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Resumo 

Neste artigo defendemos a tese de que a consolidação do Sistema Nacional de 

Cultura exige mais que vontade política; requer uma ação continuada de estímulo à criação 

e consolidação dos Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura como também dos Sistemas 

de Equipamentos Culturais, os quais constituídos em redes representam verdadeiros canais 

de interlocução entre o poder público e a sociedade civil organizada, possibilitando o 

exercício da cidadania cultural na forma da reflexão, debate, elaboração de propostas e 

compartilhamento da gestão das políticas públicas para a cultura. As idéias aqui 

apresentadas são resultantes da sistematização da experiência de implantação do Sistema 

Estadual de Teatro do Ceará, pioneiro em todo o Brasil. Idéias estas por nós apresentadas 

na Câmara Setorial de Teatro e levadas pelo Grupo de Trabalho Gestão e Articulação como 

proposta de modelo para a implantação do Sistema Nacional de Teatro.  

 

Palavras-chaves:  

Cultura, democracia, gestão compartilhada, canal de interlocução, articulação.  

Introdução: 

 

Breves Considerações sobre o Panorama Nacional das Políticas Públicas no que diz 

respeito à Articulação e Gestão.  

A idéia de federalismo cultural começa a ser formulada no âmbito do Ministério da 

Cultura no primeiro governo do PT. O modelo de políticas públicas experimentado no país 

até então era fragmentado, desarticulado e partia de um conceito de cultura que privilegiava 

as belas letras e as belas artes. Neste sentido, o foco da ação pública de cultura era restrito 

aos artistas legitimados por um pensamento segregador e excludente que desconsiderava a 
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população como um todo. Como resultado, a noção de cultura como direito ainda é pouco 

difundida e menos ainda aplicada.  

 

 

 

 

A população é reconhecida apenas como “público” e até mesmo nesta categoria nem 

todos têm acesso à fruição artística, e menos ainda à oportunidade de desenvolvimento do 

seu potencial expressivo e criativo. Ações da política pública federal acontecem sem 

nenhuma conexão com as esferas estaduais e municipais, atendendo quase sempre apenas 

as demandas dos grandes produtores culturais. Mudar este quadro não é tarefa fácil. Requer 

do poder público instituir um novo modelo de gestão que precisa quebrar velhos 

paradigmas e mudar mentalidades dos gestores, produtores, artistas e outros agentes do 

campo cultural.  

O reconhecimento da cultura como uma área estratégica da vida humana traz para a 

pauta do dia a necessidade da construção de novos modelos de relação do poder público 

com a sociedade civil na constituição das políticas públicas para a área cultural. Gestão e 

articulação passam a ser aspectos fundamentais no desenvolvimento das políticas públicas 

na área da cultura e completamente associados a conceitos como: democracia, participação, 

respeito à singularidade de indivíduos e grupos e a diversidade cultural.   

          A valorização dos diversos saberes, usos e fazeres como patrimônio de indivíduos, 

grupos e comunidades, bem como o acesso aos meios necessários para a criação e 

expressão, o respeito à diversidade cultural e as especificidades étnicas, religiosas e de 

gênero são grandes desafios a serem alcançados pelo conjunto da população na forma de 

direitos culturais. O exercício da cultura como direito do cidadão requer tanto da sociedade 

civil como do poder público nas diversas esferas, um novo aprendizado e a criação de 

novos modelos de elaboração, articulação e gestão das políticas públicas nesta área. Nestes 

novos modelos, a política pública é resultante do diálogo e das ações articuladas entre os 

entes da federação em conjunto com os movimentos organizados da sociedade civil. Deixa, 

portanto, de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado. Neste 

contexto o Sistema Nacional de Cultura surge como um instrumento de: exercício político 



  

para articulação, gestão, formação e promoção de políticas públicas com a participação e 

controle da sociedade. 

