


FALA DO PREFEITO
Nossa gestão acredita e governa com e para tod@s, buscando, de forma plural e
participativa, garantir a realização de ações pactuadas com a população e consolidadas
no plano de governo e no Plano Plurianual da gestão, possibilitando a Sobral um futuro
próspero, igualitário e humano. Vivemos, a partir de 2017, um período de muitos
desafios e conquistas, um novo tempo para nossa população, com a fortificação e
ampliação de políticas públicas inclusivas e o fortalecimento histórico da política de
cultura, de juventude e de esporte e lazer na cidade.

Para tanto, foi criada esta Secretaria, que juntou as três pautas, pensando uma gestão
intersetorial e dinâmica para essas políticas públicas, tendo o cidadão sobralense,
sobretudo, o jovem, como o grande centro e foco da construção dessa agenda. Na
junção, se fortaleceram a intersetorialidade e a construção da política pública
integrada, ampliando-se significativamente o investimento e orçamento destas
políticas.

Nossa cidade hoje é a maior referência de educação básica do Brasil, tem a menor taxa
de mortalidade materno-infantil no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país e
conquistou a mais completa rede de atenção à saúde do interior do Ceará. Agora,
estamos diante de um novo desafio no nosso município que é garantir uma cidade
mais pacífica e mais humana para todos os sobralenses, enfrentando, sobretudo, a
violência e a aguda desigualdade social que assolam nosso povo. Para isso, acreditamos
que através das políticas de Cultura, de Esporte e de Juventude poderemos transformar
a vida de milhares de jovens da nossa cidade.

Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral



Nestes dois anos, inúmeras foram as ações desta Secretaria. O calendário cultural se
construiu de forma descentralizada e democrática, valorizando artistas locais, com
inúmeros eventos de Ação Cultural e Cidadania, que chegaram a mais de 50 espaços
entre equipamentos de cultura, bairros e distritos de Sobral, o fortalecimento dos
editais de fomento à cultura popular (Bois e Reisados, Escolas de Samba e Quadrilhas
Juninas), as atividades formativas como itinerários e oficinas nas diversas linguagens,
além dos grandes eventos como o Ballet Kiev e festivais parceiros como o Festival
Rec-Beat. Até agora levamos mais de 250 atividades envolvendo shows musicais,
espetáculos de dança e teatro, exposições de arte e fotografia e oficinas e itinerários
formativos nas mais diversas linguagens artísticas. Contamos com a participação de
256 artistas e grupos de Sobral e 133 de outras cidades. Nosso público alcançado
chegou ao número de 160.200 pessoas.

Na área da juventude, destacam-se a reativação do Programa Estação Juventude,
com uma vasta programação cultural e formativa; Mostras de Danças Urbanas, que
contemplou inúmeros coletivos artísticos de jovens da periferia; o Edital Ação Jovem
de protagonismo juvenil, consolidando um sonho antigo dos coletivos e organizações
juvenis; Programa Estação das Artes, que ofertou formação básica gratuita em Artes
nas linguagens de Música, Dança e Teatro; eventos culturais e de direitos humanos
como o Reggando a Juventude, a Caravana da Juventude que contemplaram bairros e
distritos do município; além do inédito projeto Bolsa Universidade, que garantiu a
inclusão e permanência dos jovens sobralenses nas Universidades, oferecendo 500
bolsas de auxílio estudantil para os nossos universitários.

FALA DO SECRETÁRIO



Centro de Iniciação ao Esporte, que inaugurará um novo tempo para os esportes de
rendimento no município e o projeto Bolsa Atletas de Sobral, que beneficia 100 jovens
atletas garantindo inclusão social e oportunidade de aprimoramento dos talentos
esportivos. Tivemos também importantes eventos esportivos como a Meia Maratona de
Sobral, que atrai milhares de pessoas para correr em comemoração ao aniversário da
cidade; Campeonato Sobralense de Futebol, fortalecendo o futebol amador; e o Circuito
Sobralense de Esportes, oxigenando e potencializando os esportes de rendimento no
município.

Nós acreditamos na força das políticas públicas de Cultura, Juventude Esporte e Lazer
como potentes instrumentos de emancipação e inclusão social, sobretudo dos nossos
jovens. Assim, muito foi feito e muitos desafios ainda estão por vir, e contamos com cada
um pra vencê-los levando as políticas públicas no mais alto nível para todos os rincões
da nossa cidade.

Igor José Araújo Bezerra
Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer

No campo do Esporte, inicia-se um novo ciclo
com a consolidação de um calendário inovador
e inédito. Vale ressaltar o PDES (Programa de
Desenvolvimento Esportivo e Social), que
oferece formação esportiva e cidadã a jovens
em vulnerabilidade social; o ATIVA Sobral,
programa de promoção da saúde através da
prática de atividades físicas; O Edital de
Incentivo ao Esporte, primeiro edital de
fomento ao esporte em âmbito municipal do
estado; as Areninhas, ao todo serão 04
equipamentos com moderna estrutura; o novo



A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL) é um órgão
executivo das políticas públicas voltadas para a cultura, a juventude, o
esporte e o lazer criado a partir da gestão do prefeito Ivo Gomes em 2017,
que vem desenvolvendo diversas atividades públicas nessas áreas. A
principal ferramenta são programas e projetos com a finalidade de atender a
comunidade em geral, e oferecer suporte aos grupos esportivos, culturais e
juvenis atuantes no município, sempre com foco na participação dos
cidadãos, especialmente jovens de 15 a 29 anos.

Tendo como missão formular, elaborar, gerenciar, realizar, acompanhar e
monitorar programas e projetos, a SECJEL contribui para o desenvolvimento
da identidade e da autonomia da comunidade sobralense, com um efetivo
trabalho no desenvolvimento e articulação das políticas públicas com as
diversas Secretarias e órgãos de governo, construindo uma ação transversal e
integrada, que perpassa o conjunto de áreas e programas da administração,
lembrando que é importante não só criar políticas específicas mas, também,
possibilitar o acesso às já existentes.

