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RESUMO 

O trabalho consiste numa apresentação do Projeto Cultura em Movimento-Secult 
Itinerante, uma experiência de gestão cultural realizada pela Secretaria da Cultura do 
Ceará nos anos de 2005 e 2006 e que tomou como desafio a afirmação de uma política 
pública pautada na descentralização de bens, serviços e produtos culturais, na 
valorização das identidades locais e regionais e na gestão compartilhada com todos os 
municípios cearenses.  Pretende-se neste trabalho relatar a trajetória deste projeto e 
enfatizar o seu protagonismo como ação estratégica de articulação institucional que 
possibilitou a concretização de diversas atividades e de produtos culturais para todo o 
Estado a partir de uma atuação direta em todos os 184 municípios cearenses.  
 

Palavras-chave: cultura, políticas públicas, gestão compartilhada, descentralização, 

desenvolvimento local e regional.  

 

INTRODUÇÃO 

A cultura entrou no século XXI, conquistando, a cada dia, espaço na pauta das 

reflexões e debates acerca do desenvolvimento humano e da melhoria da qualidade de 

vida, a partir da sua transversalidade com os temas da educação, da política, da 

economia, do meio ambiente, da tecnologia, dentre tantos outros segmentos que 

constituem as relações sociais no mundo contemporâneo. Está na ordem do dia o 

legítimo reconhecimento do papel da cultura como ferramenta alavancadora de trabalho 

e renda, elemento de reconhecimento e fortalecimento de identidades e de auto-estima, 

instrumento de experimentação e inovação, mecanismo de autonomia, de governança, 

de pertencimento e compartilhamento.  

No entanto, ainda, muitos são os questionamentos e poucas são as respostas 

acerca das políticas públicas que resultam em iniciativas concretas de desenvolvimento 
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do setor cultural. No cenário nacional, vimos o governo Lula, na sua primeira gestão, 

lançar as bases do Sistema Nacional de Cultura e avançar no encaminhamento das 

políticas públicas de cultura voltadas para atender a população brasileira na sua 

diversidade cultural, implementando ações estratégicas de inclusão e programas 

prioritários para públicos historicamente marginalizados: índios, negros, comunidades 

rurais e urbanas periféricas dos grandes cidades, etc.  

No Ceará, a Secretaria Estadual da Cultura, do governo Lúcio Alcântara, 

implementou um modelo de gestão norteado por políticas de afirmação da cultura como 

fator de inclusão social, cidadania e de desenvolvimento local e regional. A partir da 

formulação do Plano Estadual da Cultura (2003-2006), a SECULT implantou 

programas, projetos e ações voltadas para toda a população cearense em 

reconhecimento a existência de um rico e diverso campo de fruição cultural no interior 

do Estado e nos bairros periféricos da capital.  

O Programa de Valorização das Culturas Regionais foi definido como o “carro-

chefe” da gestão e que teve como missão estabelecer mecanismos de desenvolvimento 

cultural com foco nas demandas regionais e na gestão compartilhada com todos os 

municípios cearenses, viabilizando as condições necessárias para interiorizar as políticas 

da Secretaria para todo o Estado. Este programa, implantado em novembro em 2003, foi 

responsável pela criação de várias iniciativas pioneiras que garantiram o diálogo 

permanente com o interior do Estado, através da estruturação de uma equipe de 

articuladores regionais que, ao longo de toda a gestão, se relacionou com artistas, 

produtores, gestores, escolas, equipamentos culturais, entidades públicas e privadas, e 

especialmente com as prefeituras, através de suas secretarias e departamentos de 

cultura, onde os dirigentes municipais de cultura receberam sistematicamente apoio 

institucional e informação da instância estadual. Ao longo de quatro anos, o programa 

funcionou como uma eficaz estratégia de articulação, até então inexistente nos quadros 

desta Secretaria, viabilizando parcerias institucionais e a participação da sociedade civil 

na criação e realização de fóruns, seminários, conferências, ações de cooperação técnica 

e eventos.  
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SECULT ITINERANTE – O DESAFIO DA DESCENTRALIZAÇÃO 

Com o desafio de consolidar o processo de interiorização das ações da Secult, 

iniciado em 2003, lançamos em agosto de 2005, o Projeto Cultura em Movimento - 

Secult Itinerante  que partiu da premissa de que a Secretaria deveria “itinerar” por todas 

as regiões cearenses, intensificando uma interlocução direta com a sociedade, no sentido 

de realizar ações que respondesse aos objetivos e metas previstas no Plano Estadual da 

Cultura (2003/2006).   

