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Resumo: Esse artigo é composto de partes de textos extraídos do projeto de dissertação de 
mestrado sobre o festival nordestino de teatro de Guaramiranga onde trabalhamos o evento 
nos aspectos que perpassam pela valorização da linguagem e a política cultural voltada para 
as artes cênicas no Ceará. Abordamos o festival de forma abrangente colocando seus 
objetivos e suas relações com formação profissional e política cultural dentro do contexto 
globalizado atual. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga em sua 13ª edição consolida-se 

no espaço cearense como um dos principais eventos no calendário artístico local tendo o 

intuito de divulgar as mais variadas manifestações da dramaturgia no âmbito nordeste, 

trazendo consigo não somente os espetáculos como parte da agenda. Além dos espetáculos 

são realizadas palestras, oficinas com grupos, diretores gestores na área cultural que tem 

como objetivo comum a busca de melhorias para o teatro no Ceará. 

É tempo de debatermos teatro com mais profundidade não nos limitando ao caráter 

puramente artístico.  É necessário fazer uma interpretação do que é o Festival hoje e quais 

suas relações com o mundo globalizado. Segundo Bunn, “a mundialização em curso é um 

processo simultaneamente social, econômico, político e cultural. Pensar a dimensão cultural 

neste contexto implica trazer a tona alguns aspectos acerca da utilização da categoria 

“interpretação” para a análise de produtos e ações culturais, notadamente em cenário latino-

americano”. (BUNN, in Leitão, Claudia, 2003) 
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O festival atualmente configura-se em uma hibridação de repertórios multiculturais 

que combinam uma série de elementos que proporcionam uma análise bem mais ampla. “É 

uma forma de observar o comportamento de artistas, intermediários e públicos frente a duas 

opções básicas da modernidade: inovar ou democratizar?” (CANCLINI, Nestor, 2003) 

Pensamos que os dois verbos devem formar uma única lógica e elevar o que foi dito por 

Canclini para o termo “inovar democratizando”.  

Em uma discussão global, a cultura não pode ser colocada como a salvadora dos 

problemas da humanidade, mas sabe-se que pode ser considerada um ponto de partida. 

Estamos a cada dia observando o caminhar da sociedade e como o individuo está se 

portando frente a grandes transformações em nível global. É verdade que existem várias 

mudanças a favor do ser humano e outras que persistem em prosseguir com o processo 

histórico. Guerras, racismo, direitos desiguais, pobreza, fome são problemas vividos por 

nós e que a cultura sozinha não pode dar respostas a elas. Algumas dessas indagações 

podem passar pelo fator cultura, mas isoladamente não dá conta a tantas discrepâncias 

sociais e ela própria é passível de transformações, pois segundo Lawrence, “a cultura não é 

uma variável independente. Ela é influenciada por numerosos fatores, por exemplo, 

geografia, clima, política, os caprichos da história”.(HARRISON, Lawrence, 2002) 

Debater cultura tornou-se assunto central em diversas áreas sociologia, historia, 

economia dentre outras. Na atualidade isso nos leva a perceber que falar sobre cultura a 

cada dia nos mostra um olhar diferente sobre ela. Nesse trabalho queremos apenas levantar 

algumas questões específicas. Como um Festival de Teatro pode contribuir no debate sobre 

políticas culturais? Neste caso não pensamos o festival apenas como um evento, mas um 

objeto para várias reflexões sobre política cultural que partem desde a própria valorização 

da linguagem até as discussões políticas que envolvem o teatro. Estamos em uma época 

onde se precisa pensar o teatro de modo mais amplo em prol de uma política favorável a 

dramaturgia. 

