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RESUMO:  

O artigo em questão objetiva refletir sobre as trajetórias das políticas públicas no Brasil, 
seus desafios e impasses ao longo dos processos de institucionalização na área da 
cultura. Ao mesmo tempo, essas reflexões se consubstanciam através de um relato 
acerca da Secretaria da Cultura do Ceará, seu pioneirismo institucional, e sua 
performance referente às políticas de descentralização e democratização dos bens e 
serviços culturais no governo Lúcio Alcântara(2003-2006).  
 

Palavras-Chave: políticas públicas, cultura, Secretaria da Cultura do Ceará, 

descentralização, democratização. 

 

A Secretaria da Cultura do Ceará completou, no dia 06 de agosto de 2006, 40 

anos, sendo a mais antiga Secretaria da Cultura do Brasil. Este fato e feito são dignos de 

nota. Em plena ditadura militar, um coronel do Exército, Virgílio Távora, decide 

desmembrar a Cultura da Secretaria da Educação.  No relatório de Atividades da Secult 

em 1982, afirmava o então Secretário da Cultura Manuel Eduardo Pinheiro Campos: 
 

“O Ceará pode, com muita razão, rejubilar-se pelo pioneirismo da instituição de 
referido órgão... Hoje, vários Estados contam, na sua estrutura administrativa com a 
Secretaria de Cultura e aumentam de insistência os apelos no sentido de que o Governo 
Federal desdobre o Ministério de Educação e Cultura, para haver condições 
indispensáveis ao enriquecimento das atividades culturais no país, o que vale dizer à 
mentalidade criativa reclamada pelos anseios progressistas do povo brasileiro”. 
(Campos in Guedes: 2006,13) 

 
A primeira Secretaria da Cultura do Brasil cria em 1967, através do seu 

Departamento de Publicação e Documentação, uma revista dedicada à cultura. Sua 

proposta editorial era arrojada pois, naquele tempo, já se propunha discutir idéias, 
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valores e atitudes relativas ao campo cultural. Dessa forma, constitui-se o discurso do 

seu Conselho Editorial: 
 

“É esta revista que nós, os da Secretaria de Cultura do Ceará, entregamos ao 
público, aos homens de cultura, aos estudiosos do Ceará e do Brasil, convencidos de 
que, no plano nacional- por vezes tão carente de uma visão de conjunto das virtudes e 
possibilidades que se concentram em determinadas áreas geográficas do país-, possa, 
uma publicação desta natureza, atuar como elemento não só divulgador, mas ainda, por 
assim dizer, unificador do caráter brasileiro em matéria de cultura.” (Id.Ibid. 17) 

 
Uma revista cearense que desejava contribuir para “a unificação do caráter 

brasileiro em matéria de cultura” na década de 60 é representativa e contribui para  nossa  

reflexão sobre a fragilidade e a instabilidade das políticas públicas de cultura em nosso 

país. No discurso da “Revista Aspectos” encontramos um primeiro dilema sempre 

presente nas relações entre Estado e Cultura no Brasil. inicialmente, observamos a 

tentativa dos nossos intelectuais de esboçar uma “identidade nacional” para o Brasil. 

Nesse caso, as representações hegemônicas desta dita “identidade brasileira” variam 

historicamente, ora associadas a uma ou outra camada social do país . A “Revista 

Aspectos” e seu discurso “unificador” simboliza esta ideologia que empresta significado 

limitador à cultura, compreendendo-a como o conjunto de manifestações culturais 

produzidos e consumidos pela elite brasileira.  

No caso do Ceará, essa elite intelectual, desde o século XIX, tem precocemente 

expressão nacional. Estado de colonização tardia, habituado historicamente ao flagelo 

das secas, de economia vulnerável e dotado de estruturas políticas oligárquicas, o Ceará 

destacou-se cedo através dos seus intelectuais que contribuíram de forma substanciosa 

para as primeiras discussões acerca da cultura brasileira. Capistrano de Abreu, Farias 

Brito, Clóvis Bevilacqua, José de Alencar, são alguns dos nomes cearenses que fizeram 

parte, pelos seus dotes intelectuais, das elites brasileiras. Essa efervescência intelectual 

produzirá frutos interessantes para o Estado: a Academia Cearense de Letras será a mais 

antiga do país surgindo antes da Academia Brasileira de Letras. A Padaria Espiritual, 

movimento artístico e literário cearense, anuncia uma estética brasileira muito antes da 

Semana de Arte Moderna de 1922.  