A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL) é um órgão
ligado à Prefeitura de Sobral, e está localizada na Rua Oriano Mendes - 250 -
Centro - Sobral/CE, com horário de funcionamento entre 08h e 16h. O
telefone de contato é: (88) 3614 7288. Além disso, a SECJEL atende
diretamente a milhares de cidadãos em seus diversos equipamentos
culturais, esportivos e de juventude que estão localizados em territórios de
bairros da cidade de Sobral e distritos.

A SECRETARIA



Saudações a toda comunidade Sobralense,

Esta é a Revista SECJEL - 2 anos, trazendo um apanhado do que de mais importante
aconteceu nestes primeiros dois anos de gestão no campo das políticas de cultura,
de juventude, de esporte e lazer. Por meio de um instrumento de comunicação
dinâmico e acessível, a revista vem trazer com transparência as informações da
gestão. Apresentaremos aqui as iniciativas promovidas pela SECRETARIA DA
CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER trazendo dados e indicadores importantes
sobre o município. Esse canal vem, sobretudo, evidenciar as coisas boas que
acontecem na nossa cidade.

Nessa primeira edição, apresentaremos um balanço da secretaria, trazendo uma
breve descrição dos programas, projetos, ações, obras, fomentos e equipamentos
realizados desde 2017. Serão mostrados o fortalecimento e a estruturação das
políticas públicas de cultura, esporte, lazer e juventude, nesse sentido a Secretaria
assume um papel estratégico e transversal diante da efetivação das políticas
públicas de forma geral, de áreas mais tradicionais e consolidadas na política como
a educação, a saúde, a segurança pública, entre outras.

A Revista SECJEL- 2 anos pretende apresentar também o que a Secretaria da
Cultura, Juventude, Esporte e Lazer faz, pensa e produz. As diferentes realidades
vividas, os diferentes nichos culturais e sociais que são alvo de nossas políticas e as
experiências de sucesso desenvolvidas pela gestão. Sempre buscando canais de
interação com a população, percebendo e aglutinando seus desejos, anseios e
demandas. Pois acreditamos que o mais importante para ocupar Sobral é mostrar
qual é a cara e alma da nossa gente. Boa leitura!

EDITORIAL





1 EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Casa da Cultura 

Escola de Música 
Theatro São João 

Pinacoteca de Sobral
Casa do Capitão-Mor

Museu Madi
2 ECOA

4 PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS
AÇÃO CULTURAL E CIDADANIA

Largo Musical 
Praça viva

Rio das Artes
Teatro da Terça

Quinta que Dança
Alvorada Musical 
Pôr do Sol Musical

FORMAÇÃO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA
Escola de Artes de Sobral 

Seminário Junino 
Percursos Formativos 

Seminário Arte, Cultura e Cidadania 
Seminário Reflexões sobre a Formação Artística em Sobral 

Seminário Interações Culturais 
Itinerário Formativo 

Estação das Artes
Jovens Comunicadores 

ECOAR: Laboratório de Orientação Artística
Poetas da Cena PATRIMÔNIO E MUSEOLOGIA

Tenda Madi
Diálogos com Arte 
Quintal da Poesia 

Inventário Participativo 
Percursos Culturais 

Semana do Patrimônio
Semana Nacional dos Museus 

EXPOSIÇÕES
Um Século de Arte Brasileira 

Exodus
Exposição Migrações 

Zona de Litígio 
Ponte Entre Nortes 

Norte Bienal de Arte 

5 AÇÕES

7 EVENTOS APOIADOS 8 POLÍTICAS DE FOMENTO

3 DESTAQUES
Selo de Responsabilidade Cultural do Ceará

Tesouros Vivos do Ceará

6 EVENTOS PERMANENTES





CASA DA CULTURA

A Casa da Cultura de Sobral completou 21 anos de atividades no dia 19 de
março de 2019. Consolidada como Centro de Referência Cultural do município, a
casa dispõe de Hall, Galeria Zenon Barreto, Sala Cine Falb Rangel e Sala de
Leitura Cordeiro de Andrade. Potencializando a fruição, difusão e circulação
cultural em Sobral de forma democrática e diversa.

Sobre os escombros do tradicional “Solar dos Figueiredos” a Casa da Cultura de
Sobral surge. Atualmente, são executados alguns projetos como o Cinema na
Casa, Diálogos com Arte e o Quintal da Poesia. A casa também recebeu
importantes exposições, como a Exposição Um Século de Arte Brasileira
incluindo obras de Portinari e Tarsila do Amaral e hoje tem um edital de
ocupação semestral que agrega artistas e produtores de todo Ceará e estados
vizinhos.

37.316 de público atendido



ESCOLA DE MÚSICA DE SOBRAL

A Escola de Música de Sobral é um importante centro de formação musical da região Norte
do estado que desde 1998 utiliza a música para desenvolver competências e habilidades
artísticas em seu público. Atualmente, a EMS conta com mais de 700 estudantes, a grande
maioria da rede pública municipal e estadual de Sobral e municípios vizinhos.

A escola atua com sete núcleos pedagógicos divididos em Musicalização Infantil, com crianças
a partir dos 7 anos; Canto Popular; Bateria e Percussão; Teclados; Cordas Dedilhadas, com
aulas de violão, guitarra e contrabaixo elétrico; Cordas Friccionadas, com violinos, violas,
violoncelo e contrabaixo acústico; o Núcleo de Sopros, que atende toda a uma gama de
instrumentos, entre eles, a flauta transversal, clarinete, saxofone, trompa, trompete e tuba.

Além do ensino da música, a instituição busca aliar essa experiência com o desenvolvimento
individual, melhoria da autoestima e educação estética, fortalecendo, assim, uma perspectiva
de formação tanto profissional quanto pessoal. A escola também tem um papel de difusão e
disseminação cultural, sendo assim uma peça importante para aqueles que entendem música
como elemento importante em sua formação, mesmo que não a pense como profissão.