Firmamos nossa atenção neste trabalho que envolve o Festival onde temos a 

intenção de mostrar através dessa análise como um objeto em particular move discussões 

bem mais abrangentes voltados para a Política Cultural. Queremos mostrar que o evento 

extrapola as fronteiras do espetáculo e que em sua organização não mais está apenas 

voltada para as apresentações. Ganham-se novos horizontes frente a um contexto de 



discussões globais como política, mercado, organização social e o Festival adentra no 

universo de grandes discussões que permeiam as Políticas de Cultura. A valorização de 

uma linguagem assim como a inclusão social daqueles que também são excluídos 

culturalmente, traz a perspectiva que é possível dar a população espetáculos gratuitos e de 

qualidade, formando platéias e gerando desenvolvimento local tanto nos aspectos 

econômicos assim como humano. 

Dentre muitos pontos e vertentes de análise nós enfocamos sobre o que constitui o 

festival hoje e quais avanços ele obteve na gestão 2003-2006 efetivando-se como um 

evento para discussões sobre políticas culturais voltados a dramaturgia. O festival tem um 

recorte nordestino, que traz para o município de Guaramiranga grupos e companhias de 

teatro do Nordeste que são pré-selecionados através de uma comissão onde os melhores 

dentre os tantos são escolhidos para a mostra competitiva. Esse é o eixo principal.  

O Festival é valorização da arte cênica, pois apresenta espetáculos de qualidade e 

trás para a realidade do Estado um recorte da região Nordeste no que diz respeito a 

linguagem teatral. Ele também promove um direito cultural de acesso democrático e uma 

inclusão cultural. O Festival também é político, pois em suas atividades ocorrem discussões 

para criação e melhoria de políticas voltadas para as artes cênicas no Estado, racionalização 

de recursos financeiros e diálogos permanentes com o poder público. Promove o encontro 

de artistas possibilitando o fortalecimento e o potencial de representatividade e organização 

da classe artística do teatro. Podemos perceber que o Festival atualmente tem essa 

amplitude e moldam-se as perspectivas de sociedade globalizada e o coloca não apenas no 

discurso e na lógica do espetáculo. O evento é um momento de Arte e também Político. 

 

CONSTRUINDO O FESTIVAL: DA VALORIZAÇÃO DA LINGUAGEM AO 

FATOR ECONOMICO 

 

Antes de começarmos essa parte do trabalho iniciemos com uma pequena 

consideração. Quando propomos uma discussão de valorização da linguagem fica 

entendido que estamos falando da arte em si, da contemplação do espírito e das pessoas que 

fazem parte desse contexto da dramaturgia, que trabalham na área e do artista em si. Com 

relação ao fator econômico não nos limitamos somente ao lucro que o festival gera ao 



município ao final de suas atividades. Entendemos também que fator econômico está ligado 

também diretamente ao que é investido no Festival. Nesse contexto fator econômico está 

correlacionado ao dinheiro público empregado em um serviço de cunho social. 

O Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga em sua primeira edição em 1993 

nasceu como uma idéia inovadora e audaciosa para a região do maciço do Baturité. Propor 

um evento é sempre uma incógnita para qualquer gestor cultural mesmo que se faça todo 

um trabalho de pesquisa que é imprescindível em toda e qualquer gestão. Por mais que se 

tenha o empenho de fazer as coisas acontecerem, o gestor de cultura fica em cima da linha 

que divide o fracasso e o sucesso e que fatores internos como sua auto-organização, 

logística e seus afins não estiverem em consonância com a demanda, nada funciona. Os 

fatores externos como burocracia, falta de financiamento são elementos que contribuem na 

estrutura do Festival. É necessário lembrar que  a aceitação do público é também o pilar de 

sucesso em um projeto dessa dimensão. 

O evento como forma de projeto tem inicio, meio e fim. O ponto de partida situa-se 

antes de se chegar ao papel, que é a idéia. Essa idéia deve antes de qualquer coisa estar em 

consonância com a realidade do município. A forte justificativa do projeto segundo 

Cunha(2002) é “que a atual administração percebeu que, possibilitando à população o 

acesso ás artes forma cidadãos mais conscientes, ao mesmo tempo em que prepara os 

municípios para um turismo racional e respeitador de integridade da natureza e do modo de 

vida social” De certo modo pode existir a possibilidade de se “criar” um Festival seja ele 

qual for para um determinado fim seja ele cultural, turístico ou promocional, mas essa 

criação tem um objetivo concreto. Realizar um festival apenas por realizar é de certa forma 

atualmente um oceano de responsabilidades quando se trata de investimento seja ele 

privado ou público. 

