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Resumo 
 

Este não se propõe a ser um artigo científico, mas um compartilhamento 
generoso de um relato de experiência na área de formação cultural, realizada durante o 
ano de 2006 na gestão da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará – SECULT, sob um 
ponto de vista absolutamente particular e pragmático. Trata da realização de um curso 
inovador elaborado pela equipe da SECULT, denominado; Oficina de Processos de 
Elaboração de Planos Municipais de Cultura direcionado a gestores culturais de 
municípios cearenses com o intuito de ampliar as ações da SECULT voltadas para a 
criação e implementação dos sistemas municipais de cultura, visando a consolidação 
dos sistemas Estadual e Nacional de Cultura.  
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Introdução  

  Na ultima década acompanhamos um “BUM” de valorização da arte e da 

cultura, como ferramenta social de desenvolvimento, por vários segmentos de nossa 

sociedade. A intervenção do Estado na cultura se dá com o Estado novo de Getúlio 

Vargas cuja intenção é construir uma imagem de brasilidade a firmando uma 

“identidade nacional” para interesses deste governo. É a partir nos anos 30 e 40 que 

vários institutos culturais são criados e ainda que muito se fale em discursos políticos e 

mais recentemente no âmbito acadêmico; o tema cultural - como ferramenta de 

desenvolvimento fomentada pela esfera pública brasileira - ainda engatinha no sentido 

de firmar-se enquanto política pública consistente tanto teórica, quanto em sua prática, 

pelos Estados e municípios de nosso país.  
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Na atualidade contamos com uma verdadeira proliferação de estudos e práticas culturais 

que articulam cultura e identidade, cultura e desenvolvimento, cultura e uma 

diversidade de outros dispositivos sociais, confirmando o espaço e o valor adquiridos 

pela cultura, o que nos atenta ao fato de que o campo cultural exige crescentemente que 

sejam formados indivíduos para as novas profissões associadas às instituições, que 

funda; às linguagens especializadas, que constitui; às simbólicas próprias, que tece; aos 

sistemas de valores específicos, que faz emergir etc. A experiência de formação aqui 

relatada, foi desencadeada a partir de necessidades surgidas no exercício desta gestão e 

construída de forma coletiva por uma equipe comprometida em dar o suporte necessário 

aos gestores e atores culturais de nosso Estado. 

Em 2006 assumimos junto a Secretaria do Estado do Ceará a Coordenação de 

Capacitação do Projeto Secult Itinerante, ação de caráter científico cultural que tinha 

por premissa básica facilitar o desenvolvimento de processos culturais em todo o Estado 

do Ceará - de agosto de 2005 a julho de 2006 percorreu  as dez macrorregiões do Estado 

- promovendo e valorizando a cultura regional, através de eventos estruturantes, ao 

mesmo tempo em que proporcionava serviços institucionais, mapeando seu patrimônio 

histórico cultural material e imaterial, oferecendo capacitação no campo da cultura e 

sistematizando posteriormente a experiência.  

Hamilton Faria em seu artigo “Desenvolver-se com Arte”, editado pela revista do 

Instituto Polis sintetiza muito bem a visão desta gestão quanto à promoção de 

desenvolvimento cultural local: 

“Desenvolvimento cultural local é um processo pelo qual se resgatam 
identidades, criam-se parâmetros públicos que valorizam a cultura local. 
Entende-se o município enquanto espaço cultural onde a qualidade de vida inclui 
a construção da cidade real e do imaginário urbano.” (Hamilton Faria) 

 

BREVE RELATO SOBRE A AÇÃO DE CAPACITAÇÃO. 

A Ação de Capacitação representou um dos pilares estratégicos do Projeto 

Cultura em Movimento – Secult Itinerante, levando em conta que a premissa básica 

desta gestão consistia em favorecer o acesso democrático por parte da população à 

cultura. Sem um processo de formação cultural estruturado, não se pode falar em acesso 

democrático com seriedade. Quando falo em processo de formação democrático, me 



remeto a uma ação abrangente e inclusiva que atenda a todos os segmentos da cadeia 

produtiva das artes e da cultura (criação, produção, difusão e gestão), favorecendo 

inclusive a capacidade autogestiva do artista, capaz de realizar, produzir e difundir sua 

arte. Falo também do desafio de estabelecer estratégias de formação coerentes com as 

necessidades e a realidade de nossos artistas e gestores com suas potencialidades e 

limitações. 

