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                                        RELATÓRIO DO CICLO DE CONVERSAS 

CULTURAS POSSÍVEIS
(26 de julho às 14h 20min) 

Secretário de Cultura de Fortaleza - Magela Lima 

Coordenador de Criação e Fomento - Lenildo Gomes

Literatura - Walter Lacerda

Relator - Rodrigo Colares

ACOLHIMENTO

Lenildo Gomes (fala introdutória)   
O coordenador inicia esclarecendo a ausência do Secretário Magela Lima. Depois, explica o objetivo 
do ciclo de conversas que é uma oportunidade de diálogo com os artistas. Abordou a transição entre 
as gestões, da lentidão dos processos e das “heranças” que acompanham. Em seguida, explica o novo 
organograma da Secretaria de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR, e onde a Coordenação de Criação 
e Fomento se encaixa. Explica os objetivos e a relação que a coordenação quer desenvolver com os 
artistas da cidade e, por consequência, atuar diretamente no fazer cultura em Fortaleza. Pontua que o 
objetivo maior do ciclo é ter como resultado um conhecimento maior das demandas e a através do 
diálogo desenvolver em conjunto as ações da secretaria. E que esse primeiro encontro tem a intenção 
de  apresentar  a  coordenação  e  quem  a  compõe,  considerando  as  diferenças,  entre  a  antiga 
coordenação de linguagens e da coordenação de criação e fomento. Adentra no perfil da equipe, na 
multiplicidade  do gerente  de difusão e  do  gerente  de formação que para  cada linguagem há um 
articulador, porém, as funções de cada um não se limita a sua linguagem. Apresenta os articuladores, 
Walter Lacerda (Articulador de Literatura, Livro e Leitura), Cecília Bedê (Articuladora de Artes Visuais e 
Fotografia),  Luiza Torres (Articuladora de Teatro,  Circo e Humor),  Rodrigo Colares (Articulador  de 
Música),  Renata Gauche (Gerente de Difusão), Rosana Rodrigues (Gerente de Formação) ,  Nixon 
Araujo  (Assistência  Técnica)  e  Nonato  Xavier  e  Francisca  Das  Chagas  (Apoio  Administrativo).  E 
explica que a intenção é a aproximar as ações da Vila das Artes a SECULTFOR, por isso a linguagem 
Dança é em parte respondida pelo Coordenador da Escola Pública de Dança, Ernesto Gadelha e que a 
linguagem Audiovisual é em parte respondida pela Coordenadora da Escola Pública de Audiovisual, 
Rúbia Mércia. 

Em seguida, explícita a linha de ação da Coordenação de Criação e Fomento: Promoção de acesso à 
cultura  e  apoio  as  manifestações  artísticas,  apoio  à  criação  e  fomento  à  cultura  e  promoção  da 
formação cultural e artística. Através da realização de mostras, feiras, festivais e editais, como também 
a realização de cursos, oficinas e workshops. Além dos eventos, a coordenação tenta observar ao 
máximo aplicar o Plano Municipal de Cultura. 

E  explica  que  a  realização  do  Ciclo  de  Conversas,  nesse  período,  foi  estratégica  por  conta  da 
proximidade com a V Conferencia Municipal de Cultura, na qual o plano foi revisado e discutido com a 
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sociedade civil. 

Walter Lacerda Articulador de Literatura, Livro e Leitura, Walter Lacerda, que começa falando das 
ações da coordenação na linguagem. Edital de Intercâmbio e Residências (aberto a consulta pública 
até o dia 31.07), apoio à realização da IV Feira do Livro Infantil de Fortaleza, aborda Conclusão do  
Programa da Primeira Turma dos cursos “Oficina de Desenho” e  “Clube de Quadrinhos”  que são 
cursos realizados em parceria com o Forúm de Quadrinhos do Ceará (FQCe) e a abertura do processo 
seletivo para a segunda turma dos dois cursos. Esta são ações voltadas para o desenvolvimento 
cultural do público infantil.  Explica a vontade da SECULTFOR de se aproximar com os produtores. 
Explica o acompanhamento feito com os Projetos de Leitura contemplados pelo Edital das Artes 2011, 
fala da gestão do Projeto Agentes de Leitura e aborda as localidades do projeto e o impacto nas 
diferentes localidades da cidade. 

Lenildo Gomes,  coordenador,  intervem e explica  que durante transição de gestão da Secultfor  o 
projeto teve suas ações avaliadas e está sendo acompanhada por conta da falta de apoio por parte da 
Secretaria, e que a função do Agente é muito importante, não só para a leitura, mas para a cultura de 
uma maneira geral. Explica que há interesse de ampliar a ação do Agente de Leitura, que ele passe a 
ser um agente cultural levando, além de livro e leitura, discos, obras e etc. 