Feitos históricos são frutos do caráter visionário de alguns. Raimundo Girão, 

historiador e primeiro Secretário da Cultura do Ceará, em 1946 já definia diretrizes para 

uma política pública de cultura, no seu discurso proferido no I Congresso Cearense de 

Escritores: 
 



“A vitalidade intelectual do cearense não é mais objeto de dúvida. Viceja e 
floresce abundantemente a árvore da inteligência nesta, que, para símbolo de esplendor 
mental, se costuma denominar de – Terra de Alencar. Frutos se esbanjam, nascidos dessa 
força criadora porém murcham nos galhos, à falta de quem os colha”. (Id. Ibid. 14) 

 
Em um primeiro momento, Girão confirma a força criadora e a vitalidade 

cultural dos cearenses, ao mesmo tempo que denuncia a inércia do Estado em 

reconhecer e fomentar esta riqueza. Mais adiante acentua o tom de sua denúncia, 

evocando o caráter patrimonialista de nossas elites: “...E a verdade é que não possuímos 

bibliotecas senão as particulares, não possuímos arquivos senão os particulares, não 

possuímos museus e coleções senão particulares.” (Id.Ibid.15) 

Por outro lado, revela sua preocupação quanto à estruturação de uma política 

pública para a cultura no Estado, política esta fruto da institucionalização do próprio 

setor cultural: 
 

 “Vibração dos homens de pensamento, todos querendo fazer; inércia do 
governo, nada querendo fazer. Mas a inércia é muita vez energia em potencial 
transformável em movimento. E podemos fazer o governo mover-se. Diremos em 
termos mais claros: as atividades culturais do Ceará gritam por uma sistematização, um 
carreamento lógico. A dispersão há de ser metodização... O Estado bem poderia, e 
estamos certos que poderá, criar...uma Secretaria de Cultura, que compreendesse, num 
conjunto único, a Biblioteca, o arquivo Público, o Museu Histórico, o Serviço da 
Cultura, Divulgação e Diversões Populares, o Teatro e a Imprensa Oficial, todos 
devidamente entrosados numa estrutura bem pensada e melhor realizada.... Proponho 
então que o Congresso, pelo modo que julgar mais acertado, sugira ao Governo 
Estadual... a criação de uma Secretaria da Cultura...que recomende a cada congressista, 
trabalhar como puder pela efetivação da idéia, individualmente ou nas associações de 
que fizer parte...tudo com o objetivo de fazê-la vitoriosa, quando reunida a Assembléia 
Constituinte do Estado, na futura Constituição Estadual” (Id. Ibid. 15) 

 
Raimundo Girão antevê a necessidade da criação de sistemas de equipamentos 

culturais sob a orientação de uma Secretaria especialmente voltada para o fomento à 

cultura. Ousa ainda mais. Pede ao Estado que não se limite a criar ações dispersas e 

assistemáticas nesse domínio, que institucionalize suas ações a partir do seu ordenamento 

jurídico. Por último, incita os políticos do Estado a tomarem para si este desafio, para 

tornarem-se representantes do povo no que concerne aos seus “direitos culturais”. A luta 

do historiador Raimundo Girão não foi vã. Seu discurso, ainda tão atual, embora 

realizado há 60 anos atrás, foi ouvido 20 anos depois com a criação da Secretaria da 

Cultura do Ceará.  

Ao analisarmos as relações entre Estado e Cultura no Brasil, constatamos que é 

muito reduzida a atenção dada por políticos em geral e cientistas sociais às políticas 

públicas da área cultural, sejam elas oriundas de órgãos federais, estaduais ou 



municipais. Políticas de Cultura não estão presentes nos discursos dos candidatos ao 

legislativo ou ao executivo, embora todos se refiram à importância e à riqueza de nossas 

expressões culturais. Se o país adotou alguns princípios para sua política econômica, os 

quais vêm se mantendo, apesar das mudanças de governo, não temos notícia no país de 

uma política cultural capaz de manter-se ao longo do tempo e consolidar-se através de 

planos, indicadores, avaliação de metas e aferição de resultados.  

