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RESUMO

O referente trabalho analisou as políticas culturais desenvolvidas na cidade de Limoeiro do
Norte-CE pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo (SEMUC) no período
compreendido entre os anos de 2005 e 2010. Período que demarca a retomada do Estado na
figura do Ministério da Cultura (MinC) enquanto um dos principais responsáveis por formular
e executar as políticas públicas na área da cultura no país, especialmente com a criação do
Sistema Nacional de Cultura (SNC) e a elaboração do Plano Nacional de Cultura (PNC).O
trabalho se constituiu através de pesquisa documental (Leis) acerca do que se tinha legislado
no município sobre cultura, de consultas aos relatórios das atividades desenvolvidas pela
SEMUC e de entrevistas realizadas com ex- gestores, um ex- funcionário e o secretário da
referida pasta. Desta forma, diante do contexto contemporâneo onde a cultura passa a ter cada
vez mais visibilidade, a análise empreendida acerca das políticas culturais desenvolvidas pela
SEMUC, revelou as mais diversas formas de ação: o investimento em eventos (captação e
promoção); a instituição de políticas culturais permanentes; a formação cultural, a valorização
da cultura local, além de ações pontuais.
Palavras-chave: políticas culturais; gestão cultural; Secretaria Municipal da Cultura e do
Turismo (SEMUC) de Limoeiro do Norte-CE.

ABSTRACT

The study analyzed regarding cultural policies developed in the city of North-EC Limoeiro by
the Municipal Culture and Tourism (Semuc) in the period between the years 2005 and 2010.
Period that marks the resumption of the figure of the State Ministry of Culture (MinC) as a
major factor in formulating and implementing public policies in the area of culture in the
country, especially with the creation of the National Culture System (CNS) and the
preparation of National Culture Plan (NCP). The work was through research documents
(laws) about what had legislated on culture in the city, the reports of consultation activities
undertaken by Semuc and interviews with former managers, a former - employee and the
Secretary of that folder. Thus, given the contemporary context where the culture is replaced
by increasing visibility, the analysis undertaken on policies developed by cultural Semuc
revealed the most diverse forms of action: investment in events (capture and promotion), the
institution permanent cultural policies, cultural background, the appreciation of local culture,
and specific actions.
Keywords: cultural policies and cultural management; Municipal Bureau of Culture and
Tourism (Semuc) North of Limon, CE.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho que foi desenvolvido no decorrer do curso de Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (PPGSC/UFRN) motivou-se por uma série de razões. No entanto, duas grandes paixões
em especial, se revelaram com maior intensidade e se constituíram como uma motivação a
mais para a execução da referida pesquisa. A primeira dessas paixões me acompanha desde a
minha iniciação nas Ciências Sociais (UERN) e se evidencia cada vez mais de maneira
significativa na medida em que mergulho sem receio algum nos mistérios e nas
complexidades que a envolvem. Desde a graduação1 tenho um interesse frenético pela
discussão acerca da temática que envolve a cultura e as inquietações que são inerentes a sua
problematização.
Seja por um viés antropológico ou sociológico, desde os meus primeiros contatos com
as reflexões sobre cultura nas suas mais diversas manifestações e nos seus múltiplos aspectos,
me vejo disposto de uma enorme vontade de interpretá-la, de questioná-la, de problematizá-la
e de refletir sobre a sua condição. Nessa empreitada, procurei sempre me afastar dos
reducionismos e das interpretações que a cristalizam no tempo e no espaço e das
conceituações que a colocam dentro de uma redoma. Sou afeito a pensar a cultura pela sua
dinamicidade e sua capacidade de se reinventar e ser reinventada no devir da sociedade.
Não obstante, a cultura se revela como alvo constante de investigação das Ciências
Humanas e se coloca como de uma importância tamanha para esta respectiva esfera do
conhecimento. Ao caracterizar a relevância que a cultura possui para as Ciências Humanas,
Cuche (2002) afirma que “a noção de cultura é inerente a reflexão das ciências sociais”, ou
ainda, “o homem é essencialmente um ser de cultura”. Já Shalins (1997), reitera a relevância
da cultura afirmando que esta não tem a menor possibilidade de desaparecer enquanto objeto
principal e preocupação fundamental de todas as ciências humanas. Segundo o autor, não
podemos ignorar e deixarmos de compreender a organização da experiência e da ação humana
por meios simbólicos.
Aliado ao desejo de discutir a temática da cultura, a outra grande paixão que despertou
em mim nos últimos anos foi à vontade imensa de buscar um conhecimento maior acerca da
1

Durante o curso de graduação realizado entre os anos de 2003 a 2007 na Universidade Estadual do Rio Grande
do Norte (UERN), fiz parte de um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e Política
(DCSP) denominado Cultura, Sociedade e Imaginário (CSI). Nesse espaço, juntamente com o decorrer da
graduação e das disciplinas que ia tendo contato, me interessei pelas questões referentes à cultura.
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cidade onde nasci e vivi maior parte da minha existência até então. Por questões que não
merecem maiores explicações, durante a graduação me furtei de refletir sobre algum aspecto
ou problemática que estivesse inserida naquela realidade. Por motivos outros, acabei
enveredando por caminhos de pesquisas que me foram proporcionados pelo contexto
acadêmico da época. A ausência de uma reflexão que tomasse o meu município enquanto foco
de observação, tinha ficado latente durante os anos da graduação.
Após o término desta e os meses que antecederam o meu ingresso no curso de
mestrado, ganhou força e finalmente tomou conta dentro de mim a certeza de que a
problemática que viesse a ser abordada na pós-graduação teria a minha cidade enquanto
“objeto” de análise e investigação. Não por saudosismo ou bairrismo, mas por acreditar que
de alguma forma poderia contribuir, ou melhor, que a pesquisa que viesse a ser desenvolvida
pudesse contribuir de alguma maneira para a cidade e os seus munícipes.
As duas paixões se fundiram num único enredo. Se por um lado, partilhava da
discussão e do interesse sobre a questão da cultura e por outro, já tinha a pretensão de estudar
algo no meu município, por que não pensar acerca da cultura no meu lugar de origem.
Estando preciso de que abarcaria a esfera da cultura enquanto temática e que teria como locus
da pesquisa a minha cidade, me restava definir algo em específico que concretizasse essa
relação e posteriormente desse margem para o desenvolvimento do trabalho.
Foi motivado por essa inquietação que surgiram algumas dúvidas sobre o que
precisamente pesquisar. Como pensar a cultura no meu município? Sob que óptica e que
orientações posso tentar problematizá-la? Essas foram algumas das minhas interrogações que
surgiram quando da minha decisão de refletir sobre a questão que se polarizava e se
complementava entre as duas esferas; a cultura e o meu lugar.
Queria refletir sobre a cultura por um viés diferenciado do que se costuma observar.
Estava disposto a sair dos esquemas empobrecedores e a problematizar algo inovador e ao
mesmo tempo pertinente. Pretendia sair das amarras que enquadravam as discussões sobre
cultura de forma estática e já posta. A partir de algumas leituras e em especial, a de um artigo
denominado “Cultura como objeto de política pública” (2001), de autoria de José Carlos
Durand, fiquei instigado a meditar a cultura sob essa óptica.
No texto, Durand (2001) discutia aspectos referentes à gestão cultural pública no
Brasil, trazendo algumas questões relativas ao modo como a gestão cultural se caracterizava
no nosso país em comparação com países desenvolvidos (França, Inglaterra e EUA). Se
algumas dúvidas me cercaram diante do que especificamente pesquisar, estas já não me
incomodavam mais. As únicas interrogações que permaneceram se constituíram daquelas que
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conseqüentemente surgiram a partir do início da reflexão sobre a relação cultura e política
pública.
De um modo em geral, não existiu no Brasil (ou pelos menos ainda não se consolidou
entre nós) uma tradição de políticas de Estado em relação à cultura. O que se observa ao
longo da história são ações de governos, que se caracterizaram muito mais pela pontualidade
destas do que por continuidades e sustentação dessas referidas políticas.
Ao definir uma categorização das políticas culturais no Brasil, Rubim (2010), aponta
três características marcantes que retratam a situação da área cultural no que se refere à
atuação do Estado brasileiro em relação a esta. Segundo o autor, ausências, autoritarismos e
instabilidades marcaram o percurso da trajetória das políticas culturais no país, sinalizando-se
essas características como obstáculos complexos a serem sobrepostos diante da tentativa de
suplantar essas tristes tradições como afirma Rubim, que determinaram os rumos da cultura
no transcorrer da história no plano da agenda política dos diferentes governos do Brasil.
Até bem pouco tempo, cultura enquanto objeto de política pública, parecia, ou melhor,
não era alvo de interesse maior por parte dos nossos gestores públicos (seja federal, estadual
ou municipal). No plano institucional na esfera federal, o que prevaleceu foi uma ausência na
tradição em debater cultura do ponto de vista de políticas voltadas para o setor, além das
constantes instabilidades político-administrativas e não prioridade para a área da cultura ao
longo da história dos governos que se sucederam nos últimos oitenta anos. Situação que se
refletiu também para os estados da federação e conseqüentemente para os municípios.
Diante da diminuição da presença do Estado, que se evidenciou de maneira mais forte
nos anos de 1990, no que diz respeito a sua atuação em relação à área da cultura, ocorreu a
partir de 2003 uma retomada e uma recomposição do Estado nas questões referentes ao setor
cultural.
Essas tristes tradições começaram a ser combatidas de maneira mais sistemática, mais
ainda insuficientes, a partir de 2003 no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva
(2003-2010), mais especificamente com as gestões de Gilberto Gil (2003-2007) e Juca
Ferreira (2007-2010) a frente do Ministério da Cultura (MinC) e mais precisamente ainda a
partir de ações como: a implantação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), a elaboração do
Plano Nacional de Cultura (PNC) e a tentativa de dotar a área cultural de um orçamento
próprio, não deixando esta a mercê quase que na sua totalidade e exclusivamente dependente
dos financiamentos oriundos das leis de incentivo.
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Historicamente, os recursos destinados nos orçamentos públicos aos órgãos 2
responsáveis em gerir institucionalmente as políticas culturais no país são baixíssimos.
Mesmo que os recursos tenham aumentado e tido um ganho real nos últimos quinze anos,
estes ainda são insuficientes e irrisórios diante da demanda e da necessidade de investimentos
no setor. É lamentável que uma área como a cultura e da significação que esta vem adquirindo
na contemporaneidade, principalmente nos últimos anos, não tenha uma dotação de recursos
próprios para desenvolver seus projetos, suas ações e programas no âmbito do território
nacional.
A falta de tradição no campo das políticas culturais por parte do Estado brasileiro
parece ter respingado também num certo desinteresse por parte dos pesquisadores e
estudiosos no Brasil em discutir políticas públicas para a cultura e a conseqüente gestão
pública no setor cultural, bem como outros aspectos que envolvem essas esferas. Como afirma
Calabre (2009, p.09), a relação entre Estado e cultura é milenar, entretanto, o olhar deste
sobre a cultura como uma área que deva ser tratada sob a óptica das políticas públicas é
contemporâneo. O relacionamento entre Estado e cultura pode até ser antigo, como de fato é,
contudo, a perspectiva de cultura tomada sob as lentes das políticas públicas é algo recente
tanto do ponto de vista do Estado como sendo um dos principais articuladores e fomentadores
dessas políticas, como do ponto de vista dos estudos que tomam essa problemática para a
reflexão.
De acordo com Calabre (2009), o que se produzia até bem pouco tempo se
caracterizava pela dispersão nas diversas áreas do conhecimento, o que se refletia segundo a
autora num número pequeno de publicações acerca do tema. Os estudos em relação às
políticas culturais até a última década eram escassos e praticamente inexistentes. Um dos
trabalhos pioneiro no trato da cultura enquanto política pública é da década de 1980. O livro
intitulado “Estado e Cultura no Brasil” organizado pelo sociólogo Sérgio Miceli e publicado
em 1984, traz uma visão panorâmica da atividade cultural no país no decorrer da década de
1970 e as expectativas de futuro para a área que viriam ou não se concretizarem nas décadas
seguintes.
Reunindo alguns trabalhos de pesquisadores sobre a questão cultural na época
(incluindo o próprio organizador da obra) o livro foi resultado de um seminário denominado
“Estado e Cultura no Brasil - anos 70”, promovido em São Paulo pelo Instituto de Estudos

2

Refiro-me ao Ministério da Cultura e as respectivas Secretarias (Estaduais e Municipais) espalhadas pelo país.
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Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (IDESP) juntamente com a Fundação Nacional
de Arte (FUNARTE).
O livro se dividiu em quatro partes temáticas, com artigos referentes aos seguintes
temas: políticas públicas na área cultural; os mecanismos de estatização da atividade cultural;
os mercados de bens simbólicos e depoimentos de gestores culturais daquele período acerca
de suas experiências a frente de órgãos responsáveis pela atividade de gestão relacionada à
cultura.
O livro se caracterizou também e, sobretudo por demonstrar a questão cultural daquele
contexto, principalmente a partir da institucionalização da cultura no plano federal e da
atividade de mercado de bens culturais engendrada pela atuação da iniciativa privada.
Dentre os artigos publicados no referido livro, um denominado de “Notas Sobre
Políticas Culturais no Brasil” de autoria de Mário Brockman Machado me chamou a atenção.
O artigo analisa uma série de definições, inquietações e de constatações acerca da situação das
políticas culturais no país no contexto dos anos 70 e 80. Dentre as preocupações do autor já
naquela época estavam à tentativa de trazer para a agenda do debate político e para o interior
das pesquisas acadêmicas da época, questões sobre a temática das políticas culturais.
De acordo com Machado (1984), imperava uma falta de tradição nos estudos acerca de
políticas públicas e no caso das Ciências Sociais, eram escassas as pesquisas referentes ao
assunto. A política cultural não ocupava um lugar de destaque nem na agenda política
governamental tampouco nas universidades. Chamava a atenção ao reduzido interesse dado
por políticos em geral e cientistas sociais as políticas públicas da área cultural, fossem elas
oriundas de órgãos federais, estaduais ou municipais.
Para ele, a pobreza dos orçamentos destinados a área cultural era mais um componente
do quadro que caracterizava a baixa prioridade da política cultural nos planos governamentais
da união e da quase totalidade dos estados nos idos dos anos 70 e início dos anos 80. O autor
apontava para a inexistência de diretrizes claras naquele momento sobre a atuação do Estado
na área cultural, predominando um impasse que resultava na atuação das agências de fomento
no setor cultural, que se caracterizava por duas perspectivas: a clientelística e a
assistencialista.
Machado (1984) revelava a sua inquietação com a ausência de uma política cultural e
a inexistência de uma estrutura organizacional que integrasse organicamente as ações
realizadas pelas agências de fomento e as instituições do Estado no setor cultural. O autor
finalizava o artigo com uma série de questionamentos e inquietações sobre o tema.
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O texto se caracteriza por chamar atenção, naquele contexto, para a baixa visibilidade
das políticas públicas de cultura e para a conseqüente necessidade de fomentar debates
políticos e pesquisas acadêmicas sobre o assunto.
Quanto aos debates políticos e a inserção da cultura na agenda do Estado e das
políticas públicas, tem sido cada vez mais profícuo nos últimos anos, em particular a partir do
governo Lula (2003), a relevância que tem sido atribuída à questão cultural como fundamental
para a construção da cidadania plena e da realização do ser humano. Ainda que os avanços
sejam tímidos, a expectativa e a perspectiva são otimistas quanto à importância que a esfera
cultural venha a desempenhar num futuro próximo na nossa sociedade.
Já quanto aos estudos e trabalhos que tomam essa dimensão das políticas culturais
enquanto objeto de reflexão, começaram a se desenvolver a partir da década de 2000, uma
série de estudos e pesquisas que procuraram retratar as políticas públicas de cultura sob vários
aspectos. Como revela Calabre (2008), seja a partir da relação economia e cultura, da
diversidade cultural, da elaboração de dados sobre a área, ou ainda acrescentando (grifo meu)
os aspectos que dizem respeito à gestão cultural e da participação social no processo de
elaboração das políticas de cultura ou até mesmo dos direitos culturais enquanto direitos do
cidadão, tem se observado uma ampliação desse campo de estudo.
Neste sentido, tomando cultura enquanto “objeto” de política pública, a pesquisa
fundamentou-se na perspectiva de analisar as políticas culturais desenvolvidas no período
compreendido entre os anos de 2005 até 2010 pela Secretaria Municipal da Cultura e do
Turismo (SEMUC) da cidade de Limoeiro do Norte situada no estado do Ceará.
Partindo da proposição central de compreender como se caracterizaram essas políticas,
mais precisamente a partir de uma série de questionamentos como: perceber se foram políticas
de eventos; se foram políticas pontuais ou ainda se foram políticas que se definiram por ações
e programas contínuos, aliado também a busca de entender a concepção de cultura a partir da
legislação municipal acerca do tema e da própria estrutura e atuação da SEMUC diante do
novo contexto que a cultura tem adquirido na contemporaneidade no Estado brasileiro, foram
objetivos que se incorporaram a discussão do trabalho.
Distante 194 km de Fortaleza (a capital cearense), a cidade de Limoeiro do Norte
localiza-se na microrregião do Baixo Jaguaribe e na mesorregião do Vale do Jaguaribe, região
situada na parte nordeste do estado do Ceará e que comporta ao todo vinte e um municípios.
Contando com uma população de aproximadamente 56.264 habitantes (IBGE, 2010) e com
uma economia crescente nos últimos anos, a cidade desponta há algumas décadas como
município pólo da região.
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Com uma economia predominantemente de serviços, mas acompanhada nos últimos
tempos pelo crescimento e o fortalecimento da atividade agroindustrial além de outras
atividades, levou a economia do município, de acordo com o Instituto de Planejamento e
Estratégia do Ceará (IPECE), a figurar entre as maiores economias do estado, estando entre os
quinze maiores PIB do Ceará.
No aspecto cultural, a cidade vem se constituindo historicamente como cenário de
inúmeras manifestações culturais e movimentos artísticos dos mais diversos. As atividades
relativas à cultura sempre se fizeram presentes no devir histórico do município, seja por
iniciativa do poder público, ou seja, pela iniciativa e manifestação da população local.
O trabalho se construiu e se realizou em dois momentos. A primeira preocupação foi a
busca por bibliografia que tratasse de políticas culturais e gestão cultural. Desta forma, o
momento inicial foi dedicado a inserção na discussão acerca da temática. Autores como
Antônio Rubim (2010), Lia Calabre (2009), Barbalho (2008) e Teixeira Coelho (1997) foram
primordiais na definição conceitual que se segue na reflexão ao longo do texto.
O segundo momento foi dedicado a pesquisa. Que por sua vez, se dividiu em três
etapas: A primeira etapa consistiu numa pesquisa documental (LEIS) acerca do que se tinha
legislado no município sobre cultura e suas respectivas transformações no plano institucional
dentro do organograma municipal. A etapa seguinte se definiu por algumas visitas a SEMUC,
com o intuito de conhecer a estrutura da secretaria e de ter acesso a documentos
(RELÁTORIOS) do referido órgão. A terceira etapa da pesquisa se caracterizou pelas
entrevistas realizadas com um ex-funcionário da SEMUC, dois ex-gestores da referida pasta e
o atual secretário.
O texto que se apresenta nas próximas páginas se constitui de três capítulos. No
primeiro capítulo trago uma breve reflexão acerca da cultura e de algumas questões
pertinentes a sua problematização, além de uma discussão sobre os conceitos de política
cultural e gestão cultural que são basilares na análise desenvolvida ao longo do trabalho.
No segundo capítulo, realizo uma digressão sobre o histórico das políticas culturais no
Brasil, atravessando os últimos oitenta anos da nossa história, do governo de Getúlio Vargas
(1930) ao governo do presidente Lula, procurando demonstrar os aspectos referentes à cultura
e a conseqüente atuação do Estado em relação a esta ao longo de oito décadas, além de tratar
da gestão cultural na contemporaneidade nos municípios brasileiros.
E por fim, o último capítulo traz os antecedentes institucionais da cultura na cidade de
Limoeiro do Norte até a criação da SEMUC (2005) no organograma do município, e
consequentemente, um panorama geral da SEMUC no período de 2005 a 2010, procurando
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demonstrar a atuação desta através das ações, programas e atividades, bem como os aspectos
referentes aos equipamentos culturais que estão sob a administração da Secretaria e a questão
do Conselho Municipal da Cultura e do Turismo.
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CAPÍTULO 1. CULTURA, POLÍTICA CULTURAL E GESTÃO CULTURAL

Inúmeras definições realizadas por teóricos e estudiosos no decorrer da história sobre
cultura, demarcaram a condição e a relevância desta para a humanidade em todos os seus
aspectos. O que já se produziu e o que certamente ainda se produzirá sobre o tema,
demonstram a importância e o quanto é extremamente fundamental, reservar um lugar de
destaque para a cultura no plano da vida e das discussões que tomam nossas tentativas e
esforços de compreensão da sociedade.
As correntes e as perspectivas teóricas são incontáveis. As conceituações e as
definições acerca de cultura são múltiplas e diversas. Em contrapartida, as dificuldades e
inquietações que cercam essa discussão são tão amplas quanto as suas várias definições.
Vannucchi (2006) aponta para a enorme dificuldade em se conceituar cultura e sugere
alguns procedimentos básicos para superar os obstáculos. Segundo o autor, cinco
pressupostos são importantes para transpor as dificuldades que são colocadas diante da
tentativa de definir cultura: partir de uma noção básica; não legitimar qualquer conceituação
como única e verdadeira; explicitar a área cultural que se está trabalhando no momento,
distinguir o termo e perceber e diferenciar os enfoques (VANNUCCHI, 2006, p.22).
Concordo com algumas das afirmações de Vannucchi, entretanto, discordo do fato de
se ter que seguir uma espécie de manual ou receituário para refletir sobre a cultura e suas
questões.
Entre as inúmeras maneiras de refletir e caracterizar a cultura me apego ao modo que a
percebe e a compreende pela sua dinamicidade e sua capacidade infinita de se transformar e
se metamorfosear diante do ser e do estar e desse enorme desafio que é viver em sociedade.
Desta forma, procuro pensá-la a partir do seu caráter transversal, procurando legitimá-la como
marcante a sua presença em vários campos da vida social.
Nos últimos tempos a cultura vem adquirindo um lugar de destaque. A partir da
Segunda Guerra mundial, a cultura vem recebendo uma atenção cada vez maior por parte de
instituições e órgãos multilaterais, como por exemplo, da Organização das Nações Unidas
Para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Como escreveu Gilberto Gil na apresentação
do livro “Diversidade Cultural Brasileira” (2005), “o reconhecimento da importância da
dimensão cultural em projetos de desenvolvimento é crescente” (GIL, APUD LOPES e
CALABRE, 2005, p.07). E essa importância é algo que toma consistência cada vez maior na
contemporaneidade.
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A atuação da UNESCO na área cultural se revelou nas últimas décadas, segundo
Rubim (2009), principalmente a partir de iniciativas como: Declaração Universal dos Direitos
de Autor (1952); Declaração de Princípios de Cooperação Cultural Internacional (1966);
Convenção Sobre as Medidas que se Devem adotar para Proibir e Impedir a Importação, a
Exportação e a Transferência Ilícita de Bens Culturais (1970); Convenção sobre a Proteção do
Patrimônio Mundial Cultural e Natural (1972); Declaração sobre a Raça e os Preconceitos
Raciais (1978); Recomendação relativa à Condição do Artista (1980); Recomendação sobre a
Salvaguarda da Cultura Tradicional Popular (1989); Declaração Universal sobre a
Diversidade Cultural (2001) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais (2005).
Essas referidas iniciativas da UNESCO no campo da cultura levaram também ao
conseqüente aparecimento da questão das políticas culturais nos foros internacionais,
passando a figurar as discussões sobre as políticas culturais cada vez mais a se evidenciar de
forma pertinente. Ainda de acordo com Rubim, outra série de iniciativas da própria UNESCO,
mais especificamente em relação as políticas culturais demonstraram nitidamente o interesse
desta em relação ao tema.
Dentre as principais iniciativas da UNESCO no que se refere a esfera das políticas
culturais estão: Mesa-redonda sobre políticas culturais (1967); Gênese da idéia de encontro
sobre as políticas culturais (1968); Conferência Inter-Governamental sobre os Aspectos
Institucionais, Administrativos e Financeiro das Políticas Culturais (1970); Conferência
Regional da Europa (1972); Conferência Regional da Ásia (1973); Conferência Regional da
África (1975); Conferência Regional da América Latina e Caribe (1978); Conferência
Mundial sobre as Políticas Culturais – MONDIALCULT (1982); Década Mundial do
Desenvolvimento Cultural (1988\1997); Criação da Comissão Cultura e Desenvolvimento
(1991) e Conferência Inter-Governamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento
(1998), (RUBIM, 2009, p.07).
O encontro realizado no México em 1982 (MONDIALCULT) possibilitou os
primeiros passos para a reflexão da relação cultura e desenvolvimento e o destaque da
importância desta para o mundo. Segundo Miguez, esse evento “já chamava atenção para o
fato de que as bases de um desenvolvimento sustentável se encontram enraizados na cultura”
(MIGUEZ, 2005, p.18).
Então, não pensar a cultura a partir de reducionismos, é entendê-la como tendo um
papel fundamental na questão do desenvolvimento humano em todas as esferas da vida e é
algo que se constitui num passo importante para a discussão das questões que a envolvem em
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todas as suas dimensões. A cultura possui múltiplos significados e enclausurá-la numa
definição única, certamente empobrecesse qualquer perspectiva analítica de compreensão do
fenômeno.
A partir do primeiro esforço realizado pela UNESCO no tocante ao aspecto da cultura
e das políticas culturais, seguiram-se outros encontros que deram continuidade ao evento do
México e que colocaram em evidência e numa proximidade cada vez mais visível, a
UNESCO com questões mais relevantes da atualidade como afirma Miguez (2005).
Todas essas discussões patrocinadas pela UNESCO resultaram em 1998 na escolha do
tema diversidade cultural para a conferência realizada naquele ano na cidade de Estocolmo.
De acordo com Leonardo Brant (2005):

Dali surgiram iniciativas, como a Declaração Universal pela Diversidade Cultural. A
International Network for Cultural Policies (Rede Internacional pelas Políticas
Culturais), grupo de ministros de cultura de inúmeros países reunidos
periodicamente para discutir as questões internacionais que envolvem as políticas de
cultura, e a International Network for Cultural Diversity (Rede Internacional pela
Diversidade Cultural), união de esforços da sociedade civil pelo progresso e
promoção da diversidade cultural no mundo surgiram dessa conferência (BRANT,
2005, p.25-26).

A diversidade é algo marcante na cultura, sendo característica fundamental das
inúmeras relações sociais que se constrói e se reconstrói no cotidiano a partir dos laços de
sociabilidade. As questões que envolvem a cultura ocupam um papel relevante na atualidade e
a questão da diversidade cultural ocupa um papel estratégico nas manifestações e expressões
culturais diversas que explodem pelo mundo a fora. No entanto, como caracteriza Alencar
(2005), as manifestações culturais não se constituem num isolado, elas estão imersas no
embate por poder e direitos e na produção de trocas e bens.

