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RESUMO 
Este trabalho visa a análise do programa Agentes de Leitura conforme desenvolvido em 
caráter especifico no estado do Ceará, com o objetivo é observar a produção de sentido 
chancelado pelo Estado. Tal análise será feita através de um corpus constituído por meios 
de divulgação de caráter público (jornais, sítios eletrônicos e artigos científicos) e é calcada 
na hipótese de que o programa Agentes de Leitura do governo estadual do Ceará, representa 
uma tentativa de conversão de capitais. Não é objetivo deste trabalho chegar a conclusões 
mas  sim levantar novos questionamentos e provocações.  

PALAVRAS-CHAVE: Política Cultural; Políticas do Livro; Agentes de Leitura 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

É poética a idéia de pessoas que andam com mochilas cheias de livros fomentando a 

leitura, aguçando a curiosidade e promovendo informação em locais poucos privilegiados. 

È poético o nome. Representa toda uma estratégia de subjetivação da importância do livro 

para a construção da justiça social. Agente: substantivo, essência. Leitura: adjetivo, 

couraça. A quem se destina? São compreendidos? Não nos importa neste momento.   

Este trabalho visa a análise do programa Agentes de Leitura conforme desenvolvido 

em caráter especifico no estado do Ceará. Admitindo a leitura como o ato de produção de 

sentido, este trabalho buscará “ler” estes produtores de sentido. Para tanto, este sentido 

citado será compreendido como ação social motivada, nutrida de interesses racionalizados. 

Este sentido também se faz delimitador da amplitude dos significados que produz no 

público alvo do programa, tornando-os: amplos (difusos) ou restritos (diretos)2.  

O objetivo é observar a produção de sentido chancelado pelo Estado. Os Agentes de 

leitura são objeto que prescrevem a receita para o refluxo da pobreza e da miséria, 
                                                 
1 Mestrando do curso de Políticas Públicas e Sociedade da UECE – Universidade Estadual do Ceará. 
2 Amplos (difusos) são os significados não esperados no planejamento da política implementada, ultrapassam 
portanto a idéia de cumprimento ou não do que estava previsto como resultado a ser obtido por determinada 
política. Estes resultados que provém apenas do que foi cumprido dentre o que estava proposto são aqui 
compreendidos como restritos (direto). 



diagnosticando sonhos e prognosticando possibilidades, significando e interpretando os 

sentidos do Estado. 

A análise se baseará na hipótese de que o programa Agentes de Leitura, do governo 

estadual do Ceará (2002-2006), representa uma tentativa de conversão de capitais – a 

utilização de uma capital adquirido em campo  como a que fora feita pelo programa 

Agentes de Saúde em governo anterior. Pois, como no caso destes últimos, a estatização do 

programa visa a geração de um capital político através de seu potencial de consagração na 

mídia e de capilaridade representado pelo binômio - descentralização e participação - do 

programa. 

Por meios de divulgação de caráter público (jornais, sítios eletrônicos e artigos 

científicos) é que será feita esta análise. Assim, foi montado um corpus de análise de 

artigos e entrevistas coletados nos principais jornais do Ceará, onde, se tratasse do assunto 

dos agentes de leitura quer como temática central quer inserido no percurso de uma 

determinada entrevista.  

Além deste corpus de texto, no corpora analisado contém ainda o discurso oficial 

da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará sobre o programa coletado por meio do sítio 

eletrônico da mesma e artigos alusivos ao programa dos agentes de saúde que datam da 

década passada e que serviram como norteadores de como eram percebidos em análise 

estes atores. A aceitação das observações feitas nestes artigos citados servirá para não 

desviar o foco de análise deste trabalho, ou seja, o Agente de Leitura. 

Como questões norteadoras serão utilizados os objetivos específicos do programa, 

acrescidos de interrogações. Tais objetivos que também serviram de justificativa aos 

Agentes de Leitura, estão aqui apresentados conforme oficialmente divulgado em sítio 

eletrônico pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará: Subsidiar a atividade de agentes 

de leitura com remuneração complementar de renda (?); Socializar um acervo bibliográfico 

e realizar uma programação de leituras junto às famílias atendidas pelo projeto (?); 

Envolver a Comunidade como elemento de participação da sociedade civil nas ações do 

projeto (?); Estabelecer uma gestão compartilhada do Projeto (?); Executar parcerias com 

organizações governamentais e não governamentais (?).  