 

Equipamentos Culturais como parte integrante do Sistema Nacional de Cultura 

Para existir e funcionar de forma sistêmica, o Sistema Nacional de Cultura necessita se 

estruturar de maneira organizada na sua inter-relação com os Sistemas Estaduais, e 

Municipais. Os Equipamentos Culturais: Museus, Teatros, Bibliotecas, Arquivos, são 

espaços por excelência onde a ação cultural acontece, o lócus aonde a política cultural 

chega ao seu destinatário, devendo, portanto, fazer parte da grande teia de relações que 

pode conferir à política cultural uma dinâmica maior estabelecendo o diálogo entre 

gestores, artistas e a população em geral. Transformando, assim, Equipamentos Culturais 

em espaços de vivências culturais coletivas, criativas e geradoras de novas relações sociais 

e comunitárias. Sendo assim, é indispensável que os Equipamentos Culturais organizados 

ordenadamente nos níveis municipal e estadual componham o Sistema Nacional de Cultura. 

Percebendo que o Sistema Estadual de Cultura do Ceará, seria tanto mais concreto quanto 

conseguisse criar ramificações, consolidando os Sistemas de Equipamentos Culturais, e, 

através deles ampliando a ação política de forma constante, atuando no micro universo, 

chegando aos artistas, produtores, diretores e outros agentes culturais, iniciamos no ano de 

2004 a criação dos Sistemas Estaduais de: bibliotecas, museus, teatros, arquivos e centros 

culturais.  

 

Implantação do Sistema de Teatro do Ceará e Aprendizado Político  

A implantação de cada Sistema de Equipamento Cultural norteou-se por princípios 

gerais como: construção coletiva, participação, democracia, respeito às especificidades 

regionais. No entanto, cada um desenvolveu metodologia própria e se constitui uma 

experiência singular na construção de um conhecimento que aliou de maneira equilibrada a 

teoria e a prática. Nesta comunicação, apresentaremos o caso da implantação do Sistema 

Estadual de Teatro do Ceará, processo pioneiro no Brasil, o qual deverá servir de referência 

para outros Estados da Federação. 

No papel de Teatro de Referência do Estado do Ceará, o Theatro José de Alencar, assumiu 

institucionalmente a missão de articular e implantar o Sistema Estadual de Teatro. Em 



  

sintonia com a política da Secretaria de Cultura do Estado, o processo foi construído 

coletivamente desde o primeiro momento. Realizamos em setembro de 2004 o I Encontro 

de Gestores de Teatro do Ceará, no qual foi discutida a idéia de criação do Sistema 

Estadual de Teatro e formada uma comissão provisória para Coordenar o processo de 

criação do referido Sistema. A Comissão formada por um representante de cada macro 

região do Estado, assumiu a responsabilidade de difundir a idéia do SET – Ceará – Sistema 

Estadual de Teatro, editar um boletim informativo e subsidiar a Secretaria da Cultura na 

criação da Lei que regulamentaria o Sistema Estadual de Teatro. Cada representante 

assumiu provisoriamente o papel de coordenador do SET na sua região e a incumbência de 

preparar o encontro no qual seria implantada a Rede da sua Regional. Sendo também papel 

da Comissão realizar o segundo Encontro Estadual, no qual seriam votados os membros da 

Coordenação do Sistema Estadual de Teatro para o biênio 2006, 2007. 

 Paralela a criação da Lei que regulamenta o Sistema Estadual de Teatro, foram 

acontecendo Encontros nas 10 macros regiões do Estado. Nos Encontros Regionais 

contamos com representantes dos municípios que compunham a macro região, agentes 

culturais do município sede do Encontro e autoridades locais. Nos Encontros regionais 

discutíamos a idéia do Sistema de teatro, apresentávamos a proposta de Lei e construíamos 

os processos – como o SET deveria organizar-se, quais as instituições que deveriam 

integrá-lo e como as mesmas deveriam relacionar-se. Nestes Encontros, cada Região 

elaborava sua carta de propósitos: definindo suas diretrizes e estratégias de ação orientada 

pela Lei do Sistema Estadual de Teatro e por suas próprias especificidades. Os participantes 

elegiam o Correspondente e o Coordenador Regional. Assumindo o primeiro a função de 

informar aos demais sobre o SET, cuidar da comunicação, e o segundo a função política de 

coordenar o processo de implantação e consolidação do SET na Região. Ainda nos 

Encontros Regionais, eram escolhidos aqueles que deveriam representar provisoriamente os 

municípios ficando responsável pela articulação para implantação do Sistema Municipal de 

Teatro no seu município. 