1.1 Refletindo sobre cultura: algumas considerações

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de direitos e garantias e
uma nova perspectiva para a sociedade brasileira. Assim como questões relativas à saúde,
educação, segurança entre outras tantas que foram contempladas, a Constituição “cidadã”
garantiu a cultura enquanto um direito fundamental do cidadão.
A constituinte ao tratar especificamente da cultura, dedicou para ela uma seção dentro
do capitulo da “educação, da cultura e do desporto”, sendo dois os artigos que reservaram as
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considerações sobre a cultura. Os artigos 215 e 216 que compõem a seção destinada à área
cultural, atribuíram o Estado enquanto garantidor do pleno exercício dos direitos culturais e o
acesso as fontes da cultura nacional, apurando e incentivando a valorização e a difusão das
manifestações culturais, além de constituir patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza
material e imaterial portadores de referencia a identidade, a ação e memória dos diferentes
grupos formadores da nossa sociedade.
Ao problematizar a questão sob o aspecto jurídico, Cunha Filho (2000) defende a tese
de que os direitos culturais são direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro.
Segundo o autor, houve por parte da CF (1988) um reconhecimento da importância da cultura
para o país, ainda que o próprio constate que a realidade da cultura na prática no âmbito dos
governos não tenha a devida atenção social e política que merece.
Na análise de Cunha Filho, três são os princípios constitucionais culturais por
excelência: o do pluralismo cultural; o da participação popular e o da atuação estatal como
suporte no fazer cultura. O autor define ainda que os direitos culturais devam ser levados a
sério, “porque são importantes tanto do ponto de vista econômico, como social e sobretudo
humanístico” (Cunha Filho, 2000, p.135). Desta forma, qualquer ação por parte do poder
público, deve garantir ao cidadão acesso a cultura.
Contudo, segundo a perspectiva de Botelho (2001), a composição, a elaboração de
uma política pública para área da cultura necessita da clareza de compreensão das dimensões
que o universo cultural abrange. Tais dimensões se distinguem entre a cultura que se
evidencia no dia a dia do nosso cotidiano até aquela que se constrói num circuito organizado e
definido. Para a referida autora, a distinção entre essas duas perspectivas incide diretamente
na definição de diferentes estratégias na elaboração e construção dessas políticas.
Botelho (2001) defende uma formulação mais incisiva de políticas públicas, as quais
segundo a própria, para se tornarem mais eficazes necessitam de mecanismos capazes de
mapear o universo da produção cultural e o terreno de recepção desta respectiva produção. De
acordo com ela, conhecer as várias faces da cultura é fundamental para a formulação de
políticas públicas para área, entretanto afirma “a vida cultural do indivíduo não se faz apenas
através do uso do chamado tempo livre e de desperdício de dinheiro, mas comporta também
atividades em períodos em que o que domina não parece ser cultural, como o tempo do
trabalho, o do transporte, por exemplo” (BOTELHO, 2001, p.3).
O universo cultural analisado por Botelho vai se caracterizar por comportar duas
dimensões da cultura, a dimensão antropológica e a dimensão sociológica. Ambas são
igualmente importantes do ponto de vista da elaboração e a implementação de políticas
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públicas, mais exigem de acordo com a autora, estratégias diferentes no processo de
construção.
No entanto, vale apena questionar se a separação da cultura nessas duas dimensões é
suficiente para explicar e identificar a própria condição da cultura. Terry Eagleton, no livro A
Idéia de Cultura (2005), propõe uma reflexão pertinente acerca da cultura. O autor propõe
uma superação das definições antropológica e estética do conceito de cultura. Para Eagleton, a
utilização do amplo uso do conceito, nos prende a uma noção de cultura debilitadamente
ampla e outra desconfortavelmente rígida.
Na análise de Botelho (2001), a distinção entre as duas dimensões torna-se primordial,
pois vai implicar diretamente no tipo de investimento que é feito na cultura e no entendimento
que se tem sobre ela, ou seja, uma percepção abrangente do conceito e da compreensão do
que seja cultura ou uma delimitação do seu significado, restringindo-a apenas as artes.
Para Botelho, a abrangência dos termos de cada uma dessas definições estabelece
conseqüentemente os parâmetros que permitem a delimitação de estratégias para as políticas
culturais. Tanto a dimensão antropológica como a sociológica vão demandar um
reconhecimento por parte do poder público no sentido de construir ações diversificadas que
contemplem estas duas esferas, contudo, independentemente de suas características estruturais
como argumenta a autora, deve ser objeto de uma responsabilidade compartilhada dentro da
estrutura governamental como um todo.
A dimensão antropológica pode ser caracterizada como o espaço onde a cultura se
constrói no cotidiano através das relações sociais e da sociabilidade que se evidencia tanto
entre os indivíduos como entre os distintos grupos sociais. De um modo geral, poderíamos
definir cultura a partir dessa dimensão como sendo tudo que o ser humano elabora e produz
durante a sua existência, seja no aspecto simbólico ou material. Como afirma Botelho, é uma
dimensão onde:

A cultura se produz através da interação social dos indivíduos, que elaboram seus
modos de pensar e sentir, constroem seus valores manejam sua identidades e
diferenças e estabelecem suas rotinas. Desta forma, cada individuo ergue a sua volta,
e em função de determinações de tipo diverso, pequenos mundos de sentido que lhe
permitem uma relativa estabilidade” (BOTELHO, 2001, p.03).

Na avaliação de Botelho (2001), para que a cultura tomada por esta dimensão possa
ser atingida por uma política, é necessária uma reorganização das estruturas sociais e uma
distribuição de recursos econômicos. Um processo que segundo a própria autora revela,
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depende de mudanças radicais, pois envolve transformações que vão interferir diretamente
nos hábitos e costumes das pessoas e em suas relações construídas ao longo do tempo. Já
quanto à dimensão sociológica, este não se constitui no plano do cotidiano do indivíduo, mas
sim num ambiente especializado, onde a produção que se constrói é elaborada neste espaço,
tem a intenção de legitimar determinados sentidos e alcançar certos tipos de público. Desta
forma, como caracteriza Botelho (2001):

A dimensão sociológica da cultura refere-se a um conjunto diversificado de
demandas profissionais, institucionais, políticas e econômicas, tendo, portanto,
visibilidade em si própria. Ela compõem um universo que gere (ou interfere em) um
circuito organizacional, cuja complexidade faz dela, geralmente, o foco da atenção
das políticas culturais, deixando o plano antropológico relegado simplesmente ao
discurso (BOTELHO, 2001, p.05).

De acordo com Botelho, na dimensão sociológica, as ações dependem de instituições e
sistemas organizados socialmente, pois se trata de um circuito organizado que estimula de
diversos meios e maneiras, a produção, a circulação e o consumo de bens simbólicos, como
afirma a autora, aquilo que o senso comum entende por cultura. Para Botelho, o fato desta
dimensão se encontrar num universo institucionalizado faz com que este seja um campo
privilegiado pelas políticas culturais, pois possui uma visibilidade concreta, característica que
se torna fundamental da respectiva dimensão. Como reitera a autora:

Neste espaço, tais políticas podem ter uma ação efetiva, pois se está falando de uma
dimensão que permite a elaboração de diagnósticos para atacar os problemas de
maneira programada, estimar e solucionar carências, através do estabelecimento de
metas em curto, médio e longo prazo. (BOTELHO, 2001, p.06).

Quanto à dimensão antropológica, as políticas culturais, isoladamente não conseguem
atingir a esfera do cotidiano. De acordo com a autora, para que se consiga intervir de maneira
objetiva nessa dimensão, tornam-se necessários dois tipos de atitudes. Uma, que é de
responsabilidade da própria demanda, requer a organização e a mobilização da sociedade em
torno das questões que envolvem a efetividade da cidadania. Neste caso, não é algo que seja
exclusivo da área da cultura, mas do poder público como um todo.
A seguinte é a delimitação precisa do universo de atuação da política cultural, não
querendo trazer para si (área cultural) a resolução de problemas que estão alheios a sua
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intervenção e que são responsabilidades de outros setores dentro do governo. A explicação se
reforça na seguinte afirmação:

Junto aos demais setores da máquina governamental, a área da cultura deve
funcionar, principalmente, como articuladora de programas conjuntos, já que este
objetivo tem de ser compromisso global do governo. Isso significa dizer que,
enquanto tal, a cultura, em sentido lato, exige a articulação efetiva de todas as áreas
da administração, uma vez que alcançar o plano do cotidiano requer o
comprometimento e atuação de todas elas de forma orquestrada, já que esta se
tratando de qualidade de vida. Para que isso realmente se torne efetivo, a área
cultural depende, mais do que tudo, da força política que consiga ter junto ao poder
Executivo (BOTELHO, 2001, p.07).

De acordo com Botelho, embora uma das principais limitações das políticas culturais
seja alcançar por si mesmas a cultura em sua dimensão antropológica, esta é considerada a
dimensão por excelência, pois todos nós somos produtores de cultura.
Por isso, ela não é de responsabilidade apenas do setor do governo por ela
encarregado. Ou ela se constitui enquanto uma diretriz de toda a esfera do governo ou está
fadada a não existir enquanto política específica.
Desta forma, por ser a cultura percebida não como uma prioridade nas administrações
públicas, a dimensão sociológica acaba sendo a maior e mais evidente das políticas culturais
em detrimento da dimensão antropológica. Principalmente devido ao fato da dimensão
sociológica ser institucionalizada no plano governamental.
Contudo, ao recuperarmos algumas considerações de Vannucchi (2006), percebemos e
identificamos a cultura como algo que se constitui enquanto parte indissociável da experiência
humana total. Como aponta o autor: “Como todo ato humano, ela envolve as categorias
fundamentais do sujeito (a própria pessoa humana), do objeto (o conjunto infinito dos
produtos culturais) e do processo (o vir-a-ser permanente da existência criadora)”
(VANNUCCHI, 2006, p.09).
Assim, a cultura talvez adquira e se caracterize não apenas por uma divisão
antropológica ou sociológica como aponta Botelho (2001), mas também por toda uma
condição humanista e filosófica entre outras, como define Vannucchi (2006).
A partir dessa conjuntura poderíamos pensar a produção cultural de uma determinada
sociedade, como algo que engloba um número infinito de saberes e fazeres e que exigem um
esforço permanente de reflexão e análise (CALABRE, 2005).
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1.2 Definindo Política Cultural e Gestão Cultural

A ausência de estudos na área das políticas culturais vem sendo substituída a partir dos
anos 2000, pelo crescimento de estudos sistemáticos na área. Intensificaram-se nos últimos
anos as discussões acerca da responsabilidade do Estado sobre a produção cultural nacional,
assim como os princípios que regem a elaboração de política cultural no país, nos estados e
nos municípios.
Esses estudos, segundo Barbalho (2008) se caracterizam por uma perspectiva inter e
transdiciplinar, envolvendo áreas diversas do conhecimento (História, Sociologia,
Comunicação, Antropologia, Administração, Ciência Política etc).
Paralelo a isso, como afirma Calabre (2005), crescem os movimentos de valorização
das manifestações culturais locais, a participação da sociedade civil no processo de elaboração
de políticas públicas e os estudos que se estabelecem a partir da atividade de gestão na área
cultural.
Mas afinal, o que se compreende por política cultural e gestão cultural? Como
podemos caracterizar e conceituar essas duas expressões?
Ainda que a bibliografia acerca do tema (Política Cultural) venha crescendo e se
tornando extensa, são raros os trabalhos que propõem uma definição do que seja política
cultural. Barbalho (2008) argumenta para a necessidade de uma elaboração conceitual que se
afine com a prática e com a pesquisa no que diz respeito às políticas de cultura em curso na
atualidade.
Um dos principais e primeiros esforços realizados no Brasil para a elaboração de um
quadro conceitual para a área foi o “Dicionário Crítico de Política Cultural” (1997), livro
idealizado por Teixeira Coelho, no esforço de elaborar e definir um referencial conceitual
para área.
Para Coelho, “política cultural constitui antes de mais nada, uma ciência da
organização das estruturas culturais” (COELHO, 1997). De acordo com o autor:

A política cultural é entendida habitualmente como programa de intervenções
realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários
com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o
desenvolvimento de suas representações simbólicas (...) sob este entendimento
imediato, a política cultural apresenta- se assim como o conjunto de iniciativas,
tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da
cultura, a preservação a divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do
aparelho burocrático pelos responsáveis (COELHO, 1997, p.293).
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Na perspectiva apontada por Coelho (1997), essas intervenções ocorrem de duas
maneiras, assumindo a forma de normas jurídicas no caso do Estado ou a partir de
intervenções diretas de ação cultural no processo cultural propriamente dito. Para o autor,
como ciência da organização das estruturas culturais “a política cultural tem por objetivo o
estudo de diferentes modos de proposição e agenciamento dessas iniciativas bem como a
compreensão de suas significações nos diferentes contextos sociais em que se apresentam”
(COELHO, 1997, p.293).
Ao analisar o conceito elaborado por Coelho, Barbalho aponta algumas dificuldades
trazidas pela definição de propor política cultural como uma ciência. Segundo ele e
corroborando com a perspectiva apontada pelo próprio, não é necessária a elaboração de uma
nova área científica para compreender o respectivo objeto. Para Barbalho, a política cultural
se define e se constrói como um conjunto de intervenções práticas e discursivas no campo
cultural, sendo que essas respectivas intervenções não são „científicas‟ na medida em que
política e cultura não são sinônimas e nem se confundem com ciência.
De acordo com Barbalho, os significados e as lógicas sociais que caracterizam uma
determinada política cultural podem e devem ser objeto de pesquisas e reflexões científicas,
sendo que tal objeto não esta inserido num saber específico (uma ciência denominada política
cultural). Assim, o objeto transcende as delimitações acadêmicas, devendo ser percebido por
um olhar que se caracterize pela confluência de várias áreas do conhecimento.
Continuando a análise do conceito proposto por Coelho, Barbalho traz mais uma
problemática que advém da respectiva definição proposta por Coelho: a de se relacionar
política cultural a organização das estruturas culturais.
Segundo Barbalho (2008), ao se falar em organização, os temas política e gestão
cultural são confundidos, sendo entendido como semelhantes. O autor argumenta que a
política trata ou pelos menos deveria tratar dos princípios, dos meios e dos fins norteadores da
ação, enquanto gestão cultural se define por organizar e gerir os meios disponíveis para
execução destes princípios e fins.
Desta forma, na compreensão de Barbalho (2008), a gestão está inserida na política
cultural, fazendo parte dela e não se confundindo com o respectivo termo3. Desta feita, a
política cultural passa a ser entendida como o pensamento da estratégia e a gestão cultural
como responsável pela sua execução. O conceito de gestão cultural proposto pelo autor e que
3

Barbalho recupera ainda uma observação extremamente pertinente e importante de McGuigan acerca da
temática, de que a política cultural não pode se limitar a uma simples tarefa administrativa, pois ela envolve
“conflito de idéias, disputas institucionais e relações de poder na produção e circulação dos significados
simbólicos” McGuigan apud Barbalho, 2008:22).
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adotamos para o nosso exercício de reflexão se define como sendo um: “conjunto de técnicas,
de instrumentos, oriundos dos saberes administrativos, gerenciais e aplicados ao setor da
cultura. Em outras palavras, a gestão cultural pode ser definida como um conjunto de táticas,
ou melhor dizendo, um conjunto tático de ações administrativas” (BARBALHO, 2008,
p.123).
Já política cultural se caracteriza da seguinte forma para o autor “significa atuar na
criação, circulação e fruição dos bens simbólicos”. No entanto, esta atuação implica em
reconhecer que a cultura se organiza como um campo que possui valores, capital e poder
específicos dentro da linha de raciocínio proposta por Barbalho.
Na argumentação do autor, neste respectivo campo cultural atuam diferentes atores ou
agentes (gestores culturais, artistas, produtores, secretarias, entre outros) que possuem forças
com níveis diferenciados de poder, o que leva a conflitos, alianças e combinações. Assim,
como demonstra Barbalho (2008), os programas de intervenções e os conjuntos de iniciativas
não se dão de forma consensual e uniforme, mas resultam de uma relação de forças culturais e
políticas. Aponta também para o conhecimento das especificidades e que a conseqüente
implantação de políticas culturais se oriente a partir das peculiaridades (econômica, política,
social e cultural) de cada lugar.
Já para Vannucchi (2006), a política cultural pode ser compreendida e percebida em
dois sentidos. Um sentido estrito (caracterizando-se por tudo aquilo que o Estado faz na área
da cultura) e num sentido amplo (sendo tudo que se faz pelo país afora) segundo as
considerações do autor. A conceituação de Vannucchi se condensa na seguinte caracterização
de política cultural como sendo “o conjunto das grandes linhas pelas quais o Estado regula a
sua ação no campo da cultura” (VANNUCCHI, 2006, p.77).
Na avaliação do autor, o trato com relação às questões que envolvem a política
cultural é problemático. Segundo Vannucchi, conceber o governo propondo ou impondo
situações de uma ação que ele define como humanizadora por essência é algo extremamente
complexo.
O referido autor propõe a idéia de uma não política estatal para a cultura, se definindo
pelo afastamento cada vez maior por parte do Estado da área cultural, a partir de uma
presença cada vez menor. Para Vannucchi (2006), se é preciso manter relações com o poder
que seja através do legislativo.
No entanto, inspirada em autores como o próprio Teixeira Coelho, Garcia Canclini,
Nivón Bolán entre outros, Calabre aponta e define que a maior parte dos estudiosos concorda
que políticas culturais pode ser compreendida da seguinte forma:

“conjunto de ações
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elaboradas e implementadas de maneira articulada pelos poderes públicos, pelas instituições
civis, pelas entidades privadas, pelos grupos comunitários dentro do campo de
desenvolvimento do simbólico, visando satisfazer as necessidades culturais do conjunto da
população” (CALABRE, 2009:12). É a partir dessa definição que o referido trabalho traz o
entendimento e o modo pelo qual a conceituação de política cultural é percebida ao longo do
texto.
Ainda derivando da compreensão de Calabre (2005), a política pública cultural pode
ser percebida “como um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que ordenam
linhas de ações públicas no campo da cultura” (2005, p.09).
Desta forma, a autora atribui que o dimensionamento de tais necessidades para a
elaboração de políticas culturais é determinado por formas de governo mais democráticas
(que levam em consideração a diversidade cultural local), ou menos democráticas (que
determinam autocraticamente às decisões do Estado). Como reforça Calabre, é importante
compreender que:

A compreensão contemporânea do tema é que se trata de uma política pública que
deve ser necessariamente, elaborada a partir de um pacto entre os diversos agentes
envolvidos (gestores, produtores e consumidores) e não em um movimento de mão
única por maior do qual o Estado determina o que será colocado em ação, quais
práticas culturais deverão ser exercidas e consumidas pela população, ou ainda,
como será o atendimento dos interesses exclusivos das classes artísticas
(CALABRE, 2009, p.10).

Tanto na conceituação de Coelho (1997), como nas considerações de Barbalho (2008)
e Calabre (2009), a presença do Estado e de outros agentes define o processo de elaboração e
construção de políticas culturais. O Estado passa a ter uma importância significativa no
tocante à promoção de políticas para a área, entretanto não é a única esfera responsável pela
realização dessas políticas, principalmente devido à ampliação da participação da sociedade
civil nos últimos anos, o que busca tornar o processo mais democrático e não apenas uma
imposição de políticas que venham de cima para baixo.
A seguir, traremos um breve histórico das políticas culturais no Brasil (da Era Vargas
ao governo Lula), demonstrando como tem se comportado o Estado brasileiro diante da área
da cultura nos últimos oitenta anos. É interessante perceber que o papel do Estado na área
cultural tem oscilado entre o abandono e o desprezo de um lado e a tentativa de protagonismo
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do outro no que concebe a relevância no processo de construção de políticas públicas para a
cultura.
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CAPÍTULO 2. POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO

As relações entre Estado e cultura no Brasil se construíram ao longo do tempo dentro
de um impasse. A atuação do Estado brasileiro em relação a cultura foi determinada de um
lado, pelo seu manifesto interesse em relação a questão cultural (em momentos específicos da
nossa história), por outro, pela completa ausência e omissão no campo da cultura.
Diante desse paradoxo, uma das características mais marcantes das políticas culturais
no nosso país são a descontinuidade e a desarmonia, ou mesmo a ausência das políticas
públicas na área da cultura diante da alternância de poder.
Para Rubim, a história das políticas culturais no Brasil está marcada por tristes
tradições que podem ser condensadas em expressões como: autoritarismo, caráter tardio,
descontinuidades, paradoxos, impasses e desafios (RUBIM, APUD CALABRE, 2009, p.07)
Quando se trata de contextualizar historicamente as políticas culturais no Brasil,
alguns desafios se colocam diante de tal contextualização. É provável que um dos maiores
impasses seja tentar definir a partir de que momento as políticas culturais passaram a existir
em terras brasileiras.
Levando em consideração os conceitos discutidos anteriormente4, corroboramos com a
perspectiva de que os anos 30 do século XX se evidenciam como o marco para se pensar em
políticas culturais em se tratando de Brasil, pois é dessa época que começa a se articular a
institucionalização para a área da cultura no plano federal.
No entanto, não podemos nos furtar de apresentar outros pensamentos e idéias que
delimitam outros referenciais históricos como ponto de partida para o inicio das políticas
culturais. Uma perspectiva que aponta o período colonial como marco inicial para essas
respectivas políticas, ou ainda outra que demarca como ponto inicial das políticas culturais no
Brasil, o advento da chegada da coroa portuguesa no ano de 1808.
No entendimento de Vannucchi (2006), as políticas culturais desembarcaram no Brasil
juntamente com a chegada dos colonizadores lusitanos, instalando-se durante o período
colonial o que o autor chamou de política cultural de transformação5, caracterizada por ser
controladora e repressiva (VANNUCCHI, 2006, p.78).
4

Os conceitos de política cultural e gestão cultural discutido no capitulo anterior do trabalho.
Vannucchi (2006) define como política cultural de transformação “a orientação política, que de um lado,
destruía o nativo e, de outro, impunha o importado”. Ao termo importado o autor refere-se “ao monopólio
mercantil, a catequese, a estrutura de ensino, a sobrevalorização do trabalho intelectual e a prática exclusiva do
trabalho cívico, pelo indígena e pelo africano” (2006, p.78).
5
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Já para Antonio Rubim, desde os tempos de Brasil colônia a ausência de políticas
culturais é um dado de nossa história. Refletindo acerca da referida afirmação, o próprio
Rubim questiona quais as políticas para o desenvolvimento da cultura que podiam conviver
com o que o autor chama de obscurantismo do colonialismo português. Segundo Rubim
(2007):

O menosprezo e a perseguição das culturas indígenas e africanas, a proibição de
instalação da imprensa, o controle da circulação de livros, as limitações da educação,
a inexistência de curso superior e universidades são apenas algumas fases deste
obscurantismo. (RUBIM, 2007).

A chegada da corte portuguesa impulsionou diversas atividades culturais no Brasil,
como destaca Sodré: “a fundação da imprensa, em 1808, lançando o primeiro jornal.
Impressos os primeiros livros, organizada a primeira biblioteca destinada ao publico, criados
os primeiros cursos superiores, principalmente aqueles destinados à formação de quadros
militares” (SODRE apud Vannucchi, 2006, p.79). Porém, essas atividades eram isoladas e
pontuais, não se configurando enquanto uma política de estado para a cultura. Autores como
Marcio de Souza e José Álvaro Moisés partilham da idéia de que as políticas culturais no
Brasil tiveram inicio com a chegada da família real portuguesa no Brasil (ver RUBIM, 2007).
Na analise de Rubim, com a independência brasileira e o começo do Império, o
panorama cultural brasileiro não sofreu nenhuma mudança substancialmente significativa,
continuando o Estado ausente na sua totalidade ou dando pouca atenção as questões referentes
à cultura.
Rubim destaca que, as atitudes culturais tomadas a partir da figura pessoal de Dom
Pedro II, “a rigor, não podem ser pensadas como uma efetiva política para a cultura”. Rubim
ressalta ainda que, estimular a organização dos Institutos Históricos e Geográficos, e assumir
uma postura de mecenas com alguns criadores culturais não configuraram numa atitude
inovadora por parte do estado brasileiro no que se refere à área da cultura (RUBIM, 2007: s/p)
A não prioridade do Estado no Brasil no que diz respeito à área cultural, pode ser
medida pela maneira como a legislação aborda o tema. De acordo com Vannucchi, a palavra
cultura aparece apenas como inciso do ultimo artigo da primeira Constituição Brasileira –
1824 (2006, p.80).
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Com o fim do Império e o advento da República (1889), à cultura continuou a ser
desprezada pelo Estado. Expressão disso foi à primeira Constituição republicana (1891), que
não dedicou uma linha destinada à cultura.
A última década do século XIX e as primeiras décadas do século seguinte revelam o
que foi a atuação do Estado (do período colonial até os anos iniciais da recém república) em
relação à cultura, ou seja, nenhum apoio governamental. Ainda que houvesse alguma ação
pontual ou especifica, esta não seria caracterizada enquanto política cultural.

2.1 Por onde tudo começou.

Transformações de ordem social, econômica, política e cultural marcaram os primeiros
anos da década de 30. Florescia no Brasil naquela época um aumento da produção industrial,
aliado a um processo crescente de urbanização que ocorria a passos longos no país.
Começava a acontecer gradativamente a substituição de um ciclo oligárquico e rural
para um modelo de estado urbano e industrial como afirma Calabre (2009).
A interferência na área da cultura por parte do poder público se iniciou durante o
governo Getúlio Vargas (1930 – 1945). É a partir dos anos de 1930 que se evidencia a
institucionalização e a sistematização da presença do Estado no campo da cultura. É durante
essa década que o Estado brasileiro cria pela primeira vez uma estrutura organizacional para a
cultura (BOTELHO, 2000).
Para Barbalho (2008), essa intervenção se caracterizou por um objetivo primordial,
“forjar e impor determinada concepção de identidade nacional”. Segundo o autor, o Estado se
apropriou de expressões como o samba e o carnaval para construir e reproduzir determinada
imagem do povo brasileiro (2008, p.51).
Ocorreu o que se pode determinar de manipulação de símbolos populares por parte do
Estado e a conseqüente transformação deste em nacional (BARBALHO, 2008, p. 63).
Na concepção de Oliven (1984), a interferência estatal na cultura que se acentuou a
partir dos anos 30, pode ser explicada por duas tendências, ou porque não dizer um paradoxo:
de um lado, a interferência pela proibição e a censura (repressão), do outro, o incentivo a
produção cultural e a promoção de nossa cultura (OLIVEN, 1984, p.48-50).
Durante o governo Vargas houve a implantação do processo de estruturação do campo
da cultura no interior do Estado brasileiro. Calabre (2009), Rubim (2007) e Botelho (2000)
afirmam que é na era Vargas (1930-1945) que ocorre o início das políticas culturais no Brasil.

36

A partir de uma série de ações articuladas na área cultural, o Estado passa a atuar de
forma institucional no referido setor. Institucionalmente, à cultura estava na época vinculada
ao Ministério da Educação e Saúde (MES) criado em 1930.
As políticas culturais do governo Vargas se revelaram nos mais diversos setores da
cultura, do cinema ao campo do patrimônio, passando pelo teatro, a radiodifusão, a leitura,
além da criação do Conselho Nacional de Cultura (CNC). O período foi repleto de legislação
que regulamentava os diversos órgãos criados referentes ao campo da cultura no âmbito do
governo federal e as respectivas ações desenvolvidas por este em território nacional
(CALABRE, 2009).
Para Calabre, “uma das características das políticas implementadas ao longo do
governo Vargas foi articular as mais diversas demandas setoriais – muitas delas presentes
desde a década de 1920 – com os interesses do estado, transformando-as em ações efetivas”
(2009, p.43). Para ela, outra característica revela-se importante desse período, a abrangência
do conceito de cultura, em especial durante a gestão Capanema (1934-1945) a frente do MES,
também caracterizada por um processo de construção institucional no campo da cultura.
São desse período as ações e as políticas que resultam na criação de diversos órgãos e
instituições ligadas direta ou indiretamente ao setor da cultura: o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE);
o Instituto Nacional do Livro (INL), o Museu Nacional de Belas Artes; o Sistema de
Radiodifusão brasileira com a criação do serviço de radiodifusão Educativa, o Serviço
Nacional de Teatro (SNT); a Casa de Ruy Barbosa; a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico
Nacional, assim como o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que também foram
criações desse período (CALABRE, 2009).
Se por um lado, o Estado atendia a determinada demandas da sociedade, como aponta
Calabre:

O governo manteve a habilidade política de contar com a elaboração de intelectuais
de diversas matizes, de se sentar à mesa de negociação com empresários e
trabalhadores e mais, de que tudo, de transformar ações – frutos de reivindicações
antigas em novíssimas políticas de governo (CALABRE, 2009, p.43).

Por outro, utilizava-se de órgãos como o Departamento de Propaganda e Difusão
Cultural (DPDC) e o DIP para controlar e reprimir a produção cultural, além de utilizar-se em
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proveito próprio desses respectivos órgãos para a propaganda6 e a conseqüente tentativa de
melhorar a imagem do governo diante da sociedade.