Quando o investimento provém de empresas privadas, o prejuízo é apenas 

localizado na empresa patrocinadora que toma para si toda a responsabilidade do que foi 

investido. Sendo o financiamento de ordem pública onde requer dinheiro da União ou do 

Tesouro Estadual ou Municipal, a perda é da sociedade como um todo. Incentivo fiscal por 

parte do Estado em um evento sem retorno social é um dano sem fronteiras, colocando 

gestores em posição de “xeque” frente ao trabalho responsável da máquina pública. O 



financiamento no evento é também a forma de retorno de impostos em benefício de 

população e que move conceitos que perpassam pelo direito, democracia, cidadania.  

Um evento patrocinado com dinheiro público é de certa forma oferecer ao cidadão 

olhar vigilante com o que é gasto em determinada área. Tomando o festival como palco 

para essa discussão por exemplo, que possui investimento público, no âmbito do que é 

discutido nas reuniões com gestores é mais do que louvável tomar pauta de diálogo esse 

item que é fundamental e imprescindível, afinal o que move a estrutura do evento é de 

responsabilidade de todos e não exclusivamente de uma classe. 

É uma forma de exercitar a cidadania. Propor diálogos entre a sociedade civil e 

Estado no que diz respeito ao que é patrocinado com o dinheiro da sociedade estaremos 

estendendo o horizonte de cada um com relação ao papel de cidadão e sempre reavivar os 

velhos conceitos do que é dever e o que é direito. A própria lógica da sociedade nos faz 

possuir, pelo menos em teoria, essa responsabilidade de vigilantes sociais. Convivemos 

com cortes nos orçamentos e isso afeta diretamente a população como um todo. A cobrança 

da sociedade frente as gestões propondo melhor dinamização do que é gasto gera um 

feedback positivo pois dessa forma o cidadão e o Estado estarão trabalhando juntos para 

melhorias de direitos onde quem ganha é a população como um todo. 

A idéia que se coloca é: se há investimento público específico para determinado 

fim, ele deve ser bem administrado. Essa administração é realizada em uma parceria entre 

sociedade civil e Estado, sob suas diversas formas: encontros, palestras, fóruns, reuniões de 

conselho e afins. Se artistas almejam por investimentos em sua área, o dinheiro investido no 

evento tem que estar em consonância com a realidade para os artistas e sociedade. Se o 

festival traz benefícios para a classe, o dinheiro empregado no evento está dando um 

retorno para o artista local, seja ele em forma da valorização da linguagem ou como forma 

de trazer outros grupos de teatro, sendo eles da mostra competitiva ou não, propondo uma 

troca de experiências na área. Caso contrário, Se o investimento não está em consonância 

com os ideais da classe, ela deve ter poder de voz e decisão para se dar um destino ao que é 

investido e propor novos caminhos. Esse diálogo é realizado através de uma 

representatividade forte e que tenha expressão nas decisões de classe. A representação e a 

organização são fundamentais neste contexto de propor mudanças e manter esse diálogo 

entre sociedade civil e poder público na construção de uma sociedade mais democrática. 



 

O FESTIVAL E SEUS OBJETIVOS 

 

O Festival Nordestino de Guaramiranga foi idealizado pela Prefeitura tendo a frente 

na Secretaria de Cultura do Município Humberto Cunha e posteriormente realizado por 

membros da AGUA1, Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, uma ONG que 

trabalha na linha cultural voltada para crianças e adolescentes do Município. 

