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1. INTRODUÇÃO  

 

O Plano Setorial de Teatro foi elaborado no sentido de fortalecer o segmento das 

artes cênicas e suas variações estéticas, o teatro de palco, rua, bonecos, sombra, mimica, 

pantomima, em versões de espetáculos, esquetes, performances, diálogos, monólogos, 

pesquisa, ações experimentais, projetos de formação, intercâmbios, vivências, produção 

literária e dramatúrgica e outras manifestações artísticas ou transversais que venham 

dialogar com o segmento teatral. O Plano segue a doutrina das legislações existentes nas 

esferas: Municipal, Estadual e Federal, amparado pela Constituição Federal e suas 

diretrizes. Propõe garantir sob força de Lei o desenvolvimento das artes cênicas no 

Amapá, para que futuras gerações possam usufruir do segmento como instrumento de 

formação de uma sociedade mais critica e consciente da sua cidadania, fazendo valer os 

seus direitos sem ignorar suas obrigações de cidadãos, a fim de proporcionar lazer, 

formação e entretenimento de qualidade, comprovando o custo benefício de cada 

investimento, onde a sociedade deverá fiscalizar e se orgulhar dos resultados aferidos.  

Este instrumento de democratização dos recursos disponíveis também trata da 

falta de descentralização do apoio cultural que tanto tem contribuído para o êxodo das 

populações dos municípios em nosso estado, que se sentem excluídos do processo e 

partem para a capital engrossando os bolsões de miséria nas ressacas e favelas que 

surgem a cada dia. A Setorial de Teatro vem neste contexto conclamar o Ministério 

Público Estadual e Federal, Secretarias de Estado, dos Municípios, no sentido de 

fiscalizar como forma de proteção dos recursos públicos investidos neste Plano, 

inspirando os artistas a aplicarem de forma licita e correta para obterem excelentes 

resultados em seus respectivos investimento. 

O Plano Setorial de Teatro Pretende conferir a dimensão de uma Política de 

Estado, de natureza abrangente, que possa nortear e garantir alguma organicidade as 

políticas, programas, projetos e ações continuadas desenvolvidos no âmbito de 

ministérios – em particular o da Cultura, da Educação, do Turismo, de Trabalho e outras 

transversais –, governos estaduais e municipais, empresas públicas e privadas, 

organizações da sociedade civil e de voluntários em geral, buscando evitar o caráter por 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DO AMAPÁ – CONSEC/AP 

Av. Profª Cora de Carvalho, 1842 – Centro 

Macapá-Amapá 

 

demais assistemático, fragmentário e pulverizado com que se tem implementado essas 

iniciativas em nosso país. 

A Política de Estado almejada neste plano 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), a Lei do Sistema Estadual de Cultura (Lei Estadual nº 2.137 de 2 de março 

de 2017), e o Decreto Estadual nº 0371/2017 (Regulamento da Lei Federal nº 

13.019/2014).  

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

O Amapá têm seu território geográfico divido em 16 munícipios: Amapá; 

Colçoene; Cutias; Ferreira Gomes; Itaubal; Laranjal do Jari; Macapá (capital do 

Estado); Mazagão; Oiapoque; Pedra Branca do Amaparí; Porto Grande; Pracuúba; 

Santana; Serra do Navio; Tartarugalzinho e Vitória do Jari. 

Macapá é a atual capital e maior cidade do Estado, sendo sede da Região 

Metropolitana de Macapá, formada por Macapá, Santana e Mazagão. Outras 

importantes cidades são Laranjal do Jari, Oiapoque, Ferreira Gomes, Pedra Branca do 

Amapari e Porto Grande. 

Apenas a capital Macapá possui espaços adequados para o fazer teatral, são 

eles: Teatro das Bacabeiras, Teatro Leonor Correa (SESI), Auditório do SESC/AP, 

Teatro Elbem Ferreira  (Escola Tiradentes), Teatro Marco Zero, Espaço Cangapé, Céu 

das Artes, Centro Difusão Cultural Azevedo Picanço, Museu Sacaca e espaços 

alternativos, como praças e auditórios adaptados. 

No Município de Santana (segunda capital do estado), existe o Teatro Silvio 

Romero que está inacabado e sem previsão de uso, fazendo com que os artistas de teatro 

daquele município recorram a Macapá para escoar as suas respectivas produções, além 

do ponto de cultura Língua Solta e Anfiteatro da Praça do Fórum.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjal_do_Jari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oiapoque
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Em Ferreira Gomes, constata-se um ponto de cultura do “Seu Xico”, com 

espaço improvisado para a arte circense e Teatro, porém, sem nenhum apoio 

institucional.  