2.2 Cultura e indústria cultural.

Após o final do governo Vargas, no período compreendido entre 1945 até os primeiros
anos da década de 1960, ocorreu um acentuado desenvolvimento na área cultural a partir da
iniciativa do setor privado. Ações como a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo
(MAM/SP) em 1948, do Teatro Brasileiro de Comédia e da Cinemateca Brasileira também do
mesmo ano e da companhia cinematográfica Vera Cruz em 1949 pelos empresários de origem
italiana Francisco Matarazzo Sobrinho e Francisco Zampari, além da criação da Fundação
Bienal de São Paulo (1951) e do Museu de Arte Contemporânea (MAC) com a contribuição
de Francisco Matarazzo, foram algumas das atividades desenvolvidas pelo mecenato privado
brasileiro da época.
Também são desse período, a criação do Museu de Arte de São Paulo (MASP), o
lançamento da primeira emissora de TV do país (a TV Tupi de São Paulo), inaugurada em
1950, ambas as realizações do jornalista e empresário Assis Chateaubriand e do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/ RJ), criado por Paulo Bittencourt e Niomar Muniz
Sodré (MOISÉS, 1999, p. 425-426).
A presença do Estado na área da cultura se caracterizou nesse momento pela não
promoção de políticas e ações articuladas no campo cultural, estando suas atividades voltadas
a regulamentar e dar certa continuidade as instituições criadas nas décadas anteriores.
De acordo com Calabre (2009, p.50), a ausência de políticas minimamente articuladas
aumentaram a necessidade de ações pontuais e emergenciais no setor.
Durante o processo de redemocratização que se instalou no país a partir da segunda
metade da década de 1940, o texto constitucional de 1946 traz no seu artigo 174 o amparo à
cultura enquanto dever do Estado7. No entanto, o que observou foi uma quase que completa
ausência na esfera cultural e certo predomínio da indústria cultural que começava a prosperar
nos anos 1940 e 1950 e a se consolidar no Brasil nas décadas a posteriori.
O crescimento da industrialização juntamente com o desenvolvimento urbano que
acontecia de forma acelerada possibilitou a formação de um espaço fértil para a proliferação

6

As propagandas do governo eram realizadas principalmente através da rádio, do cinema (Cines-Jornais
oficiais) e da Revista Cultura e Política.
7
Ver VANNUCHI (2006, p.84-85)
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dos meios de comunicação de massa (a principio o rádio e nas décadas seguintes a televisão)
no país.
Tal fato é atribuído por Calabre (2009) ao florescimento da classe média urbana8 e da
classe operária, o que ocasionou transformações de consumo inclusive na área da cultura. Tais
fatores elevaram a expectativa do crescimento do mercado de bens de consumo das produções
culturais nas mais diversas áreas (Cinema, Teatro, Rádio, Televisão, entre outros) e a
conseqüente possibilidade de avanço da indústria cultural brasileira.
O rádio passou por um grande crescimento, chegando aos lugares mais distantes desse
país e a praticamente a todos os lares onde havia energia elétrica. No espaço de 1944 a 1950,
num intervalo de apenas seis anos, o numero de emissoras passou de 144 para 300 (ORTIZ,
2006). Já em relação ao cinema, este se tornou nesse período, bem de consumo cultural,
principalmente devido à presença dos filmes norte-americanos, que eram preponderantes nos
lugares de exibições.
Ocorreu também de forma evidenciada, um aumento considerável no número de
jornais, revistas e livros. No que se refere à televisão, esta ainda engatinhava e não tinha um
alcance no território como um todo se concentrando basicamente no eixo Rio - São Paulo
(ORTIZ, 2006, p.40-46).
As atividades culturais desse período estiveram diretamente ligadas aos investimentos
privados realizados pela nascente indústria cultural, cabendo ao Estado o papel de
regulamentador, a partir de uma atuação não muito marcante, para não dizer fraca, na área
cultural nos anos 1940, 19 50 e início da década de 60. São desse período o desmembramento
do MES e a criação do Ministério da Educação e Cultura (MEC)

9

assim como a criação do

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB).10
Segundo Calabre (2009), o fim dos anos 50 foi marcado “por movimentos de
politização das artes e de renovação estética” (2009, p.56-57), o que carregava o início dos
anos 60 “de promessas de mudança profundas nos campos das linguagens artísticas e das
práticas culturais.” São frutos dessa efervescência, a bossa nova, o cinema novo, a poesia
concreta e os grupos de teatros Arena e Oficina. Para ela, havia de um lado:

8

De acordo com Renato Ortiz (2006, p.38), é nos anos 40 que se consolida no Brasil uma sociedade urbana
industrial.
9
Criado em 1953 a partir da lei: 1920, de 25 de julho do respectivo ano. Ver (MICELI, 1984, p.55)
10
De acordo com Calabre (2009: 53 e 54), o ISEB foi criado por meio do decreto Nº 37.607, em 14 de julho de
1955, como órgão vinculado ao MEC. Contudo, após tendo passado por diferentes faces, foi identificado pelo
regime militar de 64 com a chamada esquerda subversiva.
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A cultura de massa como o rádio e a televisão invadindo os lares e transformando
hábitos cotidianos; o cinema hollywoodiano criando mitos e novas práticas de
consumo, o rock and roll e a bossa nova alternando os gostos musicais, os restos, o
cruzeiro e manchete criando uma nova estética editorial; os gibis encantando a
garotada; e as fotonovelas alimentando sonhos com seus contos de amor – tudo isso
dominava uma parcela significativa do consumo cultural. Por outro lado, havia um
projeto estético e político implementado pelo Centro Popular de Cultura (CPC) da
União Nacional dos Estudantes (UNE), que lutava contra o subdesenvolvimento e o
imperialismo norte-americano. O objetivo era alcançar uma revolução política e
cultural, na qual a cultura popular deveria ser uma ferramenta de transformação
radical da sociedade burguesa de consumo, ainda que o povo – um dos atores do
processo – não se desse conta disso (CALABRE, 2009, p.57-58).

De fato, o panorama cultural brasileiro a partir dos primeiros anos da década de 60,
sofreu alterações substanciais e extremamente significativas que serão expostas a seguir.

2.3 A ditadura militar e a cultura

A reestruturação econômica que começa a ocorrer no país nos anos 1960
(principalmente devido à inserção do capital estrangeiro) e golpe militar de 1964 vai
ocasionar mudanças profundas nas relações entre Estado e cultura no Brasil.
É perceptível após 1964 a presença marcante do Estado na esfera da cultura, em
especial, a partir da importância que ganhou área dentro do planejamento público e do
processo que se engendrava da construção de um projeto hegemônico (no sentido Gramsciano
do termo) durante a ditadura militar. Torna-se evidente nesse período, uma racionalização das
políticas governamentais, inclusive as políticas referentes á cultura. Talvez fosse nessa área,
como afirma Cohn (1984) que se revelassem as características e as intenções da política da
época.
Como aponta Calabre, o governo que se instalou pós 1964 demonstrou desde o
princípio uma preocupação com área da cultura, seja pelo endurecimento através da censura,
seja pela preocupação com o abandono do patrimônio e das instituições nacionais, ou seja,
houve por parte do Estado um interesse manifesto pela questão cultural desde os primórdios
do regime militar de 1964 (2009, p.68).
De acordo com Ortiz (2006), a presença do Estado ocorreu tanto pela criação das
principais instituições estatais responsáveis por organizar e administrar à cultura em suas
diferentes expressões, como através da normatização da esfera cultural (criação de leis,
decretos, portarias, etc) que disciplinava e organizava os produtores, a produção e a
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distribuição dos bens culturais11 (ORTIZ, 2006, p.85-88). Assim, a política governamental no
setor da cultura procurou ser abrangente, atuando de diversas formas, mas se caracterizando
principalmente pela reorganização da política no campo da cultura.
Paralelo a essa intervenção sistemática do Estado na área cultural a partir de meados
dos anos 1960, ocorreu à consolidação e o crescimento da indústria cultural no país. Segundo
Ortiz (2006, p.82-83), o que chamou a atenção desse período foi à dimensão e o volume que o
mercado cultural adquiriu, atingindo praticamente uma dimensão nacional.
Desta forma, sob a insígnia da integridade e da ideologia de “segurança nacional‟, a
cultura passa a ter um papel fundamental para a implantação de um projeto hegemônico que
estava sendo orquestrado pelo Estado. Como aponta Ortiz, dentro da lógica que se construía, o
Estado passava a ter o dever de estimular à cultura como meio de integração, mas estando a
própria, submetida ao controle do Estado e seu aparato. A política da “mão que afaga é a
mesma que apedreja”

12

foi uma característica marcante da área cultural pós-64. De maneira

contraditória, foi o período até então onde mais foram produzidos e difundidos os bens
culturais e também o de maior repressão política e ideológica articulada pelo Estado
brasileiro.
Para Cohn (1984, p.88), a busca por uma política nacional de cultura foi elemento
sempre presente durante o regime militar, e seu objetivo era a codificação do controle do
processo cultural. Nesse período, surgem diversos órgãos e instituições 13, programas e ações
ligadas à área da cultura a partir do empreendimento realizado pelo Estado no setor.
São dessa época: o Conselho Federal de Cultura - CFC (1996), a criação da Empresa
Brasileira de Filmes - EMBRAFILME (1969), a criação do Departamento de Assuntos
Culturais - DAC (1972), o lançamento do Programa de Reconstrução de Cidades Históricas PRCH (1973), o lançamento do Programa de Ação Cultural - PAC (1973), o lançamento da
Companhia de Defesa do Folclore - CDFB (1975), a criação da Fundação Nacional de ArteFUNARTE14 (1975), a Política Nacional de Cultura - PNC (1975), a criação do Conselho
Nacional do Cinema - CONCINE (1976), criação da Secretária de Assuntos Culturais- SEAC
(1978), criação da Secretária do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN (1979),
da Fundação Nacional Pró-Memória (1979), entre outras medidas que demarcaram a atuação
do Estado na esfera cultural durante a vigência do período ditatorial.
11

Nas palavras de Ortiz (1994, p.83), durante o período 60-84 ocorreu uma formidável expansão, no nível da
produção, distribuição e do consumo de bens culturais.
12
Trecho do poema Versos Íntimos de Augusto dos Anjos.
13
No artigo intitulado: O processo de “Construção institucional” na área cultural federal (anos 70), Sérgio Miceli
(1984, p.58) traz uma ordem cronológica da política cultural oficial nos anos 70.
14
Para uma melhor compreensão acerca da criação da Funarte, ver o livro de Isaura Botelho (2000).
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As ações relativas à área cultural foram intensas nos anos 1970, iniciando-se o
processo que Miceli denominou de “construção institucional”. De acordo com o autor, nunca
na história da república um governo formalizara um conjunto de diretrizes para orientar as
atividades na área da cultura (MICELI, 1984).
Essas se evidenciaram na PNC, documento oficial do governo lançado em 1975
durante a presidência de Geisel (1974- 1978) para orientar os rumos da cultura.
A primeira metade da década de 1970 se caracterizou por propostas mais abrangentes,
enquanto os anos seguintes se caracterizaram pela diversificação e redefinição das ações no
que diz respeito à esfera cultural na impressão exposta por Cohn (1984, p.87).
Considerado como um marco dos anos 1970, a PNC buscou o equacionamento
adequado da cultura ao regime político que procurava se consolidar, e era o documento que
fundamentava os princípios da política cultural oficial (ORTIZ, 2006, p.85).
Segundo Ortiz (2006), as ações do Estado no campo da cultura se intensificaram a
partir de 1975, sendo as principais ações na análise do autor, a criação da FUNARTE, a
reestruturação da EMBRAFILME e a elaboração da PNC (1975).
Antes mesmo do documento de 1975, chegou a ser lançado pelo governo Médici
(1919) durante a gestão de Jarbas Passarinho (1969-1973) a frente do MEC, um documento
intitulado “Diretrizes para uma política nacional de cultura” de 1973 que logo saiu de
circulação. Uma das propostas que se encaminhava no respectivo documento era a de criação
de um Ministério da Cultura. Já o documento de 1975 destacava o fortalecimento do MEC
enquanto órgão responsável pela área cultural, principalmente através da atuação do CFC e do
DAC (COHN, 1984, p.88).
Após a retirada do documento de 1973, foi lançado o PAC, ação que se definia na
perspectiva de Miceli (1984:56), como um novo estilo de fazer cultura dentro do MEC. O
PAC se caracterizava por três objetivos principais: a preservação do patrimônio histórico e
artístico; o incentivo a criatividade e a difusão das atividades artísticas culturais e a
capacitação de recursos humanos.
A partir desse respectivo programa, a política cultural oficial tomou outros rumos. Até
o lançamento do PAC, a preservação do patrimônio histórico e artístico era a “menina dos
olhos” da política cultural realizada pelo governo, destacando-se como uma das únicas, senão
a única até aquele momento, como a política na área cultural consolidada no cenário nacional.
Algumas das principais ações no setor da cultura durante os anos 1970, foram
implementadas pela chamada vertente patrimonialista. Tal política apresentava-se enquanto
consolidada, na versão de Falcão (1984, p.24), a partir de dois pressupostos fundamentais: a
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continuidade da gestão (o que representava uma estabilidade técnico/administrativa) do órgão
responsável pelo setor - o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o
compartilhamento da mesma “concepção” de preservação cultural, por parte do corpo
técnico15 responsável pela respectiva política.
Com a chegada do PAC e as criações que se seguiram da SEAC e da Secretária de
Cultura e o conseqüente fortalecimento do DAC, ocorreu um robustecimento da chamada
vertente cultural no interior do MEC, o que ocasionou conflitos e disputas internas no órgão
entre duas vertentes: a patrimonialista, que já se encontrava consolidada e a vertente
executiva/cultural que cada vez mais se fortalecia dentro do MEC (Miceli, 1984, p.59).
Desta forma, a política cultural elaborada e implementada pelo Estado pós 1964,
caracterizava-se tanto por uma visão patrimonialista sendo o Estado denominado de guardião
do acervo histórico e artístico nacional- como por uma visão executiva, que se revelava na
atuação do Estado frente ao mercado de bens simbólicos16 (INDÚSTRIA CULTURAL)
A política baseada na preservação do patrimônio tinha na construção e na recuperação
da memória e da identidade nacional o seu grande objetivo. E tinha no CFC (o seu grande
mentor, órgão que procurava elaborar uma visão de cultura que se adequasse aos interesses do
regime. Como define Ortiz (1984, p.96-97), muitas das ações do Estado na área da cultura
foram determinados pela ideologia do CFC. Segundo o autor, utilizando-se do argumento da
tradição, o CFC procurou construir um discurso acerca da cultura brasileira que atendesse aos
interesses do governo militar.
Por outro lado, com o crescimento da indústria cultural no país, a questão cultural
passou a ganhar uma dimensão econômica cada vez mais forte. Estando a cultura atrelada à
questão do desenvolvimento17 o Estado sentiu a necessidade de medidas e políticas que

15

Os quadros de funcionários do IPHAH, que era composto basicamente de arquitetos partilhavam da idéia de
que preservar é restaurar arquitetonicamente. Ver (FALCÃO, 1984, p.24).
16
Miceli exemplifica da seguinte forma: ”como parece ocorrer no Brasil e em inúmeros outros países, mecenato
governamental sustenta atividades e gêneros artísticos às voltas com o público declinante e que passam a
depender crescentemente da proteção oficial. Desta maneira, a presença do Estado revela-se proporcional as
dificuldades de mercado, ou melhor, a impossibilidade de autofinanciamento para uma atividade de produção
intelectual ou artística” (MICELI, 1984, p.99). Barbalho define como limitada a atuação do Estado diante da
indústria cultural, principalmente por atender basicamente segundo o autor, o gênero que não conseguir
sobreviver no mercado (BARBALHO, 2008, p. 69).
17
Como ressalta Ortiz (1994, p. 87), a área da cultura se beneficiou dos recursos financeiros oriundos do
chamado milagre econômico dos anos 70.
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contemplassem sua respectiva relação com o mercado. Tal contexto ocasionou a entrada no
MEC de técnicos culturais18, ou os chamados por Ortiz de administradores.
Para Barbalho, a presença dos técnicos culturais nos quadros do governo, implicava na
busca de organização e sistematização das ações estatais na área da cultura e sua conseqüente
inserção no mercado (BARBALHO, 2008, p.70).
Nas palavras de Ortiz (2006), “apreender a atuação do Estado na esfera cultural é na
realidade inserir a política governamental dentro desse processo mais amplo que caracteriza o
desenvolvimento brasileiro”. De acordo com o autor, o Estado passou a ser um elemento
fundamental na organização e dinamização do mercado cultural, ao mesmo tempo em que
nele atuou através de sua política governamental (ORTIZ, 2006, p.84).
A entrada dos administradores/técnicos culturais no MEC para atuarem nas questões
referentes à cultura foi reflexo como ressalta Ortiz (2006), da incapacidade dos chamados
intelectuais tradicionais (CFC) de elaborarem um plano nacional de cultura que atendesse as
exigências do Estado diante da realidade que se apresentava naquele momento. Diante desse
impasse, se confrontaram na área da cultura no interior do MEC, a „tradição‟ (representada
pelo CFC) e a „modernidade‟ (representado pelos administradores).
Contudo, ainda que houvesse por parte do governo uma preocupação com a cultura,
praticamente toda a estrutura do MEC era voltada para a educação, ficando a área cultural a
mercê dos baixos recursos e investimentos nada vultosos destinados para o setor.
Na perspectiva de Miceli, as diferenças entre as gestões do MEC dos anos 70 e
conseqüentemente interesse ou não pelo setor cultural, deveu-se a inúmeras circunstâncias
políticas aliadas a pressão exercida pelos distintos grupos na área da produção.
Conseqüentemente, as ações na área da cultura se definiram pela importância dada enquanto
estratégia da cada governo (MICELI, 1984, p.64).

2.4 A criação do MinC e o surgimento da Lei Sarney

Os anos 1970 foram decisivos para que mais tarde (anos 1980) viesse a se constituir a
criação de um ministério autônomo para gerir os assuntos ligados à cultura. Os órgãos que
foram sendo criados, as ações e programas realizados pelas gestões no transcorrer da década
de 1970, demarcaram o fortalecimento da área cultural no interior do MEC, o que possibilitou
18

Segundo Miceli (1984, p.12-13), verificou-se nos anos 70, a constituição de um grupo de dirigentes na área
cultural, o que possibilitou, de acordo com o autor, a formação de equipes estáveis de técnicos responsáveis
pelos projetos nos diversos setores da atividade cultural.
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na década seguinte, um rearranjo institucional que levou a respectiva criação de um ministério
nos quadros do governo para gerir os assuntos relativos à cultura. Era visível dentro de um
plano institucional a progressiva autonomia que as decisões na área da cultura ganhavam no
interior do MEC (COHN, 1984, p.95). Gestava-se aí o embrião do futuro MinC, que estava
diante daquele contexto na iminência de ser criado.
A criação do MinC se colocava então como uma perspectiva concreta de reunir num
único espaço institucional, os órgãos e atividades vinculados ao setor cultural dentro do
quadro do governo. Seja no MEC, onde se encontravam a sua grande maioria, ou em outros
espaços19no interior da estrutura governamental. No entanto, a criação de um ministério
específico para a cultura, gerou um embate dentro do próprio MEC. Enquanto alguns
segmentos20encampavam a criação de um ministério autônomo para a área, parte dos técnicos
e funcionários21do setor cultural do MEC, temia uma fragilidade ainda maior no respectivo
setor com a criação de um ministério próprio, tendo em vista principalmente o fato do campo
cultural naquele momento ainda não está totalmente consolidado, já que este se encontrava
em processo de fortalecimento dentro da estrutura do MEC.
Na análise de Botelho (2000), havia intenções outras e motivações diversas na criação
do MinC, que iam além das questões culturais:

A demanda por um ministério não se devia a exigências provocadas pela própria
política cultural que por ventura necessitasse de uma estrutura mais complexa para
dar conta desses objetivos, mas em função de expectativas políticas dos responsáveis
pelas secretarias estaduais (BOTELHO, 2000, p.15).

Atendendo ou não as intenções políticas ou propriamente devido aos aspectos culturais
em si ou não, o fato é que toda a dinamização do setor cultural ocorrido nas décadas de 1960,
1970 e início dos anos 1980, resultaram na criação do MinC durante o governo de José
Sarney (1985-1989).

19

Existiam algumas atividades e programas culturais que se encontravam sob a gestão de outras repartições ou
de outros ministérios. É o caso do PCRH e do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), que estavam
subordinadas respectivamente a Secretária de Planejamento da Presidência (SEPLAN) e ao Ministério da
Indústria e do Comércio (MIC) respectivamente.
20
O Fórum Nacional de Secretárias de Cultura, encabeçado por José Aparecido de Oliveira (Secretário de
Cultura de Minas Gerais) encampava a idéia de recriar um Ministério da Cultura.
21
De acordo com Isaura Botelho (2000, p.15), ”os técnicos da Secretária de Cultura e das instituições a ela
vinculadas estavam todos de acordo com um aspecto: como já pregava Aloísio Magalhães, preferiam uma
secretária forte a um ministério fraco e sem privilégio.”
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No ano de 1985, o Decreto 91.144 de 11 de Março, criava o MinC. De acordo com a
lei que criou o respectivo ministério, a estrutura orgânica do MEC se tornava incapaz de
cumprir, simultaneamente as exigências que tanto a educação como a cultura demandavam
naquele momento da realidade brasileira. Assim, a necessidade de políticas específicas tanto
para a educação como para a cultura, possibilitaram o desmembramento do MEC e a
conseqüente criação de um espaço autônomo para a gestão dos assuntos culturais em âmbito
nacional. A lei apontava ainda para a necessidade de uma política nacional de cultura que se
caracterizasse com o contexto pelo qual o país vivenciava naqueles anos do período da
redemocratização.
Ainda que o surgimento do MinC viesse acompanhado de uma série de problemas, a
criação de uma estrutura ministerial como afirma Botelho (2000, p.214) “deu maior
envergadura política a questão cultural no âmbito da administração federal neste primeiro
momento”. De acordo com a autora, falou-se muito do novo órgão e das inúmeras
expectativas que foram geradas sobre o recém criado ministério em especial, a da
possibilidade de inserção da temática da cultura na agenda das políticas do governo, durante a
gestão de José Sarney e dos que vissem posteriormente
Um dos grandes problemas, dentre outros, do então novato MinC, eram os baixos
recursos destinados para o novo órgão. Ao longo dos anos 1980 houve uma diminuição
significativa nos investimentos públicos na área cultural. Mal nascia para o país, e o MinC
estava diante uma única certeza, a incerteza de um futuro promissor e o caminho para a
consolidação de sua estrutura.
Como aponta Calabre ao definir a situação do MinC:

As verbas ficaram majoritariamente com a educação, compondo um quadro de um
futuro pouco promissor para á cultura. O estabelecimento do novo ministério veio
acompanhado de uma série de problemas, tais como perda de autonomia,
superposição de poderes, ausência de linhas de atuação política, disputa de cargo,
clientelismo entre outro (CALABRE, 2005, p.15).

Visando contornar o problema financeiro, que era considerado como um dos maiores
entraves para que o MinC pudesse desenvolver seus projetos e realizar suas atividades,
durante o governo Sarney foi introduzida pela primeira vez no Brasil uma legislação de
incentivo fiscal à cultura. A Lei nº 7.505 de 02 de Julho de 1986 foi aprovada durante a gestão
de Celso Furtado e ficou conhecida como Lei Sarney, tendo durado de 1986 até 1990.
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A referida lei se caracterizou pelo incentivo à cultura através da renúncia fiscal
(desconto no imposto de renda devido a quem apoiava os projetos ligados ao setor cultural).
Na explicação de Machado Neto, a lei funcionava da seguinte forma:

Naquele primeiro momento, as empresas puderam financiar as ações culturais
através da renúncia fiscal, desde que tais ações fossem levando a cabo por
produtores artístico-culturais tanto públicos quanto privados. Essas organizações,
pré-existentes ou não à lei, deveriam comprovar, junto ao Ministério da Cultura, seu
objetivo de produzir e difundir a cultura e então obter um registro no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural (CNPC)- sob o controle do
MINC e da Secretária da Receita Federal do Ministério da Fazenda. O centro das
ações de captação de recursos e de produção artístico cultural era, pois, uma
entidade a qual, depois de recebido certo aporte de recursos, a titulação de doação ou
patrocínio, deveria prestar contas a SRF e ao MINC sobre a sua correta aplicação
(MACHADO NETO, 2008, p.22).

A lei recebeu inúmeras críticas, principalmente no que se refere à aplicação dos
recursos públicos e a conseqüente formação de um grupo privilegiado diante das distribuição
dos recursos. Entretanto, segundo Calabre (2009) “mesmo com todas críticas, os analistas
reconhecem que ocorreu um processo de ampliação no volume das produções artísticas e
culturais, mas que estavam longe de alcançar o objetivo inicial que era o de promover a
democratização cultural tanto no acesso quanto na produção” (CALABRE, 2009, p.103).

2.4.1 A desarticulação da cultura e a criação das Leis Rouanet e do audiovisual.

Os primeiros anos do MinC foram marcados por uma intensa instabilidade
político/administrativa que se tornava cada vez mais evidente com as alterações constantes na
direção do ministério, o que era extremamente prejudicial para a continuidade dos projetos e
ações desenvolvidas pelo órgão22. A instabilidade da área se caracterizava pela
descontinuidade das políticas. Descontinuidade essa, que se revelava na medida em que se
sucediam diferentes ministros a frente da pasta. Passaram sucessivamente pelo MinC durante
a gestão do presidente Sarney, nada mais nada menos que cinco ministros, o que dificultava e
fragilizava ainda mais qualquer tentativa de fortalecimento do setor.
A situação da cultura que já não era muito alentadora, principalmente devido aos
baixos recursos e o quadro de técnicos insuficientes para atender todas as demandas, tornou22

De acordo com Calabre (2009, p.111), os mais baixos níveis de investimento na área cultural por parte do
governo federal se evidenciaram entre os anos de 1985- 1992.
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se ainda mais critica com o desmonte que se realizou na área cultural durante o governo de
Fernando Collor (1990-1992).
Nos dois anos de duração do governo, o Estado praticamente se retirou de cena no
que se refere ao financiamento da cultura. Algumas instituições públicas do setor cultural
foram extintas e os recursos destinados a área da cultura quase desapareceram.
A reforma promovida no governo Collor veio acompanhada de uma redução
extremamente significativa no orçamento e no afastamento de funcionários e servidores dos
quadros que compunham as instituições e os órgãos da área cultural, provocando uma
descontinuidade dos programas que vinham sendo desenvolvidos pelo ministério.
O esforço utilizado na criação do MinC e a tentativa de fortalecer institucionalmente a
área nos quadros do governo foram interrompidos nesse período. As leis nº 8.028 e nº 8.029
decretaram o desmantelamento da cultura na esfera governamental. A primeira transformava
o MinC em secretária e a segunda extinguia sumariamente alguns órgãos da administração
pública vinculada à área da cultura. Foram extintos os seguintes órgãos a FUNARTE; a
Fundação Nacional de Artes Cênicas (FUNDACEN), a Fundação do Cinema Brasileiro
(FCB); a Fundação Nacional Pró-Memória; a Fundação Nacional Pró- Leitura e a
EMBRAFILME (CALABRE, 2009, p.97). O caso emblemático desse período e que ilustrava
bem o abandono a que ficou submetido o setor cultural durante esses anos de ausência do
Estado, é o caso do cinema nacional. No que se refere a essa respectiva área da cultura, afirma
Oliveira (1998, p.91), “o que sucedeu de fato, foi à interrupção da produção brasileira, de tal
forma que em 1992 só foram lançados dois filmes nacionais”.
Buscando proporcionar um novo impulso para a área cultural como um todo e
tentando reverter o abandono que se instalava na cultura naqueles anos, foi criada durante a
gestão de Sérgio Paulo Rouanet a frente da Secretária de Cultura, a lei nº 8.313 de 23 de
Dezembro de 1991 que instituía o Programa Nacional de Incentivo a Cultura (PRONAC). A
chamada Lei Rouanet como ficou conhecida, entrava em vigor em substituição a Lei Sarney
extinta em 1990 juntamente com MinC. Porém, a experiência da Lei Sarney influenciou de
alguma maneira a legislação que surgiu a posterior.
De acordo com Moisés (1998), o maior diferencial da Lei Rouanet em relação à
legislação de incentivo anterior, deveu-se aos mecanismos de aplicação da nova lei, que
passou a exigir que os projetos que viessem a ser beneficiados pelos incentivos fiscais fossem
previamente submetidos ao Estado. O projeto era analisado e aprovado ou não pelo MinC,
como passível de receber os recursos oriundos da renúncia fiscal. Assim, a Lei Rouanet
possibilitou

uma

transformação

no

panorama

cultural

brasileiro

contemporâneo,
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principalmente devido à inserção de novas fontes de financiamentos aos projetos culturais
(MOISÉS, 1998, p.427).
A Lei Rouanet gerou uma enorme expectativa quanto à possibilidade de retomada dos
financiamentos para a área da cultura. Entretanto, os primeiros anos da referida lei foram
marcados pelas dificuldades de implementação e execução.
Depois de poucos mais de dois anos da intervenção desastrosa do governo Collor na
cultura, a Lei nº 8.490, de 19 de Novembro de 1992 recriou o MinC durante o governo que se
seguiu após a saída do presidente cassado. Além de recriar grande parte da estrutura que se
tinha construído ao longo de décadas anteriores e que tinham sido extintos no governo
anterior, outra medida que pode ser destacada enquanto importante no que se refere à cultura
durante o período do governo Itamar Franco (1992-1994), foi à criação da Lei Audiovisual,
que possibilitou a retomada do cinema nacional. A Lei nº 8.685, de 20 de Julho de 1993
proporcionou uma nova perspectiva para o cinema brasileiro, que se encontrava em situação
de paralisia após o fechamento da EMBRAFILME.
Tanto a Lei Rouanet como a Lei de Audiovisual, trouxe um novo alento no que diz
respeito aos recursos para o financiamento da cultura no Brasil. Contudo, demarcaram
também a tônica da ação do Estado nos anos 90 frente ao campo cultural

2.4.2. Estado mínimo e as leis de incentivo

A instabilidade política e administrativa que reinou no MinC durante os dez primeiros
anos de a sua existência, com idas e vindas de ministros e descontinuidades e interrupções em
programas e projetos, foi contornado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso
(1995 - 2002) e a gestão de Francisco Weffort a frente da área cultural.
Segundo o próprio Weffort (1998, p.17), a estabilidade institucional e democrática
aliada à estabilidade econômica, permitiu ao MinC ampliar os investimentos na área cultural.
O MinC passava a ser entendido como uma instituição de fomento e estímulo ao
desenvolvimento cultural do país. No entanto, o que mais predominou enquanto política
cultural (se é que podemos pensar assim) no decorrer da década de 1990 foi às leis de
incentivo.
Na análise de Moisés (1998, p.423), a referida política foi possível graças à
modernização e desburocratização das leis preexistentes de natureza fiscal a cultura.
As novas leis estabeleceram um novo mecanismo de financiamento da cultura. A
política se definia segundo o autor, por oferecer benefícios fiscais às empresas e em troca elas
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destinavam recursos ao desenvolvimento da cultura. A idéia do governo era criar condições
institucionais favoráveis ao desenvolvimento da área cultural a partir da inserção da iniciativa
privada no apoio à cultura.
De acordo com Moisés (1998), as iniciativas do governo se definiram pela tentativa de
criação de um mecenato privado pujante. De fato, ocorreu um aumento substancial dos
recursos oriundos do setor privado que engrossaram as verbas para a cultura. Porém, a
responsabilidade pública pela cultura foi se tornando cada vez mais de ordem privada.
Presenciou-se durante vários anos, um aprimoramento das leis de incentivo em
detrimento da ausência por parte do Estado na elaboração de políticas para á área da cultura.
Segundo Calabre, “ação que esteve em consonância como a política neoliberal implementada
pelo presidente Fernando Henrique, cujo principal exemplo foi à política de privatização de
empresas estatais das mais diversas áreas” (CALABRE, 2009, p.114).
As leis de incentivos foram praticamente a única fonte de financiamento para a cultura
no período em questão. Embora os recursos tivessem aumentado significativamente em
relação aos anos anteriores, estes ainda se mostraram insuficientes para atender as demandas e
as reivindicações da sociedade. O fato dos investimentos a partir das leis de incentivos
ficarem na sua maioria a cargo das iniciativas das empresas privadas 23em especial nos
primeiros anos das leis, ocorreu o que Calabre (2009) denominou de uma formação de uma
visão empresarial no setor cultural. Visão essa, que se caracterizou por associar os incentivos
fiscais ao marketing cultural24e ao “compromisso” com a sociedade. Segundo a autora:

O critério de aprovação dos projetos por parte do governo quase limitava a verificar
se os objetivos dos mesmos eram os previstos por lei, fez com que efetivamente o
mercado decidisse em quais projetos deveria investir, quais deveriam a desejada
imagem de marketing cultural. O que o governo terminava fazendo foi liberar
recursos públicos para serem aplicados sob a óptica dos interesse empresarial
(CALABRE, 2009, p.117).