Através do Projeto SECULT Itinerante e os chamados eventos culturais 

estruturantes -geralmente vinculados ao calendário de festejos de cada região e seus 

municípios- uma caravana com técnicos da SECULT e toda uma estrutura de Circo, 

equipamentos de som, chegavam a uma cidade estratégica de uma determinada região e 

iniciava-se o mapeamento cultural, ou seja, levantava-se qual a tendência cultural da 

região, se artesanato. Qual? Se teatro, que tipo de teatro? De rua, de salas? Se música. 

Coreto? Bandas? A partir disto investigava-se que necessidades de capacitação 

demandavam os municípios. Informações específicas sobre a demanda de capacitação 

eram detectadas principalmente pela intermediação do chamado articulador cultural, 

profissional treinado e vinculado a Secretaria de Cultura, responsável pela articulação 

da secretaria com uma determinada região do interior do Estado de onde o mesmo 

invariavelmente estava inserido. Considero como mérito desta ação do projeto o fato de 

que não é a gestão quem decide de que formação a comunidade necessita e sim o 

município que a demanda. 

“Negar as escolhas é também negar o dinamismo da sociedade, sua história, seus 

parâmetros de direitos construídos socialmente... trata-se, portanto de construir a 

cidadania a partir de processos culturais coletivos e individuais”(Hamilton Faria) 

Com a demanda nas mãos, iniciava-se uma intensa maratona de trabalho: 

1. Contatar o município para confirmar a contrapartida oferecida pelos mesmos, 

Saber sobre o perfil e o numero de inscritos demandados pelo município. 

2. Agendar possíveis datas para a realização do curso. 

3. Contatar facilitadores competentes, explicar o que o programa de formação 

almeja com o curso, qual a situação dos solicitantes, o que o curso significa para 

o município e agendar datas compatíveis. 

4. Providenciar material didático 

5. Compra de passagens 

6. Entrega de material didático e passagens ao professor. 

7. Realização do curso 



8. Entrega de relatórios de professor e alunos. 

9. Retro-alimentação de nosso sistema de acompanhamento e avaliação de cursos. 

 

 

 

Este se configurou o procedimento padrão para a realização das ações de formação, 

oferecidos em diferentes formatos (oficinas, palestras, cursos e encontro de troca de 

saberes), em alguns casos acompanhando ações para a configuração de sistemas 

integrados de cultura. As ações foram realizadas em bairros de Fortaleza e em 

municípios cearenses que se comprometeram em ser parceiros e se articular com os 

municípios vizinhos, ampliando assim a abrangência da ação. 

O programa de formação do projeto foi constituído inicialmente de dois  programas: 

a) Programa específico em consonância com a vocação e demanda das 

macrorregiões com relação às linguagens artísticas e artes e ofícios (dança 

musica, teatro,artesanato entre outros). 

b) Programa padrão para macro regiões constando dos cursos: 

- Curso de Gestão Cultural (60 h/a) 

- Curso de Educação Patrimonial (60 h/a) 

Os dois programas tiveram grande demanda,  suscitando nos municípios uma 

consciência de que potenciais artísticos e culturais, necessitam de aperfeiçoamento 

contínuo e a ampliação do aprendizado, não só sobre o fazer artístico, como também 

com relação a ferramentas, de gestão e difusão da arte e da cultura.  

O curso de Gestão Cultural cuja finalidade era habilitar os gestores para criar e 

gerir projetos culturais em todas as suas etapas, estimulando o debate sobre a 

importância da cultura para o desenvolvimento local.  - o que considero uma das 

principais contribuições da Ação de formação oferecida por essa gestão - teve papel 

fundamental para que artistas, gestores, produtores e nós mesmos da secretaria, 

compreendessemos a enorme lacuna  conceitual e de formação estratégica, sofrida pela 

maioria dos  atores culturais envolvidos. O curso consistia em três módulos assim 

distribuídos; Mod. I - Introdução a conceitos e questões relacionados a gestão cultural. 

Mod. II - Elaboração, captação e gestão de projetos culturais. Mod. III – Produção 

Cultural 

Como coordenadora do projeto fiz questão de acompanhar este curso com maior 

atenção e contando com os professores envolvidos - Júlio Lira, grande colaborador 



deste processo -  repensamos e reestruturamos o módulo introdutório. Esse esforço 

advinha de nossa total perplexidade ante a fragilidade de conhecimentos conceituais ou 

estratégicos com relação ao fazer cultural, detectados em sala de aula. A maioria dos 

participantes sequer conseguia conceituar cultura. O que percebíamos eram chavões da 

ordem do senso comum e muitas dúvidas a respeito do que poderia ser considerado 

cultura ou não. 