 

Objetivos e Ações Estratégicas 

O Projeto Cultura em Movimento - Secult Itinerante foi idealizado para atuar nos 184 

municípios cearenses visando potencializar os serviços já implementados e criar novas 

ações com vistas a alcançar os seguintes objetivos: 

- Reconhecer o patrimônio cultural cearense a partir identificação e registro de bens 

materiais e imateriais;   

- Subsidiar o setor cultural a partir da identificação de seus profissionais e atividades; 

- Orientar instâncias gestoras de cultura e estimular a participação popular na elaboração 

e implementação de políticas públicas de cultura municipais e regionais; 

- Fortalecer as redes de articulação e integração dos equipamentos culturais;  

- Promover a capacitação dos protagonistas da cultura (artistas, gestores, produtores e 

demais agentes culturais); 

- Ampliar o consumo cultural das comunidades, através da circulação de produtos e 

serviços culturais para todo o Estado; 

- Divulgar a produção artística cearense com foco no reconhecimento da diversidade 

cultural e fortalecimento das identidades regionais e locais; 

- Gerar conhecimento e ampliar a informação sobre a cultura cearense a partir da 

elaboração de novos produtos culturais ( livros, vídeos, sistema de informações, dentre 

outros). 

Neste sentido, propomos uma ampla programação por todo o Ceará norteada pelas 

seguintes ações estratégicas: 
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Relações  Institucionais:  

Sessões públicas nas Câmaras Municipais, visitas técnicas aos equipamentos culturais ;  

palestras com  técnicos da Secult e a comunidade; 

Mapeamento Cultural: Pesquisa, identificação e registro do patrimônio material e 

imaterial; cadastramento de profissionais (pessoa física e jurídica), grupos artísticos, 

equipamentos e culturais;  

Promoção e Difusão Cultural: Programação artístico-cultural (shows, peças, 

espetáculos, exibição de filmes, exposições, etc) 

 Capacitação: Cursos e oficinas nas áreas de gestão cultural, educação patrimonial e em 

diversas linguagens artísticas.  

 

Planejamento e estratégias de Execução 

Após meses de planejamento estratégico, articulação institucional e captação de 

recursos junto ao governo e parceiros, o projeto foi lançado oficialmente em Fortaleza 

no dia 20 de agosto de 2005, partindo com sua primeira comitiva para a região do Vale 

do Jaguaribe.  O projeto foi desenvolvido em formato de expedição, onde gestores da 

Secult, juntamente com equipes de produtores, pesquisadores e técnicos, ao longo de 

um ano, viajariam pelas regiões cearenses. O roteiro da viagem teve como premissa 

básica acompanhar a dinâmica cultural acionada pelos Eventos Estruturantes Regionais 

desenvolvidos e realizados pela SECULT e seus parceiros em cada uma das 10 regiões 

do Estado.  Em cada região, contamos com o apoio de outras secretarias estaduais e nos 

instalamos em equipamentos regionais que ofereceram estrutura logística para o 

funcionamento de um escritório provisório durante a estadia do projeto na região. As 

bases foram montadas em cidades pólos regionais, com infra-estrutura de hospedagem, 

alimentação e serviços de comunicação, normalmente sedes dos eventos estruturantes 

que aconteciam concomitantemente com a programação do Secult Itinerante..  