747 alunos 
matriculados 20 cursos

ofertados+de



THEATRO SÃO JOÃO

O Theatro São João, o segundo mais antigo do Ceará, foi construído durante a
maior seca do período de 1877 - 1879, por iniciativa de um grupo de jovens -
entre eles o escritor Domingos Olímpio - que criou a União Sobralense
especialmente para este fim.

Inaugurado em 26 de setembro de 1880 e tombado pelo IPHAN em 30 de
novembro de 1983 como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi
completamente restaurado entre os anos 2000 e 2004.

De estilo arquitetônico neoclássico com palco tipo italiano e plateia em formato
de ferradura com balcões, o Theatro São João foi construído acompanhando a
tendência europeia que foi adotada em vários teatros do Brasil e tornou-se
importante referência histórica, cultural e artística do Estado.

33.634 de público atendido



PINACOTECA DE SOBRAL

Em 29 de dezembro de 2016, a Pinacoteca de Sobral tem sua sede inaugurada
no casarão histórico Chagas Barreto. O Espaço Raimundo Cela surgiu como um
complemento, um braço independente da Casa da Cultura, direcionado a
exposições artísticas e foi assim nomeado em homenagem a um dos mestres da
arte cearense.

O equipamento contou com doações de obras para a constituição de seu acervo,
em especial com a generosa doação do conterrâneo Dr. Roberto Alves de Lima
que contribuiu com a doação de mais de trezentas obras, entre pinturas,
desenhos, gravuras e esculturas de artistas nacionais e internacionais. Nomes
mundialmente conhecidos como Pablo Picasso, Salvador Dalí e Tarsila do Amaral,
bem como mestres da arte cearense como Raimundo Cela e Aldemir Martins
compõem acervo de pinturas, desenhos e gravuras.

12.175 visitas no total



CASA DO CAPITÃO-MOR

Localizada onde esteve a Fazenda Caiçara, da qual se originou Sobral, a Casa do
Capitão-Mor se situa no coração do Centro Histórico do município e é um dos
poucos exemplares da arquitetura, dos materiais e das técnicas construtivas do
século XVIII. Após séculos de ocupação, em 2001 a centenária edificação passou
por minuciosos trabalhos de escavações, recuperando sua estrutura original
juntamente de diversos objetos históricos enterrados.

Hoje, é reconhecida como Centro de Referência Cultural e Histórica de Sobral,
onde disponibiliza para livre acesso da população as descobertas centenárias da
Casa, sua história e o desenvolvimento de oficinas, palestras e seminários na
perspectiva de educar o público a respeito do grande patrimônio de nossa
região.

11.267 visitas no total



MUSEU MADI DE SOBRAL

Inaugurado em 2005, o Museu Madi de Sobral é o único no país, dedicado ao
movimento Madi, abreviação de Movimento, Abstração, Dimensão e invenção,
mobilização artística iniciada em 1946 na Argentina pelo artista plástico
uruguaio Carmelo Arden Quin, que tem como objetivo desconstruir a forma
tradicional da arte geométrica, fazendo-a sair dos ângulos retos.

Com o acervo original, cerca de cem obras doadas por 70 artistas do mundo
todo e mais de 20 obras restauradas, após a grande enchente que aconteceu na
cidade, o museu foi reinaugurado no dia 15 de março de 2019, voltando a figurar
no circuito cultural e internacional.

4.598 visitas no total





Fundado em 30 de abril de 2010, o ECOA Sobral é um Instituto Escola de Cultura,
Comunicação, Ofícios e Artes, que tem como finalidade a execução de políticas, programas e
projetos que promovam, incentivem e desenvolvam a formação, a criação, a produção, a
pesquisa, a difusão e a memória das Artes Visuais, do Audiovisual, da Radiodifusão, do Circo, da
Dança, da Literatura, da Música, do Teatro e de outras manifestações culturais, como também a
salvaguarda da memória e do patrimônio material e imaterial.

Vinculado à Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Lazer, o Instituto ECOA tem como
missão contribuir para a formulação e execução da Política Cultural do município de Sobral num
esforço coletivo para assegurar o total exercício dos direitos culturais dos sobralenses de todas
as situações econômicas, localizações, origens étnicas e faixas etárias. Política Pública se
conjuga no plural, afirma Fabiano Piúba, secretário de Cultura do Ceará. A Política Cultural,
especialmente, que extrapola o aparato institucional do Estado, uma vez que a cultura é
produzida por inúmeros setores e agentes culturais, por vezes, em parceria, o que exige uma
maior e melhor organização do campo da cultura e de seus agentes.

“Sobral está se consolidando como uma importante referência em políticas culturais de forma
abrangente, diversa e estratégica, onde a cultura e as artes são essenciais para o
desenvolvimento social, humano e econômico.” Afirma Xauí Peixoto, Diretor do Instituto ECOA.





A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer
de Sobral (SECJEL), conquistou o Selo de Responsabilidade Cultural 2018, premiação
que prestigia instituições públicas e privadas pelos programas e investimentos na área
da cultura. O prêmio foi na categoria Diamante, a mais importante. A solenidade de
outorga do prêmio aconteceu no dia 17/12, às 19 horas, no Theatro José de Alencar,
com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará
(OSUECE).

Promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), o selo é garantido
pela Lei Estadual nº 13.426 de 2003, que reconhece empresas e instituições culturais
que apoiam, realizam e promovem a cultura no Ceará, através de incentivo ou
implementação de programas, projetos e ações destinados à área.