Como existia por parte desta gestão, um empenho no sentido de constituir os 

Sistemas Municipais de Cultura, ou seja, fazer com que cada município criasse e 

defendesse planos, leis e estratégias quanto a seus processos culturais - onde cultura 

passasse finalmente a ser compreendida como política pública estratégica de 

desenvolvimento - passamos a fazer deste curso um processo de esclarecimento e 

mobilização neste sentido, o que resultou em demandas maiores de continuidade de 

cursos e formações em gestão cultural, por parte de gestores e artistas.  

Essa resposta, ampliou a nossa percepção de que a municipalização da cultura 

proposta pelo Ministério da Cultura, baseada no federalismo cultural, demandava uma 

reestruturação conceitual das políticas públicas de cultura, o que implicaria na 

autonomia e cooperação entre as várias instâncias públicas municipal, estadual e 

nacional e que isso somente seria possível se auxiliássemos os municípios com a criação 

de novas estratégias de intervenção mais incisivas juntos aos gestores municipais de 

cultura. 

Nesse sentido, várias ações foram implementadas pela gestão da Secretária da 

Cultura Cláudia Leitão e a equipe da secretaria, tais como garantir adesão dos 184 

municípios ao Sistema Nacional de Cultura, através da assinatura do Protocolo de 

Intenções; assessorar a realização de 117 conferências municipais; estimular a criação 

das secretarias municipais com dotações orçamentárias próprias (ao final da gestão; 84), 

com a criação de 29 conselhos e dos fundos municipais de cultura.  

No acompanhamento desse processo, embora a implantação dos sistemas tenha 

avançado, identificou-se uma dificuldade geral na elaboração dos Planos Municipais. 

Isso se devia principalmente à deficiência de qualificação do quadro de pessoal nos 

municípios. Para contribuir na correção dessa carência, propusemos um curso de 

formação para dirigentes municipais de cultura e para os articuladores regionais da 

secretaria envolvidos. 

Compreendemos então, que precisaríamos considerar uma proposta de 

formação, que como uma consultoria, além de conceitos básicos de cultura, facilitasse a 



elaboração de Planos Municipais de Cultura, ou seja, garantisse no decorrer do curso 

suporte na criação de uma ferramenta legal de gestão, de forma participativa (elaborada 

por gestores e comunidade) que legitimasse e garantisse a função e o exercício das 

Secretarias. 

 

Quem poderia então nos oferecer tal serviço? 

Com todo respeito às consultorias, essa era uma experiência muito particular 

vivida pelo Estado do Ceará e quanto mais analisávamos a nossa necessidade, pautada 

na realidade vividas pelos gestores dos municípios cearenses, mais clareza tínhamos de 

que o que precisávamos, não encontraríamos pronto em algum livro sobre gestão 

pública ou disponível como “carta na manga” de algum consultor incrível. Chegamos a 

procurar o Ministério de Cultura para sabermos se havia algo voltado à municipalização 

da cultura e para nossa surpresa, nos responderam com a seguinte indagação: 

Municipalização?   Ficou claro como o sol do Ceará. Teríamos que inventar uma nova 

proposta. 

 Para enfrentarmos esse desafio, contávamos com nossa equipe de consultores 

internos - – composta pela antropóloga Andréa Havt Bindá, a coordenadora de 

articulação regional, Diana Gomes, dois articuladores regionais com ampla experiência 

Franzé Silva e Norma Santana da SECULT, coordenados por mim e ricamente 

orientados por Eliza Günter, consultora com ampla experiência como gestora de cultura 

- todos profissionais com experiência na atuação da gestão pública de cultura, 

conhecedores, portanto dos entraves, limites e restritas possibilidades do universo 

publico, o que foi de fundamental importância para que tomássemos a corajosa decisão 

de elaborarmos nós mesmos uma proposta de formação consultiva adequada à realidade 

dos gestores municipais cearenses, ao invés de nos rendermos as fórmulas “prontas” 

oferecidas por consultorias, que provavelmente não atenderiam as nossas reais 

necessidades. Foi então criado a nossa proposta de formação que por seu caráter 

pragmático de construção, denominamos:  

 

Oficina de Processos de Elaboração de Planos Municipais de Cultura . 

Esta oficina com carga horária de 156h/a, divididas entre aulas teóricas e orientação 

prática, tinha como objetivo geral: 

Possibilitar o acesso ao conhecimento, mediante a formação a Dirigentes municipais de 

cultura e Articuladores regionais da Secretaria da Cultura, que os permita, de modo 



coletivo, analisar a realidade cultural de seu município, sistematizar as informações 

propostas em suas Conferencias Municipais de Cultura, subsidiando assim, a elaboração 

de 70 (setenta) planos municipais de cultura.  