No Brasil, as ações de cultura mantiveram-se tradicionalmente dispersas em 

diversos órgãos federais, estaduais e municipais, órgãos desvinculados do Ministério e 

das Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura. Vale, nesse caso, ressaltar que a 

pobreza dos orçamentos destinados à área cultural simboliza o desprestígio e a  

invisibilidade das políticas públicas para a cultura no país. Por outro lado, a ausência de 

diretrizes claras sobre os limites da intervenção do Estado na área cultural  provoca, em 

muitos casos, ou um confronto aberto de posições radicalmente antagônicas levando à 

paralisia decisória, ou uma certa tendência a evitar projetos mais ousados e a privilegiar 

um grande número de pequenas ações... Disso resulta uma atuação clientelista e 

assistencialista das agências de fomento cultural , clientelista porque se restringem a 

atender, de maneira geralmente passiva, as demandas da clientela própria da área 

artística em geral. O objetivo dessas demandas é sempre o mesmo: recursos financeiros 

para um determinado projeto cultural; assistencialista porque tendem a apoiar as 

atividades culturais compreendendo-as como processos de socialização.(Miceli:1984, 9)  

No momento histórico em que o Ceará criava a primeira Secretaria de Cultura do 

país, a busca de uma “identidade nacional” passa a ser orientada pela elite militar 

responsável pelo golpe de 1964. Nesse período, as ideologias que erigem um “caráter 

nacional brasileiro” enfatizarão as expressões culturais populares como aquelas 

representativas de um ethos brasileiro. Assim, ao lado do surgimento de uma indústria 

cultural brasileira, os símbolos da “identidade nacional” passam a ser símbolos 

telúricos, retirados das classes populares e manipulados pelo Estado a serviço de uma 

“unidade nacional”.  

Embora o Ministério da Educação e Cultura se institucionalize a partir da Lei n. 

1920 de 25 de julho de 1953, somente em 1975, na Gestão Ney Braga, cria-se e 

implanta-se uma Política Nacional de Cultura, política esta inserida nas metas de 

desenvolvimento social do governo Geisel, que buscava criar diretrizes e integrar 

programas culturais dos diversos órgãos públicos (Id.Ibid,57). Apesar da criação de 

organismos culturais como a Embrafilme, o IPHAN, a FUNARTE, o Instituto Nacional 



do Livro, o Instituto Nacional de Artes Plásticas, as Fundações Casa de Ruy Barbosa e 

Joaquim Nabuco, a institucionalização da cultura não encontrou terreno fértil capaz de 

produzir políticas públicas permanentes para o setor. Há, no entanto, grandes avanços 

na própria concepção de significados para a cultura, valendo sublinhar a sua conexão 

com a expressão “justiça social”. Fala-se pela primeira vez de uma cultura não mais 

fruto das elites intelectuais, mas como um conjunto de criações de todos para todos, 

conceituação algo vaga e imprecisa mas notável em seu tempo. Ressalte-se aqui o início 

de um novo relacionamento entre cultura e o Estado, cultura não mais vinculada a um 

ideário de segurança e de identidade nacional, mas voltada a uma visão de 

desenvolvimento humano centrada nas diferenças e na diversidade das expressões 

culturais brasileiras, conforme se lê: 
 

“Uma pequena elite intelectual, política e econômica pode conduzir, durante algum 
tempo, o processo do desenvolvimento. Mas será impossível a permanência prolongada de 
tal situação. É preciso que todos se beneficiem dos resultados alcançados. E para esse feito 
é necessário que todos, igualmente, participem da cultura nacional” (Id. Ibid. 99).  

 
Desde a “Política Nacional de Cultura” dos anos 70, o Estado brasileiro tem 

vivido períodos alternados de subsídio e de omissão no que concerne o fomento de suas 

atividades artísticas e culturais. Quanto menos os bens e produtos brasileiros se inserem 

em uma “economia da cultura”, mais demanda-se do Estado o seu financiamento, mais 

dependentes do Estado se mantém estes segmentos artísticos. Nas décadas de 80 e 90, 

podemos observar uma postura defensiva do Estado na área da cultura, o qual permite à 

iniciativa privada as melhores oportunidades de investimento e faturamento no campo 

da produção cultural (Id. Ibid. 100). Os deveres do Estado perdem terreno junto ao 

empreendedorismo do privado, que, graças à estrutura do capitalismo mundializado, 

gera seus próprios valores de legitimação. Com o novo século, observamos um processo 

de “culturalização” da vida social, conforme nos adverte Muniz Sodré (Id. Ibid. 141): 
 

“Nesse ‘livre’ mercado cultural, a forma produtiva, ao contrário da cultura 
‘elevada’, é acionada pela motivação econômica do retorno do capital, do lucro ... Com 
os novos dispositivos do mercado cultural, abre-se a oportunidade para que as classes 
dirigentes de certo modo ‘corrijam’ um fracasso histórico: a integração das diversas 
camadas sociais (burguesia, classes médias, operários, subempregados) através da 
cultura objetivada, da culturalização... a estrutura da economia capitalista volta-se para a 
esfera da cultura como um meio de fornecer aos diversos grupos sociais modelos 
universais de comportamento, como um meio de organizar massas”. 