A doceira Dona Rita de Cássia Cunha, de 83 anos, é contemplada no Edital Tesouros Vivos
do Estado do Ceará. O Prêmio tem o intuito de manter viva, na memória e no paladar do
nosso povo, a receita e o sabor do fartes, considerado pelos estudiosos da culinária luso-
brasileira o primeiro doce português a chegar no Brasil, sendo citado na carta de Pero Vaz
de Caminha como um dos alimentos trazidos pelos colonizadores e ofertados aos nativos.
Nascida em Sobral no ano de 1933, D. Rita é uma das poucas doceiras que mantém, no
Ceará, a tradição do Fartes.

Com a diplomação, os inscritos no Livro de Registro dos “Tesouros Vivos da Cultura” se
comprometem a transferir suas técnicas e conhecimentos a alunos ou aprendizes, através
de programas educativos. Atualmente, o Ceará conta com 71 mestres e mestras da
Cultura, 9 grupos e 1 (uma) coletividade contemplados com Edital dos Tesouros Vivos.





O Largo Musical é um programa de difusão da música em Sobral. A programação circula
pelos espaços públicos da cidade com apresentações artísticas de grupos e coletivos
locais e regionais. O Programa também conta com feira de produtos e serviços criativos,
mostra de videoclipes com debates ligados ao universo da produção musical.

20.815
pessoas atendidas

10.200
pessoas atendidas

O Praça Viva é um programa de ocupação com programação diversificada que reúne
espetáculos e apresentações culturais nas diversas linguagens artísticas. O Programa
circula nas praças do município (sede e distritos), possibilitando o acesso, a valorização e
a fruição artístico-cultural aos cidadãos sobralenses.

Com atividades culturais, esportivas e gastronômicas, o programa Rio das Artes estimula
a ocupação permanente das margens, esquerda e direita, do Rio Acaraú. Com três
edições já realizadas, o evento acontece dois domingos por mês, e atende em média mil
pessoas.

3.000
pessoas atendidas



O Teatro da Terça é um programa de difusão cultural de teatro que assegura a ampliação
do acesso às artes, à formação de plateias, além de propagar os processos de criação e
circulação de teatro no Ceará. O programa acontece duas vezes por mês no Theatro São
João de Sobral e em espaços alternativos de Sobral.

2.368
público atingido

2.303
público atingido

Realizado duas vezes por mês no Theatro São João, com a missão de disseminar a cultura
da dança, assegurando a ampliação do acesso às artes e formação de plateias, o
programa Quinta que Dança torna-se um importante difusor dos processos criativos
envolvendo o segmento Dança no Ceará.

5.405
público atingido

O Domingo das Crianças é um programa direcionado ao público infantil com o propósito
de explorar o universo do brincar através de uma diversidade de atividades lúdicas
oferecidas na praça São João e no Theatro São João de Sobral, onde as crianças assistem
espetáculos e contação de histórias, de dança, música, teatro e circo. Existe ainda o
formato "Domingo das Crianças - Itinerante" que vai às periferias e distritos de Sobral,
promovendo a fruição cultural no município.



O projeto Cinema na Casa é uma proposta voltada ao estímulo da fruição e difusão
de produções cinematográficas nacionais através da ocupação do Cine Falb Rangel
na Casa da Cultura. Para além de apenas exibições de filmes, o projeto aposta
também na linguagem do cinema como ferramenta pedagógica, no qual reforça
ainda mais a vivência estética e educativa da sétima arte.

+de 1.500
espectadores

edições 
realizadas

O Projeto Arte na Praça é uma plataforma de difusão da cultura com diversas
atividades voltadas para o público infantil. A programação conta com tenda do
livrinho, contação de histórias, pintura livre, brincadeiras tradicionais e cineminha.



Com o objetivo de difundir a música instrumental e ocupar os espaços de grande
circulação de pessoas com atividades artísticas e culturais durante as manhãs, a
Alvorada Musical desperta a população com música para todos os gostos em um
repertório variado que vai do baião ao jazz, passando por clássicos da MPB. O
projeto funciona como plataforma de intercâmbio e mostra da produção artística
de músicos formados pela Escola de Música de Sobral e pelo curso de música da
Universidade Federal do Ceará - UFC Campus Sobral.

3.600
público atingido

3.600
público atingido

O projeto Pôr do Sol Musical propõe a ocupação dos espaços públicos com música,
além de ser dispositivo de escoamento da produção instrumental da cidade. Com
atividades artísticas e culturais durante os fins de tarde, o Pôr do Sol agrada os
transeuntes com um repertório variado que vai do baião ao jazz, passando por
clássicos da MPB. Para quem chega ou para quem vai, não importa, a viagem sem
dúvida será mais gostosa.





FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

ESCOLA DE ARTES DE SOBRAL
A Escola de Artes de Sobral desenvolve uma política que prioriza a construção de
espaços férteis, onde os alunos possam desenvolver suas capacidades artísticas, através
de percursos de média duração que contemplam ações de formação básica, cursos de
aperfeiçoamento de curta duração e práticas de laboratório. Em 2018 o Instituto ECOA
iniciou o processo de implementação dos percursos formativos nas linguagens da
Literatura, Artes Cênicas, Audiovisual, Artesanato e Artes Visuais.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

SEMINÁRIO JUNINO DE SOBRAL
O Seminário Junino de Sobral surgiu com o intuito de mapear e aproximar os
grupos juninos, além de analisar as experiências externas em andamento, os
resultados alcançados, as potencialidades do folclore, da arte, da religião e da
cultura popular tanto no contexto local de Sobral, como em nível regional e
nacional.

O evento foi dividido em duas etapas. A primeira é voltada para as Quadrilhas
Juninas em si, abordando o contexto da festa enquanto diversão e, como
manifestação da religiosidade e devoção popular. Já na segunda, o foco são os
ofícios artísticos que envolvem o Ciclo Junino e todo o contexto que abrange
esse universo, hoje considerado como importante cadeia produtiva, que encerra
diversas linguagens da Cultura.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

PERCURSOS FORMATIVOS
Para a Prefeitura de Sobral os programas de formação podem e devem ser plurais.
Formação cidadã, formação de plateias, formação para prática artística e formação
direcionada à profissionalização do artista para atuação no mercado da cultura.