O que se pretende fazer não é responder se os objetivos específicos deste programa 

foram efetivados e/ou eficazes no que se propunham, mensurando acertos e erros, ou seja, 

buscando os resultados diretos. O que interessa a este trabalho e na utilização destas 



afirmativas convertidas em questões são as possibilidades que elas abrem para resultados 

difusos, o que escapou ao planejamento quando implementada a política. Logo, propõe-se 

uma provocação que leve a reflexões – ao invés de respostas - acerca do programa: Agentes 

de Leitura.  

Para a realização do trabalho proposto serão delimitadas as categorias necessárias 

para refletir sobre o objeto num breve referencial teórico. Em seguida será descrito o objeto 

e seu processo de formação histórica e, por fim, este trabalho desembocará em 

considerações (provocações) e reflexões sobre o objeto, estas sem qualquer intuito de serem 

decisivas ou conclusivas.  

REFERENCIAL TEÓRICO  

As políticas públicas resultam de um conjunto de intervenções que expressam os 

conflitos de interesses das camadas e classes sociais, como instrumento de uma luta pela 

detenção da hegemonia de um determinado campo da sociedade. A definição deste conceito 

exige mais do que este trabalho pode abranger. Em políticas culturais, a palavra cultura 

vem como adjetivo da política, como uma qualidade que lhe é empregado para obtenção de 

seus fins (EAGLETON, 2005a.) Logo, as Políticas culturais neste sentido, são os 

programas de intervenções e conjunto de iniciativas que não se dão de forma consensual, 

mas resultam de uma relação de forças interiores aos campos sociais cultural e político 

(BARBALHO, 2005b). 

Antes, cabe observar o caráter histórico e geográfico destas intervenções e conflitos, 

ou seja, compreender os elementos constituintes da democracia que permitem a construção 

das políticas públicas e sua recepção no Ceará.  

Vai longe o tempo desde que Toqueville defendendo a democracia como maneira de 

ser da sociedade enxerga na soberania do povo a forma que há de impedir os abusos 

despóticos, o individualismo e a centralização do poder, tal soberania só seria possível a 

partir da participação política. Para Marx e Engels, o conceito de participação não pode ser 

encontrado de forma isolada, estando sempre articulado a duas categorias do pensamento 

marxista: lutas e movimentos sociais. Logo a participação para estes tem um caráter 

revolucionário e é força motriz da luta de classes, a participação torna-se destarte sinônimo 

de emancipação e de realização dos indivíduos. Tal concepção teórica encontra um 

contraponto nas idéias de Schumpeter onde, os únicos meios abertos de participação para os 

cidadãos, é o voto para o líder e a “discussão”. (PATEMAN, 1992). 



O termo participação, como se vê, permite inúmeras interpretações, pois suas 

formas são inúmeras. Para Bobbio (1997), destas diferentes participações resultam em três 

níveis. A que é designada por “presença”3, a “ativação”4 e a “participação” no sentido 

estrito da palavra. Esta última é reservada para os casos onde o indivíduo de fato interage 

de forma direta ou indireta no processo decisório político. A contribuição direta é muito 

restrita, já a indireta se dá na maior parte dos casos e acontece por meio da escolha de um 

dirigente. Para o autor este terceiro nível de participação só é atingido através do 

alargamento da democracia representativa onde, esta seja substituída por formas de 

democracias mais diretas. A democracia direta seria a participação de todos em todas as 

decisões sem nenhum intermediário ou representante. Porém, isto se mostra inaplicável em 

sociedades mais complexas. (BOBBIO, 2005) 

Enfim, a literatura cientifico social e política tem dado enorme ênfase ao papel da 

participação política como meio para que se possa, ainda que de maneira indireta, ter 

parâmetros para interpretação das bases do processo de aprofundamento da democracia 

brasileira e também, da questão do envolvimento da sociedade no processo decisório sobre 

as políticas públicas no país, o que contribuiria para melhoria da eficácia e transparência 

dos serviços prestados pelo poder público (GOHN, 2001; DAGNINO, 2002). 