Constatam-se nos demais municípios uma politica de eventos sazonais 

programados pelas Prefeituras que não condiz com a vontade dos artistas de Teatro, em 

detrimento de shows musicais.  

Estes e os demais municípios são carentes de Politicas de Inclusão onde 

comprova-se a ausência de programas de fomentos, de circulação de espetáculos, 

montagens, formação (oficinas), carpintaria cênica, dramaturgia, pesquisa, intercâmbio 

e outras atividades afins. 

  O turismo cultural também é de grande importância para a economia local, 

dentre os principais destinos turísticos do Estado, podemos destacar: Uma Cruz para 

Jesus (Teatro de Arena), Baile das Máscaras e a Batalha dos Mouros e Cristãos (Festa 

de São Tiago – Mazagão), Bar Caboclo (Língua de Trapo), Autos de Natal (espetáculos 

teatrais em vários municípios).  

Na capital do estado há 02 Federações de Teatro, que são: Federação Amapaense 

de Teatro Amador – FATA e Federação Amapaense de Teatro – FATE; 01 Coletivo de 

Artista e Técnicos em Teatro do Amapá – CAPTTA, 01 Movimento Independente de 

Teatro do Amapá – MITA e 01 Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversão do 

Amapá – SATED/AP. Estima-se que no estado do Amapá há uma faixa de 80 grupos de 

Teatro, sendo que destes 50% estão em atividade. 

Feitas estas estimativas, importante tecer algumas considerações sobre o 

surgimento do movimento de Teatro amapaense.  

O primeiro grupo teatral de que se tem registro no Amapá foi o Grupo de 

Teatro Telhado, que fincou a bandeira das artes cênicas no extinto Território, com 

expressiva produção (pra época) e considerável circulação, tendo percorrido a maioria 

dos municípios, inclusive alguns do Estado do Pará. Dentre os seus artistas: Zaide 

Soledade, Fernando e Juvenal Canto, Nazaré e Bi Trindade, Professor Antônio Munhoz 

e outros, que com tamanha irreverencia desbravaram os espaços cênicos improvisados e 

fizeram acontecer a essência do Teatro Tucuju.  
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Nas escolas de primeiro e segundo grau, seja em trabalhos de classe ou livre 

iniciativa, os alunos praticavam teatro intuitivo, numa demonstração do saber 

intelectual, derrubando preconceitos e paradigmas que haviam sobre a arte mãe. 

O movimento de Teatro Amapaense ganha força nos anos 80 com a criação da 

FATA, que teve no Município de Santana a sua primeira sede e desenvolvia os seus 

projetos e logística na capital Macapá. A FATA logo assumiu a vanguarda da cultura do 

estado, tal como fazia o movimento Nacional, entrando na luta pelos interesses da classe 

teatral agindo tão forte quanto o sindicato. Dentre os projetos realizados: Articulação de 

recursos para a reforma do Ex-Cine Territorial, Mostra de Teatro, Festivais Nacionais, 

Congressos, Projeto Coma Teatro, Fest-Forteatro, Campanha em defesa da permanência 

do Teatros das Bacabeiras, Projeto Pé na Estrada (Circulação da produção), Mergulho 

em Manaus (oficinas de teatro e apresentações), Curso Superior em Dramaturgia 

(Módulos), cartilha da Lei Estadual de Incentivo a Cultura, reaparelhamento do 

Conselho Estadual de Cultura e outros.  

Não podemos esquecer os Festivais estudantis de Teatro, realizados pela 

Professora Angela Nunes, Professor Mair e outros grandes Mestres focados no 

desenvolvimento intelectual dos estudantes amapaense.  

Com esta força politica teatral, chegamos a garantir espaço na politica nacional 

de teatro através da Confederação Nacional de Teatro Amador – CONFENATA, a 

maior expressão politica do teatro brasileiro em sete décadas, sendo o Amapá uma das 

últimas sedes.  

Com o crescimento dos grupos na capital, houve a necessidade de criação de 

novas entidades representativas, atendendo os mais diversos anseios da categoria, 

surgindo além da FATA, o SATED, a FATE, o CAPTTA e o Movimento Independente, 

o que se configura até hoje. 