O objetivo da criação do festival era promover e incentivar a dramaturgia que 

sempre foi encarada como linguagem principal no município e também oportunamente 

criada uma atividade para o recém construído teatro Raquel de Queiroz que colocaria a 

cidade no conjunto de estratégias para o desenvolvimento humano, social e econômico que 

juntava essa linguagem vocacional do município se tendo uma oportunidade de fazer um 

festival que não existia no nordeste de recorte regional.  

É um espaço para a circulação da linguagem teatral nordestina como também para  

formação e informação de pessoas que estão ligadas diretamente ao mundo teatral e do 

outro lado onde estão as pessoas beneficiadas por uma maior democratização dessa 

linguagem e facilidade de acesso ao público, formação de platéia, formação de novos 

atores, atrizes, diretores e diretoras e tem a promoção da própria linguagem. Com relação 

ao incentivo voltado para as artes cênicas, especificamente a dramaturgia, de certa forma é 

uma maneira de estar estimulando o fomento voltado para o teatro no Estado, criando um 

ambiente propício de trocas de experiências no campo, assim como trabalhar com mais 

afinco um apoio maior que tenha mais expressividade no campo cênico. 

O festival movimentou nos primeiros anos da sua existência as primeiras iniciativas 

de uma economia da cultura organizada e serviços especificamente para o festival, novas 

categorias de mão de obra para as atividades artístico-culturais, surgimento de hotéis, bares 

restaurantes e com isso o Festival alavancou um mercado que antes não existia para a época 

no município. O evento tem esse propósito de impulsionar o comercio local, o surgimento 

de novas profissões, serviços temporários, apresenta novos grupos e companhias e contrata 
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pessoas locais que possuem grupos de teatro para apresentarem gratuitamente. Investe na 

formação e cria novos produtos até os dias atuais. 

Neste caso a cultura mudou padrões os quais não existia na cidade trazendo novas 

profissões e um novo olhar o próprio cidadão do município com relação ao evento. Assim 

como o desenvolvimento econômico muda culturas a cultura muda o desenvolvimento 

econômico. 

Agregado a tudo isso tem-se exposição de artesanato local e pequenas feiras e outras 

atividades que movimentam a cadeia produtiva da cultura. Emprega grupos, atores, bens e 

serviços, contrata equipamentos, emprega pessoas dentro do município e também 

movimenta o turismo na região tirando-se uma sazonalidade no período de setembro onde 

não havia nenhum movimento, agrega outras pessoas em bares, hotéis, restaurantes que 

contratam essas pessoas do município gerando uma renda para os moradores locais neste 

período. Existem de fato duas cadeias produtivas: uma ligada a cultura e outra com relação 

ao turismo ligada ao evento. 

Em tempos onde a cultura está sendo impulsionada pelo mercado, o festival se torna 

uma vitrine para grandes empresas divulgarem seus produtos, ainda que o teatro seja uma 

linguagem não tão apreciada como a música, tendo seu público ainda seleto, pois querendo 

ou não é um risco que as empresas correm estar investindo em uma área não tão apreciada 

no cenário cearense por parte da grande população. Os investimentos são em sua maior 

parte advinda do incentivo Estatal. 

A análise particular do Festival de Teatro nos faz perceber que seu contexto nos 

leva a questões bem mais gerais. Sua grandeza e o riquíssimo contexto que envolve 

questões ligadas a política cultural são bem evidentes. No que diz respeito aos espetáculos 

apresentados são eventos de qualidade, mostrando que a região nordeste possui sua gama 

de artistas bem qualificados compondo um cenário propício para bons espetáculos e, além 

disso, gratuitos. 