Assim, desde de que a redemocratização se fez valer na prática política os entes 

federativos buscam neste elemento democrático que é a participação fundamentos para 

implementação de determinadas políticas públicas. Ampliando o termo o Estado passa a 

procurar os indivíduos para que estes participem dos processos decisórios e legitimem as 

atitudes estatais. Tal prerrogativa permeou diversas áreas e âmbitos governamentais e na 

área da cultura no Ceará não foi diferente. 

O Estado do Ceará, através de seu Plano Estadual de Cultura (2003), definiu a parte 

que caberia a este princípio da participação almejada com a implementação de suas 

políticas: 

 “...deve fomentar a integração e não a subordinação ou a homogenização entre as culturas. 
Deve ainda evitar a perversão entre princípios culturais e os interesses vários que a ele se 
contrapõem, garantindo revitalização cultural das comunidades através de sua capacidade 
de autodeterminação, de auto-estima, de acesso à educação e de respeito à alteridade.” 
(CEARÁ, 2003) 

                                                 
3 Forma menos intensa e mais marginal com comportamentos receptivos ou passivos. 
4 O sujeito desenvolve uma série de atividades que lhe foram delegadas de forma permanente. 



Não podendo exercer a participação em todos os âmbitos do espaço público, quer 

por características demo ou geográficas como visto anteriormente. Os indivíduos traçam 

estratégias alternativas delimitam áreas de atuação onde buscam espaço e representação 

para suas necessidades.  

Estas áreas de atuação são inúmeras e dotadas de uma lógica própria, onde se visa 

deter ao menos nestas áreas e em face de quem dela participa o poder. Entendendo que seja 

a partir desta concepção que se traça uma estratégia de dominação por parte da camada 

hegemônica, as camadas sociais dominantes econômica e politicamente estruturam meios 

de desmobilizar e dominar as demais camadas, em suas variadas áreas de atuação.  

Estes meios de dominação podem variar desde a forma de educação que é 

implementada, às artes e a organização política e, como no caso aqui proposto, o poder 

público em forma de seus aparelhos institucionais. Para compreender de que forma se dá 

esta luta, este jogo, que tem por finalidade a premiação aos vencedores com a detenção do 

poder das áreas este trabalho se valerá da conceituação destas áreas enquanto campos. 

Campos (BOURDIEU, 2005) são espaços sociais de relações objetivas e 

específicas, como capital, investimento, lucro e ganhos próprios, crença, jogo de 

linguagem, produtos materiais, simbólicos e hierarquia. Assim, tomando a noção de campo 

conforme exposta, pode-se adaptá-lo enquanto aparato instrumental metodológico e 

conceber um Campo editorial, com as relações objetivas comuns aos “campos” e 

especificidades da área editorial. Logo, esse seria o espaço relativamente autônomo de 

produção e circulação de bens materiais e simbólicos referentes ao sistema editorial (livros, 

bibliotecas, produtos políticos, conceitos, problemas, análises, leituras etc) com suas 

instituições e agentes.  

Tais agentes (BOURDIEU, 2005) são sujeitos que lutam (jogam) pelo poder de 

conservar ou transformar os campos onde estão inseridos, ou seja, pela dominação 

(GRAMSCI, 2000). Esta dominação é aqui entendida como um sinônimo de hegemonia 

(GRAMSCI, 2000) sendo esta a capacidade de legitimação de visão de mundo, 

transformação ou conservação de preços materiais ou simbólicos, de alguns agentes 

(dominantes) em relação aos outros (dominados) do campo.   

É possível resgatar agentes e práticas produtivas de um outro campo ou contexto e 

inseri-los em novos contextos históricos, sociais e políticos. Este processo é a conversão de 



capitais (CANCLINI, 2006). Este termo será utilizado neste trabalho para descrever a 

forma como o Estado representado por um agente social reinveste seu capital simbólico em 

um lócus (campos) que não é o originário do capital que o agente detém, em busca de uma 

legitimação social simbólica em outros campos. 

