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PLANO ESTADUAL DA CULTURA.
HISTÓRICO. DESCRIÇÃO. ANÁLISE.
CONCLUSÃO
RELATÓRIO
1. O Plano Estadual da Cultura é um documento de alta relevância estratégica para o
Ceará. Surge na esteira do Sistema Nacional de Cultura, que veio a ser positivado na Lei
Magna, com a Emenda Constitucional nº 71, de 29 de novembro de 2012, após mais de
uma década de debates. A referida Emenda acresce o art. 216-A à Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988. Prevê que as ações culturais devem ser levadas
de forma conjunta, pactuada “entre os entes da Federação e a sociedade”. Segundo o
texto do próprio Plano Estadual de Cultura, o primeiro Estado a aderir ao Sistema
Nacional de Cultura - SNC foi o Ceará, dando início ao processo em 2003 e “Fortaleza
foi a primeira capital do Brasil a assinar o protocolo de adesão ao SNC em março de
2005”. Cumpre lembrar que a Secretária de Cultura do Estado, em 2003, era a Doutora
Cláudia Leitão e que, em 2005, ainda não havia Secretaria de Cultura do Município,
instituição esta que veio a ser criada em Fortaleza em 2007-2008. Em 2005, a Fundação
de Cultura, Esporte e Turismo da Cidade - Funcet estava sob a gestão do Senhor
Alexandre Almeida Barbalho. Esse histórico demonstra que o Sistema Nacional de
Cultura vem sendo construído desde mais de uma década antes de sua
constitucionalização.
2. O Plano Estadual de Cultura atual (o primeiro foi do triênio 2003-2006) vem sendo
trabalhado desde 2012 e baseia-se sobre quatro eixos:
 Eixo 1 – Diversidade, Educação e Acessibilidade;
 Eixo 2 – Patrimônio, Memória e Cidadania;

 Eixo 3 – Gestão e Institucionalidade da Cultura e
 Eixo 4 – Economia da Cultura
Respeitando a estrutura do Plano, passa-se à análise jurídica, seguindo os quatro eixos
acima. É o necessário relatar. Em seguida, exara-se o opinativo.

ANÁLISE JURÍDICA
3. O primeiro eixo “Diversidade, Educação e Acessibilidade” objetiva, em suas
palavras: “fortalecer a identidade do povo cearense e democratizar o acesso de todos à
diversidade e à pluralidade da cultura”. Neste tópico, faz-se menção a categorias
diversas desde afrodescendentes; indígenas; comunidades LGBT – Lésbicas, Gays,
Bissexuais e Transgêneros; estudantes; além do que chamam de “diversidade etária e de
saúde mental”. Tem por diretriz primeira “Garantir a diversidade étnica, artística e
cultural do estado”. Essa expressão não é precisa, porque não se pode garantir a
diversidade, o máximo que se pode fazer é protegê-la. Outro conceito impreciso aparece
no item 1.4.3., trata-se de “Literatura Popular Cearense”. É necessário esclarecer a
acepção de popular. Será o que o povo gosta? Cordel? Que o povo fez? Fácil de ler?
Que vende muito? Paulo Coelho vende mais que Rubem Fonseca...
4. O segundo eixo “Patrimônio, Memória e Cidadania” cuida do chamado Patrimônio
Histórico-Cultural. Merece elogio a intenção de fomento a programas de manutenção e
restauro de imóveis tombados (tópico 2.2.5), bem como o reforço ao cuidado com os
arquivos (2.4.1) e à educação patrimonial (2.3.3). Isso pode ser resumido nos termos do
item 2.4.3: “Criar programas que viabilizem o financiamento para a conservação e
preservação do patrimônio edificado, documental e museológico do Estado.” Carece de
maior atenção a parte que se refere a consulta popular para tombamentos (2.3.7). Os
conselhos já existem para isso. A agilidade e o saber fundamentado são essenciais para
a efetivação do direito à memória. Obrigar a propositura de uma lei não parece a melhor
estratégia;
5. O terceiro “Gestão e Institucionalidade da Cultura” engloba o incremento da
produção cultural. Talvez seja um dos mais polêmicos, em seu item 3.2 tem por
estratégia: “Promover e ampliar as políticas de editais contemplando as diferentes