Na prática, os investimentos na área cultural ficavam sob a égide do mercado, não
elaborando o governo de Fernando Henrique Cardoso, programas, planos ou políticas mais

23

O mecenato privado que se estruturava sob a batuta do governo, também procurou atrair as empresas públicas
para os investimentos em patrocínios de projetos culturais aprovado pelo MinC.
24
Machado Neto (2008, p.11) define marketing cultural da seguinte forma: atividade elaborada de viabilização
físico financeira de produtos e serviços que, comercializados ou franqueados, venham a atender as demandas de
fruição e enriquecimento cultural da sociedade. O autor classifica ainda o marketing cultural em quatro
modalidades: o de fim, o de agente, o do meio e o misto.
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abrangentes para o setor da cultura. A atuação de FHC e Francisco Weffort no campo da
cultura ficaram praticamente restritos aos aspectos referentes às leis de incentivos.
É inegável que as referidas leis deram um novo ânimo e um novo impulso a cultura,
no entanto, a ausência de uma política cultural mais articulada e elaborada pelo Estado ditou o
ritmo da cultura nos anos 1990. De acordo com Rubim (2010, p.11), em sua modalidade
neoliberal o poder de deliberação do Estado foi substituído pelo mercado.
No que se refere à cultura, tal mecanismo se evidenciou principalmente a partir do
fortalecimento das leis de incentivo e da ausência por parte do Estado na formação de uma
política cultural em âmbito nacional, o que proporcionou ao mercado ditar as regras do jogo.

2.5 A retomada do Estado na área da cultura

Ao caracterizar as políticas culturais no Brasil, Rubim (2010) aponta três tristes
tradições que segundo o próprio, fizeram parte da história das políticas públicas na área da
cultura no nosso país. Ausências, autoritarismo e instabilidades são palavras de ordem quando
se procura definir a trajetória das políticas culturais no nosso território.
Como aponta Reis (2010), a área cultural no nosso país vai se caracterizar da seguinte
forma: “um histórico brasileiro com pouca prática em planejar ações continuadas para o setor
cultural. O tema da cultura ainda não tem reconhecimento na pauta governamental, e isso
dificulta a aprovação de leis, a liberação de recursos, a articulação entre diferentes setores e
órgãos do governo etc” (REIS, 2010, p.63).
A partir de 2003, esses foram os três grandes desafios a ser enfrentado pelo governo
Lula na tentativa de retomada do Estado enquanto reorganizador das políticas de cultura.
Durante o governo do presidente Lula (2003-2010), tanto nas gestões de Gilberto Gil como
Juca Ferreira a frente do MinC, o Estado procurou ter um papel de destaque na articulação do
campo cultural, tendo se tornado ativo em inúmeras áreas culturais.
Ainda que as ações como classifiquem Rubim (2010) tenham sido tímidas e
insuficientes no que se refere a pensar a atuação do Estado no campo da cultura, este tem
adquirido um papel ativo no setor, retornando a cena nos últimos anos.
Porém, a dependência em relação aos recursos oriundos das leis de incentivos continua
a ser um dos gargalos a ser superado pelo Estado brasileiro, no tocante a questão cultural.
Na medida em que o Estado procura retornar o seu poder de decisão, a dependência
em relação aos recursos que são atraídos a partir das leis de incentivos e que financiaram a
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cultura no Brasil, fazem com que fiquem comprometida a redefinição do papel deste no que
diz respeito ao campo da cultura.
Contudo, essa perspectiva de inserção do Estado enquanto o formulador e o
implementador das políticas culturais não foram amplamente debatidos, o que gera a
necessidade segundo as palavras de Rubim “da realização de um debate democrático amplo e
qualificado, para iluminar melhor a complexa atuação do Estado no campo cultural na
contemporaneidade, no Brasil e no mundo” (RUBIM, 2010, p.13).
Mesmo que os avanços tenham sido pequenos nesse aspecto, de acordo com o referido
autor, entrou na agenda do MinC o desafio de formular e implementar políticas culturais no
contexto democrático. Procurando superar os autoritarismos de outrora, a relação Estado e
sociedade passou a se caracterizar no campo das políticas culturais através de uma assumida
posição pela construção de políticas públicas. Na perspectiva de Rubim:

Elas emergem como marca significativa das gestões ministériais de Gil e de Juca.
Proliferam encontros; seminários; câmara setoriais; consultas públicas; conferências,
inclusive culminando com as conferências nacionais de cultura de 2005 e 2010.
Através destes dispositivos, a sociedade pôde participar da discussão e influir na
deliberação acerca dos projetos e programas e, por conseguinte, construir, em
conjunto com o Estado, políticas públicas de cultura (RUBIM, 2010, p.14).

Outro elemento inovador desse momento, segundo Rubim (2010), é a incorporação da
noção antropológica do conceito de cultura pelo MinC, o que possibilitou a ampliação da
atuação do respectivo ministério. Ocorreu o abandono de uma visão elitista de cultura como
aponta e a conseqüente atuação do MinC passou não mais somente a se limitar ao patrimônio
e as artes. “Abriu-se um leque para outras culturas” populares; afro-brasileiros; indígenas; de
gênero; de orientação sexual; das periferias; audiovisual; das redes e tecnologias digitais e
etc.”(RUBIM, 2010, p.14-15).
A instabilidade que sempre se faz presente na administração pública brasileira vem
tentando ser superada no aspecto da cultura pelo atual governo a partir de políticas de Estado,
ou seja, políticas nacionais permanentes e que se caracterizam de forma duradoura ao invés de
políticas de ocasião e de projetos momentâneos.
Para Rubim, três movimentos assumem o papel central na elaboração dessas políticas
de Estado: a implantação do Sistema Nacional de Cultura25 (SNC) e do Plano Nacional de
25

De acordo com o Documento Básico do SNC: Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema
Nacional de Cultura, o SNC tem foco nas responsabilidades dos diferentes atores nas instâncias (união, estados e
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Cultura26 (PNC) que visam além da consolidação da parceria entre União, Estado, Municípios
e sociedade civil, a elaboração de políticas continuadas e consistentes a médio e longo prazo,
e por fim, a apreciação do projeto de emenda constitucional (PEC) 150, que garante recursos
permanentes para a cultura através da vinculação orçamentária que institui recursos na ordem
de 2% para a União 1,5% para os Estados e 1% para os municípios, a serem destinados ao
setor cultural.
De acordo com Rubim (2010, p.19-20), as políticas culturais no Brasil estão num novo
patamar. Elas agora existem de modo efetivo, num contexto democrático e com grandes
possibilidades de se tornarem permanentes.
Rubim (2010) aponta que, graças a fatos como a ampliação do ministério através de
reforma político-administrativa e da realização dos primeiros concursos públicos na história
do MinC; da atuação do ministério em dimensão nacional e da articulação transversal com
outros setores do governo, a cultura passou a ter um papel de destaque na agenda
governamental na esfera federal.
Entretanto, muito do que vem sendo conquistado, planejado e articulado na tentativa
de superar as ausências, os autoritarismos e as instabilidades no campo da cultura, depende da
aprovação do que está tramitando no Congresso Nacional em relação ao setor, como por
exemplo, a PEC 150.
Desta forma, o MinC passou a ter como desafio a partir de 2003, resgatar o papel
institucional do órgão enquanto formulador, executor e articulador das políticas de cultura no
plano federal (SOTO; CANEDO; OLIVEIRA e SALGADO, 2010). Assim, tanto o PNC
como o SNC, estabeleceram uma perspectiva mais promissora para a cultura no país.

municípios) no processo de construção de políticas culturais. Segundo o documento, o SNC tem como missão,
“formular e implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da
federação e a sociedade civil, promovendo o desenvovimento – humano, social e econômico – com pleno
exercício dos direitos e acesso aos bens e serviços culturais” (DOCUMENTO BÁSICO DO SNC, 2010: p. 11).
Disponível em: http://blogs.cultura.gov.br\snc\2010\12\16\documentos-basico-do-sistema-nacional-de-cultura.
Acesso em Junho de 2011.
26
O PNC foi instituído a partir da Lei 12.243, de 12 de Dezembro de 2010 e se caracteriza por um conjunto de
diretrizes, estratégias e ações que vão nortear as políticas culturais no prazo de dez anos. De acordo com o MinC,
o PNC “foi resultado da sistematização de propostas elaboradas e pactuadas entre Estado e sociedade, por meio
da realização de pesquisas e estudos e de debates e encontros participativos como as Conferências Nacionais de
Cultura, Câmaras Setoriais,Fóruns e Seminários. Todos estes momentos geraram um conjunto de elementos que
nortearam o executivo e o legislativo federais na construção do documento final”. Ainda segundo o MinC, “o
PNC visa o fortalecimento institucional e á definição de políticas públicas que assegurem o direito constitucional
á cultura, a proteção e a promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural, a ampliação do
acesso á produção e a fruição da cultura em todo o território, a inserção da cultura em modelos sustentáveis de
desenvolvimento socioeconômico, o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, bem como
o acompanhamento e a avaliação das políticas culturais” (ver, MinC). Disponível em
http://www.cultura.gov.br\site\2011\05\27\plano-nacional-de-cultura-22\. Acesso em Junho de 2011.
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No entanto, como afirma Reis: “a elaboração de ações e políticas culturais e a
existência de estruturas administrativas voltadas para o setor cultural e a aplicação de recursos
na cultura é uma realidade mais condizente com o âmbito federal do que entre as demais
esferas do governo” (REIS, 2010, p.63).
No que se refere a institucionalização da cultura nos estados e municípios brasileiros
ainda se precisa avançar muito, mesmo que nas últimas décadas tenha ocorrido um
movimento em direção a isso.

2.6- Um retrato da gestão cultural nos municípios brasileiros

Além de garantir uma série de direitos, a CF de 1988 também garantiu uma maior
autonomia financeira e administrativa aos municípios no processo de gestão e elaboração de
políticas públicas. Estes passaram a ter uma maior responsabilidade sobre a elaboração de
políticas setoriais em diversas áreas, inclusive a cultural. O município passou a ter uma
importância fundamental (pelo menos na teoria) no campo da gestão pública no setor da
cultura. Por mais que o MinC seja responsável pelas diretrizes nacionais acerca da questão
cultural e tenha uma relevância primordial no processo de fortalecimento do setor, é no
município que a cultura acontece e se realiza. É a cidade que acaba se tornando reflexo
primeiro de um processo simbólico que se evidencia na cultura (FERNANDES, 2010, p.2324).
Desta forma, a cidade se caracteriza enquanto lugar privilegiado para a cultura,
conseqüentemente, a formulação e implementação de uma política cultural local deve ser
pensada e executada a partir da realidade do lugar e de suas próprias demandas. Realidade
essa, que abarque não apenas o aspecto cultural em si, mas também leve em consideração os
aspectos sociais, econômicos e de outras ordens no processo de desenvolvimento de políticas
públicas de cultura no âmbito do município. De acordo com Miguez, a cidade é um território
onde a cultura se realiza, enquanto ação e criação, onde as políticas culturais experimentam
uma aplicação efetiva (MIGUEZ, APUD RUBIM, 2010).
Assim, as prefeituras vêm adquirindo ao longo dos últimos anos um papel
extremamente significativo no que se refere às políticas específicas para área cultural diante
do que vem sendo organizado pelo Estado brasileiro no tocante a cultura.
No Brasil, a primeira experiência efetiva de gestão pública na área cultural ocorreu no
plano municipal antes mesmo da esfera federal. A criação do Departamento de Cultura e
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Recreação da cidade de São Paulo no ano de 1935 era algo inédito até aquele momento no
plano institucional para a cultura no país.
A direção do respectivo órgão ficou a cargo de Mário de Andrade, que segundo
Calabre (2009, p.18), trouxe uma proposta inovadora que dialogava com muitas das idéias
presentes nas discussões dos grupos modernistas.
De acordo com Antônio Cândido, o projeto do Departamento era não apenas de
“realização da cultura, mas a tentativa consciente de arrancá-la dos grupos privilegiados para
transformá-la em fator de humanização”. (CÂNDIDO APUD CALABRE, 2009, p.18). Como
aponta Calabre:

As atividades das divisões desse departamento estavam todas articuladas entre si,
buscando potencializar os resultados obtidos por meio de criação de políticas
públicas para a área da cultura. Ocorreu um investimento na qualificação dos
profissionais, como foi o caso da criação de um curso para a formação de
bibliotecários. Novas bibliotecas foram criadas, os acervos das antigas atualizados,
ao mesmo tempo em que ocorriam concursos públicos de literatura, inclusive com
publicações como forma de premiação para a divulgação e estimulo da produção
local (CALABRE, 2009, p.18-19).

Mesmo tendo ocorrido um processo intenso do início dos anos 1990 até os dias atuais
de institucionalização no campo da cultura nos municípios, o interesse por parte dos
responsáveis em legitimar esse espaço institucional na cidade e atribuir uma maior atenção a
área não é tão grande quanto à significação que a cultura passou a ter na contemporaneidade
no contexto global.
O Brasil até bem pouco tempo se ressentia da inexistência de pesquisas e informações
que retratassem numericamente dados oficiais acerca do panorama da atividade cultural e o
campo da gestão pública do setor ao longo do território nacional, o que de certa forma,
contribuía para um não esclarecimento maior acerca da área no nosso país.
De acordo com Durand (2001), é imprescindível para a análise do desempenho da
gestão cultural pública, o que o autor chama de „construção de paisagens‟, pesquisas
estatísticas e quantitativas sobre o comportamento cultural da população, algo comum nos
países desenvolvidos.
Numa pesquisa realizada no ano de 2006 pelo IBGE27em parceria com o MinC
visando estabelecer um sistema de informações culturais acerca da atividade no país e de sua
27

Os dados recolhidos pelo IBGE acerca da cultura fizeram parte da Pesquisa de Informações Básicas
Municipais de 2006 e foram obtidas através do Suplemento de Cultura. No que se refere à cultura, a pesquisa
procurou obter informações sobre aspectos relativos à gestão municipal, ao órgão gestor da cultura, infraestrutura dos respectivos órgãos, recursos humanos da cultura na prefeitura, os instrumentos de gestão
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gestão, se observou a existência de Secretária Municipal exclusiva para a cultura em apenas
4,2% dos municípios brasileiros.
Em outras 2,6% a cultura estava sob a gestão de Fundação Pública Municipal. De
acordo com a pesquisa, num número absolutamente superior, 72% das cidades os assuntos
relativos á cultura são tratados conjuntamente com outras políticas públicas (educação,
esporte, turismo etc).
A pesquisa constatou ainda que em 12,6% das cidades a cultura estava subordinada a
outra secretária e em 6,1% era diretamente vinculada à chefia do executivo municipal, além
do número de 2,4% de municípios que não possuíam estrutura específica dentro da gestão
municipal para tratar da cultura (IBGE, 2007).
É importante ressaltar que o fato de existir uma Secretaria autônoma para a cultura,
não garante que o trato em relação a esta seja diferenciado. Como afirma Durand: “a
existência de uma secretária autônoma para a cultura nos organogramas estadual e municipal
não significa que o trato em relação a esta seja mais eficiente, ágil e substancialmente melhor”
(DURAND, 2001, p.02).
O autor se reporta ao exemplo do MinC, que poucos anos depois da sua criação,
devido aos baixos recursos e aos quadros de técnicos deficitários, passou a não mais existir
enquanto ministério, mas sim como secretária vinculada a presidência da república.
A pesquisa revelou também que 42,1% dos municípios não possuem uma política
cultural formulada, o que de alguma maneira aponta para a não importância do setor para o
poder público municipal no que se refere à gestão e a não inclusão da cultura na agenda das
políticas públicas na maioria das cidades brasileiras.
Segundo os dados da investigação do IBGE, dentre os 57,9% dos municípios que
possui uma Política Municipal de Cultura (PMC), estão entre os principais objetivos da
respectiva política: dinamização das atividades culturais do município 37,4% a garantia de
sobrevivência das tradições culturais locais 37,1%; tornarem a cultura um dos elementos
básicos para melhorar a qualidade de vida das pessoas 37,0%; preservar o patrimônio
histórico, artístico e cultural 36,7%; integrar a cultura ao desenvolvimento local 32,5%;
utilizados, a legislação, a existência e o funcionamento dos conselhos, a existência e as características do Fundo
Municipal de Cultura, os recursos financeiros, a existência de Fundação Municipal de Cultura, ações, projetos e
atividades desenvolvidas, qualidade de equipamentos e atividades culturais e artísticas existentes no
município, além de outras informações. A partir dos dados oriundos dos órgãos de gestão pública municipal em
todo o território nacional, a pesquisa do IBGE levantou um conjunto de informações sobre a cultura nos
municípios do Brasil. Para uma melhor compreensão e uma leitura mais detalhada do diagnóstico produzido
pelo IBGE, ver a publicação do Perfil dos Municípios Brasileiros. Cultura 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2007.
Disponível
em
http://www.ibge.gov.br/home/estatísticas/economia/perfilmunic/cultura2006/cultura2006.pdb.
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ampliar o grau de participação social nos projetos culturais, 28,8%; democratizar a gestão
cultural 6,5%; descentralizar a produção cultural 3,9%, além de outros objetivos que não
foram especificados (IBGE, 2007).
Outro dado significativo revelado na pesquisa demonstrou que dos municípios que
afirmaram ter uma política de cultura, existia a compreensão de que a política cultural não se
reduzia simplesmente a política de eventos e a promoção de grandes shows ou ainda a
espetacularização destes.
No que se refere às leis de incentivo, a pesquisa procurou desvendar a existência ou
não de uma legislação cultural nos municípios. De acordo com os dados do IBGE, 5,6% das
cidades declararam possuir legislação de incentivo á cultura, número praticamente irrisório
em comparação tanto ao número de municípios que existem no Brasil como insignificante em
relação aos que declararam possuir uma política cultural.
Como foi demonstrado no capitulo anterior, as primeiras leis de incentivo á cultura
que surgiram no país remontam a segunda metade dos anos 1980 e o início dos anos 1990
(Leis Sarney e Rouanet). Essas leis proporcionaram o surgimento nos Estados e municípios de
leis semelhantes que dessem conta do financiamento da cultura.
Outra preocupação do levantamento realizado pelo IBGE na área cultural deveu-se a
busca de informações acerca dos conselhos municipais de cultura. Nesse processo de
elaboração de políticas sociais e implementação de políticas públicas, a participação da
sociedade na mediação dos seus interesses torna-se fundamental no contexto democrático e
participativo que se procura construir.
Desta forma, os conselhos municipais se revelam ou pelo menos deveriam se revelar
enquanto espaços de participação social no debate das políticas públicas, mediando à
construção coletiva entre o poder público do município e dos grupos envolvidos com as
questões da cultura.
A publicação do IBGE demonstrou que 17,0% dos municípios brasileiros possuem
Conselho Municipal de Cultura. Dos que declararam possuir conselho, no que diz respeito as
suas atribuições, se classificaram da seguinte forma: 13,4% de caráter consultivo; 11,9%
deliberativo; 9,7% fiscalizador e 7,5% de caráter normativo.
Já quanto à composição e quanto ao critério da escolha dos representantes do
conselho, se caracterizaram assim: paritário 10,5%; maior representação da sociedade civil
4,7% e maior representação do poder público 1,9%; indicação da sociedade civil 4,4%;
indicação do poder público 2,5% e indicação da sociedade civil e do poder público 9,7%.
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No que se refere à representação da sociedade civil nos conselhos espalhados pelo
país, estes estão representados de acordo com o IBGE da seguinte forma: entidades
representativas de grupos artísticos 11,6%; instituições que desenvolvem atividades artísticas
culturais 9,9%; escolas e universidades 7,7%; organizações não governamentais 6,4%;
entidades ou personalidades religiosas 5,5%; associação de moradores ou fórum regionais
5,1%; movimentos sociais e étnicos 4,9%; entidades estudantis 4,2%; empresários do setor
3,8%; entidades sindicais de trabalhadores da área 3,4%; conselhos regionais 3,1% e outros
tipos de representações de movimentos sociais e étnicos.
Quanto às atribuições do conselho foram revelados os seguintes dados: acompanhar e
avaliar a execução de programas e projetos culturais 13,0%; propor, avaliar e referendar
projetos culturais 12,7%; elaborar e aprovar planos de cultura 12,4%; pronunciar-se e emitir
parecer sobre assuntos de natureza cultural 11,8%; fiscalizar as atividades do órgão gestor da
cultura 9,3%; fiscalizar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de financiamento da
cultura 8,6%; apreciar e aprovar normas para convênios culturais 6,3%; fiscalizar as
atividades de entidades culturais conveniados a prefeitura 5,7%; apreciar e aprovar normas e
diretrizes de financiamento de projetos 5,7%; elaborar normas e diretrizes para convênios
culturais 5,4%; administrar o Fundo Municipal de Cultura 3,1% e outras modalidades de
atribuições 2,6% (IBGE, 2007).
Um dos grandes problemas enfrentados pela cultura, independentemente de ser na
esfera federal, estadual ou municipal, se caracteriza nos baixos recursos que são destinados
para o setor. Segundo Durand, a cultura é a área número 1. “Quando está robusta e saudável
representa não mais de um por cento dos orçamentos públicos, da população economicamente
ativa, do produto nacional bruto” (2001, p.02). Ou seja, os recursos destinados são
insignificantes, o que torna mais difícil ainda qualquer tentativa por parte dos entes federados
de implementar uma política cultural mais abrangente e duradoura, que pudesse ser mantida a
médio e longo prazo, dando possibilidades de continuidade as ações e programas
desenvolvidos pelo poder público.
A cultura assim como outras áreas e atividades, depende de uma sustentação
econômica e institucional, ao contrário do que muitas pessoas (artistas, críticos de arte e
acadêmicos) acreditam , como ressalta Durand, de que a presença do dinheiro e da burocracia
no setor cultural seja extremamente prejudicial para a área. Com a criação do SNC e a
discussão sobre a elaboração e implantação da PNC nos últimos anos, ocorreu uma tentativa
por parte dos municípios de reverter esse quadro dos baixos recursos com a implantação do
Fundo Municipal de Cultura (FMC).
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Se caracterizando enquanto um instrumento de fomento as atividades culturais e sendo
administrado pela gestão pública local, o FMC se constitui como um mecanismo de
financiamento público para a cultura no âmbito local. Segundo dados do IBGE, o FMC está
presente em 5,1% dos nossos municípios, número ainda pequeno diante da aspiração de elevar
a cultura a um patamar da mesma importância de áreas como a educação, á saúde ou outra
qualquer.
De acordo com as informações obtidas pelo IBGE, dos 5,1% das cidades que
declararam possuir FMC, 4,6% era exclusivo da cultura. Quanto à administração do
respectivo fundo observou-se a seguinte configuração: os municípios que possuem FMC
administrado por colegiado com participação da sociedade civil representavam 7,7%; por
secretário ou técnico da área 1,2%; por secretário de outra área 1,0% e colegiado sem
participação da sociedade civil 0,3%. Em relação aos objetivos do FMC os números do IBGE
revelaram a seguinte característica: fomentar a produção cultural local 4,7%; garantir o acesso
da população as atividades culturais 3,7%; incentivar projetos culturais inovadores 3,6%;
impulsionar projetos coletivos que envolvam vários setores da mesma área 2,9%; manter o
patrimônio cultural 3,0%; permitir a circulação da produção artística 2,9%; garantir a
manutenção dos espaços culturais 2,8%; financiar a manutenção de grupos culturais
tradicionais 2,7%; financiar calendário de festas tradicionais 2,7%; financiar festas populares
2,4%; financiar eventos em periodicidade determinada 2,2%; revitalizar áreas históricas 2,0%;
e outros objetivos 0,9%.
De um modo em geral, os números revelados pelo IBGE, apontam para uma mudança,
ainda que não muito expressiva, no que se refere a importância que é dada a cultura nas
administrações municipais brasileiras.
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CAPÍTULO 3. A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
(SEMUC) DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