O projeto instalava-se cerca de 20 a 25 dias, realizando a maioria das atividades 

previstas para a região, onde equipes revezavam suas temporadas de estadia de acordo 

com a natureza da atividade. Ações como o Mapeamento Cultural, Cadastramento de 

Profissionais e Capacitação exigiam tempo de execução diferenciado. Em Fortaleza, 
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considerando a realidade da capital cearense, o número populacional e a diversidade 

cultural de seus bairros, foi desenvolvida dentro do projeto uma ação diferenciada 

chamada Secult nos Bairros, ocorrendo  paralelamente às ações que ocorriam no 

interior do Estado.  No interior, a Secult também contou com o apoio fundamental das 

prefeituras municipais, através das secretarias e departamentos de cultura, educação, 

turismo e ação social que disponibilizavam espaços, equipamentos e pessoal para 

complementação da produção local e apoio na divulgação. Em Fortaleza, o apoio 

institucional veio de diversas instâncias governamentais e não governamentais, 

envolvendo várias secretarias de Estado, a prefeitura municipal de Fortaleza, além de 

dezenas de entidades culturais e associações comunitárias.  

O projeto exigiu uma grande engenharia de produção, pois envolveu uma intensa 

programação de atividades diferentes que ocorriam simultaneamente em várias cidades 

da região. Foram necessárias várias equipes técnicas e um árduo trabalho de articulação 

diária com os municípios. Enquanto se executava as atividades numa região, outra 

equipe realizava a pré-produção das regiões posteriores, o que incluía necessariamente a 

prospecção técnica nas cidades para avaliar espaços, equipamentos, locações, 

divulgação da programação local, seleção e inscrição de candidatos para atividades 

específicas, etc. Fortaleza, adequou-se a lógica de produção, a realidade da cidade.   O 

calendário de viagem pelo interior do Estado iniciou a partir do I Encontro dos Mestres 

do Mundo, evento realizado na região do Vale do Jaguaribe, em agosto de 2005, 

finalizando com o III Festival  Música na Ibiapaba, em julho de 2006. 

 

Roteiro de Viagem - Calendário dos Eventos Estruturantes 

• I Encontro dos Mestres do Mundo – Vale do Jaguaribe/ agosto de 2005 

• XIII Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga – Maciço do 

Baturité/setembro de 2005 

• I Festa do Livro e da Leitura de Aracati - litoral Leste/outubro de 2005 

• III Mostra Cariri das Artes – Cariri/novembro de 2005 

• II Festival Internacional de Trovadores e Repentistas – Sertão Central/ dezembro 

de 2005 
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• I Festival de Música de Câmara do Centro Sul e Vale do Salgado – Centro 

Sul/janeiro de 2006 

• IV Seminário Cultura XXI – Fortaleza/Região Metropolitana/março de 2006  

• I Festival de Dança do Litoral Oeste – Litoral Oeste/abril de 2006 

• II Festival dos Inhamuns: Circo, Bonecos e Artes de Rua – Sertão dos 

Inhamuns/maio de 2006  

• III Festival Música na Ibiapaba – Vale do Acaraú-Ibiapaba/julho de 2006 

 

Ações, Produtos e Resultados  do Secult Itinerante 

Percorremos todo o Estado mapeando o patrimônio material e imaterial, cadastrando 

artistas e profissionais da cultura, assessorando prefeituras, articulando os sistemas 

estaduais de bibliotecas, museus, teatros, arquivos, centros culturais e bandas de música, 

oferecendo cursos de gestão e produção cultural, educação patrimonial e de linguagens 

artísticas e realizando uma intensa programação de atividades de promoção e difusão 

artístico-cultural. Tínhamos uma programação definida de um conjunto de atividades 

articuladas a partir de eixos de atuação das ações estratégicas: Relações Intitucionais, 

Mapeamento Cultural, Capacitação, Promoção e Difusão Cultural.   