Nixon Araujo acrescenta que o agente de leitura se torna um facilitador da leitura, já que o acesso a 
leitura é escasso e da necessidade de ampliação do número de agentes de leitura. 

Walter Lacerda retoma a palavra falando do programa “Clubinho de Leitura”, atividade desenvolvida 
na  Biblioteca  Dolor  Barreira,  através  da  Coordenação  de  Criação  e  Fomento  e  coordenado  pela 
professora Erbenia Rodrigues. 

Lenildo Gomes fala da abertura ao diálogo que a coordenção tem o intuito de desenvolver com a 
sociedade cultural. E abre o Ciclo de Conversas para os que estão presente. 

Kelsen Bravos é o primeiro a falar e parabeniza a iniciativa da equipe em estabelecer o diálogo com a 
sociedade civil.  E começa explicando suas dúvidas. “O PPA foi realizado e está tudo direitinho ou 
nao?” 

Lenildo Gomes explica o que é o PPA, falando que estamos trabalhando com o PPA da gestão 
passada. 

A  palavra  volta  para  Kelsen que  pergunta  sobre  a  inclusão  de  projetos.  Fala  da  escolha  da 
nomenclatura  literatura,  livro  e  leitura,  explicando  o  significado  de  cada  um.  E  vai  abordando as 
diferenças entre esses três termos que compõe a mesma articulação. Explicando as especificidades de 
cada termo, como a literatura tem suas demandas, o livro tem suas demandas e a leitura tem suas 
demandas. Fala que quando estava no conselho, foi produzido um documento através do Fórum de 
Literatura. E que as reuniões foram ficando caducas, por conta de que os assuntos, as demandas 
idealizadas não eram postas em ação. Não por conta de deficiências no sistema, mas sim porque já 
existem demandas sólidas e não são postas em práticas. Fala que o Agente de Leitura foi um projeto 
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criado no estado do Ceará e impressionou outros estados. Propõem encontros que irão debater a 
criação, a produção, a mediaçã e a regulação dos processos que envolvem literatura, livro e leitura. 
Fala da participação de pessoas envolvidas na linguagem na conferência municipal que levará para a 
conferência estadual as pautas e a política da literatura, livro e leitura. E defende a política cultural que 
envolve o plano do livro e da leitura. Expõe a carta que foi enviada para Ministra de Cultura, Marta 
Suplicy, com o objetivo de priorização do plano.

Tales Ramalho inicia sua fala citando poesia de Manoel de Barros. Faz um convite ao forúm da leitura 
e expõe que estes assuntos são debatidos há muito tempo. Fala da necessidade de se organizar. Fala 
que não temos uma política, temos ações na linguagem de livro e leitura. Fala da descrença no estado 
e da necessidade de formar, circular, publicar e da dificuldade de levar o livro e a leitura ao município. 
Aborda a escassez de oportunidades e de olhar com carinho para algumas ações de livro e leitura. E 
do esquecimento do Templo da Poesia.

Flávio Martins, Presidente da Câmara Cearense do Livro. Parabeniza a iniciativa da SECULTFOR. E 
aborda o Mercado da literatura, falando da ação do mecenas e de como a falta de investimento na 
literatura, por conta da quantidade de demandas que a Secretaria tem. Porém, coloca que o livro e 
leitura deveria ser encaixado na educação. Fala do estudo feito com as novas tecnologias. Cita um 
texto do Júlio Silveira que fala da geração digital e do excesso de inteligência e de como é maléfica a 
facilidade ao acesso à informação. O texto fala que o momento atual trará problemas para as futuras 
gerações, já que a leitura de grandes textos está cada vez mais complicada para esta nova geração. 
Fala da dificuldade do mercado, que através dele as pessoas podem chegar a leitura. E da relaçãoo 
entre editoras e escritores e poetas. 
.
Cleudênia Aragão, professora da UECE, preside a futura Câmara de artes da UECE. Parabeniza a 
iniciativa. Fala da cadeia de mediação. Fala que do sistema todo, já que se a política cultural  for 
implantada, a plateia aumentará e todos ganharão. Fala da importancia do Agente de Leitura, e que 
deve ser ampliando a função do agente leitura e do quão é importante. Ela considera o projeto a 
“Menina das olhos”, e o que projeto deveria ser mais explorado. E deixa perguntas: “Qual vai ser o  
papel do agente leituras? Que livro será lido nas escolas? Que livro será lido pelos alunos nas escolas 
públicas? Autores cearenses chegarão a leitura nas escolas?”. Partindo do que já temos para a aplicar 
e aplicando o que tem pra aplicar, a revolução já seria enorme. E faz um apelo: potencializar cada 
membro da cadeia (leitores, escritores e editoras). E afirma que o FLLLEC está aberto ao diálogo que 
as reuniões são abertas e que todos devem participar. Fala da necessidade de colocar nas escolas e 
nas universidade escritores cearenses em estudo
.
Nixon Araújo expõe a escassez de bibliotecas na cidade,  já  que temos no total  sete bibliotecas 
públicas quando o objetivo é ter cinco bibliotecas por regional. E de como essa carência dificulta o 
acesso a leitura.