Também conhecida como “Princesa do Vale”, a cidade de Limoeiro do Norte está
localizada entre os rios Jaguaribe e Banabuiu. Tendo um relevo que se caracteriza por planície
(estrutura plana), a cidade sempre esteve vulnerável a enchentes ao longo de sua história.
O município delimita-se ao Norte com as cidades de Russas e Quixeré, ao Sul com o
município de Tabuleiro do Norte, a Oeste com Morada Nova e São João do Jaguaribe e Leste
com a cidade de Quixeré. Estando situado ao Nordeste do estado do Ceará, Limoeiro do Norte
possui fronteira com o estado do Rio Grande do Norte através da Chapada do Apodi.
O município possui uma área de aproximadamente 752,0 Km, o que representa 0,5%
do território cearense. Está dividido em dois Distritos: Limoeiro do Norte (SEDE) e Bixopá.
O município conta ainda com 78 comunidades.
Com o clima predominante característico do semi-árido (quente e seco) e com índices
pluviométricos abaixo de 700 mm por ano, o município possui duas estações bem definidas,
um verão chuvoso, com precipitações bem definidas de Janeiro a Junho e um inverno seco de
Julho a Setembro. A temperatura média da cidade situa-se entre 26º e 28 º C e os tipos de solo
são típicos do solo da caatinga, são rasos e pedregosos. A vegetação por sua vez, se
caracteriza como sendo de pequeno porte e do tipo caatinga - verde durante as épocas de
chuvas e seca durante a estação não chuvosa (ver Limoeiro do Norte, 2011).
No que se refere a economia, o município vem experimentando um crescimento
considerável nas últimas décadas e mais especificamente nos últimos anos. Esse crescimento
tem contribuído para a elevação de alguns índices medidos pelo governo do estado do Ceará
como, por exemplo: o Índice de Desenvolvimento Municipal - IDM (2006-2008) que
alcançou a marca de 47,01, deixando a cidade em oitavo no ranking e o Índice de
Desenvolvimento Social de Resultado – IDS-R (2007-2008) de 0,460, ficando na trigésima
quinta posição em todo o estado. Além de outros índices como o Produto Interno Bruto Per
capta (2008) que ficou em 8.832 reais e o Índice de Desenvolvimento Humano (2000) de
0,711, ocupando as melhores posições no ranking do estado (Ceará, IPECE, 2010).
3.1 “Meu limão, meu limoeiro” 28 e os antecedentes institucionais da cultura

28

A origem do nome da cidade é uma incógnita, existindo algumas versões para a sua denominação. A mais
tradicional da conta da existência de um grande pé de limão (um limoeiro) nas proximidades de onde hoje se
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Em se tratando da cultura, no caso de Limoeiro do Norte, fica difícil precisar29se
anterior a década de 1960 existiu no organograma municipal algum espaço institucional
destinado a gestão da cultura ou mesmo se existiu por parte do poder público municipal a
intenção de prestigiar o setor cultural antes desse período dentro da estrutura organizacional
do município.
Historicamente, a exemplo do que ocorreu no plano federal e no plano estadual, no
caso do Ceará quanto aos aspectos institucionais, os assuntos relativos à cultura sempre
estiveram em conjunto com outras políticas. Ora ao esporte, ora a educação e atualmente ao
turismo como é no município de Limoeiro do Norte.
No ano de 1967, durante a gestão do prefeito Raimundo Castro e Silva (1967-1971),
com a provação da Lei municipal nº 118, de 24 de Julho do referido ano, ocorreu uma
reorganização da administração do município. Foi criado enquanto órgão da administração
específica, a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Saúde.
Quanto aos aspectos institucionais, a cultura30estava na mesma pasta da educação e
saúde, contudo, no que se refere à área, é provável que estivesse em último lugar no quesito
prioridades, como nos leva crer a própria lei. Na Seção 4 que tratava da Secretária de
Educação, Cultura e Saúde, o art. 5 da referida lei, que versava sobre as atribuições da
respectiva secretária, destinava a cultura enquanto responsabilidade do órgão a seguinte
atividade: “a difusão cultural, a elaboração e execução dos programas recreativos e
desportivos”.
De forma tímida e vinculada as atividades de recreação e ações esportivas 31, a cultura
aparecia no organograma do poder público municipal. No entanto, o fato dela figurar nos

localiza a catedral e que em séculos anteriores era um lugar de parada de viajantes que vinham pelo Rio
Jaguaribe (ver FREITAS e OLIVEIRA, 1997).
29
Nas minhas investidas tanto na Câmara Municipal como na Procuradoria do Município, praticamente não se
encontrou nenhuma legislação anterior aos anos 1960. Muitos dos documentos foram perdidos ou destruídos
com o passar do tempo devido muitas vezes a má conservação adequada dos papéis.
30
É dessa época a criação da primeira Secretária de Cultura do país. No ano de 1966, a Lei n 8541 criou a
Secretária de Cultura do Ceará. O Estado tornou-se pioneiro no país, sendo o primeiro Estado da Unidade
Federativa a criar uma Secretária de Cultura (SECULT, 2010). Para uma melhor compreensão do processo que
culminou com a criação da respectiva secretária e o seu funcionamento na primeira década de existência, ver o
livro de Geraldo da Silva Nobre, Para uma história cultural do Ceará: o Conselho Estadual de Cultura (19661976).
31
Essa relação de proximidade entre cultura e esporte pode ser explicada melhor devido aos acontecimentos
que se evidenciaram no transcorrer dos anos 60 no município de Limoeiro do Norte. Durante a segunda
metade da década de 60, a cidade sediou algumas edições da Olimpíada Jaguaribana, competição esportiva
que se realizou anualmente no período de 1965-1969 e que reunia vários municípios do Vale do Jaguaribe.
Nesse período, Limoeiro consagrou-se pentacampeão dos jogos, o que de certa forma, fortaleceu o interesse
pelo o esporte e proporcionou o desenvolvimento de atividades esportivas na cidade e a conseqüente
associação com as atividades relativas a cultura (Freitas e Oliveira, 1997, p.232-282).
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quadros do município, não significava que esta recebera uma atenção maior por parte do
executivo, principalmente depois de examinar as poucas atribuições ou praticamente a única
que o órgão destinava a cultura naquele período.
Ainda na gestão do então prefeito Raimundo Castro e Silva, entrava em vigor uma lei
que se relacionava as atividades culturais que se realizavam no município. A Lei nº 147, de 07
de Maio de 1968 no seu art. 1, concedia abatimento de 50% no preço dos ingressos cobrados
pelos „Casas Diversionais‟ aos estudantes dos estabelecimentos de ensino situados no
município. Porém, o desconto só se efetivava mediante a apresentação da carteira que a lei
denominava de IDENTIDADE ESCOLAR. A lei citada anteriormente proporcionou anos
depois seguidas discussões acerca da sua redação, em especial, do termo „Casas Diversionais‟.
No ano de 1972, a vereadora Leonilda Nunes Maia enviou projeto de Lei nº 13/72 que
visava alterar a redação do art. 1 da Lei 147. A nova redação proposta pela vereadora não
mais tratava de Casas Diversionais e sim de “diversões públicas de qualquer natureza”. No
mesmo ano, durante a gestão do prefeito João Eckner Eduardo (1971-1973), a Lei nº 239, de
31 de Agosto confirmou respectiva alteração, sendo substituído o termo Casas Diversionais
por diversões públicas de qualquer natureza.
Em mensagem (nº10/73) enviada a Câmara Municipal no dia 14 de Julho de 1973, o
então prefeito Antonio Holanda (1973-1977) encaminhava projeto de lei que propunha a
reestruturação da Secretária de Educação, Cultura e Saúde. De acordo com o conteúdo da
mensagem, tal projeto foi resultado de estudo realizado pelos funcionários do município
juntamente com funcionários do Estado sobre a questão da educação na cidade.
Segundo a lei, esses estudos revelaram uma série de problemas, em específico, o
número elevado de reprovações. De acordo com o documento, as escolas municipais e os
professores estavam gozando de uma absoluta autonomia pedagógica e administrativa, o que
segundo o próprio texto da mensagem, fazia com que o setor educacional não funcionasse
efetivamente. A referida mensagem trazia entre outros projetos, o projeto de lei 16/73 que
propunha a criação de duas divisões dentro da respectiva secretaria: a Divisão de Educação e
Cultura (Serviço Municipal de Educação e Cultura) e a Divisão de Saúde, Saneamento e
Assistência Social (Serviço Municipal de Saúde).
A única menção referente à cultura no projeto de lei reportava-se ao setor de
biblioteca, que integrava a Divisão de Educação e Cultura como componente de sua estrutura.
Institucionalmente, a cultura passaria a adquirir certa “autonomia”, tendo em vista
principalmente a sua separação com a área da saúde, mais ainda continuava vinculada a área
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educacional. Área essa, que motivou o respectivo projeto de Lei, vindo a questão cultural a
reboque na discussão proposta pelo executivo.
O que foi legislado sobre a cultura no final da década de 1960 e início dos anos 1970
no município se resumiram praticamente a lei que determinava desconto aos estudantes das
escolas do município em eventos culturais e outras atividades de ordem esportiva e de lazer.
Tal fato demonstra que a cultura não era encarada enquanto questão fundamental por parte do
poder público municipal, não fazendo parte, portanto do primeiro plano da agenda
governamental da administração pública. A ausência de políticas culturais marcou os anos
iniciais dos espaços destinados naquele momento a gerir os assuntos relativos à cultura.
Embora a palavra CULTURA aparecesse na denominação dos órgãos que eram criados, a
julgar pela legislação, ações na área da cultura eram quase inexistentes e desarticuladas.
Se por um lado, não existiu ou praticamente quase inexistiram ações mais articuladas
no plano da cultura, por outro, a cultura já começava a se estruturar no aspecto institucional
no organograma do município. Já se vislumbrava naquela época (anos 60) a necessidade de
destinar um espaço para a cultura dentro da administração municipal.
Durante a gestão do prefeito Evaldo Holanda (1977-1983), a Lei n 364, de 06 de
Novembro de 1979 criou a Banda de Música do município. No seu art.1, ficava determinada a
criação da Banda Musical Maestro José Robles por parte da prefeitura municipal e a
vinculação desta a Secretaria de Educação, Cultura e Saúde.
Quinze anos após a criação da Lei nº 147, já detalhada anteriormente e onze anos após
a Lei nº 239 também esplanada nas linhas anteriores, voltava à tona a discussão da questão
acerca do art. 1 da Lei nº 147. Numa proposta de emenda encaminhada pelo vereador Antônio
Pergentino Nunes em 26 de Fevereiro de 1983 a respectiva lei, dava seguinte redação para o
art.1.
É concedido aos estudantes dos estabelecimentos de ensino situado nesta cidade,
bem como alunos da Rede Municipal de Ensino, 50% de abatimento sobre os
valores dos ingressos cobrados pelas casas diversionais, mediante a apresentação da
Carteira de Identidade Escolar.

Dois anos depois de apresentar a emenda, mais precisamente em 09 de Agosto de
1985, o mesmo vereador propõe outra emenda a Lei nº 147, dando a seguinte redação para o
art.1:
É concedido aos estudantes dos estabelecimentos de ensino situados nesta cidade,
bem como aos alunos da rede municipal de ensino, 50% de abatimento sobre os
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valores dos ingressos cobrados pelas casas diversionais, tais como cinema, teatros,
bem como praças de esportes mediante a apresentação da Identidade Escolar.

A nova redação esclarecia o significado de „Casas Diversionais, atribuindo à expressão
a denominação de espaços como cinema, teatro e praças esportivas.
Na gestão seguinte, do prefeito José de Oliveira Bandeira (1983-1988), a Lei nº 488,
de 19 de Agosto de 1985 criou o Museu Histórico Cultural Limoeirense. A lei estabelecia no
seu art.1 a criação do referido museu, atribuindo a este a finalidade de preservar o patrimônio
histórico e cultural do município, bem como de outras cidades que quisessem colaborar com a
respectiva entidade.
De acordo com o art.2, o museu estava apto a receber donativos e objetos de qualquer
pessoa ou entidade (municipal, estadual ou federal) que desejasse contribuir para a aquisição e
conservação do seu acervo material. Estava destinada a instituição no seu art.3, a aquisição e a
guarda de objetos de origem sacra, civil ou militar. A lei determinava ainda no seu art.4 que a
administração do museu estava a cargo da paróquia do município.
As duas leis subseqüentes referentes à cultura se reportavam também ao então recém
criado museu. A Lei nº 489, de 19 de Agosto de 1985 determinava que o prédio da Biblioteca
Pública na época seria a sede permanente do Museu Histórico e Cultural e a Lei nº 490, da
mesma data da anterior, dava a denominação de Museu Francisco Pergentino Mendes
Guerreiro ao Museu Histórico Cultural da cidade.
Durante a mesma gestão municipal, a Lei nº 608, de 27 de Novembro de 1997,
organizou o Serviço do Patrimônio Histórico e Cultural do município. A lei autorizava no seu
art.1 o chefe do poder executivo municipal a organizar o respectivo serviço. O parágrafo
primeiro do referente artigo estabelecia que fosse criada uma comissão encarregada de zelar
pelo patrimônio. Já o segundo parágrafo definia que a comissão deveria ser formada “por
funcionários do município e pessoas intimamente ligados e identificados com a cultura
municipal”, sendo tal comissão chefiada pela Secretária de Educação e Cultura. O parágrafo
terceiro determinava que estivesse vedado qualquer tipo de remuneração para os membros da
comissão. De acordo com a lei, no seu art.2, o tombamento era atribuído ao chefe do poder
executivo com amparo no art.15, inciso II da CF e o art.63, inciso XXI da Lei Orgânica dos
municípios. Atendendo a Constituição Estadual no seu art.176, o parágrafo primeiro do
referido artigo determinava que a iniciativa do tombamento fosse de qualquer vereador, da
comissão Câmara Municipal e do prefeito. Pela redação do parágrafo, a iniciativa de
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tombamento através da participação popular deixava a entender que estava vetada. De acordo
com a Lei, o art.3 trazia a seguinte definição de tombamento:

Ato administrativo que tem como finalidade, manter traços originais dos
monumentos históricos do município, prevendo o bem de modificação e destruição,
mas não vendendo a sua normal utilização pelo proprietário, nem lhe alterando o
domínio e a posse, que seja o bem público ou particular.

A fiscalização e a conservações dos bens tombados ficavam por conta da comissão
citado no parágrafo 1 do art.1 da referida.
Ao final dos anos 1980 e durante o transcorrer da década de 1990, seguiu-se uma série
de reformas administrativas que ora colocavam a cultura num patamar mais autônomo, ora
voltavam a tratá-la em conjunto com outras políticas numa mesma Secretaria.
No ano de 1989, durante a gestão do prefeito João Dilmar da Silva (1989-1993) a Lei
nº 683, de Março de 1989 dava a denominação de Francisco Holanda de Oliveira ao Centro
Cultural e Artesanal de Limoeiro do Norte enquanto a Lei nº 684 estabelecia uma reforma
administrativa do município que culminou com a criação de diversos órgãos, dentre eles, foi
criado enquanto órgão da administração específica a Secretaria de Educação, Cultura e
Desportos. A seção VII da referida lei trazia as atribuições da respectiva Secretaria, sendo que
o art.8 estabelecia as finalidades do órgão. No que se refere a área cultural, os incisos a seguir
determinavam as competências por parte da Secretaria em relação à cultura:

XVII - promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo ao
cultivo, das ciências, das artes e das letras.
XVIII - proteger o patrimônio cultural, histórico e artístico e natural do município.
XIX - promover e incentivar a realização de atividades e estudos de interesse local,
de natureza científica ou sócio econômica;
XX - incentivar e proteger o artista e o artesão;
XXI - documentar as artes populares;
XXII - promover com regularidade, a execução de programas culturais e recreativos
de interesse para a população;
XXIII - organizar, manter e supervisionar o Museu Municipal;
XXIV - organizar, manter e supervisionar a Biblioteca Municipal.

No que diz respeito à esfera cultural, a Secretaria ampliou de forma significativa as
atribuições em relação à cultura quando se compara com as legislações municipais anteriores.
As ações destinadas à cultura, de acordo com a lei, passavam a abranger uma espécie maior
de atividades e da própria concepção de cultura. As atividades iam da proteção do patrimônio
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(histórico, artístico e natural), passando pelos eventos e programas culturais, pelos incentivos
e proteção dos artistas e artesãos até a promoção cultural do município não só através das
artes, mas estimulando as ciências e as letras como caracterizava a lei.
É sem dúvida um avanço em relação às leis anteriores. Contudo, sem uma disposição
política de pensar a cultura como uma área tão importante como qualquer outra, apenas uma
legislação carregada de erudição não é suficiente para resolver os problemas inerentes à área
cultural.
Ainda na primeira passagem do então prefeito João Dilmar da Silva a frente do
executivo municipal, foi criada no início dos anos 1990, mas precisamente em 1991, a Lei nº
741, de 02 de Maio, que tratava de aspectos referentes ao tombamento de prédios antigos na
cidade. A lei no seu art.1 autorizava o prefeito do município a promover o tombamento,
dentro da legislação que vigorava na época. O art.2 atribuía ao tombamento a necessidade,
sobretudo de preservar o patrimônio histórico e cultural do município.
De acordo com a lei, a relação dos imóveis a serem tombados em favor do patrimônio
histórico, artístico e cultural da cidade eram os seguintes:

01- Igreja Catedral, iniciada na segunda metade do século XIX.
02- Igreja de Santo Antônio, obra-prima do Mestre Sombra.
03- Sede da antiga Associação Cultural de Limoeiro do Norte, arquitetura da
primeira década do século XX.
04- Casa de residência do Sr. Joaquim José de Oliveira Lima, à Rua Cônego
Bessa, n2425, nos mostra o modelo da primeira residência de Limoeiro do Norte.
05- Paço Municipal de Limoeiro do Norte, á rua Cel.Malveira,2266.
06- Cruzeiro do Bom Jesus do Cruzeiro, no município de Limoeiro do Norte,
data do fim do século XVIII.
07- Tumulo do capitão Antônio de Holanda Cavalcante Melo, no fim da Rua
Francisco Remigio, data da segunda metade do século XIX.
08- Casa de residência do Sr.Manoel Fideles Maia, na Cidade Alta, data da
segunda metade do século XIX.
09- Sobrado do Cel. Malveira, á Rua Serafim Chaves, 279, data da segunda
metade do século XIX.
10- Casa de residência do Sr. José Tertuliano de Souza Vidal, onde esteve
Lampião, em 15 de Junho de 1927, no sitio Morros, em Limoeiro do Norte.
11- Casa de n 2360 e 2364 da rua Cel. Malveira retratam com seus azulejos, a
presença dos colonizadores português em nossa cidade.
12Casa da rua Cel. Malveira, 2414, é exemplo de arquitetura neo-gótica do
século XIX.
13- Casa de residência do Sr. José Jerônimo de Oliveira, na Praça do Seminário.
14- Casa de residência da família „LAJE‟, a rua Cel. Serafim Chaves, 322 é um
exemplo de arquitetura neo-gótica do século XIX.

Dentre os imóveis a serem tombados na época, segundo a lei, estavam duas igrejas
localizadas no centro da cidade, espaços e a arquitetura de algumas residências, que de
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alguma forma, na perspectiva da lei, foram relevantes para a história do município, além de
casas em que suas respectivas construções datavam do século XIX.
No mês de Dezembro de 1991, a Lei nº 755 criou o Arquivo Público e Histórico do
município de Limoeiro do Norte. A referida lei no seu artigo primeiro estabelecia a criação do
respectivo órgão enquanto uma entidade autárquica, dispondo de autonomia econômica,
financeira e administrativa dentro dos limites estabelecidos pela própria lei.
Já o segundo artigo determinava que coubesse com exclusividade ao Arquivo Público
e Histórico o seguinte:

a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Localizar, recolher, reunir, recuperar, organizar e preservar documentação
pública e particular em geral, centralizando-a, a fim de que possa ser utilizada,
pesquisada e divulgada por qualquer forma, com o objetivo de resguardar a
memória do município e sua gente;
Proteger o acervo, constituído por qualquer documento escrito-manuscrito ou
impresso – iconográfico, fonofotográfico, pertencente a entidades públicas –
Executivo, Legislativo e Judiciário e particulares, culturais, religiosas, pessoas
físicas, estabelecimentos rurais, comerciais, industriais e outros;
Tombar, classificar e catalogar a documentação em seu poder, segundo as
modernas técnicas arquivistas;
Incentivar a documentação de terceiros, conforme os mesmos critérios;
Franquear o uso do acervo as entidades e ao público em geral, atendendo aos
pedidos de informação, consoante as disposições regulamentares;
Manter o intercâmbio e prestar assistência técnica dentro ou fora do município;
Manter uma biblioteca de apoio.

Além de receber, guardar, conservar, vender, doar, alienar, ceder ou permutar coisas
em geral, atendidas as disposições legais, vigentes e regulamentares, como estava
estabelecido no parágrafo único do referido artigo.
De acordo com o artigo terceiro, o Arquivo Público e Histórico passaria a ser
administrado por um Conselho Superior composto de nove membros com mandato de oito
anos. Sendo esses membros, indicados em número de cinco pelo prefeito e em número de
quatro pela Câmara Municipal, como estabelecia o parágrafo 2º do artigo.
O artigo 4º estabelecia que o Conselho Superior fosse o responsável por decidir em
primeiro grau, sobre qualquer matéria, sendo responsável ainda por administrar as atividades
do Arquivo Público e Histórico, competindo-lhe as seguintes atividades:

a.

b.

Apresentar ao prefeito municipal uma lista tríplice de candidatos que preencham
os requisitos previstos no art. 5º e seu parágrafo 1º da presente lei, para a
escolha e nomeação do diretor do arquivo Público e Histórico do Município de
Limoeiro do Norte;
Aprovar os programas de atividades apresentadas pelo diretor;
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c.

d.
e.

Elaborar e reformular o regulamento do Arquivo Público e Histórico do
Município de Limoeiro do Norte, submetendo-o a devida aprovação do prefeito
municipal, dentro do prazo de trinta (30) dias;
Aprovar e autorizar as contratações de pessoal;
Aprovar o orçamento e prestações de contas do diretor, encaminhando-as ao
prefeito municipal, para os fins de direito.

No que se refere a receita do Arquivo Público e Histórico, estava estabelecido no art.
9º que esta se caracterizava:

a.
b.

c.
d.
e.
f.

Das dotações orçamentárias, provenientes do município;
De cursos, expedição de certificados, reprodução de documentos, publicações
especializadas, exposições, certidões e demais atividades consentâneas com a
sua natureza;
Dos auxílios, subvenções, créditos especiais ou adicionais, concedidos pelo
Governo Federal, Estadual e Municipal;
De doações e legados do organismo nacionais e internacionais, públicos ou
particulares;
De outras rendas que por sua natureza ou finalidade lhe cabem;
De empréstimos mediante prévia anuência do Prefeito Municipal, após
autorização legislativa.

Quanto ao patrimônio, o art. 10º estabelecia que este fosse constituído de todos os
bens móveis, imóveis, instalações, título e outros valores próprios a ele destinados para os fins
a que se propõe.
O art. 14º autorizava a Prefeitura e a Câmara Municipal a entregar ao Arquivo Público
e Histórico, o arquivo e a documentação histórica do município. Os parágrafos do artigo
definiam que:

1º. A documentação a que se refere este artigo será entregue a critério dos poderes
Executivo e Legislativo e ficará em poder do Arquivo Público sob custódia, para
efeito de consultas, pesquisas e estudos da história.
2º. A seleção do arquivo e da documentação considerada de valor permanente
histórico e que ficará em poder do Arquivo Público e Histórico será feita por
elementos do Executivo, do legislativo e do próprio Arquivo.
3º. A autoridade competente, ao enviar a documentação, poderá a seu juízo,
considerá-la no todo ou em parte reservada por um período de cinco anos para efeito
de consulta.
4º. Os documentos considerados reservados serão arquivados separadamente e
consultados apenas por despacho favorável do diretor, em requerimento instituído
por razões provenientes do responsável pela instituição a que pertença o
pesquisador.
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Em meados dos anos 1990, mais especificamente no ano de 1993, na gestão do
prefeito Ademar Celedônio (1993-1996), no plano institucional a cultura ganha uma maior
autonomia.
A então Secretaria de Educação, Cultura e Desporto foi desmembrada com a Lei
nº786, de 05 de Abril do referido ano. Foram criadas a Secretaria de Cultura e Desportos e a
Secretaria de Educação. De acordo com a lei, cabia a Secretaria de Cultura e Desportos,
promover a execução das atividades relacionadas com a cultura e o esporte no âmbito do
município, sendo-lhe atribuída a responsabilidade de elaborar, coordenar e executar os
programas referentes às atividades culturais e desportivas desenvolvidas no município.
Ainda em relação à cultura, a lei atribuía enquanto tarefa da respectiva secretaria, a
promoção de festas populares e a administração dos equipamentos sócios- culturais da cidade.
No aspecto institucional, mais uma vez a cultura passou a ser tratada juntamente com as
questões referentes ao esporte. Relação que se evidenciou no final dos anos 1960 e que no
decorrer das três décadas seguintes (70, 80 e 90) se fortaleceu.
Na segunda passagem diante da chefia do executivo municipal, o prefeito José de
Oliveira Bandeira (1997- 2000) ao assumir novamente o cargo de prefeito, promoveu uma
nova reforma administrativa na prefeitura municipal. A Lei nº 881, de 11 de Junho de 1997
emplacou uma reestruturação na estrutura organizacional do município, criando vários órgãos
e entidades e reformulando outros.
O art.4 da referida lei, determinava que passasse a se constituir enquanto órgão da
prefeitura municipal, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Novamente essas três
áreas passavam a figurar conjuntamente numa única pasta. No entanto, a respectiva lei criou
ainda no seu art.13, a Fundação de Cultura e Desporto de Limoeiro do Norte (FCDL),
entidade de direito público, com autonomia financeira e administrativa, vinculada a então
recriada Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. As finalidades e as competências da
FCDL foram estabelecidas pela Lei nº 883, de 11 de Junho de 1997. O art.2 da Lei definia
enquanto competência da FCDL os seguintes tópicos:

I - preservar o universo cultural e a memória nacional;
II - patrocinar, promover e assessorar eventos e programas culturais;
III- incentivar e difundir todas as formas de produção artística, literária e esportivas;
IV- levar a comunidade o instrumental cultural e esportivo disponível;
V- criar centros culturais e desportivos;
VI- exercer programas de recuperação do patrimônio histórico;
VII- criar, recuperar e preservar casas de espetáculos, teatros e praças de esportes;
VIII- instituir, coordenar o programa e editorial da prefeitura municipal de Limoeiro
do Norte;
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IX- coordenar os programas e projetos de natureza cultural desenvolvidos no âmbito
do município;
X- apoiar realizações tradicionais, festas populares, competições esportivas e outras
manifestações da cultura do município;

Com essa legislação, a cultura adquiria um caráter que não estava restrita apenas ao
local. Ao evocar para si a preservação do universo cultural e da memória nacional, a cultura
passava a ganhar uma dimensão que ia além das fronteiras do município e das manifestações
culturais da cidade. Mais uma vez, o esporte estava associado à questão cultural, numa relação
intrínseca de cumplicidade que no decorrer das leis apresentadas muitas vezes chegaram a se
confundir como uma única expressão e uma única esfera.
A cultura esteve nas últimas décadas no que se refere ao aspecto institucional ao sabor
e desabor de reformas e mais reformas administrativas. A cada gestão municipal evidenciavase uma visão e uma compreensão distinta acerca do papel da cultura no desenvolvimento do
município e dependendo da administração municipal, tinha ou não um lugar de destaque na
estrutura organizacional da cidade e nas conseqüentes ações desenvolvidas pelo município no
setor cultural.
Instabilidade administrativa e não prioridade política gera uma série de impasses,
interrupções e descontinuidades em ações e programas que vão se sucedendo a cada governo.
Na história das políticas culturais no Brasil, os cortes estiveram sempre presentes nas ações
por parte da esfera administrativa, predominando de um modo geral, políticas isoladas e não
continuadas que se caracterizassem pela articulação de políticas.
No caso de Limoeiro do Norte, com o transcorrer das diferentes administrações
municipais vieram às sucessivas reformas administrativas que marcaram a organização e as
transformações ocorridas no plano institucional da cultura no município.
Ao assumir a prefeitura no ano de 2001, a nova administração municipal estabeleceu
mais uma reestruturação administrativa no município. A Lei nº 1.047, de 05 de Fevereiro de
2001 reestruturou organizacionalmente a administração pública municipal durante a gestão da
prefeita Arivan Lucena (2001-2004).
A cultura mais uma vez estava inserida nessas idas e vindas de reformas e
reestruturações. A então Secretaria de Educação, Cultura e Desporto passou por uma divisão,
a área cultural estava a partir de então a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes
(SECULTES), que passava a estruturar-se a partir de duas coordenadorias. Uma
coordenadoria de cultura e outra de esportes. A referida lei não trouxe nem uma menção
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quanto às atribuições e ao papel que a cultura passaria a desempenhar a partir daquele
momento.
O fato de existir um espaço autônomo para gerir as atividades relacionadas á cultura
(seja no plano estadual ou municipal), não necessariamente faz com que o poder público tenha
uma atitude de interesse maio em relação à área e não garante que o trato em relação a esta
seja mais eficiente, eficaz e porque não dizer melhor. Contudo, gera uma série de expectativas
diante das possibilidades de ações que possam ser desenvolvidas pelos gestores a partir da
existência de um espaço autônomo na esfera administrativa
Quanto a Limoeiro do Norte, pelo o que se tem percebido diante da legislação cultural
municipal, podemos destacar dois aspectos em especial no que diz respeito à esfera cultural e
o modo como esta foi conduzida pelas gestões locais ao longo das últimas décadas. A
primeira refere-se ao trato institucional em relação à cultura. Esta esteve sempre vinculada em
conjunto a outra política assim como na maioria dos municípios brasileiros. Seja em conjunto
com a educação ou com o esporte como no passado, a cultura esteve atrelada a outra área. E
segundo, que ao longo das décadas a concepção de cultura foi percebida e entendida por parte
do poder público municipal das mais diversas formas dentro do organograma da
administração local.

