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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O Plano Nacional de Cultura - PNC (Lei 12.343/2010) está 

comprometido com o fortalecimento de políticas específicas para os setores. 

Isso está expresso em suas ações e metas, a saber: 

Ação 2.2.1 Formular e implementar planos setoriais 

nacionais de linguagens artísticas e expressões 

culturais, que incluam objetivos, metas e sistemas de 

acompanhamento, avaliação e controle social. (ibidem: 

Anexo, Capítulo II) 

Meta 46 - 100% dos setores representados no 

Conselho Nacional de Política Cultural com colegiados 

instalados e planos setoriais elaborados e 

implementados. (Ministério da Cultura, 2011b: 88). 

 

A formulação dessas políticas deve estar baseada em processos de 

consulta e participação da sociedade, como expresso no objetivo XIV do PNC 

(Artigo 2º, Lei 12.343/2010), o que reforça a necessidade de que o processo de 

elaboração e de tomada de decisão dos Planos Setoriais – PS’s sejam 

estruturados num amplo sistema de discussão e reflexão coletiva sobre a atual 

situação de cada setor. 

A Dança é seguramente um dos segmentos que mais tem adeptos, que 

mais agrega por sua natureza e amplitude, essa realidade é universal pois a 

dança faz parte do desenvolvimento humano (VIANNA, 2005). Linguagem 

universal que nos acompanha desde tenra infância, onde iniciamos os 

primeiros passos; um dia todo mundo já dançou!  

Em 2003 o então Presidente do Conselho Internacional de Dança - CID, 

Professor Alkis Raftis disse em seu discurso que “em mais da metade dos 200 

países no mundo, a Dança não aparece em textos legais (para melhor ou para 

pior). Não há fundos no orçamento do Estado alocados para o apoio a este tipo 

de arte. Não há educação da dança, seja privada ou pública”. 

Por esta e outras histórias, pela importância deste para o segmento afim 

de que integre o Plano Estadual de Cultura do Amapá e para garantir que 

sejam implementadas políticas públicas para a pratica da Dança em todo 

Estado, iniciamos em 2015 a primeira tentativa para a construção deste Plano, 

através da efetivação da Comissão Setorial de Dança (Portaria nº004/2015), 



 

 

avançamos, construímos estratégias e catalogamos ideias, mas não 

conseguimos concretizar nosso objetivo. 

O Plano Setorial de Dança é um instrumento de gestão que está de 

acordo com o Artigo 33, III- b e artigo 58, II, da Lei nº 2.137 (Lei do Sistema 

Estadual de Cultura do Amapá), que vem apontando estudos e diagnósticos 

para o segmento em nível estadual através de seus princípios, objetivos, 

estratégias, diretrizes e da transversalidade com outros segmentos artísticos 

culturais. 

Em 2017, após as eleições para o Conselho Estadual de Política Cultural 

– CEPC/AP iniciamos um novo momento e com isso, uma nova tentativa desta 

efetivação. No segundo semestre de 2017, através da Conselheira do 

segmento, iniciou-se uma campanha para que os grupos, companhias, escolas 

de dança... contribuíssem através de e-mail enviando seus históricos e 

propostas para esta construção (segue em anexo os históricos e referidas 

contribuições).  

Em 18 de novembro de 2017, foi realizada nas dependências do 

CEPC/AP, uma escuta junto ao segmento da Dança com a presença e 

participação de muitos fazedores culturais, Grupos e Companhias, bailarinos, 

dançarinos... Todos tiveram voz e puderam deixar registradas e asseguradas 

suas colaborações para a construção deste Plano, que teve a presença do 

Conselheiro Paulo Axé, coordenador da Comissão do Plano Estadual de 

Cultura do Amapá. 

O Plano Setorial de Dança fará parte do Plano Estadual de Cultura do 

Amapá, que irá prever as políticas públicas para os próximos dez anos 

conforme prevê o Sistema Nacional de Cultura - SNC. A importância dele está 

no fato de ser uma política de Estado elaborado através de reuniões 

presenciais e de contribuições on-line (via e-mail) com participação da 

sociedade civil seguindo as diretrizes do SNC e Plano Nacional de Dança - 

PND. 

O segmento foi chamado e estimulado a retomar a direção e o 

protagonismo desta missão através da eleição da Comissão Setorial de Dança 

– CSD/AP em sessão realizada no Conselho Estadual de Política Cultural - 

http://setorialdanca-curitiba.blogspot.com.br/2016/02/reunioes.html
http://setorialdanca-curitiba.blogspot.com.br/2016/02/reunioes.html
http://setorialdanca-curitiba.blogspot.com.br/2016/02/contribuicao-on-line-do-plano-setorial.html


 

 

CEPC/AP em 27 de dezembro de 2017, que foi efetivada através da Portaria 

nº02/2018, de 6 de março de 2018. 

O Plano Setorial de Dança também foi discutido durante o I Seminário 

de Estudos e Pesquisas em Dança do Amapá - SEPDAP, dentro do Grupo de 

Trabalho 1, coordenado pelo Vice-presidente do Conselho Estadual de Política 

Cultural – CEPC, Conselheiro Cléverson Alberto da Costa Baia. Preocupados 

com o desenvolvimento do segmento, dentro do Seminário também foram 

abordados em GT’s de “Indicadores Culturais e Econômicos na Dança” (GT-2), 

trabalho coordenado pelo Conselheiro Uliclelson Luís (CEPC) e “Educação 

Superior e Educação Profissional de Nível Médio: tendências atuais” (GT-3), 

que teve como Palestrante a Professora Mestranda Maria do Socorro Simith 

Neves do Conselho Estadual de Educação do amapá (CEE/AP). 

A Política de Estado almejada para o PED/AP deverá traduzir-se em 

amplos programas do governo, com coordenações interministeriais, 

devidamente articuladas com Estados, Municípios, empresas e Sociedade Civil 

Organizada, observando-se o Marco Regulatório da Sociedade Civil (Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 

13.204, de 14 de dezembro de 2015), a Lei do Sistema Estadual de Cultura 

(Lei nº 2.137, de 2 de março de 2017) e o Decreto Estadual nº 0371/2017 

(Regulamento da Lei Federal nº 13.019/2014), para alcançar sinergia, 

objetividade e resultados, quanto às metas que venham a ser estabelecidas. 

A elaboração do PED/AP teve como pressuposto atender as demandas 

de todas as linguagens artísticas do Segmento Dança, valorizando a produção 

estadual em sua diversidade estética e levando em consideração seus 

diferentes contextos locais, sociais, econômicos, políticos e artísticos. Com 

esse instrumento, espera-se que os benefícios das políticas culturais 

implementadas sejam acessados pelos agentes do segmento em todo o 

Estado do Amapá. 

 

2 – DIAGNÓSTICO DO SEGMENTO 

A fim de criarmos estratégias positivas para o segmento, com 

possibilidade de enviar e receber informações de todas as naturezas, bem 

como criar uma rede de contatos a fim de identificarmos a cadeia produtiva 

(Mapeamento) da Dança no Estado, foi encaminhado o requerimento nº 



 

 

007/2018- CEPC, da Conselheira Jucicleide Façanha de Almeida, destinado à 

Associação dos Municípios do Estado do Amapá – AMEAP, solicitando aos 

Prefeitos que os órgãos competentes do setor cultural encaminhassem via e-

mail os contatos e nomes de grupos, companhias, escolas ou similares 

atuantes dentro do segmento Dança em seus municípios. Através destas 

informações iniciaríamos uma rede de integração do segmento, onde teríamos 

a possibilidade de saber mais sobre nossa história e realidade. Infelizmente até 

o fechamento deste documento nada nos foi enviado. A seguir, apresentamos 

um diagnóstico elaborado por tópicos. 

 

2.1 - Origem da Dança 

    A Dança é definida como uma manifestação instintiva do ser humano. 

Antes de polir a pedra e construir abrigos, os homens já se movimentavam 

ritmicamente para se aquecer e comunicar (VARANDA; CORREIA, 2012). 

Considerada a mais antiga das artes, a dança é também a única que dispensa 

materiais e ferramentas para sua fruição. Ela depende do corpo e da vitalidade 

humana para cumprir sua função enquanto instrumento de afirmação dos 

sentimentos e experiências subjetivas do homem. O desenvolvimento da 

sensibilidade artística determinou a configuração da dança como manifestação 

estética. 

