56% para 
2,64%, no período de 2013 a 2015. Em outros palavras,  as atividades criativas 
formais geraram R$ 155,6 bilhões para a economia brasileira em 2015.  

O estado do Ceará contava com 4,1 mil empreendimentos criativos em 
2015  e isso representava  2,4% de todos os estabelecimentos do estado. Ainda foi 
estimado, no mesmo estudo, que essas organizações foram responsáveis pela 
geração de um PIB Criativo de 2,3 bilhões de reais, que equivale a 1,6% de tudo que 
foi produzido no estado, o que  correspondia ao terceiro maior PIB Criativo do 
Nordeste ficando com o décimo maior PIB criativo  no cenário nacional.  

Sob a ótica dos empregos, o Ceará concentrava 21 mil profissionais 
criativos e se destacava pela participação desses trabalhadores no total de sua mão 
de obra: 1,4% de todos os empregados formais cearenses eram criativos, o que fez 
dele o estado nordestino com maior representatividade da classe criativa em seu 
mercado de trabalho formal e em relação as demais unidades federativas, o Ceará 
alcançou a oitava posição.  

Para compreender a importância dessa economia no estado, é preciso  
considerar que o período de 2013 a 2015 (período base da pesquisa) foi marcado 
por uma crise econômica que trouxe como consequências o fechamento de 900 mil 
postos formais de trabalho no Brasil (1,8% de encolhimento). Entretanto, no Ceará 
houve um crescimento, tanto na classe criativa, quanto no total do mercado de 
trabalho, ressaltando que os criativos cearenses avançaram 1,8% no período, 
crescimento inclusive notadamente superior ao da classe criativa brasileira (+0,1%). 

Considerando esse cenário da FIRJAN (2016) e com o propósito de 
ratificar e atualizar os dados da economia criativa no Ceará, utilizou-se a base de 
dados da RAIS/MTE, considerando os vínculos ativos e não ativos, para a produção 
de figuras, gráficos e tabelas que serviram de suporte para apresentar o quadro 
mais recente dos empregos e rendas dos setores criativos nos municípios 
cearenses. 
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Figura 7: Predominância de empregos criativo formais no Ceará, 2016 
!

 
Fonte: Observatório de Fortaleza, 2018 

 
Apesar da Figura 7 apresentar atividades criativas por todo estado, 

percebe-se a concentração dos empregos criativos na capital, na Região 
Metropolitana de Fortaleza seguidos dos municípios de Sobral  e Juazeiro do Norte.  

Em relação a remuneração média nominal de empregos e a quantidade 
de empregos, a Tabela 28  foi estruturada no intuito de apresentar um comparativo 
entre os gêneros e as atividades criativas e não criativas nos 184 municípios do 
estado. 

 
  