Vale a pena ressaltar que o desenvolvimento das instituições governamentais 

deu-se a partir de um Departamento ligado a Secretaria de Educação, o Departamento 

de Ação Cultural – DAC. Em seguida institui-se a Fundação Estadual de Cultura do 

Amapá – FUNDECAP, que se transformou em Secretaria de Estado da Cultura – 

SECULT e no bojo Conselho Estadual de Cultura – CONSEC.  
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No município de Macapá, a Secretaria de Educação dispunha do Departamento 

Municipal de Cultura, criou-se então o Conselho Municipal de Cultura - COMCULT, 

mais tarde a Fundação Municipal de Cultura – FUMCULT, estabelecendo-se até o 

presente momento. 

Nos demais municípios, poucas Secretarias de Cultura foram criadas, valendo-

se os movimentos de Coordenações ou Departamentos sem alguma ordenação de 

despesa, o que dificulta a formação, produção e circulação do fazer cultural, já que o 

processo deriva-se da boa vontade dos gestores municipais e do estado. Estas 

instituições criadas a partir de respectivas demandas deixaram a desejar no 

cumprimento das suas prerrogativas, uma vez que o volume das ações, produções e 

projetos, não foram suficientes para alavancar uma politica pública capaz de gerir o 

potencial da população amapaense, levando a frustração de muitos pretendentes as artes 

cênicas.   

Hoje, há de se observar as conquistas aferidas pelo segmento teatral, tais como: 

O Curso de Teatro da Universidade Federal do Amapá - Unifap (articulação da 

Comissão de Produtores de Teatro em visita aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília, com recursos próprios). A chegada do PRONATEC com curso de teatro com 

iniciativa do Governo Federal; Os pontos de Cultura que estão em atividades; Mais 

Cultura nas Escolas com teatro; A inclusão de grupos no Festival Curta Teatro do 

CAPTTA; Aldeia SESC de Teatro e outros. 

 

1. DIRETRIZES E PRIORIDADES 

 

a) Estabelecer, em articulação com Distritos e Municípios, um programa estadual 

de apoio e incentivo ao teatro em todas as suas etapas - criação, produção e 

difusão: 

b) Elaborar lei específica de fomento ao teatro; 

c) Garantir recursos orçamentários para prêmios e editais nacionais de incentivo ao 

teatro; 

d) Criar e implementar programas de circulação e a difusão da produção teatral, em 

todo O estado; 

e) Fixar em 05%, sobre o valor da bilheteria, o percentual cobrado às produções em 

teatros públicos estaduais e propor aos Municípios e distritos a adoção do 

mesmo percentual; 

f) Estimular o uso dos teatros públicos pelos grupos locais; 
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g) Implantar a adoção de Editais para destinação de recursos públicos; 

h) Promover a subvenção de ingressos para a popularização do teatro; 

i) Criar e implementar programas e fundos de apoio à manutenção e produção 

teatral para grupos, companhias, coletivos teatrais de trabalho continuado; 

j) Assegurar aos artistas e produtores teatrais a regulamentação de suas atividades 

profissionais, garantindo-lhes condições para negociação de contratos de 

trabalho e o acesso a serviços sociais do Estado, como atendimento médico e 

aposentadoria; 

k) Promover estudos e estimular a elaboração de leis que visem a redução da carga 

tributária ou a isenção fiscal para as atividades teatrais; 

l) Estabelecer e divulgar uma política pública clara de ocupação dos teatros 

públicos; 

m) Promover o teatro Amapaense no Brasil e demais países de língua portuguesa 

exterior através de mostras, seminários e publicações. Inicialmente na América 

Latina e posteriormente América do Norte, África, Europa. 

n) Incentivar a criação e manutenção de espaços cênicos de modo a estimular o 

acesso, descentralizar e democratizar a produção teatral: 

o)  Criar e implementar políticas de fomento, inclusive com a abertura de linhas de 

crédito especiais, para a construção, reforma, recuperação, adaptação e 

manutenção de espaços públicos ou privados destinados a atividades cênicas; 

p) Incentivar para que os municípios tenham, pelo menos, um espaço para 

apresentação da produção teatral; 

q) Estimular para que os municípios tenham espaços adequados à recepção de 

grupos e espetáculos em circulação; 

r) Equipar unidades móveis, com infraestrutura adequada para as apresentações em 

áreas remotas; 

s) Aparelhar espaços culturais novos, estimulando a diversificação dos formatos de 

espaço cênico; 

t) Promover estudo para o estabelecimento de critérios visando a criação de um 

selo de certificação de excelência de espaços teatrais, em parceria com distritos e 

municípios; 

u) Elaborar uma política de fomento para a ocupação e utilização de espaços 

públicos a céu aberto, como equipamento cultural e artístico; 

v) Fechar comodatos para a ocupação de espaços públicos ociosos por projetos 

teatrais. 