 

2.2 - A Dança no Amapá 

É de suma importância observar a classificação da dança ao longo da 

história da humanidade, neste contexto, iniciamos por tratar da dança que 

traduz a essência, a cultura de um povo, passada de geração a geração onde 

encontramos características de contatos ou relações com o meio ambiente e 

peculiaridades raciais.  

O Amapá é um Estado rico culturalmente e dentre suas maiores 

manifestações culturais temos o Marabaixo e o Batuque, que traduzem e 

contam nossas origens, revelam o temperamento de nosso povo festeiro e 

acolhedor. Ambos têm resistido às transformações, o tempo e a evolução 

mantendo vivas nossa origem e a identidade. A primeira trás em seus versos o 

lamento e a segunda a alegria. 



 

 

O Marabaixo é uma manifestação cultural popular afro amapaense, 

nascendo assim das diferentes etnias que foram transportadas de suas terras 

de origem para o Brasil. É uma mistura de dança, religiosidade e 

ancestralidade africana que tem orgulho, determinação e resistência (SENA, 

João Ataíde, p. 6). O Marabaixo inicia no sábado de aleluia e vai até o domingo 

do Senhor, após a celebração de Corpus Christi. 

O Batuque no Amapá, é uma das manifestações culturais mais 

expressivas no Estado. Cultua-se normalmente em louvor aos santos de 

devoção das comunidades negras e quilombolas. Sua origem no Estado do 

Amapá se coincidiu com o início do povoamento das vilas de Nova Mazagão e 

São José de Macapá no século XVIII, onde diversas famílias foram 

remanejadas de diversas partes do Brasil e da África para povoarem essas 

vilas (REVISTA TAMBORES, p. 15) 

A referência indígena também é muito importante neste contexto 

dancístico cultural. Os povos indígenas que hoje habitam a faixa de terras que 

vai do Amapá ao norte do Pará possuem uma história em comum de relações 

comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que remonta a pelo menos três 

séculos. Essas relações até hoje não deixaram de existir nem se deixaram 

restringir aos limites das fronteiras nacionais, estendendo-se à Guiana 

Francesa e ao Suriname (GALLOIS; GRUPIONI, 2003).  

Segundo Alessandra Azevedo, Turismóloga, Especialista em Docência 

da Educação Profissional e Tecnológica, em História das Culturas Afro 

Brasileira e Indígena e Produtora Cultural, temos muitas pessoas importantes 

nessa divulgação, principalmente os grandes líderes de comunidades 

tradicionais que tem feito essa preservação da identidade cultural de cada 

comunidade. Em Macapá se fala muito sobre a identidade Marabaixo e a 

identidade Batuque, mas este é mais concentrado no Curiaú é onde as 

comunidades lá têm essa dança como sua maior existência, mas lá também 

tem o Marabaixo; em Macapá cerca de 45 comunidades tradicionais 

evidenciam essas duas manifestações. Na capital o bairro do Laguinho e favela 

são as que mais se destacam em promover a preservação do Marabaixo no 

Laguinho foram formados alguns grupos de dança e canto que fazem desta 

cultura um lema de identidade e vida, para que as pessoas vejam como sua 

própria identidade cultural. Grupos como o Marabaixo do Pavão, Raimundo 



 

 

Ladislau e Marabaixo do laguinho os jovens estão agregando estão 

promovendo outras ações para agregar mais ainda e envolver os jovens isso 

como uma forma de resistência e preservação. Esses grupos são oriundos de 

famílias que fizeram promessas, tiveram fé a alguns santos de devoção como a 

Santíssima Trindade e Divino Espírito Santo, realizando o Ciclo do Marabaixo, 

a partir de então durante décadas foram se fortalecendo e formando grupos de 

preservação. Personalidades como Julião Ramos, Benedita Guilhermina 

Ramos (Tia Biló), Mestre Pavão, Naíra, hoje Danniela Ramos, Laura do 

Marabaixo, compõe um ciclo de pessoas da mesma família, outras pessoas 

vieram somar que não vieram destes grupos familiares que não iniciaram no 

ciclo do Marabaixo, mas a partir da visitação do movimento foram pegando 

gosto e foram formando novos grupos e buscando promover ações em cima 

destas manifestações. Outras manifestações como Zimba se dança somente 

na comunidade de Calçoene, não é tão evidenciado, é de uma comunidade 

pequena. O Sairé é uma dança que se originou de Belém - PA, não é 

evidenciada no Estado, era dançado apenas em uma comunidade de 

Mazagão. 

 

2.3 - Sobre outras linguagens e um pouco de suas origens no Amapá 

Ballet Clássico 

Com a fundação do Studio Rose houve a implantação desta linguagem 

que difundia o método da Royal Academy of Dance (RAD), os alunos de Rose 

Borges que, após o encerramento das atividades do mesmo, abriram escolas e 

continuaram a trabalhar com este método como Agesandro Rêgo, José Cosme 

e Alcione Corrêa. O método Vaganova começou a ser difundido em Macapá 

em 1994 com o retorno de Cleide Façanha ao Estado, a ela também se deve o 

pioneirismo do Método de Martha Graham de Dança Moderna. Há alguns anos, 

o método cubano vem sendo trabalhado no Estado através de Welber Dias e 

Paula Lopes. 

Dança de Rua/ Street Dance 

O estilo Breakdance chegou ao Amapá, mais especificamente em 

Macapá, na Década de 80, o lançamento do Filme Breakdance (filme 



 

 

dos Estados Unidos do gênero musical, dirigido por Joel Silberg e lançado em 

1984), ajudou a divulgar e popularizar a dança de rua entre os jovens 

amapaenses, houve uma adesão e grande identificação, iniciando o que hoje 

traduz-se como Movimento Hip-Hop (que agrega o Rap (música – principal 

manifestação do Hip-Hop), o DJing, o Breking (dança praticada pelos b-boys e 

b-girls) e a arte do GRAFITE. Segundo o B. Boy Josiel Ramos, no início da 

década de 80 conheceu Grupo Cobra Verde, que considera como o pioneiro do 

movimento, era composto por meninos dos bairros do Laguinho e Pacoval. 

Com influências deste grupo, Josiel iniciou sua trajetória em 1981,dentro desta 

linguagem. Em 1986 conheceu o novo Hip-Hop, como se apresenta hoje, (em 

1980, o estilo de break era o “partido alto”) e também conheceu o parceiro Billy, 

juntos formaram um dos primeiros grupos o “DD - Demônios do Break”. Em 

1989 outros grupos surgiram e de lá pra cá vem se consolidando (Fonte: 

entrevista com Josiel Ramos (Jojô) do Grupo Mec Loucos a Conselheira Cleide 

Façanha). Outro grupo que merece destaque é o Grupo Break Dance, que teve 

em sua formação Rodolfo Junior, Victor Arruda, Alexandre Arruda, Job, dentre 

outros. 

A era Baby Doll 

Outro destaque histórico que merece referência foi o movimento dos 

grupos musicais onde a DANÇA era fator essencial para o sucesso. Grupos 

como Menudos, Tremendo, dentre outros que inspiraram gerações a praticar a 

arte da dança e não foi diferente no nosso Estado. Neste período, o empresário 

Rodolfo Juarez, inaugurou um espaço chamado “Baby Doll” para adolescentes 

onde aconteceram grandes competições de dança. Os Grupos eram divididos 

por gêneros, no masculino podemos citar o Geminy, Gênesis, Strike e Mix, 

dentre os femininos Las Chicas, Las Manecas, Estrelas de Halley, dentre 

outros. O Trem Desportivo Club (através de Edielson Almeida) também foi um 

espaço que abrigou essas manifestações onde a dança era o destaque e 

principal componente para realização dos eventos. 

Dança de Salão 

Em 1996, com a chegada do Professor Ricardo Marinho à Macapá, a 

Dança de Salão começou a ser difundida na capital. O mesmo procurou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984


 

 

academias para ofertar a modalidade, que ele já trabalhava em Belém. Em 

1997, ele ingressou no Studio Rose (primeiro marco da Dança de Salão no 

Estado), trabalho que o levou até a Itália, neste mesmo ano, através do Studio 

Rose, aconteceu a primeira oficina de Dança de Salão com a presença do 

dançarino Carlinhos de Jesus. Em 1998, com sua ida para o SESC 

destacamos o segundo marco da Dança de Salão, o marco da difusão, de lá 

saiu o primeiro grupo de trabalhos coreográficos que renderam alguns prêmios. 