A gratuidade das peças encenadas durante os 15 dias de evento é a forma 

democrática de fazer com que a população local tenha fácil acesso à linguagem teatral. Pela 

lógica o festival foi elaborado em consonância com a cultura local sabendo que 

Guaramiranga cresceu neste ambiente voltado para os dramas. Os antigos moradores, 

grande parte da zona rural, tinham como diversão a apresentação de dramas em suas 



comunidades transformando-se  o objeto de entretenimento para jovens e adultos no 

município. Desta forma o não acesso gratuito seria uma agressão a toda uma população 

carente que não tem condições de pagar um bilhete para assistir aquilo que mais apreciam e 

é um dos poucos eventos onde a população tem oportunidade que apreciar uma linguagem 

artística. O evento tem esse cuidado de dar suporte a população local e por outro gerar 

benefícios com o movimento turístico nesses dias que acontecem os espetáculos.  

Neste aspecto podemos pensar o Festival como estratégia de compensar a 

desigualdade causada pela globalização que retira o poder de entretenimento e lazer 

daqueles mais carentes. O fenômeno de desemprego vivido pela grande população na 

América latina e a não distribuição de renda são fatores que contribuem para essa 

desigualdade cultural. A globalização com suas discrepâncias é causadora não somente de 

desigualdades sociais com relação a distribuição de benefícios econômicos. A desigualdade 

está inserida nas formas de acesso a determinados meios de comunicação, entretenimentos, 

lazer e outras atividades que envolvem cultura. Segundo Canclini “há que se destacar que a 

assimetria na globalização não gera somente desigualdade na distribuição de benefícios 

econômicos. Também agrava os desequilíbrios históricos nos intercâmbios da 

comunicação, no acesso a informação e aos entretenimentos e na participação da esfera 

pública nacional” (CANCLINI, Nestor, 2003). 

O que precedeu o festival foi um trabalho de grande empenho no mapeamento 

cultural na cidade. Sem o conhecimento da realidade do município poderia se dizer que o 

evento seria um elefante branco no meio de um imenso deserto. Sem o devido trabalho de 

investigação e catalogação de patrimônios o evento não teria saído do papel. ‘Conhecer 

bens, sejam eles pertencentes a particulares ou ao próprio poder público, é imprescindível a 

implementação de toda e qualquer política cultural e ao planejamento na área” (CUNHA, 

Humberto, 2002). 

Dessa forma fazendo-se o mapeamento cultural da região levando em conta tudo e 

todos, tanto o patrimônio material e imaterial existente, acarreta na descoberta de valores 

“escondidos” dentro de uma determinada localidade e automaticamente tem-se a formação 

de um banco de dados os quais futuramente serão trabalhados de uma outra forma, 

possibilitando um rápido conhecimento do que a cidade possui em termos culturais. Partir 

para uma Política Cultural e uma Gestão cultural, antes de tudo, é termos a consciência que 



conhecemos o espaço geográfico da região, patrimônio e também as pessoas que fazem 

parte dela. 

 

O FESTIVAL E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Em tempos de globalização, os profissionais de todas as áreas, qualquer que seja 

ela, necessitam estar sempre se qualificando, adaptando-se as exigências de mercado cada 

vez mais severas. No mundo das artes não poderia ser diferente e com o artista do teatro 

também não. A profissionalização hoje é uma luta constante de estar se capacitando para 

atender as exigências do mercado.  

Podemos dar o exemplo da política de editais. A cada ano as empresas 

patrocinadoras de eventos na área da cultura estão cada vez mais exigentes quando o 

assunto é projeto cultural. O artista hoje deve estar atento as tendências de mercado, saber 

quais estratégias que irão viabilizar seu trabalho, viabilizar capacitações que irão ajudá-los 

na elaboração de projetos culturais, saber fazer um projeto nas normas propostas por 

privadas e Estado, informatizar-se, pois muitos desses institutos de apoio possuem 

formulários via on-line diretamente na internet, ser cuidadoso com a “estética” ao redigir 

textos aos proponentes, possuir curriculum favorável e eloqüente para a área definida, 

enfim tantas são as variáveis que o artista hoje quase não tem tempo para se adaptar dentro 

dessa exigência global. Mas quem não tempo dentro de uma lógica de mercado 

competitivo, outro concorrente ganha a vaga. 