 

RELAÇÕES INTITUCIONAIS 

Sessões Públicas para articulação do Sistema Nacional de Cultura  

Na condição de primeiro Estado brasileiro a aderir ao Sistema Nacional de 

Cultura, em março de 2004, o Ceará protagonizou uma ampla ação institucional de 

articulação e pactuação entre os municípios, o Estado e a União. Neste sentido, 

desenvolvemos um eixo de atuação dentro do projeto Secult Itinerante que permitiu a 

adoção de estratégias que viabilizaram as condições necessárias para articular a 

estruturação dos sistemas municipais de cultura. O primeiro passo foi criar um ambiente 

de interlocução que envolvesse a participação de diversos setores da comunidade neste 

processo. Foi aí que nasceu a iniciativa de realizar visitas oficiais nos 184 municípios, 

com a própria titular da pasta da Cultura, a Secretária Claudia Leitão, em sessões 

públicas nas câmaras municipais visando sensibilizar as lideranças locais para a 
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necessidade da criação de um sistema público de cultura no âmbito municipal em 

cooperação com os sistemas estadual e federal e orientar sobre os mecanismos de 

legitimação e legalização desses sistemas (conferências, conselhos, fundos e planos 

municipais).  Em todas as 184 visitas, a Secretária da Cultura proferiu palestra sobre os 

princípios do  “Federalismo Cultural” , articulou junto aos prefeitos a adesão dos 

municípios ao Sistema Nacional de Cultura, e ainda distribuiu material informativo para 

assessorar o processo(cartilhas explicativas, modelos de documentos, etc). 

A ação não só alterou a rotina das câmaras, mas também das cidades, 

mobilizando os diversos atores sociais locais: políticos, artistas, gestores, religiosos, 

líderes comunitários e estudantes em torno da reflexão e discussão da importância da 

gestão da cultura como instrumento de desenvolvimento sustentável, e da necessidade 

da participação e apoio popular no estímulo as políticas em favor do setor cultural local.  

A Câmara municipal foi o ambiente natural desta ação, mas em algumas cidades as 

sessões aconteceram extraordinariamente em outros espaços (igrejas, quadras, escolas) 

para acomodar o público que normalmente superavam as expectativas de participação, 

seja na quantidade de pessoas presentes ou nas considerações e questionamentos 

colocados nos debates da platéia. As práticas artístico-culturais das comunidades foram 

também contempladas nesta ação, sem que precisasse da interferência da nossa equipe 

de produção, confirmando o papel da arte e da cultura como elemento motivador de 

afetos, de auto-estima, de convergência entre as diferenças, de pertencimento e de 

compartilhamento. Cerca de 280 atividades culturais foram registradas dentro e no 

entorno dos locais de reuniões, legitimando o amplo apoio a nossa ação. Empreendemos 

um grande esforço de articulação e chegamos a realizar três audiências públicas por dia 

para compensar dois recessos legislativos e cumprir o cronograma de execução do 

projeto sem excluir nenhum município do processo.   Superamos todas as dificuldades 

para garantir o pleno êxito desta ação e conseguimos a adesão dos 184 municípios 

cearenses ao Sistema Nacional de Cultura. Em 13 de janeiro de 2006, na cidade de 

Pedra Branca, região do Sertão Central Cearense, ocorreu a última audiência na câmara, 

momento em que também foi assinado o último protocolo de adesão ao SNC, na 

presença do Ministro da Cultura, Gilberto Gil. A ressonância desta ação institucional se 
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ampliou ao longo de 2006, onde compromissos estabelecidos pelos prefeitos 

começavam a se efetivar como realidades a criação de novas secretarias de cultura, 

conselhos, conferências, planos, etc). 

 

Encontros com a Secult  

Ainda realizamos reuniões com técnicos da Secult para orientar os agentes culturais 

locais sobre como utilizar os serviços da SECULT e como se beneficiar com os canais 

de investimento para projetos culturais.  Durante o percurso, 38 cidades receberam os 

encontros que viabilizaram mais um importante espaço de interlocução entre a Secult e 

a sociedade e contribuiu, sobretudo, para ampliar a participação dos projetos do interior 

nos editais do Estado de fomento à cultura e, consequentemente, descentralizar os 

recursos para fora da capital.  