Conduzida por esses eixos a Escola de Artes de Sobral ganhou corpo(s). Foram
mais de 500 inscrições para as 200 vagas ofertadas pelos percursos formativos nas
linguagens de dança, artes visuais, audiovisual, literatura, artesanato e circo, com
um total de 167 alunos matriculados.

Com essas marcas, O ECOA Sobral chegou a 24 bairros da sede e em 8 municípios
próximos à cidade, dando início à implementação e ampliação de políticas
públicas que assegurem a participação popular.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

SEMINÁRIO “ARTE, CULTURA E CIDADANIA”
Dando seguimento às ações do Interações Culturais, a Secretaria de Cultura, Juventude,
Esporte e Lazer (SECJEL), através do Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e
Artes – ECOA, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral,
realiza o Seminário Arte, Cultura e Cidadania que tem como objetivo proporcionar um
espaço coletivo de discussões aglutinando as diversas linguagens em debates acerca de
temáticas estratégicas para a estruturação da Política Cultural.

Com a participação de agentes culturais, instituições, artistas, estudantes, jovens e
demais interessados na política cultural da cidade, convidados(as) de referência nacional
e estadual em políticas públicas culturais, linguagens artísticas e processos de formação,
criação artística e difusão cultural, pretende-se dar continuidade ao processo de
elaboração coletiva de conceitos importantes para posicionar a cidade de Sobral na
pauta cultural, discutindo de forma central eixos e temas que nortearão as políticas de
cultura, arte e cidadania nos próximos dois anos.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

SEMINÁRIO “REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO 
ARTÍSTICA EM SOBRAL”

A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL), através do Instituto Escola
de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (ECOA) – realizou no período de 25 a 27 de
janeiro de 2018 o Seminário “Reflexões Sobre a Formação Artística em Sobral".

O evento trouxe uma reflexão sobre as metodologias idealizadas para o processo de
formação da Escola de Artes. Foram instituídos meios de trabalho colaborativo entre
gestores, artistas e produtores, a fim de consolidar as discussões em torno da
estruturação e concepção da Escola de Artes, além de promover a troca de experiência
entre os agentes artísticos de Sobral.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

SEMINÁRIO “INTERAÇÕES CULTURAIS”
O Instituto ECOA apresentou o Interações Culturais, diálogos para escutas, reflexões e
provocações referente à construção das ações de criação, formação e ação cultural em
torno da política de cultura, arte e cidadania. Com a participação de agentes culturais,
instituições, artistas, estudantes, jovens e demais interessados na política cultural da
cidade através de uma ação articulada de reconhecimento da importância da cultura
para o desenvolvimento humano, cidadão e econômico no nosso estado.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
O Seminário Reflexões Sobre a Formação Artística em Sobral - Escola de Artes,
realizado em janeiro, composto de rodas de conversas, painéis de apresentações,
relatos de experiências e divisões de grupos de trabalho, convidou os artistas da
cena local para pensar o processo de concepção dos programas de formação da
Escola de Artes. Como resultado desse encontro foi a estruturação de percursos
de médias e longa duração. Estamos lançando nesta primeira etapa de
estruturação da Escola de Artes os "Itinerários Formativos" de média duração, nas
Linguagens: Dança, Teatro, Audiovisual, Artes Visuais, Artesanato, Literatura e
Circo.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

ESTAÇÃO DAS ARTES
O projeto Estação das Artes é uma plataforma de formação básica no campo da arte e
da cultura, direcionada ao público dos territórios das Estações Juventude Parque
Mucambinho, Nova Caiçara, Novo Recanto e Padre Albani, e dos espaços culturais
localizados nos distritos de Aracatiaçu e Taperuaba.

O intuito é descentralizar o conhecimento através de percursos formativos e,
coletivamente, potencializar o conhecimento artístico nas comunidades do município.
Em sua execução, o projeto ofertou cursos de violão, hip-hop, capoeira, dança, teatro e
percussão, atingindo um contingente de 33 turmas, 419 alunos, 09 escolas, 03 centros
culturais e 04 estações juventude.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

JOVENS COMUNICADORES
O projeto Jovens Comunicadores levou até jovens de diversas comunidades de Sobral o
conhecimento sobre os principais conceitos e técnicas de produção de vídeo,
compreendendo o audiovisual como ferramenta de comunicação cidadã e, tendo ao
mesmo tempo como elemento norteador, a reflexão acerca da relação dos participantes
com suas comunidades, as práticas socioculturais e as questões de identidade com o
território. O projeto, realizado através do programa Estação das Artes, produziu 2 curta-
metragens, contabilizando 51h/aula e contando com a participação de 30 alunos de
diferentes bairros da cidade.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

ECOAR - LABORATÓRIO DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS
O Programa ECOAR - Laboratórios de Criação Artísticas é um espaço de criação e
aperfeiçoamento de projetos, construído através de um processo de imersão, pesquisa e
experimentação, sob orientação de tutores renomados. O programa selecionou 6 (seis)
projetos, sendo 2 (dois) de dança, 2 (dois) de teatro e 2 (dois) de música, e contou duas
fases de seleção: avaliação técnica feita a partir dos dados apresentados na inscrição do
Mapa Cultural do Ceará e avaliação presencial no processo de audição dos grupos.



FORMAÇÃO E 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

POETAS DA CENA
O projeto Poetas da Cena: Centro de Formação, Criação e Pesquisa nas Artes da
Cena tem como propósito oferecer formação artística e técnica em artes da cena,
para profissionais e não profissionais da dança e do teatro para, juntos, discutirem
a construção da minuta do edital em um processo de imersão inteiramente
colaborativo. Contribuindo para o processo de criação, pesquisa e difusão
artística, gestão de grupos e desenvolvimento sociocultural de Sobral, através da
oferta de ações formativas consistentes e contínuas e de uma metodologia que
valoriza espaços de troca e aprendizagem prática.