Os espetáculos apresentados de certa forma se transformam em capacitação 

profissional. O simples fato de pessoas de fora estar encenando seus trabalhos no festival 

torna-se uma “aula” para aqueles que querem aprender mais um pouco sobre a linguagem 

cênica. É um aprendizado que agrada tantos aos que estão começando quanto aqueles que 

estão no universo cênico a tempo. A troca de experiências na área é essencial para a 

carreira do artista do teatro, pois o movimento de trazer sempre o novo para o palco é uma 

constante. 

Dentre muitas atrações ocorridas no ano de 2006, ocorreu a II mostra internacional 

de teatro onde teve a participação de dois grupos europeus sendo 1 alemão e 1 francês 

trazendo para o universo da dramaturgia cearense uma mostra de como está sendo feito o 



teatro lá fora e serve de referencia para se perceber onde estamos neste rumo frente ao 

teatro em nível global. A vinda desses grupos de certa forma traz para aqueles que fazem 

parte do teatro amador e ou profissional uma troca de experiências neste setor, pois se 

percebe que o teatro é uma linguagem dinâmica-metamórfica necessitando uma 

reinterpretação dela mesma. 

Uma oportunidade dessa magnitude para aqueles que estão no ceará que não tem 

chance de pagar cursos fora do Estado ou fazer uma simples reciclagem são momentos que 

devem ser mais bem aproveitados. Depois de cada espetáculo apresentado, no dia seguinte 

existem os debates com atores, produtores, diretores sobre aquela peça, juntamente com a 

comissão julgadora do evento. É um momento rico onde o intercambio de idéias fluem para 

que seja tirado algo benéfico para o melhoramento de trabalhos ligados ao teatro. 

Infelizmente não são todos os grupos de teatro que podem estar se locomovendo 

para o Município de Guaramiranga. Devido ao fator turístico o custo de permanência neste 

período se torna bastante inacessível. Hospedagem, passagem e outros quesitos ficam fora 

da realidade para muitos pequenos grupos. Isso é negativo, pois festival não oferece suporte 

às pequenas companhias e prevalece a lógica do “quem é mais forte sobrevive” sabendo 

que os grupos iniciantes muitas vezes são prejudicados pelo não apoio logístico e financeiro 

e tem como conseqüência futura seu desmembramento. A manutenção do grupo de teatro é 

uma pauta bastante discutida entre os artistas da dramaturgia, pois segundo opiniões “o 

artista do teatro não sobrevive sem o grupo e o grupo não sobrevive sem o artista”. 

Ainda com relação à capacitação profissional são oferecidas oficinas para os 

gestores de teatro tendo como princípios básicos o permanente debate e discussões que 

envolvem o mundo das artes cênicas no Ceará. Nessas reuniões são pautados assuntos dos 

mais diversos interesses, financiamento, projetos, capacitação dentre outros que estão 

relacionados com a arte cênica. Os debates que acontecem durante todo o festival é uma 

reflexão crítica de como anda a situação do teatro no ceará e advindo de artistas do teatro 

que conhecem a realidade de perto se torna muito proveitosa a discussão, pois saem idéias e 

soluções para os problemas vividos na dramaturgia cearense.  

O recorte nordestino traz para o cenário cearense a possibilidade de troca de 

experiências na linguagem da dramaturgia tendo como resultado uma capacitação 

permanente de grupos, atores, atrizes, produtores e produtoras que por vezes não possuem 



disponibilidade de locomoção para outros centros a fim de estar ampliando os horizontes da 

linguagem cênica. Neste ponto percebe-se que o festival é ponto estratégico para 

capacitação profissional. 

 

O FESTIVAL E A POLITICA CULTURAL. 