3.2 A SEMUC

As distintas mudanças ocorridas no comando do executivo municipal em Limoeiro do
Norte nas últimas décadas sempre estiveram acompanhadas de reformas administrativas que
ora extinguiam, ora reformulava, ora criava novos órgãos na administração do município.
Ao vencer as eleições municipais de 2004, o que definiria a sua segunda passagem a
frente do poder público da cidade de Limoeiro do Norte, o então prefeito João Dilmar da
Silva32 (2005-2012), a partir da Lei nº 1.187, de 25 de Fevereiro de 2005, estabeleceu nova
reforma administrativa que resultou numa reestruturação organizacional da prefeitura.
No que se refere à esfera cultural, ocorreu uma mudança significativa dentro do
organograma do município. A nova lei determinou uma mudança na então (SECULTES). A
Secretaria da Cultura passava não mais a existir com esta denominação, era criada com o
advento da lei citada anteriormente enquanto órgão da administração direta a Secretaria
Municipal da Cultura e do Turismo (SEMUC).
32

O prefeito João Dilmar da Silva foi reeleito em 2008 para o mandato 2009-2012.
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Desde que a cultura passou a ser tratada institucionalmente no município lá nos idos
dos anos 1960, nunca tinha se evidenciado uma situação semelhante. Esta nova dimensão da
Secretaria trouxe consigo uma alteração no enfoque e na percepção no modo de como a
cultura passaria a ser pensada na cidade pelo poder público municipal a partir de 2005.
Se até então no aspecto administrativo, as políticas referentes a cultura dividiam
espaço institucional ora com as políticas de saúde, ora com as políticas de educação, ora com
as políticas na área do esporte, a condição da Secretaria que se inaugurava a partir daquele
momento trazia uma relação que jamais se tinha visto no plano institucional e administrativo
no município.
Os assuntos relativos a cultura passaram a ser trabalhados no plano da administração
pública em conjunto com as políticas e ações referentes ao turismo, o que propagou a partir
daí uma relação mais interativa e mais intensa entre as duas áreas de atuação.
De acordo com a referida lei, a nova Secretaria passou a ser estruturada a partir de
duas coordenações: a Coordenadoria de Cultura, sendo definida administrativamente a partir
de dois núcleos (o Núcleo de Fomento as Atividades Artísticas e Culturais e o Núcleo de
Promoção de Eventos) e a Coordenadoria de Turismo.
De 2005 a 2010 aconteceram algumas modificações pontuais no organograma da
SEMUC. Mas de um modo geral, a estrutura básica permaneceu a mesma. Até o final de
2010 e os primeiros meses do ano que se segue (2011) o organograma da Secretaria se
caracterizava da seguinte forma.
ORGANOGRAMA DA SEMUC:

SECRETÁRIO

SECRETARIA
EXECUTIVA

COORDENAÇÃO
DE AÇÃO
CULTURAL

COORDENAÇÃO
DE TURISMO E
EVENTOS

COORDENAÇÃO
DE PROJETOS E
MÚSICA
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GERÊNCIA DE
PATRIMÔNIO
MATERIAL E
IMATERIAL

GERÊNCIA DE
INCENTIVO A
CULTURA
POPULAR

GERÊNCIA DE
INCENTIVO A
LEITURA

GERÊNCIA DE
ATIVIDADES
ARTÍSTICAS E
CULTURAIS

Nos últimos anos, a SEMUC se estruturou administrativamente a partir de três
coordenações e quatro gerências. Vinculada a essas coordenações como demonstra o
organograma, a existência de quatro gerências: a Gerência de Patrimônio, a Gerência de
Incentivo a Cultura Popular, a Gerência de Incentivo a Literatura e a Gerência de Atividades
Artísticas e Culturais. E ainda fazendo parte da estrutura organizacional da Secretaria, o
Centro Cultural, Teatro e Oficina de Artes Márcio Maia Mendonça, a Biblioteca Municipal
Dr. José Eduardo Neto, a Banda de Música Maestro José Robles e a Companhia de Dança.
No entanto, de acordo com o atual secretário, todo esse organograma está passando
por reformulações, especialmente no que se refere as coordenadorias e as gerências. Segundo
Renato Remígio33:

E agora a gente ta passando por uma reformulação novamente onde estamos
perdendo inclusive algumas gerências e porque estamos criando departamentos. A
secretária agora vai passar a ter um secretário, uma secretaria executiva. Um
departamento de cultura e turismo né no lugar das coordenações certo. A
coordenação da biblioteca que nunca existiu né, criamos a coordenação de
biblioteca, a coordenação da banda de música, porque o trabalho com a banda de
música sempre foi ligado a prestação de serviços, licitação anual pra contratação do
maestro e a gente preferiu agora transformar num cargo comissionado em vez de
uma prestação de serviço né e também de uma gerência de incentivo a capacitação
nessa área musical que seria o contra-mestre certo (...) Então a gente tá tentando
organizar isso pra melhorar e principalmente tentando atender o outro equipamento
principal da da Secretaria de Cultura que é a biblioteca (...) Ficaria, o Secretário, o
Secretário executivo, Departamento da Cultura e Turismo um núcleo de incentivo a
cultura popular que é, continua a gerência, é, a Coordenadoria de Música, um núcleo
de capacitação na área de música, uma Coordenadoria administrativa da Biblioteca
Pública Municipal, porque no ano passado passou a ser um equipamento da
33

Está na gestão da SEMUC desde 2009.
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Secretaria de Cultura, antes ela ainda era vinculada a Secretária de Educação,
inclusive a maioria dos funcionários que estão lá é são vinculados a educação né,
foram locados na biblioteca a agente também tá com esse processo de passagem de
funcionários para a Secretária de Cultura, aqueles que quiserem continuar
trabalhando lá vão ter que ser passados para a Secretaria de Cultura (RENATO
REMÍGIO, 2011).

Perguntado acerca dos objetivos dessas mudanças, do porque dessas alterações no
referido organograma e o porquê dessa nova estrutura organizacional que está por vir o
secretário proferiu a seguinte declaração:

Na verdade, porque assim, a Secretaria de Cultura só existia alguns cargos
comissionados e nenhum efetivo. Um único cargo efetivo que a gente tinha aqui era
de uma auxiliar de serviço, inclusive já esta em processo da aposentadoria (...).
Concursado para a Secretaria de Cultura não existia. Tem também uma outra
funcionária que estava trabalhando na biblioteca , mas efetivamente ela não é
concursada para a Secretaria de Cultura. Todo esse processo de passagem por que
nunca foram criados os cargos mesmos da biblioteca e da Secretaria de Cultura
(RENATO REMÍGIO, 2011).

Quanto aos recursos destinados a cultura, de acordo com as Leis nº 1.219, de 04 de
Novembro de 2005; nº 1300, de 10 de Novembro de 2006, nº 1.365, de 01 de Novembro de
2007; nº 1.442, de 31 de Outubro de 2008 e nº 1.481, de 27 de Novembro de 2009, que
estimou a receita e fixou a despesa do município de Limoeiro do Norte para o exercício
financeiro dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 respectivamente, o orçamento da
SEMUC nos últimos cinco anos foi o seguinte:

LIMOEIRO DO
NORTE

2006

2007

2008

2009

2010

39.665.650,00
R$

36.600.000,00
R$

49.400.000,00
R$

66.000.000,00
R$

78.000.000,00
R$

443.500,00 R$

852.000,00 R$

507.000,00 R$

400.000,00 R$

780.000,00 R$

TOTAL
GERAL DA
ESTIMATIVA
DA RECEITA

ESTIMATIVA
PARA A
DESPESA DA
SEMUC
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Fonte: Leis nº 1.219\2005; 1.300\2006; 1365\2007; 1.442\2008 e 1.481\2009.

Esses números referentes a estimativa da despesa são destinados a manutenção da
própria Secretaria (luz, telefone, etc), custeio de todo o pessoal e recursos a serem utilizados
no desenvolvimento e apoio de projetos e ações.
Mesmo que a Secretaria tenha um orçamento previsto e estimado na receita
orçamentária do município, esta não possui autonomia pra determinar onde o recurso deva ser
aplicado. De acordo com Renato Remígio:

A parte financeira é o que é mais pesada porque a gente tem um limite né. Um limite
que é sempre variante. Num determinado período do ano você tem, quando você
entra com a parceria como num mês com o evento Mestre do Mundo, você fica
totalmente bloqueado pra tá apoiando outras ações (RENATO REMÍGIO, 2011).

Desta forma, a decisão de aplicar ou não um determinado recurso pra atender a
diversidade de demandas, acaba ficando sob a responsabilidade do executivo municipal.
Questionado acerca dos desafios e das dificuldades em se trabalhar com a cultura no
que se refere ao aspecto institucional durante o período em que esteve trabalhando na
SEMUC, Khalil Gibran34 relata o seguinte:

A maior dificuldade é. Eu acho que a maior é de toda as Secretarias de Cultura do
Brasil. Que é, as Secretarias da Cultura não tem orçamento próprio entendeu, isso é
um dado. É, não existe um recurso que entra na Secretaria e a Secretaria utiliza. Não
existe isso. Tudo que o secretário quiser comprar ele tem que pedir (...) tem que
recorrer ao executivo. Um lápis, você tem que pedir ao executivo. (KHALIL
GIBRAN, 2011).

Ainda segundo o próprio Khalil:

Fica muito difícil você trabalhar com as linguagens se você não tem recurso.
Como é que você pode colocar é e, você fomentar, fazer um curso de artes plásticas,
de música, se você não tem o dinheiro pra pagar as pessoas. Essa história de que
cultura e artista não sei o que porque ama e tal, não cara, as coisas só funcionam
com grana, com dinheiro entendeu (KHALIL GIBRAN, 2011).

34

Funcionário da SEMUC de 2005 a 2008. De acordo com Khalil, sua função na Secretaria estava relacionada a
parte de elaboração de projetos para a captação de recursos. Mas ainda segundo o próprio Khalil, acabava
fazendo muito mais do que isso, principalmente devido ao quadro pequeno de funcionários e o seu envolvimento
com outras áreas, como música e designer por exemplo.
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Durante a gestão de Cláudia Leitão (2003-2006) a frente da SECULT-CE foi criada
diversas iniciativas que construíram um diálogo permanente entre o órgão estadual com todos
os municípios do estado. Uma dessas iniciativas foi a criação de uma equipe de articuladores
para atuar em todas as regiões do estado do Ceará, procurando estimular a relação entre o
poder público e a sociedade civil no processo de formulação, execução e controle das políticas
de cultura (LEITÃO, 2008).
Como afirma Cláudia Leitão:

Através dos articuladores regionais, a Secretaria estabeleceu uma interlocução direta
com as prefeituras, a partir de suas secretarias e departamentos municipais de
cultura, ao mesmo tempo em que gestores, artistas e produtores receberam
sistematicamente informação e orientação, da instância estadual, sobre programas,
projetos, leis e editais de fomento as artes e a cultura. Ao longo da gestão, o
programa funcionou como eficaz instrumento de articulação, até então inexistente no
estado, viabilizando parcerias, envolvendo protagonistas do campo cultural e
ampliando a participação comunitária na criação e realização de fóruns, seminários,
conferências e eventos regionais (LEITÃO, 2008, p. 114-115)

Diante desse contexto, foram criados nesse período, onze Fóruns Regionais de
Turismo e Cultura. Visando a construção de uma gestão democrática da cultura no Ceará, os
fóruns foram criados na perspectiva de articular os assuntos referentes a cultura e o turismo de
forma regionalizada, buscando proporcionar uma descentralização e uma participação maior
dos municípios na gestão pública da cultura do estado. De acordo com Cláudia Leitão, a
criação dos fóruns acabou “inaugurando um espaço constante e legitimo de escuta e
discussões entre esses segmentos, capaz de propor alternativas integradas de desenvolvimento
local e regional (LEITÃO, 2008, p.115).
No ano de 2005, foi instalado em Limoeiro do Norte o Fórum Regional de Cultura e
Turismo do Vale do Jaguaribe. Os municípios da região Jaguaribana passaram a ter no
referido espaço, um lugar para debater as questões relativa a cultura e ao turismo na região, a
partir da realidade local e de suas conseqüentes demandas.
Rosálio Daniel35, gestor da SEMUC a época da instalação do fórum declarou:

Nós tivemos a oportunidade de dirigir por duas vezes o Fórum de Turismo e Cultura
do Vale do Jaguaribe. Porque a Secretaria de Cultura passando por um processo de
organização, tendo a frente a Cláudia Leitão como eu já falei, precisava de uma
estrutura né, é, melhor burocrática no sentido de que todos os projetos e recursos
tramitem legalmente e mais rapidamente. Então nós criamos aqui, participamos da
criação, da fundação aqui no Vale do Jaguaribe do Fórum de Turismo e Cultura do
Vale do Jaguaribe (ROSÁLIO DANIEL, 2011).

Nós últimos dois anos (2009 e 2010), as reuniões do Fórum Regional da Cultura e do
Turismo do Vale do Jaguaribe versaram sobre os mais diversos termas e as demandas
existentes na região envolvendo a área da cultura.
35

Gestor da SEMUC nos anos de 2005 e 2006.

76

A pauta das reuniões realizadas nesse período demonstra a importância do espaço
enquanto um lugar de diálogo para a inserção na discussão acerca da cultura na
contemporaneidade.
Os encontros aconteceram em diversas cidades da região (Alto Santo, Jaguaribara, São
João do Jaguaribe, Erêrê, Iracema, Russas, Morada Nova e várias vezes em Limoeiro do
Norte). E se caracterizaram por discutir assuntos como: a implantação do Sistema Municipal
da Cultura; o planejamento do calendário cultural do Ceará; a adesão dos municípios ao
Sistema Estadual do Teatro (SET); a escolha da direção do fórum; a discussão acerca do
regimento interno; informações e orientações sobre as conferências municipais e estaduais de
cultura; o Consórcio Municipal de Turismo, Esporte e cultura do Vale do Jaguaribe;
informações sobre os eventos da região (festivais de teatro - FESTVALE, Circuito SET,
festejos juninos, Encontro Mestres do Mundo, Festival de Sanfoneiros, etc); escolha de
pesquisadores e capacitação destes para o empenamento dos espaços cênicos da região, entre
tantos outros assuntos que marcaram as reuniões do Fórum (Relatório Geral das Atividades
Mensais - SEMUC, 2009 e 2010).
Atualmente o fórum é presidido pelo secretário da Cultura e Turismo de Limoeiro do
Norte. De acordo com Renato Remígio, o foco das reuniões está nas demandas regionais. No
entanto, como afirma o próprio: “agora também é, não precisa reinventar a roda. Por exemplo.
A gente é fala daqui da cultura vaqueira. Não precisa fazer um outro museu no Vale do
Jaguaribe quando já tem o museu de Morada Nova” (RENATO REMÍGIO,2011).
Quanto aos objetivos do fórum e sobre a participação dos municípios da região,
Renato ressalta que:

Existe uma força de vontade muito grande de algumas pessoas que fazem as gestões
de alguns municípios e também de algumas pessoas que fazem é a produção cultural
da nossa região. O objetivo principal do fórum é justamente entender quais são as
demandas regionais e se o município não participa, não é que ele esteja excluído,
mas fica muito mais difícil de você entender aquela realidade. Você faz uma reunião
do fórum hoje, são dezessete municípios. E a gente entende porque determinado
município nunca vai participar, porque ele não tem a mínima condição nem de se
deslocar onde vai ser a reunião. Tem gente que vem de topic, tem gente que vem de
ônibus escolar quando tem o transporte dependendo da cidade que a gente vá. Mas
sempre se trata de atender demandas regionais (RENATO REMÍGIO, 2011).

O fórum conta ainda com representação no Conselho Estadual de Cultura (CEC). Cada
presidente do Fórum Regional da Cultura e Turismo tem assento garantido no CEC enquanto
representante do Fórum daquela determinada região.
Quanto ao Sistema Municipal de Cultura (SMC), até os primeiros meses de 2011
encontrava-se em processo de construção e elaboração em Limoeiro do Norte.
De acordo com o Guia de Orientações Para os Municípios (2011), a lei que irá
regulamentar o SNC dispõe que os SMC tenham no mínimo cinco componentes: Secretaria de
Cultura (ou órgão equivalente); Conselho Municipal de Política Cultural; Plano Municipal de
Cultura; Conferencia Municipal de Cultura e Sistema Municipal de financiamento da Cultura
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(com Fundo Municipal de Cultura). Desta forma, a instituição do SMC deve ser realizada por
meio de lei própria encaminhada ao legislativo municipal.
Após a aprovação do Documento36 Básico do SNC pelo Conselho Nacional de Política
Cultural, o MinC aprofundou por todo o país uma serie de discussões através da realização
de seminários, sobre a estratégia comum para implementação dos sistemas municipais,
estaduais e nacional de cultura (Documento Básico do SNC, 2010 ).
O documento relata ainda que:

Um dado muito positivo é que a construção do Sistema Nacional de Cultura, embora
com estágios bastante diferenciados, já está em pleno andamento, em todo o Brasil.
Esse processo ocorre com a criação, por estados e municípios, de órgãos gestores da
cultura, constituição de conselhos de política cultural democráticas, realização de
conferências com ampla participação dos diversos segmentos culturais e sociais,
elaboração de planos de cultura com participação da sociedade e já aprovados ou em
processo de aprovação pelos legislativos, criação de sistemas de financiamentos com
fundos específicos para a cultura, de sistemas de informação e indicadores culturais,
de programas de formação nos diversos campos da cultura e dos sistemas setoriais
articulando várias áreas da gestão cultural (Documento Básico do SNC, 2010: p.
13).

Em relação a Limoeiro do Norte, o município possui um órgão gestor da cultura que é
a SEMUC, possui um Conselho Municipal da Cultura e do Turismo e já realizou Conferência
Municipal da Cultura.
Em 18 de Outubro de 2009 ocorreu a Segunda Conferência Municipal da Cultura de
Limoeiro do Norte. Além de debater os assuntos relacionados a cultura no município, a
Conferência teve como objetivo eleger os delegados para representarem o município na
Conferência Estadual de Cultura.
De acordo com o Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2009, a conferência
municipal se realizou com o público sendo dividido em cinco eixos temáticos: Produção
Simbólica e Diversidade Cultural, Cultura, Cidade e Cidadania; Cultura e Desenvolvimento
Sustentável; Cultura e Economia Criativa e Gestão e Institucionalidade da Cultura.
O município participou ainda, através da SEMUC, da Conferência Nacional de
Cultura realizada de 10 a 14 de Março de 2010 na cidade de Brasília (Relatório Geral das
Atividades – SEMUC, 2010).
Assim, no caso de Limoeiro do Norte, para que se conclua o processo de criação do
SMC, dos cinco componentes mínimos exigidos pelo SNC, ainda faltam o PMC e o FMC.
Em 2009, houve um fórum exclusivo na cidade para debater a questão do PMC. De
acordo com Renato Remígio:

Foi um fórum exclusivo para a criação do Plano Municipal de Cultura, pegamos
várias sugestões, varias opiniões, e ainda estamos também nessa fase de
implantação, porque eu tava é, digamos ainda toda a documentação, esse processo
36

O referido documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho do SNC, instituído pelo MinC e aprovado, por
unanimidade, pelo Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural nos dias 25 e 26 de Agosto de 2009
(DOCUMENTO BÁSICO DO SNC, 2010.)
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como ele está sendo implantado ele vai sofrendo várias alterações, então a gente tava
aguardando pra fechar um documento único que é exatamente implantar o Sistema
Municipal de Cultura. Então o que falta ainda, o fechamento do Plano Municipal, a
reformulação do Conselho né e a criação do Fundo (RENATO REMÍGIO, 2011).

Desta forma, segundo Renato Remígio (2011), toda a documentação referente a
criação do SMC está em processo de discussão e sendo consequentemente preparada para ser
enviada a Câmara Municipal.

3.3 O Conselho Municipal da Cultura e do Turismo

Um acontecimento substancial para a área da cultura ocorrido no município de
Limoeiro do Norte foi a aprovação da Lei nº 1372, de 13 de Dezembro de 2007 que criou o
Conselho Municipal da Cultura e do Turismo.
A lei foi aprovada durante a gestão de Gylmar Chaves37 na SEMUC. No entanto, de
acordo com o próprio secretário da época, houve todo um equívoco no processo de aprovação
da lei que resultou na criação do Conselho. Segundo Gylmar Chaves (2011), ocorreu uma
falha de comunicação e o projeto referente a criação do Conselho foi para o jurídico, que por
sua vez, mandou para a Câmara Municipal, que acabou sendo votado e aprovado sem ter sido
feito os ajustes e os aprimoramentos que segundo ele eram necessários.
De acordo com Gylmar Chaves:

Foi isso que ocorreu. Só que eu não pus em prática essa é, essa esse Conselho.
Porque é, todo esse processo demorou né, demorou. E quando foi, ele foi aprovado,
eu disse, não, mas, eu não, não é dessa maneira que eu quero, não foi assim. Veio
pra ser apreciado e tal e houve uma falha de né comunicação, acabo ocorrendo. Mas
não significa que é uma coisa eterna, a gente podia modificar e reapresentar, foi isso.
Mas aí chegou o momento da, a gente começou a fazer e a Secretaria era muito
pobre de funcionários, muito pequena e eu tinha outras atividades e eu fui é
deixando pra poder aprofundar isso dentro de uma situação mais adequada, tipo:
convidar o Fórum é do Vale do Jaguaribe e outros e aí foi passando. Chegou o
momento da política e eu achei que não era melhor naquele momento que tava uma
coisa muito, a dar este processo deste Conselho. Eu achei que é, pelo que é eu
percebi, no momento num senti adequado pra isso (GYLMAR CHAVES, 2011).

O Conselho foi criado em 2007, mas as discussões para a criação do colegiado são
anteriores ao referido ano. Em 2005 foram dados os primeiros passos em relação a criação do

37

Gestor da SEMUC durante os anos de 2007 e 2008.
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Conselho. Segundo Rosálio Daniel (2011), foram feitas algumas reuniões, mas não se
conseguiu implantar naquele momento:

Nós chegamos a nos reunir com o Conselho que, convidamos algumas pessoas da
nossa sociedade. Eu ainda participei de umas três reuniões, passando pra essas,
representante de cada segmento da sociedade a importância do Conselho né cultural.
Depois da criação do Conselho iríamos lutar para criar o fundo da cultura e do
turismo, tudo aprovado pela Câmara Municipal para que o município tivesse um
fundo cultural (ROSÁLIO DANIEL, 2011).

Quanto ao processo de construção do Conselho, Khalil ressalta que:

No caso de Limoeiro, ele foi criado paritário, ele tinha que ter metade da dos
integrantes da sociedade civil organizada e a outra metade do poder público
municipal. Então foi feito é, foi feito um convite pra grande maioria ou todas as
entidades da sociedade civil organizada que existem em Limoeiro para participar do
processo de formação pra depois escolher quem ia ficar. Porque não adianta eu
convidar você pra participar, é eu fechar né são dez, eu convidar vou escolher essas
dez. É esses dez da sociedade civil e vou contar só esse dez. Eu não tó sendo um
processo democrático aí. Então a gente convidou todos pra discutir quem ia fazer
parte (KHALIL GIBRAN, 2011).

De acordo com a lei que criou o Conselho, o referido órgão se caracteriza enquanto
sendo um órgão consultivo e deliberativo das políticas e ações referentes a cultura e ao
turismo do poder executivo municipal, tendo por finalidade assegurar a participação da
sociedade na elaboração, realização e implementação das políticas no tocante ao setor cultural
e ao setor turístico com o objetivo de contribuir para a expansão e elevação da qualidade dos
serviços tanto da área cultural como do turismo, adequando-os a realidade local.
Dentre as competências que foram atribuídas ao conselho, estão:

I – Participar da elaboração e implementação de políticas da cultura e do turismo;
II- Elaborar seu regimento interno;
III- Participar da elaboração dos Planos Municipais da Cultura e do Turismo,
estabelecendo diretrizes, programas, atividades e de metas a serem alcançados;
IV- Acompanhar e avaliar a execução dos planos municipais da cultura e do
turismo;
V- Participar da elaboração de programas orçamentários anuais das áreas da cultura
e do turismo procedendo posteriormente sua devida aprovação;
VI- Estimular a participação comunitária, incentivando a criação de comitês da
cultura e do turismo para fomentar a sustentabilidade dessas atividades no âmbito
local;
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VII- Acatar e dar cumprimento aos atos e resoluções de interesse da cultura e do
turismo que fixam doutrinas ou normas emanadas do poder competente;
VIII- Divulgar atividades deste conselho e assuntos ligados as áreas, através da
criação de um boletim, jornal ou qualquer outro veículo de comunicação;
IX- Promover ou incentivar a integração de atividades produtivas locais,
oportunizando contatos e aprendizagem com práticas culturais e turísticas de
interesse municipal;
X- Zelar pela observância das leis e/ou normas no âmbito da cultura e do turismo;
XI- Acompanhar os programas e a execução de normas específicas da cultura e do
turismo, dentro dos limites do município promover e cooperar na defesa e
conservação do patrimônio natural e cultural do município;
XII- Formalizar, em conjunto com a Secretária da Cultura e do Turismo de Limoeiro
do Norte, as diretrizes a serem desenvolvidas nas políticas de preservação e
valorização dos bens culturais;
XIII- Cooperar na defesa e conservação do patrimônio histórico, arquitetônico,
arqueológico, artístico, bibliográfico e paisagístico do município na conformidade
das Legislações Federal, Estadual e Municipal referentes aos termos;
XIV- Emitir parecer sobre assuntos e questões de bens culturais que lhe sejam
submetidos pela Secretaria da Cultura e do Turismo do Município;
XV- Orientar procedimentos adotados pelo Departamento de Patrimônio Cultural,
quando se fizer necessário;
XVI- Deliberar sobre o registro e/ou tombamento de bens culturais móveis e
imóveis de valor reconhecido pelo município, a serem propostos por lei;
XVII- Em caso de excepcional necessidade, deliberar sobre as propostas de visão do
processo de tombamento;
XVIII- Quando a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo julgar necessário,
manifestar-se sobre projetos, planos e propostas de construção, conservação,
reparação, restauração e demolição, bem como sobre os pedidos de licença para o
funcionamento de quaisquer atividades em imóveis tombados ou situados em local
definido como área de preservação cultural;
XIX- Analisar pleitos destinados à manutenção de bens tombados cujos
proprietários comprovadamente não tenham condições financeiras de fazê-lo;
XX- Apoiar as atividades que visem a dinamização da Cultura e do Turismo local
como instrumento gerador de emprego e renda no âmbito local.
XXI- Participar e propor eventos culturais e turísticos que visem o aperfeiçoamento
e qualificação da população local e que devem compor os calendários artístico e
cultural municipal;
XXII- Manter cooperação e intercâmbio com os demais conselhos da cultura e do
turismo dos municípios, dos Estados e da União;
XXIII- Manifestar-se sobre consultas de natureza cultural e/ou turística formulados
por qualquer entidade organização legalmente constituída.