Grandes nomes saíram deste grupo, Alex Moreno, Rogério Fernandes, Marcio 

Santos, Samanda Nobre, Patrícia Maciel, Ricardo Jardim, estes foram os 

primeiros dançarinos deste grupo de sucesso que ajudam a difundir com 

responsabilidade essa linguagem. Ricardo Marinho também levou esta 

modalidade para escolas públicas de ensino médio como Colégio Amapaense, 

Alexandre Vaz Tavares, Tiradentes e Castelo Branco. (Fonte: entrevista com 

Ricardo Marinho, professor de educação Física, dançarino e coreógrafo, 

concedida a Conselheira Cleide Façanha) 

Dança do Ventre 

Outra linguagem da Dança que vem crescendo bastante no Estado é a 

Dança do Ventre. Segundo Samanda Nobre, Dançarina de Dança do Ventre e 

Mestra em Educação Física, o início da Dança do Ventre no Amapá é um tanto 

incerto quanto aos seus percussores, o que abre uma importante lacuna a ser 

preenchida.  

Segundo Ana Cristina Oliveira (em entrevista concedida a Conselheira 

Cleide Façanha) o início do movimento de Dança do Ventre em Macapá 

começou com as aulas da referida linguagem nas dependências do SESC 

Araxá, estas eram ministradas pela Professora Samira (SP) no ano de 2001, 

informações narradas pela Professora Lindaci Palmerim, que foi aluna de 

Samira. Neste período, criaram a Cia de Dança do Ventre Deusa do Oriente. 

Após o retorno da Professora Samira para São Paulo (por motivos familiares), 

as pessoas que já participavam das aulas de Dança do Ventre, tentaram dar 

continuidade aos trabalhos lá iniciados, mas não obtiveram sucesso. Quanto a 

sua atuação, Ana Cristina, esclarece que desenvolveu projetos com a Dança 

do Ventre no Teatro das Bacabeiras e Colégio Amapaense. Em 2004 fundou 

sua Companhia e com esta realizou muitas apresentações até ir embora de 



 

 

Macapá em 2008. Após sua mudança para São Paulo, sua aluna, Giovana 

Lopes, deu continuidade as aulas no Colégio Amapaense, papel depois 

assumido por Cristina Batista, houve também o apoio de Thais Oliveira que 

fazia parte da turma. Ana não se considera uma das pioneiras da Dança do 

Ventre, mas a responsável pelo movimento que promoveu o desenvolvimento 

deste gênero. 

Hoje, nomes como Leila Sacramento e Hannah Balieiro (Studio 

Celebrare), Samanda Nobre, Jennifer Moura, Marceli Maia, Raíza Balieiro, 

Dayanne Alinne e Ana Claudia Cardoso, tem contribuído ativamente para a 

divulgação desta linguagem. 

 

2.4 - A Dança nas Escolas e outras instituições 

Há algumas décadas, a dança faz parte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Educação – PCN (BRAZIL, 2000), aparecendo como componente 

de artes, atualmente a Lei 13.278/2016, incluiu as artes visuais, dança, música 

e teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica. A nova lei 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/1996) 

estabelecendo prazo de cinco anos para que os sistemas de ensino promovam 

a formação de professores para implantar esses componentes curriculares no 

ensino infantil, fundamental e médio. 

Em nossos dias cada vez mais se toma consciência da importância da 

dança como forma de expressão do ser humano, pois a dança hoje é percebida 

por seu valor em si, muito mais do que um passatempo, um divertimento ou um 

ornamento. Na educação, ela deve estar voltada para o desenvolvimento global 

da criança e do adolescente e vai favorecer todo tipo de aprendizado que eles 

necessitam. 

De acordo com as informações obtidas, encontramos notícias de 

atividades acadêmicas desde a década de 70 com a realização de aulas e 

formação de grupos de danças em diferentes escolas da capital Macapá, como 

no Colégio Comercial do Amapá – CCA (atual E. E. Professor Gabriel de 

Almeida Café), Colégio Amapaense – CA, Escola Tiradentes e Barão do Rio 

Branco. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


 

 

Nos anos 80, o Colégio Amapaense ousou investir no potencial da 

dança e de uma jovem professora de Educação Física, a Professora Rose 

Borges. O C.A, segundo relatos da Professora Iris Rocha, foi a primeira escola 

a estruturar uma sala específica para a pratica da Dança no Município de 

Macapá. No Colégio Comercial do Amapá – CCA, também era desenvolvida a 

dança, a mesma também possuía seu grupo de Dança. Podemos destacar 

também o trabalho realizado da Escola Estadual Coaracy Nunes liderado por 

Lilian Monteiro e da Escola Princesa Isabel, que por muitos anos apareceu no 

cenário cultural. 

Na década de 90 com a fundação do Centro de Cultura Negra, há 

breves relatos sobre a formação do Corpo de Balé da UNA pela então diretora 

Dona Raimundinha Ramos, com a linguagem da dança afro como base do 

trabalho ali desenvolvido e que provavelmente tenha influenciado a criação do 

Grupo de Dança Afro Baraká, infelizmente não conseguimos até o fechamento 

destas informações detalhadas sobre este trabalho. 

A quadra de esportes do Ginásio Avertino Ramos também abrigou 

projetos chamados como “Escolinha de Dança” por volta dos anos 80 a 2000, 

por onde passaram nomes como Rose Borges, Iris Rocha, Lilian Monteiro, 

Cleide Façanha e Sandra Santos. O Teatro das Bacabeiras utilizou um espaço 

em seu 3º pavimento para essa atividade, sendo utilizado pela Escola de 

Dança do Ginásio Avertino Ramos e grupos de Dança independentes. Após 

muitos anos de uso e alguns acidentes, o local foi considerado impróprio para a 

prática da dança segundo o laudo técnico do Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá, sendo desativada a sala de dança que lá funcionava. 

Hoje (2018) a sala de Dança do Teatro das Bacabeiras funciona no 1º 

pavimento da casa, no espaço onde em anos anteriores funcionou também de 

forma precária o Museu da Imagem e do Som – MIS, o uso de tal espaço foi 

concedido pelo então Secretário de Estado da Cultura, senhor Carlos Matias e 

pelo Gerente do Teatro das Bacabeiras, senhor Geovani Coelho, a partir da 

iniciativa do Movimento UniDança para adequar e reformar o espaço para a 

pratica da Dança (em 2017) abrigando assim Grupos, Companhias de Dança, 

artistas independentes e até mesmo outros segmentos quando há 

disponibilidade de horários ou necessidade. 



 

 

Hoje a dança se faz presente em inúmeras instituições públicas e 

particulares trabalhando a dança desde a educação infantil ao fundamental 

seja através da pratica da dança dentro do contexto lúdico, no formato de 

escolinha e/ou como atividade complementar. 

A Dança acadêmica no Estado do Amapá infelizmente, não possui 

registros bibliográficos, todo o trabalho apresentado neste plano é fruto da 

investigação e pesquisa de campo da Comissão Setorial de Dança. Buscamos 

junto a algumas das pioneiras do Estado informações para desenvolver este 

importante diagnóstico, são elas Rose Borges, Lívia Borges, Iris Rocha, Lilian 

Monteiro (ainda em atividade no segmento). Vale ressaltar, outros importantes 

nomes citados por estas profissionais como Elizete Barbosa, Elisabete 

Picanço, Laura (com dança livre/ginástica olímpica e rítmica) Hilda Ferreira e 

Marli Gibson (que teve uma expressão mais ativa no voleiball). 

Temos hoje, só na capital Macapá, mais de 20 escolas estaduais, 10 

municipais e mais de 25 particulares que oferecem a atividade “Dança” em 

suas dependências de formas diferenciadas.  

 

2.5 - Sobre a organização da Classe Artística  

Em 1995 houve a tentativa de criar uma Associação para representar de 

fato e de direito os grupos/ companhias do Estado, infelizmente não houveram 

avanços pois, poucos representantes de grupos/ companhias compareciam às 

reuniões, essa ausência/ adesão/ participação foi considerada um obstáculo 

pois acreditava-se que seria de suma importância a participação de todos ou 

da grande maioria. Hoje, entendemos que o maior erro foi não termos iniciado 

está organização com os poucos representantes que se faziam presentes às 

reuniões, as mesmas aconteciam na área externa e lateral do Teatro das 

Bacabeiras (lado da Av. Mario Cruz). Podemos destacar alguns nomes neste 

importante momento como Miguel Nascimento, Cleide Façanha, Lilian 

Monteiro, Myrla Barreto, Miguel Marinho e Gilberto Lima. 