linguagens e os grupos tradicionais, afrodescendentes, indígenas, ciganos, LGBT’s,
entre outros, valorizando as vocações locais.” Este tópico apresenta uma estapafúrdia
mistura de categorias. A política cultural tem desprezado os critérios artísticos e de
qualidade. Ela tem um olhar indiferente à excelência. Suas balizas são estranhas à arte e
à cultura. Bem melhor estariam numa pasta de inclusão social, de minorias, de direitos
humanos... É verdade que se deve priorizar sempre os direitos humanos; sem esquecer
que o direito à arte, à cultura também é um direito humano com guarida constitucional,
um direito fundamental. A arte não pode ser resumida a um meio, ela também é um fim,
ainda que este fim seja um processo. É estranho que todo o Plano Estadual de Cultura,
em momento algum, mencione preparar as pessoas num viés cosmopolita e de
qualidade. Os critérios são baseados em origem local, grupo étnico ou orientação
sexual. Em momento algum, fala-se da obra em si, que se destaca do seu autor e pouco
lhe importa sua cor ou orientação sexual. Quem vai cuidar do direito fundamental à Arte
e à Cultura em si? Um Plano de Cultura deve debruçar-se sobre isto. É preocupante que
não seja assim. Se não se faz nesse documento, onde se fará? Qual será o espaço para
estas demandas? Paternalismo sói enfraquecer potenciais. Uma atitude louvável como a
de defender e incluir vítimas de exclusão social e de preconceito não tem o condão de
mudar os critérios da qualidade artística, são assuntos diferentes.
6. O quarto “Economia da Cultura” pretende incluir a produção cultural no
desenvolvimento econômico, in verbis: “a cultura assume papel central na promoção do
turismo, na inclusão social e na valorização da identidade”. Uma de suas diretrizes é
estimular “empreendimentos criativos”. O conceito “Economia Criativa” permeia este
tópico. A Economia Criativa tem desviado, dentro da legalidade, verbas da Arte e da
Cultura, para o que chamam de “modelos de sucesso”. Há poucos anos, num Encontro
Internacional de Economia Criativa, nesta Capital, a representante para Cultura das
Nações Unidas disse que o Brasil deveria exportar seus “modelos de sucesso: Carnaval,
novelas e futebol”. Verba para a Ivete Sangalo e não para um grupo de dança
contemporânea, nada popular.

CONCLUSÃO
7. O presente parecer sugere que se inclua um tópico no qual esteja vetado ao Governo
do Estado patrocinar evento ou atividade cultural sem antes a apresentação da

documentação comprobatória do respeito aos direitos de autor, por exemplo, um filme
não pode ser rodado sobre determinado romance, sem a juntada da cessão de direitos
autorais ou sem a autorização do(a) autor(a) ou de sua família.
8. Entende-se que falta ao Plano a enriquecedora abertura a outras culturas. Em face
disto, sugere-se como antídoto a implantação de residências artísticas, intercâmbios
internacionais, artistas daqui em outros países e destes países aqui. Arte não tem
fronteiras, não se pode pretender dizer o que ela deve ser. Arte é ou não é – e é
impossível de definir, é inefável. Uma linha isolacionista parece querer disfarçar
insegurança, como se ser cosmopolita embotasse a admiração pela terra natal. O
fechamento provinciano asfixia, que os horizontes se ampliem sem preconceitos.
9. Ao longo de todo o documento em comento, há várias referências a etnias e minorias.
Mas, de todas minorias, a que, pela natureza do Plano, não poderia ser esquecida, foi a
mais preterida: a dos artistas, estes profissionais que sobrevivem num mercado
incipiente e precisam de muito apoio, até que se possa formar uma sociedade com
capacidade de apreciação e de aquisição de Arte. Eles precisam expor em outras
cidades, precisam de catálogos, de distribuição de livros, de material, de palcos, de um
público culto, educado, porque até o olhar se educa. Por um existência hígida da Arte
em nosso meio é o bem pelo qual lutamos, concordando, discordando, debatendo, mas,
acreditando que dá para fazer melhor, para crescer como indivíduo e como povo.
10. É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.
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