Almir Mota  fala da necessidade de fazer  feiras pequenas,  mas que tenham eventos cultuando a 
leitura. Aborda que o mercado de literatura não lança autores locais e regionais que há uma grande 
dificuldade em lançar livros por falta de recursos. E pergunta: “Quando teremos os prximos editais? 
Editoras serão contempladas? Escritores cearenses serão contemplados?”. 

 



Rua Pereira Filgueiras, 04 – Centro – CEP: 60160-150 – Fortaleza-CE
Fone: 85 3105-1146/1392   Fax: 3105-1294

                                                                                                                                                                         

Kelsen  Bravos informa  sobre  o  sistema  nacional  de  informação  e  indicadores  culturais  e  do 
mapeamento dos indicadores culturais de cada município.

Reginaldo fala da obra de um escritor cearense que tem grande repercussão fora do estado e que no 
seu próprio estado não é reconhecido.  E aborda a dificuldade de realização de projetos contemplados 
por editais da prefeitura. 

Mileide Flores fala de sua militância através de sua pequena livraria e de um projeto realizado pelo 
governo francês que apoia as pequenas livrarias. Através da insenção de impostos e da facilitação em 
negociações financeiras. Expõe que existem livrarias que podem apoiar o escritor iniciante e o escritor 
que não tem espaço para expor sua obra. E da necessidade da SECULTFOR expor o resultado do 
edital de ampliação de arquivo voltado para livrarias da cidade. 

Christiane Barbosa pergunta sobre a burocracia: “Como fica para o pequeno escritor? Como fica para 
o repentista?” Divulgar as ações da prefeitura e projetos. Casa da Poeta no Bairro Genibau.

Nely Rosa, fotografa da Secultfor, elogia o Ciclo de Conversas - Literatura, considera o mais fervoroso 
e  empolgante.  E  expõe  que  na  garagem  de  sua  casa  ela  fará  lançamento  de  livros  e  realizará 
exposições. 

Grupo Lumiar tem ações voltadas para a contação de história. Bairro Bom Jardim e há sete anos 
desenvolve ações. Sentindo falta de um edital que contemple pequenos projetos. 

Lenildo  Gomes  comenta  algumas  falas  feitas  e  aborda  o  Circo  das  Férias.  Da  capacidade  de 
divulgação de uma lona armada em uma comunidade ou bairro. E que em um circo pode ser encaixado 
ínúmeras ações. Em cada circo de férias, por domingo, tendo uma rotatividade de 250 pessoas, em 
média. Fala também do quanto foi  produtivo o Ciclo de Conversas -  Literatura, pela quantidade e 
qualidade de ideias que vieram à tona e de como o ciclo tem sido importante para a atual gestão. E  
expõe um projeto em andamento chamado “Todo Mundo Junto”, que contempla pequenos lugares, 
pequenos  bares,  pequenas  associações,  que  estão  em constante  atividade  e  realizam  ações  de 
formação em seus bairros ou comunidades. Explica as dificuldades encaradas com o formato do “Edital 
de  Festejos  Juninos”  que  desagradou  pessoas  que  normalmente  participam  do  edital.  E  da 
necessidade de descentralização ao fomento à cultura. E considera tudo que foi falado como sugestão.

Luciana Alves exemplifica com os editais da SECULT/CE que são divididos por municípios e pelo 
interior.

Tales e Christiane falam da necessidade de aproximação entre SME e SECULTFOR. E não somente 
entre estas duas, como a aproximar a relação entre as todas as secretarias.

Lenildo Gomes agradece a generosidade dos participantes em propor e falar suas ideias e explica a 
necessidade de articulação de quem faz cultura na cidade. 
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ENCAMINHAMENTOS:

- Elaboração do Plano Municipal de Literatura, Livro e Leitura;

- Reuniões específicas (encontros temáticos) com as cadeias do segmento: MEDIAÇÃO, CRIAÇÃO, 
PRODUÇÃO, REGULAMENTAÇÃO;

- Elaborar edital premiando projetos de circulação e publicação;

- Apoiar espaços de leitura (edital de apoio à pequenas livrarias como ponto de leitura);

- Promover aproximação com a SME em projeto de formação de leitores;

- Fortalecer o Programa Agentes de Leitura;

- Aumentar o apoio às Feiras. 

 