Em 2006, um grupo de artistas inconformados com a falta de 

organização da classe, criou a Federação de Dança do Amapá – FADA que 

atuou de forma bastante tímida e não deu continuidade aos trabalhos, 



 

 

houveram muitos problemas que levou ao fechamento da associação que teve 

como primeiro Presidente Sandro Conceição (Amigos da Toada). Neste mesmo 

período, surgiu a Federação Amapaense de Circo e Dança – FACIDAN, que foi 

menos ativa que a FADA, não temos registros de adesão dos grupos/ 

companhias que mais atuavam e produziam do Estado. Em verdade, até o 

presente momento, não obtivemos informações concretas sobre a sua 

existência e legitimidade. No final de 2015 para 2016, surge o Movimento 

Unificado de Companhias e Grupo de Dança do Amapá – UniDança, que 

mesmo ainda não tendo registro, conseguiu agregar e desenvolver estratégias, 

realizar eventos e reuniões com um número significativo de Companhias, 

Grupos e Escolas de Dança no Estado e o respeito do poder público nas 

esferas estadual e municipal. Obtivemos a informação de outra Federação de 

Dança, contatamos seu fundador, presidente e representante Silvano Santos, 

mas não obtivemos informações sobre a mesma. 

O Movimento UniDança encontra-se em fase de organização a fim de 

que possa vir a somar significativamente para com o segmento e representá-lo 

quando for necessário ou solicitado. Atualmente o UniDança tem 

representantes em 4 municípios do Estado e realiza reuniões e ações para 

promover a fruição dos trabalhos produzidos e ainda contribuir elaborando 

sugestões e ações pontuais junto aos órgãos de cultura no Estado, agregando 

mais de 35 entidades entre Companhias, Grupos e Escolas de Dança. 

 

2.6 - Espaços para a prática da Dança 

No Estado do Amapá os espaços públicos utilizados para a prática da 

dança são frutos de adaptação e não oferecem a infra-estrutura necessária 

para um pleno desenvolvimento desta arte, a grande maioria utiliza espaços 

preexistentes, afixando espelhos e barras. Infelizmente os pisos utilizados não 

são apropriados, sem um sistema de amortecimento a fim de evitar lesões nas 

articulações. 

A Sala de Dança Jalba Jansen, localizada na área do Centro Didático 

Rosa Ataíde (da estrutura do Governo do Estado do Amapá) é uma exceção 

quanto a confecção do piso. A fim de diminuir os impactos nas articulações de 

seus alunos a mesma teve em sua base uma camada formada por pneus e 



 

 

madeira, conforme orientação da professora que solicitou a construção, 

Professora Cleide Façanha. Anterior a esta sala, foi a que a Escola de Dança 

do Ginásio Avertino Ramos adaptou nas dependências do último bloco da 

Escola Antônio Pontes (antigo G.M.) com o mesmo sistema (pneus e madeira), 

era um bom espaço, mas que infelizmente em decorrência da falta de 

segurança/ vigilância, o espaço foi desativado após uma sequência de furtos. 

Atualmente na Sala de Dança Jalba Jansen atua a Professora Aline Pardauil 

Pires. 

 

2.7 - Escolas de Dança  

A primeira escola de dança dentro da linha acadêmica que se tem 

registro é o Studio ROSE, da Professora Rose Borges, que iniciou seus 

trabalhos na década de 80, o mesmo oferecia ballet clássico, sapateado, jazz, 

baby class, baby jazz dentre outras linguagens da dança. É também de 

responsabilidade desta mesma profissional a criação do Grupo de Dança 

Passo Livre que assim como o Studio Rose resistiu aos problemas do setor 

cultural por 25 anos tendo encerrado seus trabalhos no ano de 2011 segundo o 

ex-bailarino do Studio, José Cosme. 

A partir daí, surgiram novas escolas (independentes de instituições 

governamentais), inclusive de ex-alunos do Studio. Podemos destacar o 

Espaço de Dança Anete Peixoto (2007), Agesandro Rêgo Escola de Dança 

(2009), Dança de Salão Macapá atual Ziel Studio de Dança (2011), Plié Escola 

de Dança (2012), Studio de Dança Celebrare (2014), Escola de Petit Dance 

(2014), Centro de Dança Talentos (2015), Instituto Kadosh (2015), Ballerine 

Studio de Dança (2015), Studio de Dança Amitiè – Santana (2016).  

Temos muitas escolas públicas municipais e estaduais que desenvolvem 

projetos específicos na área da dança, projetos que atravessaram décadas 

com premiações dentro e fora do Estado. Infelizmente, algumas destas 

instituições tiveram seus projetos em dança encerrados, por diferentes motivos, 

outras como a Escola Coaracy Nunes (quase 30 anos de serviços prestados 

em prol da dança), Escola Professor Gabriel de Almeida Café. Instituições 

importantes no processo e cenário artístico cultural como SESC e SESI (que 

anualmente apresenta espetáculos e possui inúmeras premiações). 



 

 

Festival Estadual de Música e Dança da Escola Estadual Zolito de Jesus 

Nunes – FEMDAI, era um evento grandioso e de caráter competitivo, a maioria 

dos grupos que se inscreviam eram dos municípios de Macapá e Santana. 

Segundo informações, o mesmo que recebia uma verba bastante expressiva 

da Secretaria de Estado da Educação – SEED na administração da professora 

Silvanda, teve suas atividades encerradas em decorrência da ausência de 

prestação de contas dos dois últimos anos. Em sua última edição, o 

encerramento ficou por conta da cantora Lecy Brandão.  

 

2.8 - Grupos e Companhias de Dança 

A partir da década de 90 começaram a surgir vários grupos e 

companhias de dança muitos oriundos de escolas públicas (estaduais e 

municipais) e particulares do Estado e também os chamados independentes, 

dentro deste contexto podemos citar Grupo de Dança Samburá (199x), Grupos 

de Dança Saruê (199x), Grupo de Dança Corpo e Cia (1995), Pássaros do 

Amanhã (1995), Grupo de Dança Isadora Duncan (1995) que já encerraram 

suas atividades. Deste período, ainda atuante, temos a Graham Cia de Dança 

(1995). Estes grupos, como muitos hoje, com bastante expressão dentro e fora 

do Estado. Hoje, temos cerca de 40 Grupos/ Cias de Dança independentes 

“atuantes” entre Macapá, Santana e Laranjal do Jarí, com produção anual entre 

aulas, apresentações, mostras e ou festivais próprios, dentre outras atividades. 

 

2.9 - Marcos da Dança no Estado  

• Criação da Primeira escola de dança - Studio Rose, década de 80 – 

Professora Rose Borges; 

• Primeiro Festival de Dança Evoluções 1995 – Miguel Nascimento e 

Gilberto Lima; 

• Festival de Dança de Santana – desde 2015 – idealizador Misac 

Champion; 

• Movimento UniDança 2015 – coletivo de artistas; 

• Lei nº2.181/2015, de 31 de março de 2015, que cria Dia Municipal da 

Dançado de autoria do Vereador Marcelo Dias; 



 

 

• Lei nº 0052/2018, de que cria Dia Estadual da Dança de autoria da 

Deputada Roseli Matos. (Lei é fruto do requerimento 057/2017 da 

Conselheira Jucicleide Façanha de Almeida); 

• Seminário de Estudos e Pesquisas em Dança do Amapá – SEPDAP – 

abril/2018; 

• Inclusão do Amapá no Conselho Brasileiro da Dança – CBDD (Delegado 

Agesandro Rego) 12/abril/2018; 

• Troféu Pioneiros da Dança – em 29 de abril de 2018; 

• Criação do Passaporte UniDança no Teatro das Bacabeiras (junho de 

2018) prevê um número de pelo menos 50 ingressos no valor de 50% da 

meia entrada. Ação aprovada pelo Conselho de Pauta e que servir de 

base para outros segmentos a fim de proporcionar o maior acesso dos 

artistas; 

• Realização do I simpósio Multicultural do Amapá – CENSUPEG (28 a 30 

de junho de 2018); 

• Pós-Graduação em Dança Educacional que teve início em 2017, mas se 

fortaleceu em 2018, com a vinda do professor Jesse Cruz coordenador 

Nacional do Curso – CENSUPEG, com coordenação local de Agesandro 

Rêgo e Cleide Façanha. (Reinício em agosto de 2018); 

• Realização de Espetáculos, Festivais e Mostras de Escolas, Grupos e 

Companhias independentes com recursos exclusivamente destas 

instituições.  