OS AGENTES DE SAÚDE 

A Constituição de 1988 traduz a discussão feita dois anos antes acerca da 

necessidade de uma reforma sanitária, embora com cortes que mudaram o conteúdo inicial, 

um modelo de sistema de saúde diferenciado; fundamentado na reforma sanitária, expressa 

nos princípios de universalidade, equidade, participação e controle social. O conceito de 

saúde a partir daí visa a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem-estar 

social e individual. 

Saúde é, então, concebida como a conjugação e o resultado de uma gama de direitos 

que vão desde a posse da terra até o acesso a serviços de saúde. É importante destacar este 

conceito, uma vez que dele emanarão todas as ações que deverão ser desencadeadas para a 

consecução do preceito constitucional: saúde direito de todos e dever do Estado. Tal 

preceito constitucional é o mesmo repetido para outras áreas como: educação, habitação, 

alimentação e, porque não, cultura. Todas estas áreas fundamentam-se sobre os mesmos 

preceitos e são então direito de todos e dever do estado.  

A descentralização, outro princípio da reforma sanitária (e de outras áreas e 

reformas), passa a ser prioridade na implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), uma 

vez que garantiria a participação e controle social de forma mais efetiva. Rompendo dessa 

forma com a centralização das políticas governamentais, característica do período de 

exceção (1964/85). Neste momento, o federalismo e a conseqüente autonomia em relação 

ao governo central, são aspectos que merecem a atenção de todos quantos participam deste 

processo de implantação do SUS. 

O agente comunitário de saúde faz-se necessário neste contexto de amenização dos 

efeitos deletérios à saúde, gerados pelo modelo hegemônico, centralizado (no médico), 

tendo como locus central o hospital de grande porte, com alto consumo de tecnologia e 

equipamentos médico-hospitalares e medicamentos e, conseqüentemente, altíssimo custo 

para sua manutenção. 

No Ceará, em 1987, é implantado o Programa de Agentes de Saúde (PAS), com 

recursos próprios e vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, com sua coordenação, 



portanto, centralizada. Tal programa apresentava como especificidade o seu financiamento, 

viabilizado pelo próprio Estado. Tais financiamentos centralizados proporcionaram, na 

prática, poder de barganha do governo estadual junto aos municípios e comunidades onde o 

agente de saúde atuava. Principalmente após o programa ser premiado por órgãos 

internacionais de direitos humanos, neste caso a UNICEF.  

Esta geração de capital político através de uma política pública descentralizada, 

reverberou com a manutenção do grupo governamental no poder, tendo sido atribuído a 

este agente como aos líderes comunitários da época a força de reprodução e de controle 

social e político por parte dos detentores da hegemonia do poder local (ABU-EL-HAJ, 

2000). 

OS AGENTES DE LEITURA 

O Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras, da Secretaria de Re-

ordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) articula parcerias 

para que as populações das comunidades rurais, que não dispõem de bibliotecas, possam ter 

acesso ao livro, incentivando leitura em assentamentos da reforma agrária, em comunidades 

de agricultura familiar e de remanescentes de quilombos. 

O Ministério da Justiça viabiliza a produção das caixas-estantes que são fabricadas 

nas marcenarias de presídios estaduais. O acervo da biblioteca rural é formado com livros 

doados pelo Ministério da Educação (MEC), por editoras e por Organizações Não 

Governamentais (ONGs), além de títulos que são obtidos por doação de escritores e das 

populações urbanas por meio de campanhas. O Programa também conta com a parceria do 

da Missão Criança e dos bancos do Brasil/Projeto BB Fome Zero e Banco do Nordeste, que 

fornecem material de trabalho dos agentes de leitura e material para produção das Arcas. 

 A Arca já foi implantada em mais de 500 comunidades, de 11 estados brasileiros, 

sendo que 78 em comunidades quilombolas. Ao todo, o projeto já beneficiou mais de 37 

mil famílias com a distribuição de 93 mil livros. 