O artigo Quatro da referida Lei, tratou da composição do Conselho e definiu este da
seguinte forma: O Conselho Municipal da Cultura e do Turismo se constitui enquanto
paritário, sendo formado por 12 membros, que se divide de forma igualitária entre seis
representantes do poder público municipal e seis representantes da sociedade civil.
Os representantes do poder público foram definidos como sendo os seguintes: um
representante da Secretária de Educação Básica; um representante da Secretaria de Finanças;
um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, um representante da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, um representante da FATEC - Faculdade
de Tecnologia Centec (NIT - Núcleo de Informação Tecnológico); um representante da
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FAFIDAM/UECE (Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos da Universidade Estadual
do Ceará) e um representante da Câmara Municipal.
Já os representantes da sociedade civil foram definidos como sendo os seguintes: um
representante da Academia Limoeirense de Letras (ALL); um representante do Rotary Club;
um representante do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE);
um representante da Associação dos Estudantes de Limoeiro do Norte (AEL); um
representante do Fórum da Cultura e do Turismo do Vale do Jaguaribe e um representante da
Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará (OAB/CE), subseção de Limoeiro do Norte. De
acordo com a lei, os representantes da sociedade civil deverão ser indicados por seus
respectivos segmentos.
A lei estabeleceu ainda que cada Conselheiro titular tenha um suplente, que será
designado e eleito quando da escola do titular. O mandato dos conselheiros ficou determinado
pela legislação como sendo de dois anos, sendo permitida a recondução uma única vez e a
falta de três reuniões consecutivas sem qualquer tipo de justificativa como sendo decisivo
para a perda de mandato do conselheiro.
Já o artigo 13 define que o mandato dos membros do conselho municipal da cultura e
do turismo será exercido gratuitamente, ficando vedado qualquer tipo de concessão,
remuneração, vantagem ou beneficio de natureza pecuniária.
Quanto aos cargos, ficou definido que o conselho fosse representado por um
presidente, um vice-presidente e um secretário geral. Desta forma, a presidência do conselho
municipal passa a ser exercida nos dois primeiros anos de cada legislatura pelo secretario
municipal da cultura e do turismo, sendo a vice-presidência escolhida pelo membro do
colegiado, assim como o secretário geral, conforme aponta a lei.
No que se refere ao seu funcionamento, ficou determinado que este devesse se reunir
ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando se fingir necessário.
A reunião só se realizará de acordo com o artigo 20, com a presença da maioria
absoluta dos integrantes do colegiado e as decisões a serem tomados pelo referido órgão só
poderão ser efetivadas pela maioria simples, a não ser, com exceção dos casos previstos no
regimento interno, onde se exige a aprovação de 2/3 da totalidade dos membros do conselho
como coloca o artigo 21.
De acordo com o Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2009, o Conselho
Municipal da Cultura e do Turismo realizou quatro reuniões em 2009. As reuniões ocorreram
no Centro Cultural e a pauta destes encontros se caracterizou principalmente por pontos
como: reativação do Conselho (formação da diretoria); SMC (leis de incentivo a cultura e a lei
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de criação do FMC); convênios; calendário municipal de cultura; conclusão de formação do
Conselho e PMC (2010-2020).
Outra atividade realizada pela SEMUC em relação ao Conselho no referido ano foi a
apresentação deste para a FAFIDAM (uma das instituições da sociedade civil com
representação no Conselho), debatendo a importância do colegiado para o desenvolvimento
do município.
Já o Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2010, consta o registro de apenas uma
reunião realizada pelo Conselho no ano de 2010, tratando especificamente das seguintes
questões: discussões acerca do Conselho; criação dos Amigos do Centro Cultural Márcio
Mendonça e a lei de tombamento municipal.
No plano teórico, a lei que criou o Conselho estabeleceu as diretrizes quanto aos
rumos que a cultura deve percorrer no município, mas na prática isso não acontece.
Segundo o secretário da SEMUC, o Conselho não é atuante, devendo este passar por
um processo de reformulação para que possa exercer suas atividades e operar de forma
efetiva.
Questionado acerca da situação do Conselho, principalmente no que se refere ao seu
funcionamento e a participação ou não nas ações que envolvem a cultura das entidades que
compõem o colegiado, o secretário afirmou que existe uma proposta de mudança na lei do
Conselho que busca priorizar justamente a dinamização deste, a partir da participação das
entidades envolvidas.
Nas palavras do próprio secretário:

Nós estamos com uma proposta de mudança de lei do Conselho, justamente pra isso.
Porque é, durante o ano de 2010 nós fizemos várias convocações de reunião do
Conselho e não fomos atendidos. As pessoas não demonstraram interesse, as
entidades envolvidas não estão muito interessadas, com raríssimas exceções. E
existe é, um conselho paritário, onde ele tem metade do poder público e metade da
sociedade civil (...). O que nós indicamos inclusive foi a diminuição desses
representantes e que seja a maioria, pelo menos dois terços, passa a ser da sociedade
civil, pra vê se tem um interesse maior das pessoas que realmente trabalham com a
arte no nosso município, de estarem participando deste 38 (palavra não identificada),
porque esse Conselho é deliberativo né. Então aqui, isso porque eu queria poder
fazer era exatamente toda a discussão de todos os processos, de projetos que a gente
tenta começar aqui, passava por uma aprovação, então fica numa responsabilidade
muito é, política do executivo, isso não é legal. Então fica sempre a cargo de um
prefeito ou de um secretario decidir o que tem que fazer. Eu acho que é muito
melhor quanto a gente é respaldado, por uma sociedade, por entidades que queiram
atuar nessa área. (RENATO REMÍGIO, 2011).

38

Trecho da entrevista interrompido por barulhos externos.
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Desta forma, com a não atuação satisfatória do Conselho diante das suas competências
estabelecidas na lei, as atividades e os projetos a serem desenvolvidos acabam ficando sob a
batuta apenas da Secretaria e do executivo municipal

3.4 Equipamentos Culturais

Segundo o Sistema de Informações Culturais (SINF), ferramenta disponibilizada pela
SECULT-CE que contempla diversas informações sobre o campo da cultura (grupos artísticos
e culturais, profissionais, eventos e festividades, dados do município, empresas culturais, bens
matérias, bens imateriais) nos 184 municípios cearenses, Limoeiro do Norte possui os
seguintes equipamentos culturais cadastrados39: Auditório do Núcleo de Informação
Tecnológica – NIT (teatro); Biblioteca Publica Municipal (biblioteca); Museu da Imagem e
do Som (museu); Museu Diocesano Pe. Mariano R Matos (museu) e o Museu Judite Chaves
Saraiva (museu).
A partir de uma dimensão mais ampla, Coelho (1997) define equipamento cultural
como sendo um conjunto de:

Edificações destinadas a práticas culturais (teatros, cinemas, bibliotecas, centros de
cultura, filmotecas, museus) quanto grupos de produtores culturais abrigados ou não
fisicamente, numa edificação ou instituição (orquestras sinfônicas, corais, corpos de
baile, companhias estáveis, etc). (COELHO, 1997, p.165).

Já numa dimensão mais restrita, o autor atribui os equipamentos culturais como sendo
todos os aparelhos ou objetos que tornam operacional um espaço cultural (refletores, projetos,
molduras, livros, pinturas, filmes, etc) (COELHO, 1997).
Estão sob a estrutura administrativa da SEMUC os seguintes equipamentos culturais: a
Biblioteca Pública Municipal Dr. João Eduardo Neto e o Centro Cultural, Teatro e Oficina de
Artes- Márcio Maia Mendonça40 (mais conhecido como Centro Cultural Márcio Mendonça),

39

Deve-se ressaltar que os equipamentos culturais cadastrados no SINF não são os únicos da cidade. O fato de
estarem cadastrados apenas os equipamentos citados, não implica dizer que não existam outros, sejam estes
públicos ou privados.
40
O nome do Centro Cultural faz referência ao artista plástico limoeirense Márcio Maia Mendonça, falecido no
final dos anos 90.
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além de vinculados também a esta, a Banda de Música Municipal e uma Companhia de
Dança.
A Biblioteca Pública Municipal está localizada na rua Cel. Serafim Chaves, 355, no
Centro da cidade e ainda não possui sede própria. Acerca dessa situação afirma Renato
Remígio:

Esse ano a biblioteca vai completar quarenta anos e ainda vive numa casa alugada e
inadequada NE, então a gente tenta, a já, nesse s últimos dois anos é essa parceria
com o governo do estado, junto com o ministério da cultura para que seja captados
recursos para a construção da sede própria da biblioteca (RENATO REMÍGIO,
2011).

No dia 25 de Agosto de 2009 foram comemorados os 38 anos e o ano seguinte, em
encontro realizado de 23 a 25 de Agosto de 2010, foram comemorados os 39 anos da
Biblioteca Municipal. Um evento comemorativo debateu através de mesas redondas, temas
como as políticas públicas de incentivo a leitura e a criação da Biblioteca no contexto
histórico, político e cultural e realizou atividades culturais (recital de poesia), além de sorteio
de obras literárias.
Contudo, a lei nº 712, de 20 de Novembro de 1989 determinava a criação da
Biblioteca Pública Municipal com a denominação de Ricardo Rodrigues Filho. A lei
estabelecia ainda que esta passasse a funcionar no prédio onde estava situado o órgão
municipal de educação e que esta deveria ser constituída por doações do MEC, da Secretaria
de Educação do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, do INC, de particulares e recursos
da própria municipalidade.
De acordo com a lei, a biblioteca deveria ser mantida pela prefeitura municipal e fica
sob a administração da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Se desde os anos 70 já
constava a existência da biblioteca municipal, pode-se inferir que a referida lei criou
oficialmente o equipamento na estrutura administrativa.
Até Junho de 2009, a biblioteca esteve vinculada a Secretaria de Educação e
conseqüentemente sob a administração desta. Mas a partir de uma mobilização do SEMUC e
de reivindicações junto ao executivo municipal, começou a ser gestado o projeto para a
transferência da Biblioteca Pública Municipal Ricardo Rodrigues Filho e a Lei nº 1453, de 26
de junho do mesmo ano, modificou a denominação da biblioteca, passando esta a se chamar
Dr. João Eduardo Neto (sua primeira denominação).
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A biblioteca faz parte do Sistema Estadual de Bibliotecas do Ceara41 e ainda conta
com a Sociedade dos Amigos da Biblioteca Municipal de Limoeiro do Norte (SABIM-LN).
Já o Centro Cultural, Teatro e oficinas de Artes - Márcio Maia Mendonça foi
inaugurado em Agosto de 2009 e recebeu esta denominação através da Lei nº 1.284, de
Setembro de 2006. O espaço abriga um teatro com capacidade para duzentos lugares, salas de
aula para atividades de formação cultural (música, dança, teatro, entre outros), além da
própria sede administrativa da SEMUC, que antes funcionava numa sala na sede da Secretaria
de Educação, mas que a partir de junho de 2009 passou a funcionar no Centro Cultural.
Segundo Renato Remígio (2011), mesmo com tantas dificuldades, aos trancos e
barrancos o Centro Cultural foi aberto. No entanto, a parte de equipamentação do espaço,
principalmente do teatro, é um dos problemas a ser resolvido.
Como afirma o próprio Renato Remígio:

Nós já encaminhamos alguns projetos né, ma é um processo bem demorado, é essa
parte de equipamentação do Centro, nós ainda, a gente falta implantar o sistema de
refrigeração do Centro Cultural,e é de sonorização, iluminação,sonoplastia,tudo,todo
o equipamento técnico,por enquanto, quando a gente tem um espetáculo a gente
ainda tem que contratar esse serviço, o que a gente falta é ter o nosso material
mesmo efetivo, ai falta a aquisição disso (RENATO REMÍGIO, 2011).

De acordo com o secretário, um desafio da SEMUC em relação ao referido
equipamento para os próximos anos é:

Que o teatro tenha uma equipe profissional da manutenção de, pra que esse teatro
fique aberto manhã, tarde e noite. Nós não podemos depender pra funcionar o
Centro Cultural Márcio Mendonça, somente de cargos comissionados, nós
precisamos de técnicos, não podemos todas as vezes, ter que contratar isso, que é um
desperdício.Toda vida que
eu tenho que fazer isso, é ter que contratar
iluminação,tem que contratar som,ter que é,refrigeração, não existe. A gente precisa
ter os equipamentos, os equipamentos básicos da cultura (RENATO REMÍGIO,
2011).
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“Coordenado pela Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, o Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas tem por órgão operacional a Secretaria de Cultura, através da Coordenadoria de Políticas do Livro e de
Acervos. Foi criado com o objetivo de estimular a implantação de bibliotecas públicas nos municípios do Ceará,
bem como implantar e implementar bibliotecas pólo em cada uma das 20 regiões administrativas do Estado”
(ver SECULT-CE). Disponível em http://www.secult.ce.gov.br\sistemas-conselhos-e-foruns\sistemas-conselhose-foruns\sistemas-estaduais\bibliotecas. Acesso em Junho de 2011.
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O Centro Cultural tem se tornado em espaço de referência e dinamizador para a
realização das atividades culturais não só do município (locais) como também da região do
Vale do Jaguaribe (regionais).
Além das aulas da banda de música, do grupo de dança do município e de outras
atividades que são realizadas nas dependências do Centro Cultural, o espaço já foi palco para
eventos como o II Circuito do Sistema Estadual de Teatro (SET) do Vale do Jaguaribe, do IV
FESTVALE e ainda sediou a abertura de eventos como Encontro Mestres do Mundo, Festival
de Sanfoneiros e tem sido o locus de conferência e fóruns municipais e regionais da cultura
(Jornal de Limoeiro do Norte, 2010).
O SET foi criado com o objetivo de articular e fomentar os equipamentos teatrais do
Ceará, como teatros, auditórios, salões, praças, quadros, ou seja, qualquer espaço onde as
artes cênicas são produzidas e/ou apresentadas.
Segundo o Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2009, o II Circuito SET do Vale
do Jaguaribe objetivou fortalecer o SET na região, a partir de pontos como: fomentar a cultura
no Vale do Jaguaribe, promovendo o intercâmbio e a circulação de espetáculos e grupos
teatrais, possibilitar a fruição artística para a população de Limoeiro do Norte e região;
inaugurar o Centro Cultural Márcio Mendonça e promover espaços de formação para os
artistas cênicos do Vale do Jaguaribe (Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2009).
Já o IV FESTVALE, que também ocorreu no Centro Cultural Márcio Mendonça de 29
de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2010, foi uma realização do Movimento Teatral do Vale do
Jaguaribe e da OFICARTE Teatro & Cia, com o apoio do Governo do Estado do Ceará
(SECULT-CE), Prefeitura Municipal (SEMUC) e demais prefeituras onde foram realizadas
oficinas (Relatório Geral das Atividades – SEMUC, 2010).
De acordo com o respectivo relatório, o IV FESTVALE reuniu por seis dias, grupos,
artistas, pesquisadores e produtores dos municípios do Vale do Jaguaribe e realizou-se em
dois momentos: o primeiro com a formação de atores a partir da realização de oficinas na área
teatral que ocorreu em vários municípios (Alto Santo, Ererê, Potiretama, Pereiro, Jaguaribara,
Jaguaretama, Itaiçaba, Jaguaruana, Tabuleiro do Norte), beneficiando segundo o relatório, 300
atores e técnicos e o segundo momento caracterizou-se pela apresentação das Mostras
Teatrais.

3.5 Programas, ações e atividades
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No referido ano de criação da secretaria, algumas ações realizadas por esta já
demarcavam certos aspectos de como a área cultural iria se caracterizar no transcorrer dos
anos seguintes, mais precisamente no período compreendido entre 2005 e 2010.
Uma das características marcantes das políticas culturais desenvolvidas na cidade
durante esse recorte temporal realizado para análise foi a chamada política de eventos.
O município investiu esforços não só na realização e no apoio de eventos locais, mas
apostou de forma contundente na captação de grandes eventos regionais, nacionais e até
internacionais. Essa foi uma das orientações das políticas e ações que se construíram na área
da cultura no decorrer desses últimos anos no tocante a promoção e dinamização da cultura no
município.
Para Coelho (1997), a política de eventos não se caracteriza enquanto uma política
cultural. De acordo com o autor:

Esta expressão é ainda usada para designar o exato oposto de uma política cultural:
designa um conjunto de programas isolados - que não configuram um sistema, não
se ligam necessariamente a programas anteriores nem lançam pontes necessárias
para programas futuros - constituídos por eventos soltos uns em relação aos outros.
É exemplo de uma política de eventos a organização ou o apoio a shows musicais,
mostras de teatro ou cinema, realização isolada de filmes ou concertos. Um concerto
isolado, caracterizado pela execução de peças a que os espectadores assistem como
num espetáculo comercial convencional, caracteriza uma política de eventos
(COELHO, 1997, p.300-301).

Na perspectiva apontada pelo próprio, um show, um espetáculo ou um conserto só se
integra e se caracteriza enquanto uma política cultural “se for precedido ou seguido por uma
„clinica‟ em que os músicos orientam jovens profissionais, ou se o conserto se encaixa numa
série que explora ordenadamente um movimento ou período musical, dando ao público as
condições para que sejam apreciados todos os aspectos envolvidos” (COELHO, 1997:301).
Segundo a argumentação de Coelho (1997), a política de eventos tem sido criticada
principalmente por seu caráter extremamente imediatista e oportunista, ou seja, por ser uma
ação que se encerra por si mesma, sem deixar resultados significativos para a área cultural e
por promover políticos, partidos, artistas, etc.
De acordo com Coelho (1997), esta crítica poderia ser revista pelo menos em parte,
basicamente devido a três motivos apontados pelo próprio autor: a inexistência de recursos
econômicos, a insuficiência de recursos humanos a altura e a inadequação da burocracia no
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trato com as questões culturais. As explicações de Coelho se reforçam nas seguintes
considerações:

Uma política cultural, no seu sentido específico, deve compreender atividades
continuadas, que prolonguem seus efeitos no tempo e no espaço, mas deve ser capaz
de prever intervalos “vazios” a serem preenchidos por eventos, que por sua
singularidade, têm o poder de irrigar, com a força de um impacto de variada
natureza, o tecido cultural formal (os circuitos estabelecidos de produtores,
divulgadores e consumidores da cultura) e a constelação informal de produtores e
consumidores (jovens, amadores, artistas profissionais, expectadores despertados
para novas possibilidades e assim por diante). Mostras internacionais de cinema ou
vídeo, por exemplo, podem ter mais significação cultural - como estimuladora e
multiplicadora da ação de agentes e produtores culturais - do que várias oficinas de
cinema e vídeo (COELHO,1997, p.301).

Já para Durand (2001), é sempre bom que se atraia o maior público possível para os
eventos culturais. Porém, como aponta o autor, ainda que uma exposição, um concerto, ou
qualquer outro espetáculo possa ser transformado a partir do marketing cultural em um
„grande espetáculo‟ fazendo com que exploda o público para a cultura, o que esta necessita é
de uma visão mais sistêmica, abrangente e de longo prazo.
Como ressalta o autor, “todavia como reiteradamente mostram as pesquisas, a maior
parte das pessoas levadas a um evento „espetacularizado‟ só voltará a eventos subseqüentes se
atraída igualmente custosa parafernália promocional. Para transformar um freqüentador
ocasional em um apreciador regular de cultura, é preciso pensar a prazo mais longo. E dar lhe
educação artística” (DURAND, 2001, p.03).
Quando assumiu a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT-CE) em 2003,
uma das primeiras iniciativas da então secretária Cláudia Leitão (2003-2006) foi promover
um seminário nacional com o intuito de “esboçar um diagnóstico sobre as políticas públicas
de cultura no país” (LEITÃO, 2008, p.112).
De acordo com a secretária, o Seminário “Cultural XXI” forneceu os elementos para a
formulação do Plano Estadual da Cultura (2003-2006) e trouxe subsídios para atuação da
SECULT-CE ao longo de sua gestão a frente do órgão.
Dentre uma série de programas que foram desenvolvidos pela SECULT-CE, um
denominado de “Valorização das Culturas Regionais” se revelou enquanto um dos destaques
da gestão de Cláudia Leitão.
Como define a própria secretária daquele momento:
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Em pouco tempo, o Programa “Valorização das Culturas Regionais” foi se tornando,
naturalmente, uma espécie de „carro-chefe‟ de nossa gestão, pois simbolizava, como
nenhum outro, nossa política de inclusão e descentralização. Seu objetivo era
estabelecer mecanismos de política institucional para o desenvolvimento cultural,
com foco nas demandas regionais e na gestão compartilhada co todos os municípios
cearenses. Valorizar as culturas regionais significava, em primeiro lugar, conhecer e
reconhecer a existência de um campo cultural fora da capital cearense; significava
ainda, criar canais de interlocução com os municípios, fomentar as diversas
vocações regionais, capacitar artistas, gestores e produtores na capital e no interior e
definir projetos de incentivo à criação, circulação e fruição de bens e serviços
culturais em todo o estado (LEITÃO,2008, p.114).

Dentre as atividades desenvolvidas pelo programa, uma especificamente para trabalhar
a cultura enquanto linguagem artística foi intitulada de “Eventos Estruturantes”. Era uma
atividade que apoiava a criação e promoção de eventos regionais, construídos como afirma
Cláudia Leitão (2008), de forma parceira entre o estado, o município ou um consórcio de
municípios, assim como o governo federal.
De acordo com Leitão:

Esses eventos tinham por objetivos fomentar as diversas linguagens artísticas, ao
mesmo tempo em que contribuíam para a formação de platéias, a profissionalização
do campo cultural e a geração de uma dinâmica regional que fomentava
simultaneamente a produção, distribuição, circulação e fruição de produtos e
serviços culturais (LEITÃO, 2008, p.15).

Um desses eventos estruturantes recebeu a denominação de Encontro Mestres do
Mundo. De 2005 a 2010 foram realizados cinco edições do evento. A cidade de Limoeiro do
Norte sediou seja em conjunto com outros municípios do Vale do Jaguaribe ou como sede
única, quatro dessas cinco edições (2005, 2006, 2007 e 2010).
Só não sediou a quarta edição (2008), que ocorreu na cidade de Juazeiro do Norte na
região do Cariri.
A não realização do evento em 2008 em Limoeiro do Norte, provocou uma
mobilização da SEMUC e de pessoas envolvidas com a cultura no município para a
elaboração de um documento que contou com a assinatura da várias entidades da cidade para
ser encaminhado para a SECULT-CE e o MinC, reivindicando a volta do Encontro Mestres
do Mundo para a cidade (Relatório Geral das Atividades Mensais – SEMUC, 2009).
Perguntado sobre quais ações e atividades desenvolvidas pela SEMUC durante o
período em que foi gestor, ele destacaria como importantes, o ex-secretário Rosálio Daniel
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definiu a valorização da cultura popular e a vinda e realização do I Encontro Mestres do
Mundo (2005) para Limoeiro do Norte, como pontos significativos no período em que esteve
na gestão da SEMUC. Para o ex-secretário:

Eu acho que foi a valorização da cultura popular como um todo. Por exemplo, nós
tivemos a sorte de de termos aqui o Encontro dos Mestres do Mundo né. O primeiro
Encontro dos Mestres do Mundo foi realizado quando nós estávamos a frente da
secretaria. Aí a gente contou com toda a estrutura e apoio do governo do estado. A
secretária Cláudia Leitão foi uma secretária excelente de se trabalhar. Foi uma
pessoa realmente muito aberta as questões da interiorização da da cultura, da
regionalização cultural.(...) Então, eu acredito que a realização do Encontro dos
Mestres do Mundo foi o ponto alto assim da nossa passagem pela Secretaria da
Cultura né. E colocou Limoeiro como capital mundial da cultura. Que nós tínhamos
aqui cinco continentes representados, cinco continentes representados por artistas
que vinham de lá e apresentar aqui os seus a sua arte. E o mais importante não foi
nem a questão da presença dos artistas aqui e sim o que eles vieram fazer, a
passagem dos saberes e dos fazeres deles através de oficinas, de palestras, de
encontros né. Foi um momento muito interessante (ROSÁLIO DANIEL, 2011).

A quinta edição do Encontro Mestres do Mundo, realizado de 17 a 20 de Março de
2010 a partir da parceria entre SECULT-CE, Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural (SID/MINC), Comissão Cearense de Folclore e Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte (através da SEMUC), reuniu cerca de 150 Mestres da Cultura Popular brasileiros e
latino-americanos.
O evento teve como tema “Folias e Brincadeiras” e se caracterizou por apresentações
artísticas que aconteceram na Praça da Igreja Matriz, além de oficinas, seminários e outras
atividades que ocorriam em outros lugares da cidade no transcorrer do dia.
A programação do evento se dividiu em três momentos: as manhãs eram dedicadas as
Rodas de Mestres; à tarde aconteciam os Relatos de Experiências, onde os próprios mestres
apresentavam suas vivências e a noite estava destinada as apresentações artístico-culturais.
O encontro reuniu Mestres da Cultura Popular, divididos em cinco categorias: Mestres
das Mãos (artesãos, bordadeiras, gravadores, etc); Mestres do Corpo (dança, teatro e
performances tradicionais); Mestres do Sagrado (penitentes, rezadeiras, profetas da chuva);
Mestres do Som (músicas, instrumentistas, luthiers) e Mestres da Oralidade (contadores de
histórias, poetas, cordelistas e repentistas) (SECULT-CE).
A Lei nº 13.351, de 27 de Agosto de 2003 (Mestres da Cultura), através da SECULTCE, instituiu o registro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular do Estado do Ceará.
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De acordo com a Lei, é considerado Mestre da Cultura Tradicional Popular a pessoa
que tenha os conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e preservação da
cultura tradicional popular de uma comunidade estabelecida no Ceará.
Através de edital público, a SECULT-CE seleciona os contemplados e confere o titulo
ao selecionado, assim como um auxílio financeiro de um salário mínimo que pode ser
vitalício ou temporário.
Essa referida Lei foi ampliada a partir da Lei nº 13.842, de 27 de Novembro de 2006
(Lei dos Tesouros Vivos da Cultura), estabelecendo também a manutenção dos grupos,
coletividades e comunidades enquanto detentoras do conhecimento da tradição popular do
estado.
Na medida em que se é diplomado “Tesouro Vivo”, o referido diplomado (pessoa,
grupo ou comunidade), tem seu nome inscrito no Livro Registro dos Mestres da Cultura
Tradicional Popular (SECULT-CE).
Limoeiro do Norte possui dois Mestres da Cultura Tradicional Popular (Tesouros
Vivos da Cultura) contemplados por esse processo. Em 2004, a senhora Lúcia Rodrigues da
Silva, mais conhecida pelo nome artístico de Lúcia Pequeno, foi agraciada devido a tradição
cultural desenvolvida na cerâmica em barro. E em 2005, o senhor Francisco das Chagas,
conhecido pelo nome artístico de Mestre Chico, foi contemplado devido a tradição cultural
desenvolvida com o Bumba-Meu-Boi.
Para Rosálio Daniel:

Nós tivemos oportunidade de graças a Deus de tê-los como um patrimônio vivo da
cultura de Limoeiro, da região e do Ceará. Hoje, o Mestre Chico do Bumba Meu Boi
da Faceira e dona Lúcia Pequeno do Córrego de Areia, eles recebem um
determinado valor todo mês pra continuar repassando os saberes e os fazeres da arte
deles para os próximas gerações (ROSÁLIO DANIEL, 2011).