 

2.10 - Formação acadêmica em Dança no Amapá 

No Estado do Amapá, nem mesmo a capital Macapá, ainda não foi 

implantado o curso de graduação em Dança, bem como, não dispõe de curso 

técnico, embora essa seja uma meta do PND onde preconiza esta implantação 

em todos os Estados e Distrito Federal. 

A Dança aparece como matéria complementar do curso de Teatro da 

Universidade Federal do Amapá - UNIFAP criado em 2014 e tem as disciplinas: 

Espaço, corpo e movimento; Danças brasileiras (obrigatórias) e Técnicas de 

Dança (opcional). No Centro de Ensino Superior – CEAP, a dança aparece 

como disciplina do curso de Educação Física, criado em 2006 (a primeira turma 



 

 

formou em 2009). A mesma é disciplina obrigatória e trabalhada dentro de uma 

perspectiva escolar, pois o curso é de Licenciatura. A professora titular da 

disciplina era a Professora Doutora Ronédia Bosque, atualmente papel 

desempenhado pela Professora Mestra Helaine Quaresma.  

As pesquisas de cunho científico ficam resumidas as produções de 

Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, das graduações nas diferentes 

instituições de ensino superior. Não há apoio e incentivo por parte do poder 

público, que poderia estimular através dos editais relacionados a cultura; estes 

editais, também são escassos e tem como principal foco as apresentações de 

espetáculos. 

 Após a realização do I Seminário de Estudos e Pesquisas em Dança do 

Amapá promovido com o apoio do CEPC e idealizado pela Conselheira Cleide 

Façanha, ficou definido que o incentivo a pesquisa deve constar também como 

demanda do segmento. 

 

3 - DIRETRIZES E PRIORIDADES 

a) O reconhecimento do segmento, de seu potencial e importância da 

cadeia produtiva da dança dentro da economia do Estado. 

b) O reconhecimento e fortalecimento da dança enquanto agente 

transformador e de desenvolvimento humano; 

c) A universalização do direito ao acesso a arte da dança nas 

diferentes linguagens;  

d) Fortalecimento e implementação das políticas públicas previstas 

para o segmento em todas as instâncias de pactuação. 

 

4 - OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

Geral 

Iniciar o processo de pactuação de diretrizes e linhas de ação para os debates 

da Câmara Setorial, a partir dos elos da cadeia produtiva da dança. 

 

a). Garantir a democratização do acesso à pratica da Dança em todas 

as suas linguagens à toda a sociedade, com base na compreensão de que a 



 

 

mesma constitui um importante instrumento na formação e desenvolvimento 

humano indispensáveis no exercício da plena cidadania;  

b). Gerar condições favoráveis e apontar diretrizes para a execução de 

políticas públicas, bem como programas, projetos, convênios e ações 

continuadas por parte do Estado, nas diferentes esferas governamentais; 

c). Promover parcerias com as múltiplas organizações da sociedade 

civil, para a promoção da cidadania e inclusão social com estratégias que 

assegurem o desenvolvimento social e a construção de um projeto de Estado 

que sustente uma organização social justa e igualitária. 

 

Específicos 

• Descentralizar ações de promoção para o desenvolvimento da Dança 

enquanto expressão artística, cultural e profissional; 

• Contribuir para a formação de profissionais na área da dança; 

• Garantir que as escolas sejam centros de formação, produção e 

desenvolvimento artístico cultural na área da Dança; 

• Garantir o fortalecimento e desenvolvimento dos grupos e companhias 

em atividade; 

• Incentivar a produção de espetáculos locais; 

• Criar ações para divulgar e promover as danças tradicionais do Estado e 

• m espaços alternativos e de trânsito de turistas como rodoviárias, 

paradas de ônibus, barcos, praças, espaços de saúde, supermercados, 

postos de combustível, portos, aeroportos, entre outros; 

• Promover e garantir ações de formação para curadoria em Dança; 

• Contribuir para a formação de professores nas diferentes linguagens da 

Dança; 

• Garantir a realização de ações em Dança para todos os públicos; 

• Oportunizar a divulgação e expressão de novos agentes culturais; 

• Estimular, de forma descentralizada e abrangente, a produção literária 

em dança; 

• Fomentar e incentivar estudos e pesquisas na área da Dança; 



 

 

• Promover a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência nos 

processos de fruição e criação; 

• Ampliar o acesso à informação, à literatura, tecnologias e mídias, com 

acervos atualizados na área da Dança; 

• Garantir a criação e implementação da Lei Estadual de fomento à 

Dança. 

 

IV - PRAZOS DE EXECUÇÃO 

O PED é planejado para permanecer vigente em âmbito estadual por 

longo prazo pré-fixado, assumido pelos sucessivos governos, parlamentares e 

pela sociedade civil como um patrimônio e compromisso de todos, 

independentemente de questões partidárias ou corporativistas.  

É essencial prever mecanismos contínuos de avaliação das metas e 

das ações desenvolvidos, para verificar o alcance das iniciativas e os 

resultados obtidos, permitindo ajustes, remodelações e atualizações no 

processo. 

Para este plano estabelecer-se-á o prazo de 10 (dez) anos em 

conformidade com o Art. 59 da Lei 12.137/2017 Lei do Sistema Estadual de 

Cultura de Cultura do Amapá para a implementação das metas nele contidas, 

sem prejuízo das avaliações periódicas. A implantação deverá ser feita de 

forma gradual e em módulos, sendo a previsão de lançamento a partir de 2018 

com previsão de conclusão em 2028. 

 

 

V - RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

a) Implementação total do PED até 2028, com integração de 

cadastros, dados de diversas fontes, produção de indicadores e novas 

aplicações para as informações coletadas; 

b) Colaboração dos gestores públicos municipais, estaduais, de 

outras instituições e de toda sociedade, mediante estímulos e fomento, para a 

execução das metas previstas no PED; 



 

 

c)  Investimento de maneira planejada em políticas públicas que 

visem o desenvolvimento humano; 

d) Efetivação gradual das ações do PED, garantindo a participação 

democrática de todos do segmento; 

e) Gestão participativa das metas do PED, propiciando maior 

transparência das ações institucionais; 

f) Fortalecimento da política pública do setor da Dança;  

g) Potencializar a valorização dos aspectos culturais do Amapá, 

resultando em fomento, formação e reconhecimento; 

h) Multiplicar ações do PED e incentivar o surgimento de novas que 

promovam as manifestações culturais do Estado; 

i) Alcance de 100% de ações para promover a acessibilidade em 

equipamentos culturais, com foco nas pessoas com deficiência, possibilitando 

mais autonomia na realização de atividades artístico-culturais, visando melhor 

qualidade de vida; 

j) Atuação conjunta das instituições culturais e de educação, a fim 

de articular atividades e definir calendários comuns para ações conjuntas que 

possibilitem aos alunos melhor desenvolvimento social, econômico e artístico, e 

aos artistas, reconhecimento e expansão de seus trabalhos de forma 

transversal; 

k) Aumento do número de pessoas frequentando os diversos 

equipamentos culturais e produções do segmento, de forma democrática e 

efetiva; 

l) Divulgação e visibilidade da produção local em Dança e de toda a 

sua diversidade por meio da publicação periódica de catálogo cultural do 

segmento; 

m) Realização de oficinas, cursos, workshops, seminários, palestras 

e demais atividades formativas como política permanente; 

n) Criação e manutenção de espaços exclusivos para as práticas do 

segmento da Dança; 

 

 

VI - RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS E 

NECESSÁRIOS 

 



 

 

Inicialmente, para a criação do Plano não são necessários recursos 

materiais e financeiros prévios, porém, posterior à sua elaboração, será 

necessário destinar (ou redirecionar) recursos no orçamento para que haja a 

concretização das ações propostas e para o alcance das metas do PED/AP. 

Esses recursos podem ser alocados do próprio tesouro, no Fundo de Cultura 

ou através da iniciativa privada. 

Para a elaboração do Plano não é necessário criar-se uma instituição 

específica, a Secretaria de Estado da Cultura atuará juntamente com o 

Conselho Estadual de Política Cultural, isto é, utilizar-se-á a infraestrutura do 

Estado; a essas forças somar-se-á a Comissão Setorial de Dança. Na fase de 

implementação, pode-se considerar a possibilidade de criar um departamento 

(ou instituto, associação) responsável diretamente por coordenar as ações 

propostas, inclusive designando um secretário-executivo, ou responsável pela 

coordenação do Plano. 