 

Muitos desses problemas sempre estão correlacionados a falta de apoio do Estado 

com relação a financiamento que é um entrave dentre muitos artistas que buscam incentivo 

fiscal no desenvolvimento de projetos. Nas palavras de Cunha “é quase unânime a 

convicção de que os recursos previstos e efetivamente destinados aos órgãos de cultura no 

Brasil, nas esferas federal, estadual e municipal, ficam muito aquém do Necessário e a anos 

luz do ideal”(CUNHA, Humberto, 2002) 

Uma característica notória e que teve grande ênfase no período de gestão da 

SECULT 2003-2006, foi a vitalização dos Sistemas Estaduais de Cultura2. Adentrando no 

assunto político do teatro o mais evidente e notório que acontece no festival há pelo menos  

duas edições é com relação aos encontros realizados pelo SET (Sistema Estadual de 

Teatro). 

O SET sancionado pela lei 13.604 tem como objetivo promover a articulação e 

trocas de experiências entre os teatros no âmbito cearense, encaminhando debates sobre 

tudo que envolve teatro no Estado levando para a comunidade reflexões e tentativas de 

propor formas  de recursos, financiamentos e fomento para o teatro no Ceará. Também tem 

como objetivo facilitar contatos entre teatros de caráter nacional e internacional com intuito 

de trocar idéias e informações que venham a facilitar esse intercambio de valores teatrais 

entre os países. Hoje o SET compõe-se pelos gestores de teatro de todas as macros regiões 

do Estado. Participaram do encontro desde a sua criação 35 municípios do Ceará que 

aderiram ao Sistema, sabendo que ainda é pouco dentro de um universo de 182 municípios, 

mas significa um avanço com relação ao debater teatro no Estado. 

                                                 
2 A criação de um Sistema Estadual da Cultura, que venha a complementar a atual Lei Jereissati e que 
caminhe em consonância com as iniciativas do Ministério da Cultura rumo à instituição do Sistema 
Nacional de Cultura vem sendo incentivado pela Secretaria da Cultura do estado. Concomitantemente 
à construção do Sistema Estadual da Cultura, a Secretaria tem-se articulado junto à sociedade civil 
para a construção de sistemas setoriais, que também integram o Sistema Estadual, dentro de suas 
especificidades. Ver http://www.secult.ce.gov.br 



Os participantes em sua maioria gestores de teatro que também são atores, atrizes e 

produtores que lançam discussões que envolvem o fazer teatro no Ceará. Ainda é um 

movimento modesto que precisa de uma maior participação desses atores sociais.:os 

artistas. Observam-se muito pouco a presença do artista nos debates sabendo que são 

assuntos de estrema importância que de certa forma dará passos para efetivação de idéias e 

projetos ligados ao teatro no âmbito Estadual. 

Pensar o teatro atualmente significa uma ampliação de conceitos que permeiam a 

sociedade global. O artista do teatro não pode fugir desses elementos que rondam seu 

cotidiano. Falar em política, economia, direito, cultura, política de cultura, gestão, 

capacitação se torna obrigatório devido as mudanças trazidas por essa avalanche da 

modernidade onde para muitos é motivo de preocupação. Preocupa porque estamos 

inseridos em um mercado competitivo onde “o mais forte sobrevive”. O contexto híbrido de 

cultura e mercado traz novos horizontes que para muitos ainda é uma discussão muito 

complexa e/ou que passa despercebida e sem interesse. 

Um elemento básico de discussão que falta nas reuniões do SET é exatamente o 

apoio teórico desses “novos” conceitos que devem ser incluídos no âmbito do Teatro. 

Evidentemente que não é obrigação do artista do teatro saber todos os conceitos que fazem 

parte do contexto de cultura atualmente, mas é imprescindível que o conhecimento desses 

conceitos irão contribuir para o entendimento do fazer cultura em tempos atuais. Debater a 

transversalidade da cultura com demais segmentos da sociedade são elementos obrigatórios 

na vida  do artista hoje. 