 

Visitas técnicas dos Sistemas Estaduais de Equipamentos Culturais 

Fortalecer as redes de articulação entre teatros, museus, bibliotecas, arquivos públicos, 

centros culturais e bandas de músicas existentes no Ceará consistiu nesta ação do 

Projeto Secult Itinerante que realizou uma intensa programação de visitas técnicas para 

potencializar esforços na consolidação dos sistemas estaduais de equipamentos 

culturais, numa ação integrada com a Biblioteca Pública Menezes Pimentel, o Theatro 

José de Alencar, o Museu do Ceará, Arquivo Público e o Núcleo de Música da Secult. 

As visitas técnicas cadastraram os equipamentos, identificaram condições de 

funcionamento, serviços, acervos e articularam parcerias entre os equipamentos de 

referência do Estado com os demais existentes no interior do Ceará, abrindo caminho 

para troca de experiências e cooperação técnica entre as instituições. Esta ação atendeu 

182 bibliotecas, 135 arquivos,76 museus, 53 teatros e realizou 9 Encontros Regionais de 

Regentes de Banda de Música. 

 

2 – MAPEAMENTO CULTURAL 

Cadastramento de Profissionais e Equipamentos da Cultura: 
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A ausência de informações do setor cultural é uma realidade nacional, seja no âmbito 

municipal, estadual ou federal. Com o objetivo de identificar quem são os atores que 

atuam na cultura, o que fazem e como podemos encontra-los, motivou a criarmos  um 

banco de dados capaz de disponibilizar informações sobre os profissionais, as empresas, 

entidades, grupos e equipamentos culturais de todos os municípios cearenses. o Secult 

Itinerante realizou um cadastramento cultural em todo o Ceará, e cadastrou cerca de 60 

mil profissionais.  

Mapeamento do Patrimônio Material e Imaterial 

Como uma ação de reconhecimento e valorização dos nossos bens culturais, definimos 

dentro do amplo universo do patrimônio cultural cearense, um foco de pesquisa para 

identificação e registro do patrimônio material: bens imóveis individuais, núcleos 

urbanos e sítios arqueológicos. Desta forma, a equipe de pesquisadores formada por 

arquitetos, historiadores, arqueólogos  foi a campo e levantou cerca de dois mil entre  

bens  que foram fotografadas e registrados dentro de critérios técnicos O mapeamento 

do patrimônio imaterial também se deu um foco de pesquisa por uma equipe de 

pesquisadores que também foram a campo, além da consulta as fontes bibliográficas. 

Cerca de 10 mil itens foram identificados no conjunto dos 184 municípios, entre 

folguedos, ofícios, festas, rituais, culinária, dentre outras expressões.  

 

Memória do Caminho  

Ainda dentro do universo de reconhecimento da cultura imaterial cearense, o 

pesquisador Oswald Barroso realizou uma ação diferenciada dentro do projeto, 

nomeada de “Memória do Caminho”.  A equipe viajou por todas as regiões do Ceará, 

registrando o cotidiano de pessoas e de lugares diversos do Estado. Toda a experiência 

foi gravada, filmada e fotografada e transformada em um amplo acervo que certamente 

ainda subsidiará muitas pesquisas sobre a cultura do Ceará.  

 

1001 Histórias do Ceará 

Durante a Itinerância, o escritor Fabiano dos Santos e a antropóloga Andréa Bindá 

seguiram em a em busca do fantástico mundo das tradições orais cearenses e trouxeram 
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na bagagem fábulas, lendas e contos populares. O material coletado são 70 narrativas 

colhidas por velhos e bons contadores de histórias, moradores dos mais diversos lugares 

do Ceará.  As histórias foram recolhidas, transcritas, mantendo-se resguardada a 

originalidade lingüística regional da fala dos narradores. Assim como o “Memória do 

Caminho”, o “1001 Histórias do Ceará” transformou-se em um rico acervo de 

reconhecimento, preservação e difusão do patrimônio imaterial cearense. 

 

 

3 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 

Norteada pela coordenadoria de Ação Cultural da SECULT, a ação de promoção 

e difusão cultural do Secult Itinerante teve como meta prioritária formar platéia para 

artistas locais, dando-lhes a oportunidade do reconhecimento junto as suas 

comunidades, ao mesmo tempo ampliar possibilidades de consumo cultural para a 

população em geral, distanciada do acesso a equipamentos e produtos artístico-culturais. 