No Ceará a presença do projeto foi ampliada e, em abril 2005, foram beneficidos 

mais 75 assentamentos das regiões de Canindé, Tamboril, Itatira, Irauçuba, Paramoti, 

Caridade. A gama de áreas editoriais deste projeto, vai desde a literatura infantil, livros 

didáticos, paradidáticos até áreas de interesse específico de cada comunidade, como 

produção de abelhas, de algodão ou de outras culturas, tornaram-se disponíveis aos 

agricultores cearenses. 



Não obstante os investimentos feitos pelo governo federal nesta área o Ceará tem 

assegurado iniciativas de âmbito estadual. Como o fato ser o segundo estado a ter sua lei do 

livro, depois do Rio Grande do Sul. A lei estadual do livro saiu em dezembro de 2004. Em 

todo o ano de 2005, houve uma série de discussões para atender à demanda do MINC 

(Ministério da Cultura) de que cada Estado montasse sua câmara setorial do livro e da 

leitura. Junto à montagem da câmara, foi trabalhada a montagem do decreto de lei para 

viabilizar o que ela propõe. A lei pretende criar mecanismos de que a política do livro seja 

uma política de Estado e não de governo. A exemplo disto são as seguintes propostas: 

criação de orçamentos específicos e sistêmicos para bibliotecas, independente de quem 

esteja no governo, fazer com que todas as editoras enviem arquivos digitais de seus livros 

para a Biblioteca Pública, servindo esta como um depositário dessas obras, não podendo 

reproduzi-las. E por fim, promover a criação de espaços de leituras nas escolas, ter um 

comitê gestor da leitura permanente. 

Foi através da lei estadual do livro que se fundamentaram algumas ações especificas 

para os livros que até então não encontravam ressonância nas plataformas políticas, posto 

que as leis geram direitos. Os Agentes de Leitura (estadual) é uma dessas ações, sendo, uma 

proposta da Secretaria da Cultura do Estado (Secult) ao Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza (Fecop), a ser realizada em municípios do interior cearense e em bairros da cidade 

de Fortaleza com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em parceria com as 

Secretaria de Educação (Seduc) e de Ação Social (SAS) do Estado, associações 

comunitárias, organizações não governamentais e com secretarias de cultura e de educação 

dos municípios envolvidos com o projeto.  

Sua missão, num recorte do discurso oficial, é promover a democratização do 

acesso ao livro e aos meios da leitura como ação cultural estratégica de inclusão social e de 

desenvolvimento humano, por meio de atividades de socialização de acervo bibliográfico e 

de experiências de leituras compartilhadas como exercícios de cidadania, de compreensão 

de mundo e de ação alfabetizadora.  

Os Agentes de Leitura (são 175 agentes em atuação) percorrem os municípios (15 

municípios atendidos), distritos e bairros (5 bairros de fortaleza) através de atendimentos 

domiciliares e familiares (estima-se que tenha uma cobertura de 4.375 famílias), realizando 

empréstimos de livros e promovendo cirandas e rodas de leituras comunitárias, 

movimentando o acervo bibliográfico, despertando o interesse e o gosto pela leitura de 



maneira prazerosa, crítica, dinâmica e reflexiva. Democratizar o acesso ao livro e à leitura, 

descentralizando a informação, eis a síntese. 

Contudo, em sintonia com o objetivo do Fecop – Fundo de onde provém seu 

recurso, o projeto dos Agentes de Leitura abrange: ações profissionalização de jovens e 

adultos em comunidades de extrema pobreza e risco social5, criando alternativas de acesso 

e de difusão do conhecimento na área cultural, promovendo dessa maneira situações de 

formação e de crescimento local. O que o torna mais um projeto potencialmente “guarda 

chuva”, centralizado e com intuitos que vão além do acesso e democratização da leitura. 

Vale salientar que, ações com fundo de financiamento centralizado no Estado 

representam uma contra-corrente das práticas contemporâneas de financiamento de 

políticas públicas para cultura como fora mostrado por Pitombo (2006). demonstra a 

transferência de fundos exclusivamente estatais para fundos mistos ou privados, alicerçados 

em leis de incentivo e de benefício fiscal.  