Visando proporcionar uma maior interação entre a comunidade local e o
acervo que deu origem ao primeiro museu MADI do Brasil, em Sobral,
lançou-se o projeto TENDA MADI, que traz um conjunto de ações artístico-
pedagógicas que envolvem desde a fruição, à análise e práticas artísticas,
unindo discussão, apreciação e prática por meio de um material educativo,
oficinas de apreciação de obras de arte e fazer artístico com o objetivo de
democratizar o acesso à cultura e fortalecer as dinâmicas sociais da arte.

330 PESSOAS
ATENDIDAS 04 EDIÇÕES

REALIZADAS



O projeto Diálogos com Arte atua como uma plataforma de formação
continuada, que propõe reflexões acerca das diversas linguagens artísticas, em
suas mais variadas formas de expressão. Trazendo a cada edição convidados,
ativistas, militantes, produtores e pesquisadores do campo cultural para
apresentar idéias e perspectivas de inovação na produção cultural, o projeto
ocupa os equipamentos culturais do município.

200 PESSOAS
ATENDIDAS 10 EDIÇÕES

REALIZADAS



O projeto Quintal da Poesia é uma proposta em Literatura que promove encontros e
desdobramentos com escritores e apreciadores dessa arte. Tendo como propósito
democratizar o acesso a produtos e serviços de cunho literário, a ação acontece
sempre no quintal da Casa da Cultura e integra atividades como: bate-papo literário,
sarau de poesia, sarau musical, microfone aberto, troca de livros e feira criativa.

977 PESSOAS
ATENDIDAS 9 EDIÇÕES

REALIZADAS



Processo de Inventário Participativo relativo às expressões culturais das comunidades,
realizado por jovens, buscando conhecer e difundir os espaços de memória, bens culturais,
grupos, produtores e artífices ligados à arte e à cultura dentro do território. O projeto teve
como objetivo até o primeiro semestre do ano de 2018 realizar o inventário das comunidades
componentes do território acompanhado pelo Projeto Ceará Pacífico, capacitando grupos de
aproximadamente 15 jovens por bairro para a aplicação da metodologia do Inventário.

A metodologia dos Inventários Participativos tem sido utilizada como referência nos trabalhos
sobre cultura e memórias das comunidades, sendo entendida pelo Instituto do Patrimônio
Histórico Artístico Nacional – IPHAN enquanto um instrumento “de estímulo para que os
próprios grupos e comunidades locais possam, em primeira pessoa, assumir a identificação, a
seleção e o registro das referências culturais significativas para suas memórias e histórias
sociais”



O programa Percursos Culturais possibilita aos sobralenses uma experiência de imersão na
memória e no patrimônio de Sobral. Através de percursos guiados pelo Centro Histórico da
cidade, os participantes são mediados por uma equipe educativa que apresenta e resgata a
história do município, seu patrimônio material e imaterial.

Cada edição tem o objetivo de promover a fruição de uma programação inteiramente cultural,
voltada para crianças, jovens e adultos que desejam saber mais sobre a edificação histórica-
cultural da Princesinha do Norte. Ao todo já foram realizadas 19 edições, com participação de
594 pessoas de 17 bairros/distritos de Sobral.

750 PESSOAS
ATENDIDAS 21 EDIÇÕES

REALIZADAS



O comemora a data do tombamento do Sítio Histórico Dia Municipal do
Patrimônio de Sobral, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), em 1999.

Nesse sentido, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura,
Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
(Seuma) e Instituto ECOA realiza anualmente a Semana Municipal do
Patrimônio. Com diversas atividades formativas e culturais na perspectiva da
valorização do patrimônio de forma ampla e democrática.

1.722PESSOAS
ATENDIDAS 2 EDIÇÕES

REALIZADAS



A Semana Nacional de Museus acontece anualmente para comemorar o Dia
Internacional de Museus, 18 de maio, quando museus e outras instituições
culturais brasileiras, convidados pelo Ibram, desenvolvem uma programação
especial para o período. A programação dos muses contou com roda de
conversa, visitas mediadas, atividades interativas (QR Code), lançamento de
jogos educativos e percurso cultural.

922 PESSOAS
ATENDIDAS 3 EDIÇÕES

REALIZADAS





A Prefeitura de Sobral promoveu de 19 de
julho a 8 de outubro de 2017, a exposição
“Um Século de Arte Brasileira na Coleção
Fundação Edson Queiroz”, na Casa de
Cultura de Sobral. A mostra foi composta
com 60 obras, entre pinturas, desenhos,
gravuras e esculturas, e dividida em
núcleos temáticos.

“Esta exposição objetiva apresentar um
recorte da arte brasileira a partir de 1917
até os dias atuais, tornando acessível a
contemplação de uma das mais
importantes coleções de arte do Brasil,
pela primeira vez deslocada para uma
cidade do interior do Ceará”, explica Max
Perlingeiro, curador da mostra.

Houveram palestras, encontros com
artistas e projeção de filmes durante o
período da exposição, como atividades
complementares. Houve também a
apresentação da premiada peça “Tarsila”,
encenada pelo Grupo Mirante de Teatro
Unifor, com texto de Maria Adelaide
Amaral e direção de Hertenha Glauce.



A exposição Êxodos, do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, ficou em cartaz na Casa
da Cultura de Sobral, de 24 de julho a 24 de setembro de 2018. A mostra, que conta com
a curadoria de Lélia Deluiz Wanick Salgado, já esteve em cartaz em cidades como
Fortaleza, Salvador, Recife, Curitiba e Brasília.

A coleção conta com 60 pôsteres doados por Lélia Wanick e Sebastião Salgado ao
Instituto Terra, ONG ambiental que o casal fundou em 1998, em Aimorés (MG). Êxodos é
uma história reveladora, que retrata pessoas que abandonam a terra natal contra a
própria vontade, migrantes, refugiadas ou exiladas, compelidas por forças que não têm
como controlar, fugindo da pobreza, da repressão ou das guerras.