Nos dois anos de processo de implantação do Sistema Estadual de Teatro, com a 

realização de 03 Encontros Estaduais, 10 Encontros Regionais, 01 seminário de 

planejamento e um Fórum Estadual para avaliação e planejamento, esta ação representou 

um espaço de aprendizado político jamais experimentado em nosso Estado. Os integrantes 



  

do SET – Ce compreenderam a necessidade da articulação e integração regional, passaram 

a fazer parte efetivamente do movimento político cultural instaurado no Estado, 

participando dos Fóruns Regionais de Cultura e Turismo, das Conferências Municipais, 

Estadual e Nacional e de outros espaços de articulação e exercício político.   Perceberam a 

importância e função social dos equipamentos de criação, produção e difusão cultural, 

incorporaram em suas práticas conceitos como participação, democracia, respeito à 

diversidade cultural. As reuniões do SET-Ce, ajudaram a difundir as idéias e ações da 

Federação de Teatro Amador – FESTA-Ce, Sindicato dos Artistas Técnicos de Espetáculos 

e Diversão – SATED-Ce e da Associação dos Produtores de Teatro do Ceará – APTCE. 

Estas entidades aderiram ao Sistema Estadual de Teatro do Ceará desde o seu principio e 

foram grandes parceiras durante todo o processo. 

Dois anos após aquele primeiro momento onde éramos apenas um corpo desconhecido e 

funcionando de forma desordenada, um corpo sem reconhecimento de si mesmo, sem 

sintonia entre as partes, começamos a fazer o caminho devagar e sem pressa, nutridos por 

laços de confiança e afeto; O corpo se descobre irrigado e potente.  Em cada encontro o 

Ceará se revela: sertão, serra e mar, experiências tão distintas e distantes se aproximam, 

interagem, realizam trocas e se fortalecem: o histórico Teatro São João de Sobral, o mais 

antigo Teatro das Ribeiras do Icó e o Teatro do Bom Jardim ainda em construção. O SET - 

cria e gera identidades. Gestores de teatros passam a reconhecer melhor o seu papel e 

função social. Aprendem como fazer parcerias e como aperfeiçoar as unidades de teatro 

fortalecendo as relações com a comunidade e seu entorno. Descobrem que a informação e a 

capacidade de diálogo são as grandes ferramentas da gestão. E, que o município se fortalece 

quando a região é fortalecida. Entendem, agora que as Unidades de Teatro geridas por eles, 

seja pequena ou grande, de valor histórico ou apenas recém construída, tem uma 

importância fundamental para a vida cultural da comunidade e deve ser por esta apropriada. 

A comunicação entre a Secretaria da Cultura do Estado e os municípios ficou facilitada. Os 

interlocutores foram identificados e o canal de diálogo foi aberto. Agora, chegamos 

facilmente a todos os municípios do Estado. “Hoje o Sistema se comunica. Seus órgãos se 

influenciam. Seus resultados se apresentam – como um corpo que de fato se move rumo a 

um estado de direito. Quando a Assembléia Legislativa aprovar a Lei de Criação do 



  

Sistema Estadual de Teatro já teremos um corpo nutrido e apto a cumprir sua função 

através dos inúmeros órgãos que o compõem.” 
2
 

Composto pelas Unidades de Teatros, representadas por seus gestores, o Sistema se 

ramifica faz rizoma se expande pelas regiões e municípios agregando os teatros ou 

entidades afins, articulando em rede àqueles equipamentos culturais que estão colocados a 

serviço da sociedade para pesquisa, produção, difusão cultural, com ênfase nas artes 

cênicas, geridos por instituições sem fins lucrativos, sejam elas públicas ou privadas.  