Não é compulsória a contratação de funcionários. O governo pode 

convocar funcionários de suas próprias secretarias (departamentos, diretorias) 

de Cultura, Educação e outros organismos afins. 

Por ser um esforço em conjunto entre Estado e sociedade, o Plano tem 

uma modalidade de gestão compartilhada e participativa. O governo, 

diretamente ou por intermédio da Secretaria de Cultura e Conselho Estadual de 

Política Cultural, deve criar um Conselho Diretivo do PED/AP composto em 

parte por representantes da área cultural. 

 

VII - MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

As fontes de recursos existentes e a explorar devem abranger fundos 

públicos, privados e mistos, além da possibilidade de vinculação dos recursos 

orçamentários aos programas voltados para a área da Dança.  

É primordial tornar obrigatória a inclusão de rubricas orçamentárias nos 

orçamentos da União, do Estado e dos Municípios. Outras possibilidades são 

os fundos de desenvolvimento e os créditos do sistema de financiamento e 

fomento industrial. As ações e projetos inscritos no PED/AP devem ser 



 

 

autossustentáveis por orçamentos de seus promotores, sejam eles públicos ou 

privados. Algumas possíveis fontes:  

1. Orçamento da União. 

2. Orçamento do Governo Estadual do Amapá. 

3. Orçamento das Prefeituras Municipais. 

4. Emendas Parlamentares. 

5. Fundo Estadual de Cultura. 

6. Orçamentos de entidades e organizações não governamentais. 

7. Editais e orçamentos próprios de empresas estatais, paraestatais e 

privadas. 

8. Fundos de investimentos públicos e/ou privados, nacionais e 

internacionais. 

9. Recursos de organismos internacionais. 

10. Doadores individuais. 

 

VIII. ESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO 

Debate e Assessoria 

• Sistema Estadual de Cultura do Amapá 

• Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura. 

• Entidades Culturais relacionadas à área da Dança. 

• Conselho Estadual de Cultura. 

• Conselho Estadual de Educação. 

• Universidade Estadual do Amapá. 

• Universidade Federal do Amapá 

• Ministério Público do Estado do Amapá 

• Sindicatos e associações da área da Dança. 



 

 

• Sistema S: SESI, SESC, SENAI, SEBRAE 

 

IX - INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

É essencial a produção de informações que alimentem e orientem o 

processo de tomada de decisão em todas as suas instâncias, bem como 

possibilitem o acompanhamento sistemático das ações desenvolvidas e o 

resultado produzido pelas mesmas. 

É importante a avaliação contínua durante o processo, o que possibilita 

ajustes no desenvolvimento do Plano. Para este plano, estabelecer-se-á a 

periodicidade trienal, visando o acompanhamento do desenvolvimento e 

verificação do alcance de objetivos.  

O monitoramento e avaliação serão feitos pelo Conselho Diretivo do 

Plano, responsável pela coordenação, planejamento, articulação e 

monitoramento das ações previstas no PED/AP. O Conselho será composto 

por 01 membro da Secretaria de Estado da Cultura, 01 membro do Conselho 

Estadual de Política Cultural e 03 membros da Comissão Setorial de Dança. 

Será utilizado como indicador de monitoramento: 

a) Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais - SEIIC; 

Serão utilizados como meios de avaliação: 

b) Relatórios feitos pelo Conselho Diretivo do Plano, sobre o 

desenvolvimento e verificação das metas do PED/AP. 

 

X - EIXOS, PRINCÍPIOS NORTEADORES OU DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, 

AÇÕES E METAS 

             O Plano Estadual de Dança do Amapá (PED) tem como base o Plano 

Nacional de Dança (PND), considerando ainda as necessidades locais para a 

área mapeadas por meio de escuta, reuniões, consulta pública presencial e 

online aos agentes da dança, e organizado pela Comissão da Setorial de 

Dança do Amapá (2017/2019). De acordo com o Plano Nacional da Dança em 

consonância com o Plano Nacional de Cultura as diretrizes nele dispostas, 

estão estruturadas em seis grandes eixos: 



 

 

1- Gestão e Políticas Culturais da Dança;  

2- Economia e Financiamento da Dança;  

3- Formação em Dança e de Público;  

4- Pesquisa, Criação e Produção de Dança;  

5- Difusão e Circulação de Dança;  

6- Registro e Memória da Dança. 

 

EIXO 1 – GESTÃO E POLÍTICAS CULTURAIS 

Diretriz 1: (curto prazo) - Criação e implementação de uma Coordenação de 

Dança. 

Estratégia 1 - Formalizar na estrutura da SECULT uma coordenação de 

Dança, bem como nos órgãos de cultura dos demais municípios. 

Ação 1.1 - Desenvolver programas que atendam a demanda dos seguintes 

eixos da cadeia produtiva da dança: Formação; Difusão; Memória; Produção; 

Criação; Pesquisa; Socialização; Circulação; e Convênios.  

Ação 1.2 - Criar no mínimo uma (1) ação contínua em cada item da cadeia 

produtiva da dança.  

Meta 1 - Atender no mínimo 40% do segmento com qualidade as demandas 

específicas por meio da contratação de profissionais que tenham formação e 

conhecimento comprovados na área. 

 

Diretriz 2: (curto prazo) - Criação de espaços culturais para a prática orientada 

da dança.  

Estratégia 2 - Criar espaços com infra-estrutura específica para a dança. 

Ação 2.1 - Criação do “Centro de Dança do Amapá - CDA”. 

Ação 2.2 - Melhorar a estrutura da sala de Dança do Teatro das Bacabeiras e 

outros espaços já existentes.  

Ação 2.3 - Construção de pelo menos um Espaço específico para a dança nos 

dezesseis (16) Municípios do Estado (longo/médio prazo). 

Ação 2.4 - Construção Teatro Municipal de Macapá, já previsto no PPA deste 

Município (longo prazo conforme descrito no PPA). 

Meta 2 - Aumentar os espaços dedicados à dança no Estado do Amapá, 

mínimo de um (1) espaço por município até 2020. 

 



 

 

Diretriz 3: (médio prazo) - Estabelecimento de convênios e parcerias com 

outras Secretarias, Instituições e Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e 

Federais para incrementar e desenvolver programas na área. 

Estratégia 3 - Ampliar as parcerias e condições para estabelecer convênios e 

programas para a dança no Estado. 

Ação 3.1 - Criação de pelo menos um (1) projeto e/ou programa voltado para o 

desenvolvimento do segmento em cada um dos dezesseis (16) Municípios. 

Meta 3 - Aumentar 100% o número de programas e de ações para desenvolver 

a área da dança até 2020. 

 

Diretriz 4: (médio prazo) - Promover programas de formação, capacitação e 

qualificação em gestão de políticas públicas culturais. 

Estratégia 4 - Capacitar gestores públicos, conselheiros de cultura, agentes da 

sociedade civil que abranjam especificidades da área da dança a fim de 

efetivar um alinhamento entre o Plano Estadual de Cultura, Planos Setoriais e a 

implementação das diretrizes e ações. 

Ação 4 - Oferecer pelo menos uma (1) capacitação por ano em todos os 

Municípios do Estado que abranjam especificidades da área da dança. 

Meta 4 - Promover cursos de formação, capacitação e qualificação para 

gestores públicos, conselheiros de cultura, agentes da sociedade civil, 

certificados pelo CEPC em 100% dos Municípios do Estado. 

 

Diretriz 5: (médio prazo) - Fortalecimento do Colegiado Setorial de Dança nos 

Municípios e dos canais de diálogo e debate entre Estado e Sociedade Civil. 

Estratégia 5 - Fomentar e fortalecer a participação ativa de organizações e 

membros da sociedade civil dos Municípios. 

Ação 5.1 - Realização de encontros, fóruns e seminários estaduais. 

Ação 5.2 - Criar uma rede de contatos do segmento da dança em todo o 

Estado. 

Meta 5 - Aumentar em 70% o número de organizações e de cidadãos e 

cidadãs que atuam na área da dança e que participam das instâncias e 

dinâmicas de debate entre Estado e sociedade civil. 

 



 

 

Diretriz 6: (médio prazo) - Estabelecimento no calendário Estadual do Dia 

Internacional da Dança (29 de abril) e do mês de comemorações da Dança 

(Abril). 

Estratégia 6 - Criação e implementação de Lei que reconheça, valorize e dê 

visibilidade para a Área da Dança e para sua importância social. 