O SET está dando um grande passo para o artista do teatro no Estado para 

compreender esse “mundo novo” o qual não se pode fugir. O conhecimento não deve 

limitar-se ao  decorar conceitos. Os elementos devem ser entendidos em sua totalidade 

buscando uma compreensão que tenha objetivos de reais mudanças e que sejam debatidas 

em caráter permanente. 

Alem disso, o Sistema de certa forma aglomera em torno de uma causa: o Teatro. 

Os atores, atrizes, produtores, diretores ainda não tem dado a importância necessária e 

conhecimento de que a união da classe trás benefícios coletivos. Por mais que a questão é 

pautada nos diálogos, as instituições de representação reclamam da não participação do 

artista nas conversas de interesse da classe. É muito fácil reclamar, mas é difícil mover-se 



em prol de uma causa. É preciso fazer mais. O simples fato de estarem se reunindo para 

discutir elementos que fazem parte do contexto da dramaturgia do Estado é um começo de 

consciência de classe que deve ser melhor trabalhado e explorado. Discutir em grupo as 

dificuldades, projetos, idéias, fortalece a classe e os problemas tentam ser solucionados em 

prol da classe como um todo. Mas para isso é necessário um elemento fundamental: a 

participação política. 

Em análise sobre o SET podemos lançar a seguinte pergunta: De que modo uma 

ação política ou social pode tornar uma Política Cultural favoráveis ao progresso? A 

questão pode ter suas variáveis, mas temos como principal o fortalecimento das relações 

entre as instituições civis e Estatais. É o que diz Gramsci na busca do Estado ampliado. É 

retirar o caráter tecnocrático e burocrático da sociedade onde a peça pensante que move a 

sociedade é o Estado. O fortalecimento da sociedade civil é o ponto fundamental na 

construção democrática de política públicas voltadas para o desenvolvimento e liberdade 

humana. Existem claro aqueles que fazem política não fazendo política. Simplesmente 

cruzam os braços e esperam do poder público as decisões. Na nossa lógica uma ação 

política não se faz de braços cruzados.  

O SET dá esse suporte para que essa nova forma de pensar o teatro seja trabalhada. 

É uma discussão bem mais consciente e profissional de fazer teatro. Há com certeza muito 

que fazer, mas precisa-se começar uma longa caminha através da atitude de um pequeno 

passo. 

 

CONCLUSÃO 

 

O que foi visto até agora nos faz pensar que o Festival está além de um simples 

evento de Dramaturgia. Ele tende a mover discussões sobre política cultural e gestão 

cultural perspassando por elementos como economia, política, direito e a valorização da 

linguagem. 

O evento movimenta a cidade de Guaramiranga, nos aspectos turísticos e culturais 

contribuindo para o mercado local, garantindo trabalhos temporários e valorizando os 

profissionais daquela região. A lógica de unir turismo e cultura é de fato o fator principal 

que move o município.   



Para os artistas locais em nível de Estado o festival deve ser tornar um ponto de 

referência para debates sobre política cultural e teatro pelo fato de possuir elementos e 

conceitos correlacionados ao mundo cênico. É tempo de artistas adentrarem em um 

universo de discussões não se limitando ao palco, mas o que acontece em seus bastidores. 

O trabalho final de cada ator, atriz e produtor que é o espetáculo, atualmente passa por 

elementos políticos. Luta-se muito por financiamento e melhorias de trabalho, logo quem 

faz o teatro são todos aqueles envolvidos. O diálogo permanente que não pode faltar neste 

contexto é a participação política do artista na construção dessas políticas. 

Fortalecer instituições de representação é um ponto crucial no andamento de 

políticas públicas seja qual ela for. Não se pode deixar a cargo do Estado as decisões que 

são melhores para a sociedade, mas é importante tê-lo como um parceiro mediador de 

idéias. O caráter tecnocrático muitas vezes não enxerga a realidade de perto e muitas vezes 

tende ao fracasso. Por isso a importância da participação política acompanhada da pesquisa 

e mapeamento cultural como instrumentos para conhecer a realidade da sociedade são 

imprescindíveis.  
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