w) Promover o levantamento e avaliação de dados estatísticos do setor teatral 

x) Constituir um grupo para definição de conceitos, a partir dos parâmetros 

fornecidos pelo Colegiado Setorial de Teatro, que subsidiem pesquisas, 

aplicadas por órgãos especializados, para levantamento de dados e informações 

sobre a cadeia produtiva do teatro no estado, objetivando fornecer diagnósticos 

sobre o setor. 

y) Reconhecer e valorizar a diversidade, proteger e promover as artes e expressões 

culturais nos municípios e distritos. 

z) Criar um programa estadual de educação teatral e formação de público na rede 

de ensino: 

aa)  Sugerir a introdução do Teatro como disciplina optativa, obrigatoriamente 

oferecida pelas escolas, ministrada por profissionais habilitados; 
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bb)  Estimular o acesso de estudantes e professores, dos níveis fundamental, médio e 

superior, à atividades teatrais; 

cc)  Estabelecer programas de incentivo a projetos de formação de público; 

dd)  Incentivar as escolas a desenvolverem ações de apoio à criação teatral; 

ee)  Estimular a utilização do espaço da escola pública como equipamento cultural; 

ff) Ampliar a oferta de cursos e atividades de teatro nas universidades Públicas e 

Privadas;.  

gg)  Utilizar recursos do FNDE para ações de formação na área de teatro; 

hh)  Instituir cursos de Licenciatura e Bacharelado em Teatro, no Estado; 

ii) Desenvolver um programa de formação continuada para professores de artes; 

jj) Criar edital para fomento de programas não formais de ensino continuado de 

teatro; 

kk) Estimular as universidades e faculdades privadas a incluírem artistas e artista-

pesquisadores (sem titulação acadêmica, mas com experiência artística 

reconhecida) nos seus programas; 

ll) Estimular a elaboração de programas curriculares que incentivem o 

reconhecimento das práticas teatrais populares - teatro de rua, teatro de bonecos, 

entre outros; 

mm) Criar editais para pesquisas em estudos teatrais de natureza teórica; 

nn)  Criar programas de estímulo ao estudo e pesquisa de grupos e companhias 

teatrais; 

oo)  Estabelecer programas de incentivo a projetos de formação de público na rede 

de ensino pública e privada, nos níveis fundamental, médio e superior; 

pp)  Introduzir o ensino da leitura dramática dentro do ensino da língua portuguesa 

do ensino médio; 

qq)  Realizar o congresso de escolas teatrais do estado; 

rr) Promover a formação de gestores culturais, técnicos e produtores para o teatro: 

ss) Estimular a oferta de cursos técnicos, cursos superiores e programas de pós-

graduação de Gestão Cultural em instituições de ensino; 

tt) Estimular a formação continuada de profissionais da Produção e de Engenharia 

do Espetáculo; 

uu)  Universalizar o acesso dos amapaenses à arte e à cultura qualificar ambientes e 

equipamentos culturais para a formação e fruição do público permitir aos 

criadores o acesso às condições e meios de produção cultural 

vv)  Ampliar o acesso, difundir a produção e promover a circulação e o intercâmbio 

do teatro no AMAPÀ: 

ww) Garantir recursos orçamentários, para a realização de festivais e mostras 

teatrais em todo o estado; 

xx) Promover um calendário estadual unificado, contemplando a realização de 

mostras e festivais, nos níveis municipal, distrital, regional, com ênfase na 

formação (debates, seminários, palestras, oficinas); 

yy)  Incentivar e apoiar a circulação dos espetáculos teatrais, no estado, através da 

parceria Da SECULT com as instituições do Sistema S e com os órgãos, estadual 

e municipal de cultura; 

zz) Criar bolsas de intercâmbio inter-regional entre escolas e grupos de teatro, em 

todo o estado; 
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aaa) Estimular a criação de programas que viabilizem o transporte para a 

população ir ao teatro; 

bbb) Criar e executar programa para a criação de um Circuito Teatral 

amapaense, incluindo as mostras, encontros e festivais por todo o estado, criando 

sinergia com os referidos calendários; 

ccc) Criar o conselho teatral de mostras e festivais de teatro do estado, 

visando sua articulação; 

ddd) Estimular os atuais festivais nacionais de teatro no estado e fomentar a 

criação de novos projetos nacionais a serem desenvolvidos no Amapá. 