Barbalho (2005a), constata que esta tendência fora aderida no Ceará o que remete 

ao fato de que a contra-corrente do programa aqui tratado lhe é próprio e não representa 

uma generalização acerca das políticas culturais implementadas pelo Estado do Ceará. 

Discorre ainda o autor acerca da utilização destas leis de incentivo para o marketing 

cultural oportunamente assumindo o lugar de um mecenato praticamente inexistente na 

história do Brasil.  

No caso especifico do objeto de estudo deste trabalho a ressalva reside no fato de 

que ao serem escolhidos livros, que já tem incentivo fiscal em seu processo produtivo, para 

a aquisição as editoras tem sua marca e seus produtos promovidos e em contrapartida o que 

leva o Estado dessa  relação comercial. A descentralização, via investimentos particulares e 

através de políticas fiscais promove marca do investidor em contrapartida ao investimento 

feito, porém, neste caso especifico de re-centralização a cadeia do livro ganha duas vezes. 

Através da sua lei especifica de incentivo e através da aquisição estatal.  

Isto não quer dizer que estas leis (do livro e de incentivo) sejam positivas ou não. 

Apenas constata que esta ação sendo implementada desta forma deve ter algum valor ou 

                                                 
5 A premissa da profissionalização, que é utilizada para a obtenção do recurso através do Fecop, se resume 
aos Agentes de Leitura na ocasião do curso de capacitação inicial que estes fazem qualificando a repassar 
conhecimentos, indicar livros adequadamente e ensinar as pessoas a “aprender a aprender” através do diálogo 
e da leitura.     



objetivo maior de interesse do governo do estado. Posto que, este não cogita a execução da 

hipótese de parcerias que constam nos objetivos específicos do projeto Agentes de Leitura.   

O SIGNIFICADO PELO SIGNIFICANTE 

A idéia de criar um programa de agentes de leitura que percorram locais de difícil  

acesso à leitura quer seja pela distância geográfica excludente como pelo distanciamento 

social distintivo, busca fundamentação histórica no modelo de agentes de saúde. Essa 

busca, também é uma busca por uma eficácia e legitimidade simbólica em uma prática 

política do passado. Uma estratégia de conversão de capitais.  

Este intuito se evidencia ao confrontar percepções da atuação, sentidos e 

significados dos agentes em questão. No trecho de um artigo que analisa a atuação dos 

agentes de saúde deparamos-nos com o seguinte:  

“O Agente de saúde é colocado como o elemento-chave do sistema na atenção primária de 
saúde; como o elo de ligação entre a comunidade e os serviços. Em síntese, como um deles 
disse: pau pra toda obra; o Papai Noel; o saco de pancadas. Por tudo isso se faz necessário 
analisar com maior profundidade o papel deste personagem.”(SILVA e RODRIGUES, 
1995) 

Entre um governo e o povo, agentes ou não, os  intermediários são fios condutores 

da tensão natural das políticas públicas, isto há em comum entre: agentes de saúde e 

agentes de leitura. Assim é necessária esta reflexão a respeito destes, como é necessário o 

alargamento desta reflexão para outros casos de intermediários entre Estado e Sociedade 

Civil. Os agentes assumem um papel de “salvadores” da sociedade, são chamados a realizar 

o árduo trabalho de fazer crer e ser Estado personificado, não como juiz-Estado, mas como 

cidadão-Estado.    

De forma nada sucinta a responsável pelo maior evento de livros do estado do 

Ceará, a Bienal, fala acerca da participação dos agentes de leitura no evento e de sua 

ligação gerativa com os agentes de saúde, não só isto como defende a idéia e uma 

sensibilidade familiar para colocar a leitura em pauta... talvez no lugar do pão. 

“...A Secult está preocupada com o fomento da formação de leitores. Um dos projetos mais 
importantes atualmente é o “agentes da leitura”, nascido mais ou menos dos agentes da 
saúde. Ele vai levar leitura à casa das pessoas, para sensibilizar as famílias...” (DIÁRIO DO 
NORDESTE – 13/08/2006) 
O fato é que a percepção que estes indivíduos fazem de si não se aproxima da 

finalidade dos agentes de saúde. Estes últimos traziam benefícios mais imediatos, tangíveis 

a médio prazo, tocavam onde dói.   