Premiado internacionalmente, Salgado é considerado um dos maiores talentos da
fotografia mundial pelo teor social em seu trabalho. Para chegar ao resultado de Êxodos,
ele viajou durante seis anos, por 40 países, para mostrar a humanidade em trânsito,
provocando uma reflexão sobre as questões políticas, sociais e econômicas de pessoas
que foram obrigadas a deixar sua terra natal.



A exposição Migrações reuniu trabalhos antigos e recentes, individuais ou em parceria
dos oito integrantes do coletivo Oicos Artes Plásticas (Fortaleza), em diversas linguagens
como: bordado, pintura, aquarela, escultura, metal, cerâmica, tinta, gravura, tecidos,
impressões, colagens. Um processo de criação compartilhado que nos convida a
experimentar a migração.

A exposição é um convite para saborear as amplas possibilidades da criação. Com um
cuidadoso descritivo das obras expostas e uma qualificada equipe de educativo, a Mostra
é também um rico espaço de conhecimento e formação para artistas e demais
interessados em artes visuais.



A exposição “Zona de Litígio” foi idealizada pelos artistas Filipe Acácio, Júlia B.,
Juliane Peixoto, Patrícia Araujo, Raoni e Samuel Tomé, que partiram de Fortaleza em
dezembro de 2013 numa residência-móvel de 500 km rumo a Oiticica, distrito de
Crateús.

A exposição retrata um período em que uma demarcação imprecisa, assinada por D.
Pedro II, em 1880, um decreto que marcou o início das indefinições e disputas na
fronteira entre o Ceará e o Piauí. O conjunto de trabalhos apresentados nesta mostra
se propõe a apresentar uma trajetória ficcional sobre uma viagem à fronteira. Zona
de Litígio remete ao que nunca acaba e fala dos limites desenhados estarem num
eterno movimento de demarcação e apagamento. Não há fronteiras fixas e quando a
poeira da marca feita no chão se levanta, os grãos daqui e os de lá se misturam.



O II Festival Ponte Entre Nortes – Intercâmbio de Linguagens Visuais Entre Norte e
Nordeste do Brasil, reuniu artistas visuais do Ceará e Piauí para dialogar e estabelecer
pontes entre temas diversos, relacionados às Artes Visuais e seus desdobramentos.
Contemplado pelo edital Temporada de Artes #OcupaSobral, o evento foi idealizado e
organizado pelo Fórum de Artes Visuais do Município.

O foco da ação é promover reflexões e diálogos acerca da produção da linguagem
artística nos Estados, configurando-se como uma plataforma de encontros para partilha
de ideais, ações e apresentações artísticas, mostras e exposições de obras. A
programação contou com exposições, oficinas, seminários, debates, mostras de vídeos,
intervenções urbanas, performances, atividades formativas, além de rodadas para
apresentação dos portfólios dos artistas participantes.



A III Norte Bienal de Arte, exposição que reuniu um acervo de 40 artistas
locais, entre fotografias, telas e artes plásticas, com o intuito de fortalecer as
artes visuais produzidas no interior do Ceará. Antecedendo a abertura da
exposição, a Bienal contou com a palestra “Espaços - Tempos Relacionais na
Arte Contemporânea”, ministrada por Herbert Rolim, Doutor em Educação
Artística, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (Portugal).





Clubinho 
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Conto



Ao Som do Vinil

Cinema na Casa



Arte Urbana
Sobral

Verão Sobral
Público atingido: 10.000

Ballet de Kiev
Público atingido: 2.500
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Do Brasil

Público atingido: 380
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ENCONTRO DE BOIS E REISADOS

Um dos eventos mais tradicionais de Sobral, o Encontro de Bois e
Reisados já está na sua 19º edição consecutiva. Promovido pela
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude,
Esporte e Lazer o evento é aberto e a culminância acontece Boulevard do
Arco, com a apresentação de vários grupos de Bois do município. O
Encontro de Bois e Reisados tem apresentações em diversos bairros e
distritos durante todo o mês de janeiro.



BLOCO DOS SUJOS

Consolidado como o maior e mais tradicional pré-carnaval do interior do
Estado do Ceará, o ‘Bloco dos Sujos’, reúne em média 30 mil foliões por
ano, em um cortejo que concentra na Praça da Coluna da Hora e segue
até o Boulevard do Arco. Já passaram pela festa grandes nomes do axé
como: Margareth Menezes, Moraes Moreira, Armandinho, Daniela
Mercury e Timbalada.



TEMPORADA DE CARNAVAL

A Temporada de Carnaval agrega as programações culturais do pré-
carnaval e carnaval, levando alegria, cores, animação e uma
programação especialmente preparada para descentralizar a festa para
bairros e distritos do município com atividades gratuitas voltadas para
todos os públicos.



ENCONTRO DA CULTURA POPULAR

O Encontro da Cultura Popular de Sobral é realizado anualmente com
objetivo trazer reflexões, desafios e perspectivas da Cultura Popular
como eixo da cadeia produtiva da cultura no município de Sobral. Com
programação composta por atividades artístico-culturais, oficinas e rodas
de conversas, abertas ao público.



SÃO JOÃO DE SOBRAL

Possuindo uma das festas juninas mais animadas do estado do Ceará, Sobral
sempre conta com uma grande produção e atrações especiais. O São João de
Sobral, como ficou conhecido na nova gestão, teve o formato renovado nos
últimos anos e é a festa mais tradicional e esperada da cidade, por conta dos
shows de artistas de renome como Elba Ramalho e Forró Real.

Além disso, o principal objetivo do evento é enaltecer das tradições e para isso
conta com a montagem de uma cidade cenográfica e diversas barraquinhas de
comidas típicas, sem falar no Festival de Quadrilhas Juninas e a Mostra
Regional de Quadrilhas, onde passaram mais de 22 mil pessoas.