Ação 6.1 - Promover ações formativas em todo o Estado (seminários, 

encontros, Mostras, etc.).  

Ação 6.2 - Promover ações artístico-culturais em todo o Estado. 

Meta 6 - Comemorar o dia e o mês da Dança no Estado, anualmente, em todos 

os Municípios. 

 

Diretriz 7: (curto prazo) - Criação, aprovação e implementação de Lei de 

Fomento Estadual à Dança. 

Estratégia 7 - Apoiar a manutenção e desenvolvimento de projetos de trabalho 

continuado em dança em suas diferentes linguagens. 

Ação 7.1 - Lançamento de editais específicos para a dança nas esferas 

Municipal e Estadual. 

Meta 7 - Atender, fortalecer e difundir a produção artística de dança em todos 

os Municípios do Estado até 2019. 

 

Diretriz 8: (médio prazo) - Aparelhamento dos espaços culturais em todos os 

Municípios do Estado. 

Estratégia 8 - Adquirir equipamentos para o pleno funcionamento dos espaços 

culturais em todos os Municípios do Estado em todas as instâncias. 

Ação 8.1 - Equipar e aparelhar os espaços culturais já existentes como Teatro 

das Bacabeiras, Centro de Difusão João Batista de Azevedo Picanço e Teatro 

Municipal Silvio Romero (Santana). 

Ação 8.2 - Execução do Projeto de Ocupação do Centro de Difusão Cultural 

João Batista de Azevedo Picanço com utilização da mesma política de 

cobrança de ingressos do Teatro das Bacabeiras. 

Meta 8 - Aparelhar no mínimo um (1) espaço cultural por Município até 2020. 

 

Diretriz 9: (curto prazo) - Estabelecer convênios, parcerias e apoio à projetos 

culturais e de inclusão em diferentes linguagens da dança em todos os 

Municípios do Estado. 



 

 

Estratégia 9 - Incentivar a prática de atividades saudáveis (Dança), 

promovendo a transversalidade no que se refere a educação, evasão escolar e 

reduzir os riscos sociais de crianças e adolescentes. 

Ação 9.1 - Desenvolver e apoiar projetos socioculturais na área da dança. 

Meta 9 - Apoiar pelo menos um (01) projeto de Dança nos 16 Municípios do 

Estado. 

 

Diretriz 10: (médio prazo) - Criação do Corpo de Baile do Estado ou do Teatro 

das Bacabeiras, com referida remuneração dos entes. 

Estratégia 10 - Contratar e efetivar o Corpo de Baile do Estado. 

Ação 10.1 - Contratação para entes de grupos e companhias de Dança do 

Estado que se adequem as exigências. 

Ação 10.2 - Promover ações formativas e artístico-culturais em comunidades 

carentes com o Corpo de Baile. 

Meta 10 - Garantir em 100% que as contratações de profissionais/ amadores 

da dança sejam por indivíduos amapaenses ou aqui radicados com no mínimo 

dois (2) anos de residência. 

 

EIXO 2 – ECONOMIA E FINANCIAMENTO DA DANÇA 

Diretriz 11: (médio prazo) - Implantação de Programa Estadual de Laboratório 

de grupos artísticos em dança. 

Estratégia 11 - Implantação de um Programa Estadual de Laboratório de 

grupos ou companhias artísticas em dança, selecionados por edital, tendo 

estrutura e financiamento para executar um plano de ocupação artística de um 

espaço por tempo determinado e com estrutura adequada para tal. 

Ação 11.1 - Apoiar grupos ou companhias de dança, criação, montagem e 

circulação de espetáculos. 

Meta 11 - Subsidiar a manutenção de grupos ou companhias e artistas de 

dança em todos os municípios do Estado com produção contínua. 

 

Diretriz 12: (curto prazo) - Implementação de Programa Estadual de 

Incubadora com agenda permanente para oficinas gratuitas para a sociedade 

civil. 



 

 

Estratégia 12 - Planejar e Implementar uma agenda permanente para oficinas 

gratuitas para a sociedade civil de capacitação em produção cultural para os 

profissionais da área e sociedade civil. 

Ação 12.1 - Oferecer oficinas gratuitas de elaboração e orientação de projetos 

culturais para editais. 

Ação 12.2 - Oferecer oficinas gratuitas de uso de equipamentos (iluminação e 

sonorização). 

Ação 12.3 - Oferecer oficinas gratuitas para assistência jurídica (empresas, 

pessoas físicas). 

Meta 12 - Capacitar cerca de 70% o segmento da dança até 2020. 

 

Diretriz 13: (médio prazo) - Promover a inserção dos programas e produções 

em todos os Municípios nas mídias televisivas, rádios e redes sociais do 

Estado. 

Estratégia 13 - Fomentar a inserção de produções locais na mídia televisiva, 

rádio e redes sociais. 

Ação 13.1 - Elaboração das diretrizes do Fundo Estadual de Estímulo à 

Produção, na inclusão dos programas e produções do Estado nas mídias 

televisivas, rádios e redes sociais, constituindo as atividades associadas aos 

instrumentos de fomento. 

Meta 13 - Aumentar em 50% o potencial de inserções nas mídias televisivas, 

rádios e redes sociais com produções independentes relacionadas a área e de 

grupos e companhias do Estado. 

 

EIXO 3 – FORMAÇÃO EM DANÇA E PÚBLICO 

Diretriz 14: (médio prazo) - Capacitar os agentes produtores da dança na 

qualificação de projetos, serviços, produções e tecnologias, que consolidem 

ações de extensão e pesquisa na área. 

Estratégia 14 - Ampliar a produção de conhecimento em dança por meio de 

cursos, workshops, seminários, palestras e pesquisas continuadas de dança.  

Ação 14.1 - Estabelecer parcerias com governo, prefeituras, Assembleia 

Legislativa, Câmara de Vereadores e meios de comunicação. 

Meta 14 - Ter, até 2019, 30% dos produtores, habilitados na qualificação de 

projetos. 



 

 

Diretriz 15: (médio prazo) - Implantar cursos de nível técnico, graduação e pós-

graduação em dança (strictu sensu) no Estado do Amapá.   

Estratégia 15 - Estimular a qualificação dos produtores, professores, bailarinos 

e demais profissionais interessados para formação em dança, nível técnico, 

graduação e pós-graduação em dança (strictu sensu). 

Ação 15.1 - Criar e incentivar grupos de estudos permanentes com produtores, 

professores, bailarinos e demais profissionais interessados em discutir e 

elaborar políticas públicas culturais nos Municípios do Estado. 

Meta 15 - Criar, até 2020, pelo menos um (1) curso de nível técnico no Estado 

e um (1) programa de parcerias entre as Instituições de Ensino Superior do 

Estado, implantação de cursos nos municípios. 

 

Diretriz 16: (médio prazo) - Incorporar a dança na grade curricular do Ensino 

Fundamental, Médio e Educação Infantil. Lei 13.278?????????????????? 

Estratégia 16 - Elaborar, implantar, apresentar sistematicamente programas 

específicos para a dança, nos diversos órgãos responsáveis pelas políticas 

públicas do Estado. 

Ação 16.1 - Articular a dança na grade curricular do Ensino Fundamental, 

Médio e Educação Infantil nos âmbitos Estadual e Municipal. 

Meta 16 - Ter, até 2020, 100% das instituições inseridas nos programas 

específicos para a dança. 

 

Diretriz 17: (médio prazo) - Criação e implementação de programas de 

incentivo à diversidade de linguagens e técnicas de dança. 

Estratégia 17 - Atender e subsidiar as diversas linguagens de dança 

praticadas no Estado. 

Ação 17.1 - Fortalecimento, planejamento, execução, avaliação e continuidade 

das políticas públicas de dança no Estado. 

Meta 17 - Ampliar o número de linguagens de dança que são subsidiados por 

ações e editais de dança no Estado. 

 

Diretriz 18: (curto prazo) - Instituir atividades gratuitas em dança nas praças, 

espaços alternativos e em eventos beneficentes. 



 

 

Estratégia 18 - Planejamento, fortalecimento, execução, avaliação e 

continuidade das políticas públicas nas áreas e ambientes públicos. 

Ação 18.1 - Viabilizar ações, oficinas e apresentações artísticas gratuitamente 

à população proporcionando acessibilidade e formação de plateia. 