eee) Legitimar e fortalecer as diversas práticas teatrais: 

fff)             Legitimar o reconhecimento profissional de mestres de ofício, da área 

teatral, por meio do título de “notório saber”; 

ggg) Criar e implementar programas de qualificação, sustentabilidade e 

circulação, específicos para o teatro de rua e teatro de bonecos; 

hhh) Criar e implementar programas de estímulo ao teatro de pesquisa e a 

exploração de linguagens. 

iii)             Fortalecer instâncias consultivas e de participação direta para o 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas para o setor teatral: 

jjj)            Promover fóruns de debates permanentes sobre teatro em todos os 

municípios e nos Distritos; 

kkk) Manter, em funcionamento, colegiados e fóruns setoriais, que sirvam 

como espaço de reflexão e de apresentação de propostas para o fortalecimento da 

economia e da cidadania cultural; 

lll)             Instituir um fórum de discussão e definição de marcos legais adequados à 

gestão e ao financiamento das políticas públicas em teatro; 

mmm) Constituir e estimular instâncias permanentes de participação social no 

monitoramento e avaliação dos resultados dos programas, projetos e ações 

realizadas; 

nnn) Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico 

promover as condições necessárias para a consolidação da economia da cultura, 

induzir estratégias de sustentabilidade nos processos culturais. 

ooo) Difundir e preservar as atividades e a memória da produção teatral; 

ppp) Estimular e fortalecer a constituição de espaços de divulgação para as 

atividades teatrais nas mídias. 

qqq) Difundir a atividade teatral, por meio de parcerias com a rede pública de 

comunicação. 

rrr)            Criar e implementar programas de difusão da produção literária teatral em 

diferentes suportes, 

sss) Estimular programas de registro documental e de recuperação e preservação da 

memória das atividades teatrais nos âmbitos municipal e regional 

ttt)            Estimular a criação de programas específicos para o teatro na rede de 

bibliotecas e a constituição de acervos voltados para a atividade teatral 

uuu) Constituir programas de orientação tanto técnica, quanto conceitual para 

grupos companhias e coletivos teatrais no que concerne a produção e 

conservação de documentos e registro 

vvv) Mapear as publicações teatrais do país como livros, revistas, jornais, 

fanzines e sites.  
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www) Fazer um levantamento das instituições no estado que possuem acervos 

sobre teatro, com vistas ao seu aperfeiçoamento e melhoria tanto de instalações 

físicas, de conteúdo e de acesso. 

 

4. ESTRATÉGIAS, METAS E AÇÕES 

 

META 1 – EDITAIS DE MONTAGEM DE ESPETÁCULO, CIRCULAÇÃO E 

MANUNTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS. 

 

AÇÃO 1 – Implantação de Editais reunindo SECULT, CEPC e Sociedade Civil 

Organizada.  

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Apoiar a implantação de Editais municipais e ou estaduais em todos os 

municípios do Amapá, cuja elaboração dar-se-á pela SECULT com o acompanhamento 

do CEPC e participação da Sociedade Cívil. 

2. Garantir as proposições da Sociedade Civil nos Editais, de acordo com as 

Leis em vigência. 

3. Assumir responsabilidades na pactuação para que não se perca prazos 

estabelecidos de tramitação, de forma a não contrair prejuízos ao segmento de Teatro. 

4. Recurso oriundo do Fundo Estadual de Cultura. 

 

META 2 – INCLUSÃO NO CALENDÁRIO ESTADUAL (CRONOGRAMA 

FINANCEIRO) DOS EDITAIS: SEMANA SANTA, SEMANA DA CRIANÇA E 

AUTO DE NATAL. CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE FOMENTO NAS 

AREAS DE ARTES CENICAS. 

 

AÇÃO – Inclusão no Calendário Cultural da SECULT 

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Consulta a plataforma do Sistema de Informações de Indicadores 

Culturais do Estado – SIIC, no segmento do Teatro. 
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2. Aproveitando informações do Projeto Identidade - Amapá Cultural, em 

caráter permanente e digitalizado.  

 

META 3 – EDITAL PARA O FESTIVAL AMAPAENSE DE TEATRO 

 

AÇÃO - Implantação de Editais reunindo SECULT, CEPC e Sociedade Civil 

Organizada. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1.  Apoiar a implantação de Editais municipais e ou estaduais em todos os 

municípios do Amapá, cuja elaboração dar-se-á pela SECULT com o acompanhamento 

do CEPC e participação da Sociedade Cívil. 