 

Assim se desenha o Sistema Estadual de Teatro.  

1. Em cada município, será qualificado um Teatro de Referência Municipal, que se 

constitui no equipamento (teatro, quando houver, ou auditório, salão comunitário, etc) que 

possa atender com mais eficiência à comunidade. Esse teatro será responsável por oferecer 

suporte à articulação das Unidades Municipais, que são os equipamentos, grupos, fóruns e 

demais organizações teatrais do município; 

2. Os Teatros de Referência Municipal estarão ligados em rede aos Teatros de 

Referência Regional, que por sua vez, serão responsáveis por oferecer suporte à articulação 

intermunicipal; 

4. Os Teatros de Referência Regional estarão ligados em rede ao Teatro de 

Referência Estadual, a partir do qual se articulará o sistema como um todo.  

5. A ação do Teatro de Referência dentro do Sistema é coordenada pelo gestor do 

próprio teatro, em conjunto com uma comissão de coordenação composta por: 

6. Representantes das unidades municipais, no caso dos Teatros de Referência 

Municipal; 

7. Representantes dos Teatros de Referência Municipal, no caso dos Teatros de 

Referência Regional. 

8. Representantes dos Teatros de Referência Regional, no caso dos Teatros de 

Referência Estadual; 

9. Todos os teatros de referência deverão oferecer apoio logístico e técnico à 

realização das ações do Sistema Estadual de Teatro.  
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Teatros de Referência 

O Teatro de Referência é um catalisador e disseminador de informações no SET que 

viabiliza a relação em rede de articulação entre os sistemas municipal, estadual e federal, 

entidades e movimentos da sociedade civil, estruturando mecanismos e processos que 

permitam o compartilhamento de informações, gestão, fomento, com participação social na 

definição e fiscalização das políticas para teatro.  

Os teatros de referência serão espaços físicos dedicados à atividade teatral, 

indicados pelos representantes das Unidades de Teatro nos diversos níveis, qualificados e 

certificados pela Secretaria da Cultura do Estado, a partir de critérios que incluam a gestão 

democrática e compartilhada, bem como a capacidade para implantar e liderar uma rede de 

teatros, para implementar e coordenar um banco dinâmico de circulação de informações. O 

Teatro de Referência deverá ainda ser aquele capaz de oferecer as melhores condições 

técnicas para a realização de oficinas e difusão de espetáculos. A rede Estadual dos teatros 

de referência será composta por Teatro de Referência Estadual, Teatros de Referência 

Regional (Nas 10 macros regiões do Estado) e Teatros de Referência Municipal.  

A Lei 13.604, de 28 de junho de 2006, regulamenta O Sistema Estadual de Teatro como um 

órgão vinculado à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, define assim sua competência:  

I – promover a articulação e a troca de experiências entre os teatros existentes no 

Estado, respeitando sua autonomia jurídica – administrativa, cultural e técnica; 

II – encaminhar o debate sobre o papel e a função dos teatros junto às comunidades em que 

atuam, possibilitando a conseqüente avaliação do desenvolvimento de suas atividades;  

III – propor ações e programas de capacitação, incremento, melhoria e atualização 

de recursos humanos a serem desenvolvidos nas unidades de teatro filiados ao Sistema 

Estadual de Teatros.  

IV – proporcionar o desenvolvimento de programas de incremento, melhoria e 

atualização de recursos humanos, visando ao aprimoramento do desempenho da gestão dos 

teatros e melhoria dos serviços prestados a sociedade. 

 IV – propor formas de provimento de recursos, financiamento e fomento destinados 

à área teatral/de artes cênicas no Ceará; 



  

IV – propor formas de provimento de recursos para: reformas, restauros, adaptação 

de espaços e aquisição de equipamentos técnicos para as unidades de teatros filiados ao 

sistema estadual de teatro.   