 
Em 2003, assumi a gestão da Secretaria da Cultura do Ceará, 36 anos após o 

historiador Raimundo Girão. Décadas passaram mas perguntas acerca das políticas 



públicas para o país continuam sem resposta: para que serve uma Secretaria da Cultura 

num Estado pobre e desigual como o Ceará? para que serve uma Secretaria da Cultura 

num governo que objetiva neutralizar desequilíbrios regionais, promover 

desenvolvimento a partir da inclusão social? Se os bens e serviços culturais estão se 

tornando o grande insumo da economia do turismo e do lazer, se a criatividade, mais do 

que o capital e o trabalho, é a essência destes bens e serviços, haverá um novo papel a 

ser desempenhado pela Secretaria enquanto formuladora de uma nova estratégia de 

desenvolvimento? 

Decidi, num primeiro momento, realizar um grande seminário nacional cujo maior 

objetivo era o de esboçar um diagnóstico sobre a cultura no país. Em março de 2003, em 

Fortaleza, o seminário Cultura XXI foi palco de inúmeras manifestações, demandas e 

sugestões que buscavam contribuir e enriquecer nossa reflexão sobre a construção de 

políticas públicas conseqüentes para a cultura no governo Lúcio Alcântara. No seu 

discurso em Fortaleza, o ministro Gilberto Gil defendeu a retomada de uma Política 

Nacional de Cultura, fundamentada no resgate da dignidade dos brasileiros. Para tanto, 

propunha uma  nova reflexão acerca dos significados da cultura: 
 

“Falo de cultura não no sentido das concepções acadêmicas ou dos ritos de uma 
"classe artístico-intelectual". Mas em seu sentido pleno, antropológico. Vale dizer: 
cultura como a dimensão simbólica da existência social brasileira. Como usina e 
conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Como eixo construtor de 
nossas identidades, construções continuadas que resultam dos encontros entre as 
múltiplas representações do sentir, do pensar e do fazer brasileiros e a diversidade 
cultural planetária. Como espaço de realização da cidadania e de superação da exclusão 
social, seja pelo reforço da auto-estima e do sentimento de pertencimento, seja, também, 
por conta das potencialidades inscritas no universo das manifestações artístico-culturais 
com suas múltiplas possibilidades de inclusão socioeconômica. Sim. Cultura, também, 
como fato econômico, capaz de atrair divisas para o país - e de, aqui dentro, gerar 
emprego e renda”. 

 
No meu discurso de posse, eu havia definido diretrizes para uma política pública 

de cultura muito semelhantes aquelas propostas pelo Ministro. Essa política me 

conduzia a quatro grandes desafios: a cultura deveria ser planejada e gerida 

estrategicamente; a cultura deveria promover a auto-estima e a diversidade de expressão 

entre comunidades e povos; a cultura deveria ser um instrumento de empregabilidade e 

de redistribuição de renda; a cultura, enfim, a cultura deveria promover a inclusão social 

e a consolidação da cidadania. Sabíamos, como sabia o Ministro que, para vencermos 

estes desafios, não poderíamos tratar a cultura, em pleno século XXI, e, particularmente 

em um estado pobre como o Ceará, como um produto para “eleitos”, resumindo-a à 



perspectiva das artes eruditas e acadêmicas. Considerávamos que a dimensão cultural 

deveria estar inserida em qualquer ação de governo. 

O Seminário Cultura XXI resultaria no lançamento do “Plano Estadual da 

Cultura (2003-2006)”, o qual trazia um valioso subtítulo: “Valorizando a diversidade e 

promovendo a cidadania cultural”. O Plano Estadual da Cultura buscava responder às 

perguntas acima referidas: uma Secretaria Estadual da Cultura legitimaria sua existência 

menos pela quantidade de suas ações e apoios pontuais a projetos culturais do que pela 

formatação de uma política pública capaz de reconhecer nossa diversidade cultural, 

valorizando-a e fomentando-a nos seus diversos significados e possibilidades. E mais. 