Esta ação desempenhou também a função primordial de sensibilizar os gestores e 

produtores locais quanto às iniciativas de fortalecimento artístico e cultural, incluindo a 

organização de espaços alternativos para eventos culturais.   

 

Circo Cultura em Movimento 

Principal instrumento de difusão cultural do Secult Itinerante, a ação do circo 

materializou-se com duas tendas adquiridas pelo projeto. Circulamos pelo interior  e 

capital., realizando uma intensa programação de animação cultural e oferecendo as 

condições necessárias para que grupos e artistas se apresentassem. A cada cidade ou 

bairro visitado, o circo ficava instalado durante três dias e neste período passaram pelo 

palco diversas atrações artísticas de cada localidade com diversas estruturas de 

apresentação (shows musicais, peças teatrais, espetáculos de dança, leituras poéticas, 

apresentações circenses, capoeira, enfim, múltiplas formas do fazer artístico). 

O circo foi legitimado como espaço de convergência entre gerações de artistas 

veteranos e jovens talentos reunindo no mesmo palco o tradicional e o experimental, o 

profissional e o amador, o artista reconhecido e o jovem talento. Enfim, a diversidade 
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cultural cearense foi alimentada no circuito  de 38 cidades e 25 bairros de Fortaleza. A 

ação formou platéia, atraindo um público de todas as idades que prestigiou as atrações 

da própria comunidade e de outros bairros, cidades e regiões. O circo agregou ainda na 

sua programação a exibição de vídeos de curta metragem, produzidos em sua maioria no 

Ceará, oferecendo outras possibilidades ao público de entretenimento pelo viés da 

cultura. A circulação do Circo Cultura em Movimento gerou um impacto bastante 

positivo na comunidade e se confirmou como alternativa eficaz para locais que não 

dispõe de teatros, auditórios ou outros espaços adequados para espetáculos. Passaram 

pelo circo 1346 atrações artístico-culturais locais e regionais, cerca de 10 mil artistas e 

brincantes participantes e um público de mais de 115 mil pessoas presentes na 

programação. 

 

Ônibus Cultura em Movimento 

A participação do Ônibus Cultura em Movimento na itinerância do projeto teve 

a função prioritária de cadastrar profissionais da cultura existentes em cada município 

visitado. No entanto cumpriu de forma eficaz a função de agente mobilizador de uma 

programação de animação cultural para as cidades que não receberam o circo. Instalado 

nas praças ou em locais de grande fluxo, o ônibus promoveu, em seu entorno, atividades 

artísticas-culturais. Com atuação em 182 municípios, o ônibus envolveu 1.247 atrações 

artísticas locais, cerca de 6 mil  artistas e brincantes e um público 113 mil pessoas 

presentes. 

 

Exposições de Artes Visuais  

Apesar da escassez de espaços próprios para exposições de artes visuais em todo o 

Estado, o projeto circulou em 21 cidades e 16 bairros de Fortaleza com diversas 

exposições, possibilitando o acesso de comunidades a novas alternativas de consumo 

cultural, interagindo com obras de vários artistas ( novos e consagrados), além de 

propor espaços alternativos para montagem e circulação desta linguagem artística. 

 

Encontros com Mestres da Cultura Tradicional Popular 
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O Secult Itinerante aproximou os Mestres da Cultura Tradicional Popular, diplomados 

pela Secretaria da Cultura, do público em geral, principalmente de jovens estudantes,  

promovendo o encontro de gerações, a troca de experiências, a transmissão de saberes e 

a  valorização da cultura tradicional no cotidiano dos jovens.  

 

2.4 - CAPACITAÇÃO 

A formação é uma das grandes carências do setor cultural.  Neste sentido, o 

projeto Secult Itinerante realizou um programa de capacitação realizada em parceria 

com o Núcleo de Capacitação do centro Dragão do Mar, definindo uma agenda de 

cursos e oficinas, a partir das demandas dos municípios e bairros de Fortaleza. Desta 

forma, organizamos um programa de capacitação voltado para três áreas de formação: 

Patrimônio, Linguagens Artísticas (música, teatro, dança, artes visuais, artesanato, 

literatura e audiovisual) e Gestão Cultural. Ao final da ação, 149 cursos foram 

realizados em 89 municípios, incluindo Fortaleza. 