Uma metáfora para a leitura só se realiza se compreende que o reino destes agentes 

é imensurável, seus resultados são intangíveis e para poucos. A consagração (midiática por 

natureza) se dá na fala do “tipo histórico”6, do Agente de Leitura. Com nome persuasivo de 

Salvador, o agente, fala sobre seu fardo e das dores nas costas. Sua cruz é uma mochila de 

livros, seu calvário é o bairro do Genibaú. Seu evangelho de ajuda ao próximo...  este não 

necessitou de reconversão. 

“..Levando consigo a metáfora dos agentes de saúde, que vão nas casas orientar as famílias, 
Francisco Salvador levava a bolsa cheia de livros para dar aos moradores o acesso ao 
universo das literaturas brasileira e mundial. ‘Tem dias que pesa tanto. O ombro fica até 
dormente’, revela o agente [...] Segundo o agente de leitura, o contato com as famílias é o 
que gratifica todo o trabalho. ‘A curiosidade que eles têm pelos livros e a necessidade de 
ter alguém que as ajude a fazer algo diferente me satisfaz’, exalta...”(DIÁRIO DO 
NORDESTE, 29/06/2006) 
Uma estratégia de conversão como a que é aqui representada, não vai além de uma 

tentativa de resolver problemas estruturais recorrendo a um nomos7 que deu certo no 

passado e re-inserindo o mesmo, buscando igualar o significado na expectativa de que isto 

por si só traga mudanças ao significante.  

Até que ponto uma conversão/apropriação lingüística poderia provocar de fato uma 

mudança social ? Pode-se inferir que há um mercado-camuflado, num sentido de ações que 

gerem mídia com fins eleitorais, frente à Sociedade Civil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme fora estabelecido no início deste trabalho, o objetivo primordial seria o de 

analisar o programa dos agentes de leitura do estado do Ceará em busca de novas 

possibilidades para o programa mesmo que difusas, portanto, objetivou um levantamento 

de mais questionamentos e reflexões acerca do programa. 

                                                 
6 Este conceito advém de uma discussão na qual Adorno (2004) tece críticas ao caráter puramente heurístico e 
conceitual atribuído ao conceito de tipo ideal em Weber. O mesmo, não relutou em utilizar o vasto conteúdo 
histórico para fundamentar a criação de seus tipos ideais (Adorno cita os tipos de dominação). Porém para se 
valer desta provocação teórica de Adorno precisa-se, neste caso específico, suprimir a palavra “ideal” do 
conceito que serve apenas de ponte e referência da discussão adorniana e segundo porque o objeto em estudo 
não é ideal, é real e construído historicamente. O mesmo poderia se enquadrar ainda sob a conceituação de 
tipo exemplar de Weber sendo o elemento mais próximo e real de um tipo ideal. Isto se deu com através dos 
quarkers  na obra Ética protestante e o espírito do capitalismo.  
7 Bourdieu (2005) categoriza o nomes como a ação do Estado impor princípios de visão e de divisão legítima 
em matéria de representação figurada de mundo. É através de seu poder de nomeação, exercício da violência 
simbólica que o define, que o Estado rege a produção das citadas representações e reprime os modelos por ele 
considerado heréticos. 



Para saber a respeito dos questionamentos e novas indagações que puderam ser 

levantadas após esta análise é mister retomar as questões guias da mesma afim de 

confrontá-las, de maneira dialógica, com as questões erigidas neste trabalho. 

Dentro dos objetivos específicos que foram assumidos como questionamentos a 

serem analisados constata-se a idéia ainda elementar de política e Estado como um mercado 

de empregos. Subsidiar a atividade de agentes de leitura com remuneração complementar 

de renda (?); Socializar um acervo bibliográfico e realizar uma programação de leituras 

junto às famílias atendidas pelo projeto (?); Qual a capacitação adequada, a política de 

recepção, que garantirá que este ato de produção de sentido que a leitura não tolha no lugar 

de estimular a autonomia dos indivíduos? Tal questão erige desde a idéia de que além da 

necessidade de uma qualificação mínima estes indivíduos devem receber salários, não 

subsídios, parametrizado com as atividades exercidas de agentes públicos que são.  