Meta 18 - Oferecer gratuitamente o mínimo de 50% das atividades de dança 

subsidiadas pelo Governo, Prefeituras e meios de comunicação no mês da 

Dança (Abril). 

 

Diretriz 19: (médio prazo) - Criar programa de capacitação de mediadores em 

dança para acompanhamento das atividades e programações a serem 

desenvolvidas nos Municípios do Estado. 

Estratégia 19 - Incentivar a realização de programas permanentes e regulares 

em todos os Municípios.  

Ação 19.1 - Promoção do acesso ao ensino da dança como linguagem artística 

e consolidação dos programas permanentes e regulares em todos os 

Municípios. 

Meta 19 - Promover impacto econômico, social por meio de valores culturais 

em cada Município, com calendários previamente estabelecidos.  

 

EIXO 4 – PESQUISA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EM DANÇA 

Diretriz 20: (médio prazo) - Construção de Programa de Pesquisa em Dança 

acompanhado de curadoria. 

Estratégia 20 - Garantir que os órgãos públicos, como Governo, Prefeituras, 

empresas ofereçam uma curadoria especializada e um programa permanente 

de pesquisa em dança. 

Ação 20.1 - Estabelecer parcerias com Governo, Prefeituras, empresas um 

programa permanente de pesquisa em dança e regulares em todos os 

Municípios. 

Meta 20 - Ter, até 2020, 100% dos órgãos públicos, inseridas em sua 

programação a pesquisa em dança, elaborada por curadoria especializada. 

 



 

 

Diretriz 21: (Médio prazo) - Implantação de programa de fomento à 

produções/criações de artistas, grupos e companhias de dança. 

Estratégia 21 - Implementação de programa para produção/criação de artistas, 

grupos e companhias de dança em todos os Municípios. 

Ação 21.1 - Constituir um programa para produção/criação de artistas, grupos 

e companhias de dança em todos os Municípios através de parcerias com 

Governo, Prefeituras e empresas. 

Meta 21 - Viabilizar produções de artistas, grupos e companhias, abrangendo a 

cadeia produtiva da dança através de editais. 

 

EIXO 5 – DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO DA DANÇA 

Diretriz 22: (médio prazo) - Criação e efetivação de um Evento Internacional 

de Dança no Estado. 

Estratégia 22 - Criar, efetivar, consolidar e manter um evento/festival 

internacional de dança, de grande porte, na capital Macapá, que contemple 

profissionais de todas as linguagens de danças. 

Ação 22.1 - Realizar festival que contemple os seis (6) eixos estabelecidos no 

plano, sejam com oficinas, palestras, cursos/workshops, feiras, dentre outras 

atividades. 

Meta 22 - Realizar um evento internacional de dança anualmente, a partir de 

2020. 

 

Diretriz 23: (médio prazo) - Criação e implementação de Programa de 

intercâmbio entre grupos ou companhias em locais de âmbito nacional e 

internacional. 

Estratégia 23 - Criar mecanismos que efetivem intercâmbios entre grupos ou 

companhias de dança locais com artistas, grupos ou companhias nacionais 

e/ou internacionais. 

Ação 23.1 - Promover uma maior relação e troca de conhecimentos e 

experiências entre profissionais da área da dança. 



 

 

Meta 23 - Efetivar intercâmbios que beneficiem a produção, o estudo e a 

pesquisa de artistas, professores, coreógrafos, grupos ou companhias de 

dança de todo o Estado.  

 

Diretriz 24: (médio prazo) - Criação e implementação de programa de 

ocupação de espaços públicos e privados para atividades de dança em todos 

os Municípios. 

Estratégia 24 - Ocupar e manter os espaços com programações e atividades 

voltadas para o segmento, desde salas de dança até espaços públicos e 

privados em todos os Municípios através de parcerias. 

Ação 24.1 - Viabilizar e proporcionar o crescimento da circulação da dança e 

suas manifestações culturais em todas as esferas sociais.  

Meta 24 - Estruturar no mínimo uma (1) sala de aula de dança e uma (1) sala 

multiuso para dança em todos os Municípios até 2020. 

 

Diretriz 25: (médio prazo) - Fomento à produção de eventos, fóruns, festivais e 

seminários de dança em todos os Municípios. 

Estratégia 25 – Produzir, organizar e subsidiar a produção de eventos, fóruns, 

festivais e seminários de dança em todos os Municípios. 

Ação 25.1 - Realizar eventos que contemplem os seis (6) eixos estabelecidos 

no plano, promovendo maior e melhor visibilidade para a dança em todo 

Estado. 

Meta 25 - Aumentar em 100% o número de eventos, festivais e outros formatos 

de difusão em dança locais. 

EIXO 6 - REGISTRO E MEMÓRIA DA DANÇA  

Diretriz 26: (curto prazo) - Mapeamento da Dança no Estado do Amapá 

através do Projeto Identidade - Amapá Cultural. 

Estratégia 26 - Mapear a dança em todo Estado do Amapá, bem como 

eventos artístico-culturais aqui realizados. 

Ação 26.1 - Oferecer um conteúdo completo e sistemático das atividades 

relacionadas à dança em todo Estado, tanto para fazedores de arte/dança 

quanto para o público em geral. 



 

 

Meta 26 - Mapear todos os elos da cadeia produtiva da dança, bem como 

organizar de forma cronológica e padronizada seus eventos. 

* Meta 15.8 PND – Incentivar a criação de calendários e mapas culturais que 

apresentem sistematicamente os locais de realização de eventos culturais, 

encontros, feiras, festivais e programas de produção artística e cultural. 

 

Diretriz 27: (médio prazo) - Criação do Museu Virtual da Dança do Amapá.  

Estratégia 27 - Gerar um banco de dados (acervo digital) da dança e 

sistematizar informações em sua totalidade, de forma organizada, para o 

público da área da dança e internautas em geral. 

Ação 27.1 - Criar um site de usufruto público com informativos e novidades 

sobre eventos na área da dança no Estado de forma sempre atualizada 

(catálogo virtual).  

Meta 27 - Ampliar o acesso à pesquisa relacionada à dança, incentivando o 

conhecimento e aprendizado com maior abrangência e praticidade. 

 

Diretriz 28: (médio prazo) - Estabelecimento de políticas específicas de apoio 

às pesquisas, publicações e documentação na área da dança, em mídia digital 

ou impressa.  

Estratégia 28 - Estimular e desenvolver a produção de conhecimento em 

dança por meio de pesquisas, de publicações e de registro e documentação no 

Estado.  

Ação 28.1 - Zelar e salvaguardar a imagem da cultura da dança no Estado. 

Meta 28 - Aumentar em 100% o número de pesquisas e publicações em dança, 

gerando maior acessibilidade para a população em geral. 

 

XI. ESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO 

Debate e Assessoria 

• Sistema Estadual de Cultura do Amapá 



 

 

• Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura. 

• Entidades Culturais relacionadas à área da Dança. 

• Conselho Estadual de Cultura. 

• Conselho Estadual de Educação. 

• Universidade Estadual do Amapá. 

• Universidade Federal do Amapá 

• Ministério Público do Estado do Amapá 

• Sindicatos e associações da área da Dança. 

• Sistema S: SESI, SESC, SENAI, SEBRAE 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizarmos esta primeira parte do trabalho para a implantação do 

PED/AP, esta Comissão reconhece e destaca, com relação às informações que 

basearam a discussão e elaboração do plano, a dificuldade de se produzir um 

diagnóstico mais preciso e amplo do setor “devido à insuficiência de dados e 

ausência de mapeamento sobre a ampla variedade da dança produzida e 

reproduzida no Estado, o que poderia ter sido amenizado com a criação da 

rede de informações citada no início deste Plano. 

O trabalho ora apresentado, não tem o intuito de encerrar as discussões 

acerca das inúmeras lacunas, mas de buscar mais subsídios, informações que 

possam ajudar a melhorar cada vez mais o desenvolvimento e fortalecimento 

do segmento em todo o Estado de forma democrática e transparente em 

consonância com o PNC e PND, possibilitando a construção de um novo 

formato de desenvolvimento cultural amparado pela democracia e justiça 

social, diminuindo assim as desigualdades. 

Para que este plano saia do papel e se transforme em realidade, 

materializando seus objetivos, é extremamente necessário o envolvimento de 

todos, sejam gestores, artistas, produtores, cada um assumindo suas 

responsabilidades, compromissos e principalmente respeitando o 

direcionamento e anseios do segmento Dança através de suas diferentes 

linguagens e especificidades artísticas 
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