 

Elaboração dos Planos municipais de Cultura. 

A elaboração dos planos municipais de cultura é uma tarefa obrigatória à estruturação 

dos sistemas municipais, e, por demais, difícil, já que há uma enorme lacuna nos 

processos de formação na área de gestão pública em todo país. Neste contexto, 

desenvolvemos metodologia e material didático para formação de mediadores do Curso 

de Elaboração dos Planos municipais de Cultura.  O resultado materializou a elaboração 

e entrega de plano de 50 planos municipais de cultura. 

 

 PRODUTOS RESULTANTES DO SECULT ITINERANTE  

A Secretaria de Cultura deixa um legado de informações sobre o Ceará, através dos 

produtos do Projeto Cultura em Movimento – Secult Itinerante. A síntese desta 

experiência pelo Ceará está preservada em livros, vídeos e no SINF – Sistema de 

Informações Culturais. Muito conhecimento sobre os municípios cearenses foi gerado e 

está disponibilizado pelos seguintes produtos: 
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Sistema de Informações Culturais - SINF 

Sistema informatizado acessado pela internet que disponibiliza o conteúdo produzido 

pelo mapeamento cultural e o cadastramentos de profissionais e equipamentos 

culturaiss. Este sistema pode ser alimentado e atualizado permanentemente e os 

profissionais que não se cadastraram podem fazê-lo a qualquer tempo. O sistema é o 

veículo mais amplo e democrático de acesso de consulta à informação, possibilitando a 

pesquisa para qualquer usuário em qualquer lugar que possa se conectar a internet. 

Guia Turístico Cultural do Ceará 

O Guia foi idealizado visando contribuir para o fortalecimento da cultura como 

elemento estratégico para o desenvolvimento do turismo. O conteúdo foi elaborado com 

base na pesquisa realizada a partir do mapeamento cultural, informações levantadas nos 

municípios durante a viagem, além da pesquisa realizada em fontes secundárias.  A 

publicação revela atrativos do Estado, contemplando os 184 municípios, a partir de suas 

vocações culturais: história, arquitetura, artesanato, manifestações religiosas, expressões 

artísticas, dentre outros atrativos que compõem o rico patrimônio cultural do Estado.   

Catálogo de Equipamentos Culturais Do Ceará 

Neste catálogo contém informações sobre os equipamentos culturais de todas as regiões 

do Estado. Teatros, museus, bibliotecas, centros culturais, entre outros espaços de 

produção, formação e difusão cultural. Levantamento feito a partir das visitas técnicas 

nos equipamentos culturais e no cadastro municipal.  

Memória do Caminho 

 Livro que apresenta uma abordagem singular da memória do projeto a partir da 

expedição do pesquisador Oswald Barroso. Textos do próprio pesquisador e imagens de 

12 fotógrafos que participaram da viagem, compõe a narrativa de caráter antropológico 

das impressões recolhidas ao longo da viagem.   

1001 Histórias do Ceará 

Livro com 28 contos populares selecionados do conjunto de narrativas colhidas na 

viagem da ação 1001 histórias.  O livro é um valioso registro das tradições orais do  
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Ceará . 

Vídeos  

Amplo registro audiovisual do Secult Itinerante que resultou na produção de 56 vídeos 

documentários dispostos em 3 DVD´s temáticos: Cultura em Movimento, Memória do 

Caminho e 1001 histórias do Ceará. 

Exposição Imagine Um Lugar 

 Montada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura no período de 30 de novembro de 

2005 a 20 de fevereiro de 2007 revela a riqueza da diversidade da cultura cearense.  As 

peças e objetos expostos foram adquiridas no roteiro de viagem do projeto pela curadora 

Dodora Guimarães,. A exposição busca enfatizar a força e beleza da arte e cultura 

popular produzidos por artistas desconhecidos do grande público, descobertos na 

viagem nos mais distantes lugares do interior do Ceará. A exposição aconteceu e atraiu 

mais de 198 mil visitantes entre a população e turistas.  