2.  Garantir as proposições da Sociedade Civil nos Editais, de acordo com 

as Leis em vigência. 

3.  Assumir responsabilidades na pactuação para que não se perca prazos 

estabelecidos de tramitação, de forma a não contrair prejuízos ao segmento de Teatro. 

4.  Recurso oriundo do Fundo Estadual de Cultura. 

 

META 4 – REALIZAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE CULTURA 

TRANSVERSALIZANDO A LÍNGUAGEM TEATRAL COM OS SEGMENTOS 

DAS ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, AUDIOVISUAL, ÓPERA, CIRCO E 

OUTROS.  

 

AÇÃO 1 – Reunião dos segmentos envolvidos para a proposição à SECULT 

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Chamamento dos segmentos afins para participação do Fórum. 

2. A responsabilidade para a execução do Fórum será da SECULT. 

3.  O CEPC será responsável pela elaboração do Regimento Interno e Pauta 

do Fórum, com proposição extraída dos segmentos participantes. 
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4. O Recurso será oriundo do orçamento da SECULT. 

 

META 5 – CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES CULTURAIS, 

ATRAVÉS DE FORMAÇÃO DE ARTISTAS: PRODUTORES; GRUPOS E 

COMPANHIAS TEATRAIS; CARPINTARIA TEATRAL, CENOGRAFIA; 

ILUMINAÇÃO; SONOPLASTIA; FIGURINOS; MAQUIAGEM; ATOR, ATRIZ 

E DIRETOR TEATRAL.  

 

AÇÃO 1 – Mobilização pelo Programa Estadual de Formação na Área da Cultura 

- PROEFAC  

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Mobilização dos segmentos envolvidos no apontamento de suas respectivas 

peculiaridades técnicas para a formatação e sistematização de conteúdo 

2. Identificar prioridades do segmento no âmbito da formação técnica e 

artística. 

3. Envolver os entes na execução dos cursos propostos. 

4. Atingir os municípios com pelos menos 50% dos cursos, respeitando as 

particularidades no âmbito da formação técnica e artística local. 

5. O Recurso será oriundo do Fundo Estadual de Cultura e orçamento da 

SECULT. 

 

12. 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 de apoio ao Teatro.  

Primordial tornar obrigatória a inclusão de rubricas orçamentárias nos 

orçamentos da União, do Estado e dos Municípios. Outras possibilidades são os fundos 
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de desenvolvimento e os créditos do sistema de financiamento e fomento industrial. 

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. 

11. Lei Estadual de Incentivo a Cultura. 

 

13. 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. 

A avaliação contínua durante o processo é importante, porquanto 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 PST.  

Será utilizado como indicador de monitoramento: 

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

Serão utilizados como meios de avaliação: 
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b) Relatórios feitos pelo Conselho Diretivo do Plano, sobre o 

desenvolvimento e verificação das metas do PST. 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação do Plano Setorial do Teatro, aponta sobretudo a construção do 

espaço fundamental, democrático e vital para o fortalecimento das Artes Cênicas no 

Amapá, não apenas do ponto de vista financeiro/operacional, com a contribuição na 

criação de importantes instâncias de discussões e encaminhamentos,  mas, na forma 

eficaz e democrática quando na reunião dos atores institucionais, da iniciativa privada e 

sociedade civil, com o proposito de delinear o futuro do teatro amapaense. 

O principal desafio do Plano Setorial de Teatro no contexto atual é a promoção 

das políticas públicas de universalização e democratização ao acesso ao segmento e 

alavancar o desenvolvimento do setor cultural, e consequentemente fortalecer a 

economia do Estado do Amapá. O caminho a ser percorrido no que tange à concepção, 

do início de todo o processo até o momento posterior de acompanhamento sistêmico da 

implementação dessas políticas, ancorou-se na gestão compartilhada, prevendo a ampla 

participação social. 

Portanto, foi fundamental aprofundar as discussões com as representatividades 

territoriais e setoriais, de forma que os diálogos constantes com esses atores viessem  

estabelecer  políticas, de implantação das ações para atingir as metas propostas.  O setor 

cultural do Estado do Amapá e seus integrantes somaram forças para constituição de um 

cenário favorável para que, de forma organizada e por meio de suas instituições 

representativas, pudesse contribuir sinergicamente na identificação e execução das 

formas e mecanismos para o Plano Setorial de Teatro. 

 