Sua política não seria voltada unicamente aos protagonistas do campo cultural, mas à 

população do Estado. Ao mesmo tempo, seus programas induziriam novas perspectivas 

para o desenvolvimento social, revendo o papel da cultura na economia do Estado, 

considerando-a uma estratégia de desenvolvimento regional e sustentável. Por fim, a 

Secretaria exercitaria uma ação transversal face às outras pastas do Governo, visão esta 

exemplificada pela reflexão de Ulpiano Bezerra de Menezes na abertura do Plano: “ No 

tocante a políticas públicas, o importante seria saber não somente qual a política pública 

de uma Secretaria ou de um Ministério da Cultura para os teatros, a música, o cinema, a 

literatura, o patrimônio cultural, os museus e arquivos, o folclore, a culinária tradicional, 

o artesanato, o lazer e os espetáculos etc, mas qual a dimensão cultural nas políticas de 

habitação, de saúde, transportes, política econômica, administrativa ou previdenciária, 

assim por diante...”(Plano Estadual da Cultura (2003-2006), 2003)  

A Secretaria da Cultura no Ceará construiu seus programas a partir das seguintes 

diretrizes:  

� A cultura passa a ser tema transversal a todos os eixos do governo, aqui 

citados: Ceará Empreendedor (os papéis da cultura no mundo do trabalho), Ceará Vida 

Melhor (os papéis da cultura na qualidade de vida), Ceará Integração (os papéis da 

cultura nas sociabilidades e interlocuções entre grupos e instituições, Ceará a Serviço do 

Cidadão (os papéis da cultura na gestão pública); 

� A Secretaria da Cultura define como sua Missão “a promoção da cultura como 

princípio fundamental de valorização do homem, propondo e desenvolvendo políticas 

para a inclusão social através da cidadania cultural”; 

� A Secretaria da Cultura define como sua Visão de Futuro “o reconhecimento 

de suas políticas de fomento à diversidade cultural regional assim como da 



transversalidade de seus programas para a realização da inclusão social e a construção 

da cidadania a partir da cultura. 

Constituíram-se princípios norteadores da Política Cultural do Ceará definida no 

Plano Estadual da Cultura (2003-2006) 

� O respeito à diversidade cultural; 

� A participação e compartilhamento da gestão; 

� A autonomia e a autodeterminação para fixar suas própria metas, eleger seus 

valores e determinar-se por eles; 

Foram definidos como os principais desafios da Secretaria da Cultura do Ceará: 

� Afirmar a cultura como fator de inclusão social e de desenvolvimento local e 

regional, promovendo a cidadania cultural e a auto-estima do cearense; 

� Favorecer a transversalidade da cultura nas ações das secretarias do Estado e 

municípios, identificando, fomentando e integrando as vocações culturais regionais; 

� Promover o empreendedorismo cultural e o desenvolvimento econômico na 

área da cultura; 

� Implantar gestão estratégica, aberta a parcerias e focada na qualidade de seus 

produtos e serviços. 

A partir dos pressupostos aqui apontados, a Secretaria da Cultura definiu os 

seguintes programas: 

1. Gestão do conhecimento na área cultural 

2. Valorização das culturas Regionais 

3. Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

4. Apoio à criação artística e cultural 

5. Gestão pública eficaz e compartilhada 

O programa “Valorização das Culturas Regionais” foi definido como o “carro 

chefe” de nossa gestão, pois simbolizava as principais diretrizes de nossa política de 

cultura: a descentralização e a democratização. Graças a ele, passamos a estender as 

ações da SECULT às diversas regiões do Estado, reconhecendo suas múltiplas vocações 

culturais, abrindo, enfim, canais de interlocução com todos os agentes do campo 

cultural no Estado.  

Sabíamos, no entanto, como sabia Raimundo Girão, da necessidade de criarmos 

um “leito institucional” capaz de legalizar e legitimar nossos programas e projetos. Por 

isso, assumimos junto ao Ministério da Cultura, o desafio de criar um Sistema Estadual 

no Ceará, capaz de apoiar e conduzir a descentralização e democratização dos 



programas federais e estaduais de fomento à cultura. Iniciamos nossa empreitada pelo 

reforço às instâncias de participação dos representantes das artes e da cultura no Estado. 