VIRADA CULTURAL

A Virada Cultural acontece anualmente desde 2017 em comemoração ao
aniversário da cidade, sempre no dia 05 de julho, o evento conta com 12 horas
de uma programação diversificada que reúne espetáculos e apresentações
culturais nas diversas linguagens artísticas. A Virada é um convite à população
para celebrar, brindar e reafirmar a potência cultural e artística de Sobral.

Realizada em vários pontos do município, já tendo passado no Boulevard do
Arco, Nova Caiçara, Sumaré, Cohab 3, Cohab 1 e Expectativa, além da
ocupação dos VLTs com pocket shows, o evento propõe a democratização e
ampliação do acesso à cultura. Possibilitando ao público aproveitar
apresentações de artistas e bandas que vão do forró ao jazz, incluindo
apresentações circenses, teatrais e dança.



CONCERTOS NATALINOS

Realizados em diversos espaços públicos do município, os Concertos
Natalinos tem o objetivo de difundir a música instrumental e ocupar os
espaços públicos com atividades artísticas e culturais. Foram diversas
apresentações dos grupos formados por alunos da Escola de Música de
Sobral, que tiveram a oportunidade de mostrar os resultados alcançados
nas atividades de formação em música e celebrar o Natal de forma
especial.





Festival Concreto

Bienal Internacional de Dança do Ceará

Bienal Internacional de Teatro do Ceará

Feira da Música



Festival Ponto.CE

Festival Rec-Beat
Festival Garage Sounds

Porto Dragão do Mar

Festival de Teatro Infantil - TIC



Mostra Inquieta

Encontro de Cordas Friccionadas de Sobral

Sobral Música na Rota

Mostra de Filmes Indígenas Contemporâneos 

Mostra Visualidades



Abril Se Dança

Batalha de Rimas da Zona Norte

Portas para o Autoral

Festival Ponte Entre Nortes

Bienal Norte de Arte



Laboratórios do Corpo

Resistência Underground Sobral

Festival Grito Rock Sobral

Projeto Domingo no Parque





Edital de Incentivo aos Bois e Reisados
Tendo como objetivo a preservação das tradições locais e incentivo das
expressões artísticas regionais, a Prefeitura de Sobral, por meio da
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), lança
anualmente o Edital de Incentivo aos Bois e Reisados de Sobral.

Nos últimos dois anos foram contemplados aproximadamente 30
grupos adultos e infantis de Cultura Popular de Reisados, que recebem
incentivo financeiro para poder desenvolver suas atividades culturais.

Edital de Incentivo às Escolas de Samba
A Prefeitura de Sobral repassa anualmente incentivo para montagem de
Desfile de Escola de Samba, na perspectiva de compor a programação
da Temporada de Carnaval do Município. O incentivo é dividido em
categorias: o Grupo A no valor de R$15 mil, para os quatro primeiros
colocados e o Grupo B no valor de R$11 mil para os três últimos
colocados.

O ranqueamento se dá de acordo com a colocação das agremiações que
participaram do Desfile das Escolas de Samba do ano anterior. O
tradicional desfile conta com moderna estrutura de som, ambulâncias,
esquema de segurança e vendedores ambulantes.

Edital de Blocos Carnavalescos
Com o objetivo de credenciar, mapear e apoiar os blocos de rua da
“Temporada de Carnaval 2019”, a Prefeitura de Sobral, por meio da
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e do Instituto
ECOA, realiza anualmente o edital “Blocos Pré-Carnaval”, onde são
contemplados 9 projetos, sendo 5 blocos fixos e 4 itinerantes.



Edital de Ocupação da Casa da Cultura
O Edital de Ocupação da Casa da Cultura tem como objetivo compor a
programação do equipamento com atividades artísticas e culturais nas
mais diversas linguagens. O edital convocou artistas, grupos e coletivos
a enviarem seus projetos e participarem da seletiva. A primeira edição
contou com com mais de 45 projetos inscritos, entre eventos,
exposições, shows musicais, exibição de filmes e outros.

Edital de Ocupação do Theatro São João
Com o objetivo de selecionar projetos artísticos apresentados por
grupos locais, regionais e nacionais, a Prefeitura de Sobral, por meio da
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), lança duas
vezes ao ano, o edital de ocupação do espaço do Theatro São João.

Edital de Incentivo aos Grupos Juninos
O Edital de Credenciamento para Apoio aos Grupos de Quadrilhas
Juninas de Sobral tem o objetivo de apoiar projetos culturais, a fim de
difundir e valorizar as manifestações populares do período junino no
município. Selecionando e apoiando a realização de iniciativas voltadas
à promoção, difusão e preservação das tradições regionais.



Edital de Credenciamento Artístico
O Edital de Credenciamento Artístico convocou pessoas físicas e
jurídicas, em chamada pública para credenciamento objetivando a
eventual contratação de serviços de artistas e/ou grupos artísticos das
áreas da música, literatura, artes cênicas (teatro, circo e dança), cultura
popular e apresentadores de eventos culturais, visando a realização da
programação cultural e demais eventos promovidos e/ou apoiados pela
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer. Foram contemplados
42 artistas/grupos em 5 categorias.

Edital Temporada de Artes #ocupaSobral
O Edital Temporada de Artes #ocupaSobral teve como propósito
selecionar projetos artísticos nas mais diversas linguagens artísticas
para promover, através dos Programas de Ação Cultural, a ocupação dos
equipamentos e áreas públicas do município de Sobral.

Foram selecionados 146 projetos na área de difusão, através de 18
programas para ocupar e compor a programação do Theatro São João,
Margens do Rio Acaraú, Casa da Cultura e as praças do programa Praça
Viva, nas linguagens Música, Teatro, Dança, Circo, Literatura, Fotografia,
Artes Visuais, Cinema e outros projetos livres.
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