V - promover e facilitar contatos dos teatros com entidades nacionais ou 

internacionais, capazes de contribuir para a viabilização dos projetos das instituições 

filiadas ao Sistema Estadual de Teatro; 

VI – estabelecer e divulgar padrões e procedimentos técnicos que sirvam de 

orientação aos responsáveis pelos teatros; 

VII – incentivar a criação de Sistemas Municipais de Teatros; 

VII – qualificar as unidades de teatro de referência regional; 

VIII – implementar o Cadastro Estadual de Teatros, visando a produção de 

conhecimentos e informações sobre a realidade  dos equipamentos de produção e difusão 

de artes cênicas, sua estrutura física e funcionamento; 

IX – criar e aperfeiçoar a legislação que oriente a atuação dos teatros no Estado; 

X – estimular propostas de realização de atividades culturais e educativas dos 

teatros junto às comunidades; 

Breve relato de resultados  

O Sistema Estadual de Teatro implantou 10 redes regionais, abrangendo geograficamente 

serra, sertão, litoral e região metropolitana. Durante o SECULT ITINERANTE
3
 realizou 53 

visitas técnicas em 26 municípios, 1° Seminário de planejamento, 1° Fórum de Gestores de 

Teatro do Ceará, 3 Encontros Estaduais de Gestores de Teatro. Realizou ainda o Circuito 

SET de Artes Cênicas – Circulação de Espetáculos da própria região, nas regiões: Litoral 

Oeste/ Vale do Curu, Litoral Leste/ Vale do Jaguaribe, Fortaleza/ Metropolitana, Chapada 

da Ibiapada, Centro Sul/ Vale do Salgado, Cariri e Sertão Central.  Atualmente fazem parte 

do Sistema Estadual de Teatro 114 municípios e 122 representantes municipais, 205 

gestores treinados. Realizou juntamente com o Projeto SECULT  ITNERANTE, o cadastro 

das Unidades de Teatro do Ceará.  

Considerações Finais  
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O Sistema de Teatro do Ceará é hoje um processo ainda em construção. Vivemos na prática 

uma ação cultural que notadamente contribuiu para a formação e desenvolvimento de uma 

“cultura política
4
”, segundo Teixeira Coelho, “Cultura Política é aquela que nos permite 

viver em sociedade, conviver na cidade, na polis. Posta em palavras diretas, do ponto de 

vista de cada um de nós como indivíduos é a cultura que nos dá razoável certeza de que 

poderemos voltar vivos para casa ao final de um dia de trabalho.”    

 

Os Encontros e Fóruns do Sistema Estadual de Teatro se constituíram nesse espaço de 

construção de saber, de aprendizado político, de conhecimento e reconhecimento dos 

nossos limites e possibilidades, de tomada de consciência dos nossos compromissos para 

com o conjunto da população. Espaço de identificação da necessidade urgente de 

fortalecimento das nossas instituições governamentais e não governamentais de modo a que 

possamos assegurar a continuidade de projetos e ações que atendam aos interesses e 

necessidades da coletividade. Ações como esta, do Sistema Estadual de Teatro do Ceará,  

necessita ainda do suporte de uma política publica estadual e da mediação de agentes 

culturais da Secretaria da Cultura do Estado para crescer e consolidar-se. Na continuidade 

da ação se faz necessário a qualificação dos Teatros de Referência, criação de grupos de 

discussão na Internet e Seminário de Planejamento para definir as ações do Sistema 

Estadual de Teatro para o exercício de 2007. 

Fazendo referência a uma imagem utilizada por um artista popular em um dos nossos 

Encontros Regionais, onde ele compara o Sistema Estadual de Teatro, a “berduégua”, 

plantinha do sertão cearense, que durante a estiagem desaparece completamente. Mas, que 

nas primeiras chuvas ressurge verdejante e cheia de vitalidade, esperamos que o nosso 

artista tenha razão e que a semente plantada sempre floresça e que o Sistema Estadual de 

Teatro do Ceará possa ainda render muitas flores.    
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