Para tanto revitalizou-se os Conselhos Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico 

e Cultural e o Conselho Estadual da Cultura, criou-se 11 Fóruns Regionais de Turismo e 

Cultura em todo o Estado( fomentando a parceria entre os municípios da mesma região, 

com o objetivo de enfatizar os papéis do “turismo cultural” para o desenvolvimento 

regional) apoiou-se ainda a criação de dezenas de secretarias municipais de cultura, 

conselhos municipais de cultura e respectivas legislações para a criação de fundos 

municipais, leis municipais de incentivo à cultura  assim como de associações artístico-

culturais em todo o Estado.  

Por outro lado, com o novo Sistema Estadual de Cultura, trabalhou-se no 

aprimoramento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, buscando adaptá-la à nova 

legislação federal, base do Sistema Nacional de Cultura. A nova legislação passou a 

garantir pelo menos 50% dos recursos do Fundo Estadual de Cultura para projetos 

advindos do interior do Estado. Os resultados são animadores. Fomos o primeiro estado 

brasileiro a aderir ao Sistema Nacional de Cultura junto aos seus 184 municípios. 

Dentro do Programa Valorização das Culturas Regionais, o projeto “Cultura em 

Movimento: Secult Itinerante” se propôs a percorrer todo Estado com o objetivo maior de 

difundir e aplicar os programas de descentralização e democratização dos produtos e 

serviços culturais a todos os cearenses. No seu caminhar, a Secult mapeou o patrimônio 

cultural material e imaterial, cadastrou  artistas e profissionais da cultura, assessorou 

prefeituras, criou sistemas estaduais de bibliotecas, museus, teatros, arquivos, centros 

culturais e bandas de música, além de ter oferecido cursos na diversas linguagens artísticas 

além de capacitação nas áreas de gestão, produção cultural educação patrimonial. O Projeto 

buscou revelar a riqueza cultural que o próprio Estado desconhecia criando um produto 

fundamental para a definição de políticas culturais: um sistema estadual de informações 

culturais. Ao conhecer e reconhecer o potencialcultural do Ceará, devolveu ao homem sua 

auto-estima. O projeto “Mestres da Cultura Popular de forma pioneira no país produziu uma 

legislação de fomento ao nosso patrimônio imaterial. Hoje 36 mestres são sustentados pelo 

Estado em troca da transmissão para os mais jovens de seus saberes e fazeres. Ao mesmo 

tempo, através de uma política de editais em todas as linguagens artísticas (música, dança, 

teatro, literatura, artes visuais, audiovisual) e nas diversas manifestações culturais 

(gastronomia, festas etc) democratizou-se recursos, fomentando as diversas produções 



culturais do Estado e permitindo aos seus protagonistas a possibilidade de aperfeiçoamento 

de seus produtos e serviços culturais. 

Estamos nos aproximando a passos firmes da construção de um Sistema 

Nacional de Cultura para o país, onde recursos, competências e programas da União, 

Estados e Municípios se articularão em nome de um “federalismo cultural,” que 

garantirá a continuidade de política públicas, independentemente de governos, para 

todos os brasileiros. Afinal de contas, a preservação do nosso patrimônio cultural, a 

cooperação técnica, a construção de redes de equipamentos culturais (bibliotecas, 

teatros, museus, centros culturais, arquivos, salas de cinema etc) são tarefas que dizem 

respeito a todos os entes federados.  

Para concretizarmos o Sistema Nacional devemos criar e consolidar os Sistemas 

Federal, Estaduais e Municipais de Cultura. Quanto maior a integração e a articulação 

entre eles, mais eficazes seremos no conhecimento e reconhecimento da nossa 

diversidade e riqueza cultural, transformando em um ativo fundamental para o nosso 

desenvolvimento social, econômico e espiritual. O Ceará fez a sua parte e ofereceu um 

grande exemplo ao país nesta construção ainda abstrata, mas tão importante para todos 

nós. Sabemos que muito ainda há de ser feito. Mas plantamos muitas sementes que já 

vicejam. Acreditamos que a “cidadania cultural” tem fundamentalmente duas vocações: 

afirmar os direitos e deveres dos indivíduos face às suas culturas e às demais culturas; 

determinar os direitos e deveres de uma comunidade cultural frente às demais 

comunidades culturais. Para isso é necessário que se defina uma política cultural que 

fomente a livre expressão de indivíduos e comunidades, garantindo-lhes meios para que 

estabeleçam objetivos, elejam valores, definam prioridades, controlando, enfim, os 

recursos disponíveis para alcançar seus objetivos a partir de suas crenças e valores. 
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