Tótem 

Equipamento adquirido pelo projeto e instalado em caráter permanente no Centro 

Dragão do Mar de Arte e Cultura, onde os visitantes podem acessar, por meio digital, 

diversas informações que estarão disponibilizadas, como o conteúdo do Guia Turístico 

Cultural, além de informações coletadas no mapeamento cultural e cadastramento 

cultural. É mais um veículo de acesso à informação gerada pelo projeto. 

Prêmio Cultura Viva  

Em junho de 2006, a Secretaria da Cultura conquistou o Prêmio Cultura Viva, em 

reconhecimento ao êxito das ações do Programa Valorização das Culturas Regionais 

realizadas pelo Projeto Cultura em Movimento: Secult Itinerante. O prêmio é uma 

promoção do Ministério da Cultura, em parceria com a Petrobrás e teve a coordenação 

do Instituto CENPEC que enviou ao Ceará a técnica Nazira Arbache para avaliar in loco 

os resultados do projeto.  Entre os 1532 projetos inscritos em todo o Brasil, em três 

categorias, o Secult Itinerante conquistou o primeiro lugar em gestão pública.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O projeto cultura em Movimento – Secult Itinerante encerrou suas atividades em 

dia 30 de novembro de 2006, por ocasião do lançamento da abertura da Exposição 

Imagine um lugar e de outros produtos, da entrega de certificados para os municípios 

que elaboraram seus planos municipais e, ainda, a entrega do prêmio 

UNICEF/SECULT, fruto da parceria das duas instituições no mapeamento cultural do 

Estado.  Ao final desta jornada, contabilizamos resultados alcançados por força da  

mobilização de dezenas de pessoas, entre funcionários da SECULT, profissionais 

contratados e colaboradores de instituições parceiras que participaram deste projeto  que 

percorreu milhares de quilômetros entre idas e vindas, ao longo de um ano e meio, nos 

184 municípios do Estado, revelando um Ceará profundo e plural. Experiências vividas 

e documentadas em centenas de horas de gravação em vídeo e áudio e em milhares de 

fotos. Material que hoje faz parte do grande acervo do Museu da Imagem e do Som e 

que é, na verdade, um grande legado do projeto para a memória do Estado e que 

certamente servirá de consulta para os interessados em pesquisar sobre a cultura 

cearense.   

 O ano de 2006 marcou o final da gestão do Governo Lúcio Alcântara, ano 

também em que a SECULT no Ceará completou quatro décadas de existência na 

condição pioneira de ser a primeira secretaria estadual de Cultura do Brasil.  Fez parte 

das comemorações do aniversário de 40 anos, a conquista do Prêmio Cultura Viva, do 

Ministério da Cultura em reconhecimento ao êxito das políticas implementadas pelo 

Programa Valorização das Culturas Regionais e dos resultados obtidos pelo Projeto 

Cultura em Movimento -Secult Itinerante.  Ora, mais do que respaldar um trabalho 

realizado, o prêmio credenciou o Ceará a lançar-se a novos desafios, alimentar reflexões 

e estimular novas percepções acerca das políticas públicas de cultura que revertam 

desigualdades e ampliem a distribuição de renda. Sabemos que a mudança de 

governantes fragiliza, quando não interrompe processos de gestão. No entanto, as 

políticas públicas devem permanecer firmes em seus princípios e evitar a 

descontinuidade de ações exitosas.  A realidade nos confirma que o projeto Cultura em 

Movimento significou uma modelo de gestão praticado com base na transversalidade de 
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ações, compartilhamento de esforços, descentralização dos bens e serviços e ampliação 

do público beneficiário. Neste sentido, a experiência foi positiva, pois adquiriu 

legitimidade na comunidade, e como tal, deverá ter ressonâncias na atual gestão do 

governo estadual e nas secretarias municipais de cultura, como referência para novas 

iniciativas  de inclusão cultural. 
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