 

E como objetivos específicos: 

- Fortalecer o processo de construção do federalismo cultural; 

- Favorecer a composição dos Sistemas Municipais de Cultura; 

- Aprofundar as experiências de dirigentes e de articuladores municipais na área da 

cultura. 

Desse modo, o curso aconteceu de agosto a outubro de 2006, tendo como 

participantes: dirigentes ou representantes municipais de cultura, articuladores regionais 

e convidados da Secretaria da Cultura. Abrimos três turmas com 30 vagas, o que 

totalizava 90 cursistas, (sendo 18 vagas para articuladores e convidados da SECULT e 

72 vagas para Dirigentes Municipais de Cultura). Com carga horária de 156 h/aula, 

sendo 88 h/aula presenciais, 36 h/aula de supervisão e 32 h/aula de campo. 

 

O planejamento do curso: 

O curso foi planejado coletivamente pela consultora e professores. O material 

didático, elaborado pela consultora Eliza Günther, consistiu em um livro de texto com 

orientações propostas módulo a módulo e um caderno de campo, com orientações e 

exercícios a serem realizados pelos dirigentes em seus municípios, com seus respectivos 

grupos de trabalho (GTs), compostos a partir desta experiência, por membros da 

comunidade interessados (artistas, gestores, membros de outras instancias públicas, 

políticos, educadores, artesãos dentre outros), que em alguns casos eram convocados a 

participar através de  carros de som, programas locais de rádio, cartazes, convites 

escritos, telefonemas.  Os cursistas eram na verdade, orientados a serem “consultores” 

de seus grupos, na elaboração do Plano de seu município. 

Quanto a metodologia proposta: 

Composto por seis módulos distribuídos segundo descrição abaixo, com aulas 

presenciais, aulas de campo e encontros de orientação. 

- A elaboração de cada Plano Municipal de Cultura teve como base as diretrizes 

levantadas por ocasião das Conferências Municipais de Cultura, realizadas de setembro 

a dezembro de 2005 nos respectivos municípios Cearenses. 



- Houve uma equipe de nove supervisores formada pelos articuladores regionais da 

SECULT, que monitorava desde o planejamento até o processo de elaboração dos 

planos municipais. 

O planejamento coletivo da proposta, com a participação da consultora, dos 

supervisores e professores dos módulos, bem como nossas reuniões no decorrer do 

curso foram decisivas para que aperfeiçoássemos, ou que inclusive modificássemos; o 

material didático, a metodologia de sala de aula e propuséssemos novos temas, 

estratégias e exercícios. As Oficinas utilizaram instrumental metodológico, onde o 

aprendizado é resultante de um processo de construção protagonizado pelo próprio 

educando, a partir da análise crítica das informações recebidas e reflexões sobre 

experiências vivenciadas associadas ao trabalho prático. 

 

Resultados Esperados: 

- Cada representante de município deveria apresentar, ao final do curso, o Plano 

Municipal de Cultura de sua cidade.  

- Os supervisores fariam relatórios do curso contendo avaliação dos vários participantes 

e propostas de melhoria. 

 

Critério de seleção dos participantes: 

Foram consideradas as iniciativas tomadas pelos municípios em prol da implantação do 

Sistema Municipal de Cultura para seleção das cidades e a capacidade de articulação e 

experiências na área de gestão cultural para indicação dos participantes. 

Escolha dos municípios: 

- Ter assinado o Protocolo de Intenções do Sistema Nacional de Cultura 

- Ter Secretaria de Cultura ou Fundação de Cultura 

- Ter realizado a Conferência Municipal 

- Ter criado o Conselho Municipal de Cultura 

- Possuir dotação orçamentária própria para a Cultura 

Perfil dos participantes: 

- Ensino médio como formação mínima 

- Experiência prática na elaboração de projetos 

- Prática de articulação de ações em seu município 

- Atuação Intersetorial 



 

Parcerias: 

Tivemos parcerias fundamentais em nossa empreitada. Contamos com o SEBRAE 

quanto ao apoio técnico e logístico, a APRECE – Associação de Prefeitos do Estado do 

Ceará quanto a mobilização das prefeituras para assegurar a participação dos municípios 

e finalmente a contrapartida dos municípios envolvidos cujos prefeitos assinaram um 

termo de cooperação onde se responsabilizariam pelo transporte, hospedagem e 

alimentação para seu representante). 