Outro grande evento que teve destaque nesse período (2005 a 2010) e que também
constou de algumas edições realizadas em Limoeiro do Norte foi o Festival Internacional de
Trovadores e Repentistas.
O festival tem como realizador o Instituto Internacional de Artes e Cantorias
(Intecanto) sob a coordenação do cantor e repentista Geraldo Amâncio. O evento foi lançado
em 2005, sendo as duas primeiras edições (2005 e 2006) realizadas simultaneamente nas
cidades de Quixadá e Quixeramobim, situadas na região do Sertão Central- CE. Em 2007, o
evento também aconteceu na mesma região, nas cidades de Senador Pompeu e Farias Brito.
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Desde 2008, a cidade de Limoeiro do Norte é sede do festival. Portanto, sediou três
(2008, 2009 e 2010) das seis edições já realizadas. O festival também é acompanhado por um
seminário de discussões que se realizavam em torno da temática.
O V Festival Internacional de Trovadores e Repentistas foi realizado de 24 a 27 de
Setembro de 2009 e contou com o Seminário “Vozes de Mestres: a palavra (en) cantada na
cultural oral nordestina”. Enquanto as noites eram reservadas para a programação artística
(apresentações dos cantadores, repentistas, violeiros, aboiadores, emboladas e shows com
músicos convidados) que aconteciam na Praça da Matriz, as manhãs estavam destinadas as
discussões do seminário, que foram realizadas nas dependências da Faculdade de Filosofia
Dom Aureliano Matos (FAFIDAM) da Universidade do Estado do Ceará (UECE).
O seminário foi composto por quatro mesas de discussões, intituladas da seguinte
maneira: Mesa Um: Patativa do Assaré: a cantoria no Cordel, uma vida em poesia; Mesa
Dois: Cantoria de viola: da feira a televisão - percursos, permanências, mudanças; Mesa Três:
Emboladas com o Beija-flor: a alegria da praça vai ao palco e
Mesa Quatro: Do romance ao cordel: a voz no impresso (Relatório Geral das Atividades SEMUC, 2009).
A sexta edição do festival, que se realizou novamente em Limoeiro do Norte, de 15 a
18 de Dezembro de 2010, foi acompanhada além de um Seminário denominado “Um olhar
contemporâneo sobre a cultura popular” que ocorreu simultaneamente ao evento, como parte
integrante da programação, também de uma série de cursos práticos promovidos pelo Projeto
Formação em Rede do VI Festival Internacional de Trovadores e Repentistas. Os cursos de
literatura de cordel, operador de som e cordel e trova antecederam a própria realização do
festival (Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2010).
Além da captação de eventos de grande porte como o Encontro Mestres do Mundo e o
Festival Internacional de Trovadores e Repentistas em que a prefeitura municipal entra como
parceria e com a respectiva contrapartida, há ainda os eventos que foram promovidos pelo
próprio município através da SEMUC, seja esta como a principal realizadora ou ainda em
conjunto e com a parceria de outros órgãos e entidades locais.
Tanto o “Festival de Sanfoneiros” como o “Limoeiro Junino” se fizeram presentes no
calendário cultural da cidade nos últimos anos e marcaram o cenário cultural limoeirense no
período de 2005 a 2010.
Em março de 2010, o Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte chegou a sua
oitava edição e foi realizado entre os dias 26 e 29 do referido mês na Praça da Matriz,
reunindo diversos sanfoneiros da Região Nordeste.
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O V Limoeiro junino ocorreu de 25 a 27 de Junho de 2009. Já a VI edição foi
realizada de 09 a 12 de Junho de 2010. As duas últimas edições do evento reuniram grupos de
quadrilhas juninas locais e de outras cidades do Vale do Jaguaribe (Relatório Geral das
Atividades - SEMUC, 2009 e 2010).
Podemos destacar ainda os eventos que não tiveram a SEMUC enquanto principal
promotora, mas que se realizaram com algum tipo de apoio ou participação desta. Apoio
como, por exemplo, a partir do fornecimento de som, iluminação, decoração, colaboração em
festividades de outras instituições e a concessão do espaço físico do Centro Cultural para a
realização de diversas atividades.
Além dos eventos, a instituição de políticas permanentes também esteve presente entre
as ações desenvolvidas pela SEMUC. O “Bolsa - Músico” e a “Geminação” entre Limoeiro
do Norte através da comunidade local denominada de Espinho com a cidade portuguesa de
Espinho durante a gestão de Gylmar Chaves, demarcaram essa condição (Relatório da
Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo De Limoeiro do Norte do Biênio 2007\2008).
A Lei nº 1.357, de 24 de Agosto de 2007 instituiu o “Bolsa- Músico”, aos músicos da
Banda de Música Municipal. A bolsa-músico se constituiu num programa de formação na
área musical que trabalha com estudantes da rede municipal de ensino.
O programa garante um beneficio (determinada quantia mensal) durante o período em
que o aluno estiver vinculado a atividade.
O parágrafo segundo da referida lei estabelece a seguinte proporção em relação a
disposição das bolsas: 70% para alunos da rede pública municipal; 20% para alunos da rede
pública estadual e 10% para alunos da rede privada.
Para pleitear a bolsa, os estudantes devem preencher determinados requisitos: compor
o quadro da Banda de Música Municipal, estar matriculado em instituição de ensino público
ou privado e comprovar freqüência mínima de 75%; ter dezoito anos incompletos; ter
aproveitamento de no mínimo seis em todas as matérias e ter disciplina na escola. O beneficio
é concedido até o aluno completar dezoito anos ou se desligar da Banda de Música.
De acordo com Khalil (2011), houve certa dificuldade no processo de mudança no que
se refere ao modo de como era gerida a banda de música municipal e a conseqüente
implantação do programa:

A banda de música ela tinha mesmos músicos já a quase trinta anos , os mesmos
instrumentos também. Então era como se aquele músico fosse cadeira cativa dono
daquela daquela daquela vaga ali e tal e não tinha formação de jovens, de novos
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entendeu. Então a gente, foi uma luta muito grande, uma briga pra poder quebrar
com isso assim. Porque os caras ganhavam uma grana ali e não queriam sair, não
queria dar a vaga pra outro e tal. Então a gente reformulou é, a banda de música
deixou de ser assim um, deixou de ser um local de emprego de um músico, mesmo
porque a gente achava que aquele valor era muito pouco pra esse músico que tem
trinta anos de de carreira tá ganhando, sobreviver com aquilo ali entendeu. Aquilo
ali é pra ser pro iniciante, um jovem que tá, um incentivo pro iniciante, pro jovem
que tá aprendendo e tal (KHALIL GIBRAN, 2011).

Desta forma, a instituição do programa bolsa-músico estabeleceu uma rotatividade na
Banda de Música a partir do processo de iniciação e formação de novos músicos com o
trabalho que é realizado com os jovens da cidade.
Já em relação a “Geminação”, foi um processo que se estabeleceu a partir de 2008 e
que tornou a cidade de Limoeiro do Norte através da comunidade de Espinho, geminada com
a cidade de Portugal de mesma denominação.
De acordo com Gylmar Chaves (2011), um dos idealizadores do processo de
geminação, a idéia de tornar as cidades geminadas veio a partir de uma viagem realizada para
Europa, especificamente Portugal, quando numa viagem de trem pelo país, deparou-se com
um cartaz que anunciava um show da cantora Rita Lee na cidade de Espinho.
Mais tarde, o mesmo descobriu a possibilidade de tornar a comunidade de Espinho em
Limoeiro do Norte geminada a cidade portuguesa de Espinho. Segundo Gylmar Chaves, o
processo se deu da seguinte forma:

...quando o Dilmar me convidou pra ser o secretário aqui aí eu disse pra ele que
poderia, mais um dos projetos que eu iria fazer era geminar a cidade com a cidade
do Espinho. Daí a gente, eu convidei o Flávio Saraiva que era amigo do embaixador
e a gente foi a Brasília, tivemos com o embaixador, fiz o projeto, o Dede Pitombeira
lá do Espinho me deu os dados históricos. A gente mandou o projeto, entregamos ao
embaixador, o embaixador mandou para o Espinho e o Espinho começou a se
comunicar conosco e daí eu fui lá e eles vieram aqui e fizemos e protocolo de
geminação (GYLMAR CHAVES, 2011).

Assim, através do processo de geminação, as cidades tornaram-se irmãs e começaram
a estabelecer um intercâmbio em algumas áreas, incluindo o campo cultural.
Além da captação de eventos e instituição de políticas permanentes, a SEMUC
desenvolveu determinadas ações de valorização de elementos característicos da cultura local.
Tanto o “Cantoria na Escola” como o “Movimento Pedala Limoeiro” fizeram referências a
determinadas especificidades da cultura em Limoeiro do Norte e foram exemplos deste tipo

95

de ação (Relatório da Secretaria da Cultura e do Turismo de Limoeiro do Norte do Biênio
2007\2008).
O “Cantoria na Escola” era uma referência ao repente (cantoria) e ao cantador de viola
(poeta), figura extremamente presente na paisagem cultural limoeirense e se caracterizava da
seguinte forma, segundo as palavras de Gylmar Chaves:

Então, uma vez por semana eles iam numa escola do município e eles faziam,
tinham uma, um tipo uma uma aula é sobre as várias formas do repente para os
alunos e depois os cantadores cantavam em cima das disciplinas né e também a
pedido dos motes formulados pelas próprias crianças, pelas própria, juventude, pela
própria...Então era geralmente na forma de um recreio. A gente, digamos aqui, é
pegava um pedaço da aula que eles estavam e da seguinte, então o recreio ficava um
pouco, nesse dia que eles iam mais gordo, tiravam dez, quinze minutos de cada e
também é uma grande aula né, e maravilhosa (GYLMAR CHAVES, 2011).

Já o “Movimento Pedala Limoeiro” fazia referência a um símbolo da cidade que é a
bicicleta42. O movimento consistia em fazer passeios ciclísticos pelo município (área urbana e
rural) e até cidade vizinhas, com o intuito de resgatar a importância simbólica da bicicleta no
contexto histórico e cultural do município (Relatório da Secretaria da Cultura e do Turismo de
Limoeiro do Norte do Biênio 2007\2008).
Na explicação de Gylmar Chaves, o movimento se caracterizava assim:

A idéia é a gente andar pela cidade e, a gente fez isso, é vários passeios, até
chegamos a ir algumas cidades vizinhas. A Tabuleiro por exemplo, nos fomos eu
acho uma duas ou três vezes. Fomos a outras localidades na zona rural. Várias vezes
aqui. Então a gente pedalava sempre a quinta-feira e sempre a a o domingo pela
manhã. E daí a gente, é tinha uma uma pretensão de fazer o museu da bicicleta de
Limoeiro. É, construir um museu da bicicleta com um pedalódromo, pra as pessoas
também aprenderem a andar (GYLMAR CHAVES, 2011).

Três leis em especial também procuraram valorizar aspectos da cultura local. A Lei nº
1.215, de 10 de Outubro de 2005, criou a Comenta Cultural Márcio Maia Mendonça. A
respectiva comenda é destinada a homenagear personalidades que tenha se destacado na área
cultural do município. A Lei nº 1.310, de 14 de Dezembro de 2006, inclui a “Buchada da
42

Durante esse período, a SEMUC organizou em parceria coma Secretaria do Esporte e Juventude A I Etapa do
Circuito Cearense de Ciclismo, a I Prova Regional de Ciclismo de Limoeiro do Norte (2007), a II Taça Nordeste,
a final do Circuito Cearense de Ciclismo e a II Prova Regional de Ciclismo de Limoeiro do Norte (2008)
(Relatório da Secretaria da Cultura e do Turismo de Limoeiro do Norte do Biênio 2007\2008).
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Adélia43” no Calendário Oficial de Datas e Eventos de Limoeiro do Norte. E a Lei nº 1.358,
de 06 de Setembro de 2007, comemorativa ao Dia Municipal do Ciclismo, denominada de
Raimundo Nonato Nunes (Relatório da Secretaria da Cultura e do Turismo de Limoeiro do
Norte do Biênio 2007\2008).
Também foram desenvolvidos nesse período pela SEMUC, ações na área de formação
cultural, onde podemos destacar os cursos oferecidos pela própria SEMUC, os cursos que se
realizaram em parceria com outras instituições e ainda os cursos que foram promovidos por
outros órgãos, mas que tiveram como sede Limoeiro do Norte.
De acordo com o Relatório Geral das Atividades da SEMUC (2009 e 2010), nos
últimos dois anos foram ofertados cursos regulares na área de dança (Companhia de Dança do
Vale), ministrado pelo Gerente do Núcleo de Fomento as Atividades Artísticas e Culturais (as
2, 4 e 6 Feira das 19 hs ás 21 hs); teatro, ministrado pela coordenadora de Ação Cultural (as 3
e 5 Feira das 18 hs ás 20hs); artes plásticas, ministrado pelo Gerente de Núcleo de Patrimônio
Material e Imaterial ( 2 e 4 Feira das 19 hs as 21 hs) e música (curso de violão) ministrado
pelo Contra - Mestre da Banda de Música municipal, além da atividade permanente da própria
Banda de Música.
A SEMUC, em parceria com a Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro e Plus
Consultoria Regional, ofertou o curso de Pós- Graduação em “Arte Educação e Cultura
Popular”, com as disciplinas: Didática do Ensino Superior; Das Teorias e Tendências
Pedagógicas a Prática Pedagógica; Arte Cênica e Cultura Popular; Metodologia da Pesquisa
em Educação; História e Fundamentos Estéticos da Arte-Educação; Arte e Cultura Popular;
Folclore e Arte-Educação; Pluralismo Cultural; Artes Plásticas e Educação; Teorias
Cognitivas da Aprendizagem; Música e Arte-Educação; Oficinas de Práticas Lúdicas.
O curso teve início em Setembro de 2009 e se estendeu pelo restante do ano e por todo
o ano de 2010, com as aulas ocorrendo no Centro Cultural (Relatório Geral das Atividades SEMUC, 2009 e 2010).
A cidade foi sede regional no primeiro semestre de 2009 do Curso de Extensão:
Produção, Gestão e Elaboração de Projetos Culturais, realizado pelo convênio firmado entre a
SECULT-CE e a Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
O curso se caracterizou por uma série de oficinas: Cult. Econ. Desenvolvimento;
Criativa; Orçamento Financeiro de Cultura e Implantação de Fundo e Prestação de Contas;
Elaboração de Projetos Culturais; Como Redigir Projetos Culturais; Estrat. de Com. nos
43

De acordo com o artigo segundo da referida lei, o evento se caracteriza pelo resgate dos antigos carnavais,
realizando-se anualmente nos cinco Sábados que antecedem o Carnaval.
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Projetos Culturais e Elaboração de Projetos p/ Editais e Leis de Incentivo e foi realizado nas
dependência do IFCE Campus de Limoeiro do Norte (Relatório Geral das Atividades SEMUC, 2009).
O município sediou também através do Centro Cultural, dois cursos na área de museu,
ambos ofertados pelo Sistema Estadual de Museus do Ceará - SEM/CE (vinculado a
SECULT-CE). Os cursos foram: “Plano Musicológico” realizado nos dias 21 e 22 de Maio de
2010 e “Gestão e Documentação de Cursos Museológicos”, realizado nos dias 09 e 10 de
Dezembro de 2010 (Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2010).
Como aponta os relatórios da SEMUC (2009 e 2010), a Secretaria esteve em
consonância com as discussões que envolvem a temática da cultura na atualidade, tanto no
plano estadual como no plano federal.
De acordo com os referidos documentos, a participação em seminários, congressos,
conferências, encontros, reuniões e capacitações etc, foi uma constante na atuação da SEMUC
nos últimos dois anos.
A participação em atividades como as que se seguem abaixo, demonstra a disposição
da Secretaria em acompanhar os novos rumos que vem sendo dado a área cultural no Brasil
como um todo: Seminário Interno de Planejamento da Comissão Cearense de Folclore
(Fevereiro de 2009); Encontro de Gestores Municipais da Cultura do Ceará (Fevereiro de
2009); I Seminário BNB de Política Cultural ( Abril de 2009); Seminário Internacional
Museus: Patrimônio de Todos ( Maio de 2009), Reuniões do CEC; Reunião das Conferências
Municipais de Cultura na SECULT-CE (Junho de 2009); Reunião sobre o SMC (Junho de
2009); Palestra sobre o tema”Proteção do Patrimônio Cultural e a Política de
Tombamento”(Julho de 2009); III Fórum Estadual de Museus do Ceará (Julho de 2009);
Encontro Estadual das Secretarias Municipal de Cultura (Agosto de 2009); Reunião do
Planejamento de Atividades da Comissão de Coordenação do SEM/CE (Setembro de
2009);Capacitação e Sistematização do SEBP/CE (Setembro de 2009); Pré - Conferência
Estadual de Cultura da Região Jaguaribana (Novembro de 2009); Conferência Estadual de
Cultura (Dezembro de 2009); Assembléia Setorial das Culturas Populares Cearenses (Janeiro
de 2010); Reunião Anual do SEM/CE (Fevereiro de 2010), V Encontro do SEBP/CE;
Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará para debater o SNC e o
papel dos municípios (Maio de 2010); Oficina de Elaboração de Projetos Culturais (Junho de
2010), entre outros.
A atuação da SEMUC também estava voltada para a participação em atividades
culturais de outras instituições e órgãos de Limoeiro do Norte e municípios vizinhos, como
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por exemplo: lançamento do CD de Zivaldo Maia (Projeto: O violão de Zivaldo); Exposição
do Artista Plástico Júlio Pitombeira, homenagem ao poeta Zé Cabloco do Córrego de Areia;
Festa Junina da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB); lançamento do livro “Lula na
Literatura de Cordel) de autoria de Crispiniano Neto; inauguração da sede do Instituto Brasil
de Dentro; do XI CEJARTE CULTURA 2009; inauguração da Biblioteca Cônego Misael
Alves de Sousa (FAFIDAM); 1 Mostra de Atividades sócio-culturais do projeto PROJOVEM;
Projeto de Valorização da Cultura do Vale do Jaguaribe (BNB); gravação do DVD da
Orquestra Sinfônica Carnaubeira; Reunião com a Associação Zé Pequeno de Artesanato
(AZPA); I Festival Regional Nossa Arte (APAE); lançamento do livro “Ciência e Tecnologia:
Pela paz e qualidade de vida” do deputados federal/CE Ariosto Holanda; da posse da nova
diretoria da diretoria da Associação dos Repentistas do Vale do Jaguaribe (ARVS); das
atividades realizadas na ALL (posse da direção e do novo conselho diretor, posse de novos
acadêmicos, aniversário da instituição e lançamento de livros) e de atividades que se
realizaram em outros municípios da região: Festa do município de Alto Santo, XIII Arrastapé
(Quadrilhas juninas de Jaguaribara), Conferência Municipal de Cultura da cidade de Russas e
I Conferência Municipal de Cultura de Quixeré (Relatório Geral das Atividades - SEMUC,
2009 e 2010).
Entretanto, a presença da SEMUC não se limitou apenas as atividades culturais, se
fazendo presente também através da participação, em atividades diversas desenvolvidas por
outras Secretarias e instituições do município, como por exemplo: Reunião do Conselho de
Desenvolvimento da Região Jaguaribana (CONDIRJA) e Consultores do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID); do Dia da água com a Comissão em Defesa do
Rio e o Conselho Municipal de Meio Ambiente; Feira do CINE/IDT; Feira Solidária da
Associação Projeto Paz e União; Solenidade do Prêmio Prefeito Amigo da Criança; Reunião
do Comitê de Entidades no Combate a Fome; Conselho Municipal do Direito do Idoso; 3
Seminário Regional de Políticas Públicas de Juventude; VII Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente; da Feira de Negócios da Região do Baixo Jaguaribe
(FENERJ); VII Conferência Municipal de Assistência Social; Fórum de debates sobre
educação; Feira de Ciência do Programa Integração (AABB); Seminário Nacional de Ciência
e Tecnologia do município; III Baile da Melhor Idade; 4 Conferência Municipal das Cidades;
Reuniões com a Defesa Civil; Reunião do Conselho da Mulher, comemoração do aniversário
da APAE; VI Encontro Regional de Ensino de Astronomia, entre outros tantas atividades
(Relatório Geral das Atividades - SEMUC, 2009 e 2010).
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Desta forma, as ações desenvolvidas pela SEMUC entre 2005 e 2010 revelaram-se
abrangentes quanto a sua respectiva atuação no cenário cultural local. A captação e a
promoção de eventos, a instituição de políticas culturais permanentes, o incentivo a formação
cultural, a valorização da cultura local e a própria ampliação do conceito de cultura, foram
ações significativas nesse período. Tal desempenho foi premiado nos anos de 2008 e 2010
com o Selo de Responsabilidade Cultural. Prêmio concedido pelo governo do Estado do
Ceará através da SECULT, como reconhecimento as ações que são desenvolvidas na área da
cultura, por prefeituras, empresas privadas e instituições.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na última década, especialmente a partir de 2003, as políticas culturais começaram a
adquirir um novo patamar no país. As ações na área da cultura ganharam um impulso até
então nunca visto na história do Brasil. A formulação e execução de políticas culturais
passaram a fazer parte da atuação do MinC, que consequentemente capilarizou essas ações
por todo o território brasileiro, adquirindo assim um caráter nacional.
Depois de um longo histórico de instabilidades, de políticas descontinuadas, de ações
pontuais e de uma percepção reducionista e restrita de cultura, as políticas desenvolvidas pelo
MinC começaram a dar lugar a ações contínuas, políticas permanentes e uma nova
compreensão de cultura e de seu respectivo papel na dinâmica da sociedade. Esse movimento
de valorização da cultura no plano institucional tem sido carreado por duas ações que buscam
dotar a cultura de sua real significância e importância para o desenvolvimento da sociedade.
Tanto o SNC como PCN, se constitui enquanto ferramentas que tem disponibilizado as
novas condições e estabelecido os rumos para as políticas culturais no Brasil na atualidade e
consequentemente vem preparando o terreno para os próximos anos.
Aprovado em Dezembro de 2010 no Congresso Nacional e sancionado no mesmo mês
pelo então presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, o PNC estabelece metas para
área da cultura para os próximos dez anos e vai buscar romper com a falta de planejamento a
médio e longo prazo, descontinuidades e interrupções que sempre marcaram o setor cultural
no nosso país. Independentemente do gestor e de cores partidárias, o PCN garante uma
estabilidade institucional extremamente importante para a cultura, na medida em que fixa
metas e objetivos a serem cumpridos num prazo de um decênio.
Já o SNC, em tramitação no legislativo federal, aproxima os três entes da federação
(municípios, estados e união) através de um pacto no processo de gestão e empreende uma
articulação com a sociedade na construção de políticas culturais, semelhante ao que ocorre na
saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS) e a educação.
Mesmo com toda essa movimentação no plano federal, estados e principalmente os
municípios de um modo em geral, ainda se ressentem de espaços institucionais no que se
refere ao trato da cultura no âmbito da administração pública.
Na maior parte dos municípios brasileiros, a cultura ainda não ganhou destaque
necessário e tampouco se evidenciou enquanto uma esfera fundamental para alavancar o
desenvolvimento local. A cultura tem sido tratada institucionalmente por um número
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considerável de municípios, como uma área periférica ou que não mereça uma atenção tanto
quanto outras áreas (saúde, habitação, mobilidade urbana, educação, etc).
Por outro lado, é importante ressaltar que a existência de uma Secretária de Cultura na
estrutura administrativa de um município, por si só não garante que o trato em relação a área
vá ser melhor ou mais eficaz, mas pelo menos demarca um espaço e legitima ainda que
simbolicamente o quanto o campo cultural é importante na sociedade.
Esse processo de institucionalização da cultura, em especial nos municípios, começou
a ocorrer principalmente a partir dos anos 90 e atualmente é reforçado e motivado pelo
contexto do momento, onde a discussão sobre o campo da cultura torna-se cada vez mais
presente nas diversas instâncias da sociedade e pela própria conjuntura de construção,
elaboração e implementação tanto do PNC como do SNC.
Toda essa discussão proporcionada pelo PNC e SNC exige uma disposição por parte
dos municípios em se adequar a essa nova engenharia institucional que vem sendo
desenvolvida na área da cultura no nosso país.
Como podemos observar ao longo do trabalho, a SEMUC está em consonância com
todo esse processo, na medida em que busca completar o seu SMC, através da elaboração do
PMC, da criação do FMC, da criação da lei de incentivo a cultura do município e da
reformulação do já existente Conselho Municipal da Cultura e do Turismo.
Já remonta há algumas décadas a existência de um espaço destinado a cultura na
estrutura organizacional do município de Limoeiro do Norte. No entanto, a partir de 2005, a
cultura passou a partilhar com o turismo a mesma pasta administrativa, quando foi criada no
referido ano a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo. Algo inédito na administração
municipal. Até então, a cultura já passara institucionalmente por diversas transformações e
reformulações, compartilhando com outras áreas (saúde, educação, esportes) o mesmo espaço
institucional, mas nunca com o turismo.
A análise empreendida acerca das políticas culturais desenvolvidas pela SEMUC nos
últimos anos revelou as mais diversas formas de ação da Secretaria e a conseqüente atuação
desta diante do cenário cultural Limoeirense. O investimento em eventos (captação e
promoção destes), a instituição de políticas culturais permanentes, os cursos de formação
cultural, a valorização da cultura local, ações pontuais e a ampliação do conceito de cultura
foram as características que se evidenciaram enquanto marcantes nesse período.
A captação de grandes eventos regionais, nacionais e até internacional foi uma das
características das ações executadas pela SEMUC de 2005 pra cá. O Encontro Mestres do
Mundo e o Festival Internacional de Trovadores e Repentistas são exemplos deste tipo de

102

ação. Porém, não foram simplesmente eventos que se caracterizaram de apresentações de
(grupos, bandas, artistas, etc) na praça, mas foram eventos que vieram acompanhados de
cursos, oficinas, palestras, seminários, encontros, entre outras atividades realizadas na cidade,
em datas a anteriores ou durante os dias de evento.
A realização de eventos promovidos pela própria SEMUC enquanto protagonista ou
enquanto parceira com outras instituições e grupos culturais locais, também estiveram
presentes no rol das ações da Secretaria. O Limoeiro Junino e o Festival de Sanfoneiros
representam essa modalidade de eventos que tiveram a atuação da SEMUC na condição de
promotora, organizadora e realizadora, seja como principal articuladora ou como parceira
fundamental para a realização do evento.
A proposição de políticas culturais permanentes também representou aspectos das
ações implementadas pela SEMUC nesse período. A instituição do programa Bolsa- Músico e
a Geminação estabelecida com a cidade portuguesa de Espinho legitimaram essa via da
política cultural continuada, que independentemente do gestor, tanto do executivo municipal
como do próprio gestor da Secretaria, está assegurado por lei, configurando-se como uma
política do município.
Há ainda as ações em processo de elaboração e que estão para ser aprovadas no
legislativo municipal, o que vai gerar uma maior estabilidade e segurança institucional e
administrativa para á área, não ficando esta a mercê de governo X ou Y e da boa vontade ou
não de prefeito Z ou W para investir esforços na área cultural.
Essas ações se referem ao fechamento do SMC, que depende consequentemente do
PMC (que vai estabelecer as diretrizes para as ações do município na cultura pelos próximos
dez anos), do FMC (que vai possibilitar a utilização de recursos próprio para o financiamento
de projetos, programas e atividades relacionadas a cultura) e da lei municipal de incentivo a
cultura (que vai proporcionar mais uma fonte de recursos a ser utilizada no campo cultural).
Com a aprovação do conjunto dessas ações, estará estabelecido todo o arcabouço
político e institucional para garantir o exercício das políticas culturais a médio e longo prazo.
Podemos destacar ainda as ações referentes a valorização dos elementos da cultura
local, bem como das manifestações artísticas e culturais da população do município, além é
claro dos cursos oferecidos pela Secretaria na área de formação (música, dança, teatro, artes
plásticas) e capacitação ( na área de museus, arte-educação, entre outras).
A SEMUC também passou por transformações no seu aspecto físico e na sua estrutura
administrativa no decorrer desses últimos seis anos. A SEMUC deixou de funcionar numa
sala na Secretaria de Educação e passou a ter sua sede própria com o advento da construção
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do Centro Cultural, que além de proporcionar um espaço para a Secretaria, possibilitou um
ambiente mais adequado para o exercício das artes e das diversas manifestações culturais
desenvolvidas no município assim como de outras atividades que não necessariamente sejam
vinculadas ao campo cultural. Desta forma, a SEMUC passou a ter sob sua administração
como equipamento cultural, não só o Centro Cultural, mas também a Biblioteca Pública
Municipal, que anteriormente estava sob a administração da Secretaria de Educação, sendo
transferida através de lei para a estrutura da SEMUC.
Tanto o Centro Cultural como a Biblioteca Pública Municipal, tornaram-se
fundamentais no conjunto de atividades desenvolvidas pela SEMUC. Os dois equipamentos
culturais proporcionaram uma nova dinâmica para o fazer cultural no município. No entanto,
ambos ainda demandam de certas condições específicas para que se completem enquanto
espaços destinados a fruição da cultura. O Centro Cultural se ressente da falta de
determinados equipamentos próprios, principalmente para o teatro (som, iluminação etc),
necessários ao funcionamento do lugar e a Biblioteca ainda funciona num espaço alugado,
não possuindo sede própria.
Dentre as mudanças ocorridas no campo cultural no plano federal nos últimos anos,
está uma mudança de orientação em relação a cultura, advinda da atuação do MinC e da
concepção de cultura que passou a ser adotada por este em suas ações. A cultura adquiriu uma
dimensão muito mais ampla, não se restringindo apenas as artes ou ao patrimônio o que levou
a uma abrangência jamais vista na atuação do MinC em toda a sua história. De uma dimensão
restrita e que se limitava quase que exclusivamente a uma definição fechada de cultura, as
políticas culturais passaram a ser norteadas por uma concepção que se caracteriza ou pelo
menos devem se caracterizar, por tomar a cultura a partir de uma dimensão simbólica, cidadã
e econômica.
No caso da SEMUC, ainda que de forma tímida e insuficiente, houve também nos
últimos anos certa ampliação do conceito de cultura. A atuação desta não se restringiu apenas
as questões culturais relacionadas ao patrimônio ou as artes. A participação da SEMUC em
diversas atividades do município demonstrou em alguma medida uma orientação que não se
limitou somente a uma concepção restrita de cultura, mas que procurou de alguma forma
ampliar o próprio horizonte cultural de sua atuação.
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