Há duas questões que dizem respeito ao binômio: participação – democratização. 

Estas versam da seguinte forma a respeito do tema: Envolver a comunidade como elemento 

de participação da sociedade civil nas ações do projeto (?); Nada consta que a comunidade 

tenha participado na montagem da grade de livros a que estaria exposta. Na realidade a 

contratação dos agentes de leitura só foi concretizada, segundo o cronograma do projeto, 

após a aquisição do material de trabalho. Estabelecer uma gestão compartilhada do Projeto 

(?) Sobre o quesito gestão, esta questão é intrínseca às outras apresentadas e remete a mais 

questionamentos sobre o projeto, questões estas que podem ser sintetizadas em uma: Como 

compartilhar a gestão de algo que têm um fundo centralizado, composição hierárquica 

centralizada e não consta na participação de outras entidades representativas do campo 

envolvido em qualquer que seja a etapa do processo? 

Por fim, a questão da partilha do poder vem à tona. Executar parcerias com 

organizações governamentais e não governamentais (?) Cabe o questionamento da não 

existência de órgãos reguladores e de avaliação que acompanhem o projeto, tal questão 

deve ser feita de forma macro às políticas culturais. Como estabelecer vínculos com as 

organizações não governamentais e privadas no intuito de promover um acesso a Cultura? 

Como ter ações não excludentes e de eficácia de recepção que não haja como fonte de 

legitimação de uma hegemonia cultural, respeitando a diversidade e diminuindo as 

desigualdades sociais ?  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



ABU-EL-HAJ, Jawdat. A Mobilização do capital social no Brasil: o caso da reforma 

sanitária no Ceará. São Paulo: Annablume, 2000. 

ADORNO, T. W. Lições de Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2004. 
BARBALHO, Alexandre. A Modernização da Cultura: políticas para o audiovisual nos 

governos Tasso Jereissati e Ciro Gomes (Ceará /1987-1998). Fortaleza: Imprensa 

Universitária, 2005a. 

________. Política cultural. In: RUBIM, Linda (Org.). Organização e Produção da 

Cultura. Salvador: EDUFBA, 2005b. p. 33-51 

BOBBIO, N. O Futuro da Democracia: Uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2005. 

BOBBIO, N.; MATTEUCHI, H & PASQUINO, G. Dicionário de Política. Brasília, 

Editora da Universidade de Brasília, 1997.  

BOURDIEU, Pierre. O Poder simbólico. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2005. 

CANCLINI, Nestor Gracia. Culturas híbridas. 4ª Edição. São Paulo. EDUSP, 2006. 

GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. Plano Estadual de Cultura 2003- 2006. Fortaleza, 2003.   

DAGNINO, Evelina  Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo. Paz e 

Terra, 2001 

DIÁRIO DO NORDESTE http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=359146 

13/08/2006 12 PARAG 

DIÁRIO DO NORDESTE http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=268819 

07/08/2005 4 PARAG 

DIÁRIO DO NORDESTE http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=347826 

29/06/2006 9 PARAG 

EAGLETON, Terry. A Idéia de Cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005a. 

GOHN, Maria da Glória. Conselhos Gestores e Participação Sociopolítica. São Paulo, 

Cortez: 2001.  

GRAMSCI, Antonio.Cadernos do cárcere. vol. 3: Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 

2000. 

PATEMAN, C. Participação e Teoria Democrática. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1992. 

PITOMBO, Mariella. Temas contemporâneos. Sintomas dos deslocamentos de poder na 

gestão do campo cultural no Brasil – uma leitura sobre as leis de incentivo à cultura. 

Salvador: Editora FIB, 2006, v. 01, p. 56-62 



SILVA, Maria Josefina da; RODRIGUES, Rui Martinho.O agente comunitário de saúde no 

processo de municipalização da saúde http://www.fen.ufg.br/revista/revista2_1/02.htm, 

1995. 