 Este curso representou para todos os envolvidos, antes de tudo, uma experiência 

de construção criativa e coletiva onde criávamos uma metodologia nova. Testávamos e 

repensávamos, na mesma medida em que os dirigentes assumiam pela primeira vez a 

condução de um processo participativo em seus municípios para a construção de um 

projeto público de cultura. Projeto este, que nortearia as ações para os próximos anos de 

gestão de suas respectivas secretarias. Os participantes foram distribuídos nas três 

turmas, por suas macro regiões, onde optamos por coloca-los sempre com municípios 

mais próximos em sua equipes de trabalho.  

 

O Processo: 

À medida que avançávamos, percebíamos que a situação de termos vários 

gestores de diferentes municípios trabalhando juntos, além do aprendizado, estava 

impulsionando a criação de parcerias entre os mesmos no que se referia a  projetos 

conjuntos, eventos e outras estratégias de ajuda mútua na consecução de seus objetivos 

culturais. Um grupo, por exemplo, resolveu se organizar em consórcios, para contratar 

cursos e consultorias para seus gestores e artistas. Um outro resolveu associar-se na 

produção e um evento que fortalecesse laços culturais entre os municípios com uma 

série de afinidades e identidades culturais. 

O público de dirigentes foi diverso, principalmente quanto o nível de formação, 

entendimento e autonomia quanto a questões culturais de seus municípios, o que fez 

com que buscássemos ser o mais claro e simples possível com relação a conceitos, 

ferramentas de gestão e exercícios propostos em campo.  

Para explicar Planejamento Estratégico, o porquê de se planejar, ou criar o Plano de 

Cultura deles, precisarmos antes, por exemplo, falar de sonhos, o que eles representam e 

se ainda os tinham. Se os tinham, como plasmá-lo no real. Muito dos resultados obtidos 

neste curso, deveu-se principalmente ao resgate de “sentidos e valores” individuais e 



coletivos proporcionados pela metodologia grupal e vivencial, proposta pela consultora 

e a equipe.  É sempre mais fácil multiplicar o que sentimos e acreditamos. 

 O retorno que tivemos sobre o que acontecia nos GTs, foi surpreendente, 

primeiro por que diferentes atores foram envolvidos no processo o que proporcionou a 

comunidade tanto confusão, quanto valorou as discussões a respeito de que 

procedimento público de cultura eles esperavam, fortalecendo relações de parcerias 

pelos diversos  atores envolvidos. Relacionado a isto, podemos citar, por exemplo, o 

caso de um município  onde grupos de seguimentos artísticos diferentes que concorriam 

e se desvalorizavam mutuamente, resolveram buscar juntos ratear custos de uma 

consultoria em elaboração de projetos para que assim buscassem no âmbito nacional e 

internacional, editais que lhes favorecessem o financiamento e continuidade de suas 

atividades culturais.  

Ao final do curso em meio a mudanças de secretários, eleições  governamentais, 

perdas pessoais e interesses políticos contrários, alcançamos a realização de 50 

(Cinqüenta) Planos Municipais construídos coletivamente. Defendidos, certificados e 

celebrados com a presença de vários atores participantes no processo, inclusives 

prefeitos. Não satisfeitos com as “testemunhas”, a garantia de sua “averbação” e 

temendo a famigerada descontinuidade de processos por mudanças de governo, criamos 

um grupo de discussão na internet que funcionou como interlocutor durante todo o 

processo de formação e que segue hoje como espaço solidário de troca, organização e 

fortalecimentos destes dirigentes e atores para a implementação das ações deliberadas 

em seus Planos Municipais de Cultura e no desenvolvimento local impulsionados pela 

cultura em seus municípios. 

Sabemos que esta iniciativa representa uma semente a ser aprimorada, cultivada 

e multiplicada a fim de que realmente possamos falar em uma política pública de cultura 

participativa, consistente, representativa e eficiente enquanto Sistema, a despeito do 

caso da saúde no Brasil. E sabemos que a falta de uma já estruturada política de 

formação na área da cultura não é uma privilegio brasileiro. A OEI, em seu informe 

sobre cultura e sustentabilidade na Ibero-América, recentemente publicado, afirma: 

“Sin embargo, parece cierto que una das características del espacio cultural 
iberoamericano es la indefinición formativo-profisional de los productores, 
gestores, agentes y mediadores culturales” 1.  

    

                                                
1  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBEROAMERICANOS. Cultura y sustentabilidad en 

Iberoamérica. Madri, OEI / Fundação Interarts, 2005, p.10.  



Consideramos então que o intercambio de experiências como esta, podem 

contribuir para fortalecer e estimular a construção de propostas consistentes de uma 

política pública de formação cultural que dê suporte aos profissionais, agentes e à 

comunidade em geral, vinculadas à realidade e a diversidade cultural das diferentes 

regiões brasileira. 
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