
Ofício 76/2021
Curitiba, 05 de novembro de 2021

Ilma Sra. Ana Cristina de Castro,
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba - FCC
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba

Prezada,

Em observância à Consulta Pública do EDITAL DIFUSÃO E FOMENTO EM TEATRO -
TEMPORADA 2022, iniciada às 18:00 horas no dia 27/10/2021, o SATED/PR vêm ponderar
e sugerir importante ajuste apontado por diversos artistas e realizadores de teatro, com
apoio desta entidade:

1) Um dos objetivos dos editais públicos, tais como os realizados pelo Fundo Municipal de
Cultura de Curitiba, é viabilizar fomento para atividades culturais que aproximem o público à
arte e promover o usufruto e compartilhamento dos diferentes gêneros e tendências
do Teatro, conforme cita o item 2.1 deste Edital em Consulta Pública:

“2.1 O Edital prevê apoio à difusão (...) por meio de atividades
artístico-culturais de realização singular ou continuada, cujas
propostas aproximem a comunidade curitibana dos artistas,
grupos artísticos, produtores, pesquisadores e
empreendedores culturais, promovendo o usufruto e o
compartilhamento dos diferentes gêneros e tendências do
Teatro”.

2) Entretanto, o referido edital, no próprio item 2.1 determina que as montagens, que
deverão ser inéditas, limitem suas proposições em temáticas acerca da Independência do
Brasil e, em outro caso, nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, conforme segue:

“2.1 (...) até 04 (quatro) espetáculos de teatro para infância e
juventude no Auditório Antonio Carlos Kraide; 03 (três)
mostras de teatro de Formas Animadas de pequenos formatos
para crianças no Teatro do Piá; 04 (quatro) espetáculos de
teatro para adultos, no Teatro Novelas Curitibanas – Claudete
Pereira Jorge, sem a necessidade de serem inéditos e,
também, o apoio à montagem de até 01 espetáculo inédito
para a infância com o tema: Independência do Brasil, no
Auditório Antonio Carlos Kraide e 02 (dois) espetáculos
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inéditos de Teatro para adultos com o tema: 100 anos da
Semana de Arte Moderna, no Teatro Novelas Curitibanas –
Claudete Pereira Jorge “

3) Ponderamos que tais definições temáticas, num contexto de produções reduzidas, na
prática se opõem ao primeiro trecho aqui descrito do próprio item 2.1, uma vez que tal
recorte temático limita as proposições diversas de pesquisas, formações, tendências e
gêneros.

4) Tal reflexão mostra-se mais pertinente se considerarmos que nos últimos tempos as
ações voltadas para o fomento da produção continuada vem sendo reduzidas e
prejudicadas, devido à pandemia, dentre outros. Caso nosso município já contasse com
outras linhas de editais do fundo que atendessem nesse contexto ao fomento de nossa
produção teatral, a realização de uma ação temática não causaria possivelmente tal
prejuízo.

5) Consequentemente, embora não seja a intenção inicial, nesse contexto tal limitação
temática pode tornar-se invasiva na prática e inviabilizar a participação no edital de
trabalhos de pesquisa continuada de Coletivos e Artistas, o que é fundamental para a
permanência e qualidade do trabalho de profissionais do teatro em nossa cidade.

6) Nesse mesmo caminho, acreditamos que editais de eventos culturais de comemorações
devem ser uma categoria à parte das linhas de fomento via fundo de cultura, de modo a
serem realizados com investimentos de outras fontes por parte da administração pública.
Acreditamos que sobrepor essa meta sobre editais de criação e temporada via Fundo
Municipal de Cultura compromete a diversidade a produção das expressões
artístico-culturais na cidade.

Considerando as ponderações e reflexões acima, reivindicamos a seguinte alteração no
item do edital:

1) Retirada da obrigatoriedade das montagens criarem espetáculos somente com as
temáticas de Independência do Brasil e 100 anos da Semana de Arte Moderna para
temporada no Auditório Antônio Carlos Kraide e Teatro Novelas Curitibanas,
respectivamente, para não limitar e sim valorizar a pesquisa de nossas e nossos artistas
locais e promover uma maior diversidade temática nos trabalhos do referido Edital.

Por fim, vale registrar novamente a grande importância da FCC realizar o processo de
consulta pública nesse e outros editais. Tal ação vai de encontro aos pedidos por mais
espaço de diálogo e consulta dos agentes culturais e sociedade civil, seja individualmente
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ou por meio de seus representantes, durante o processo de elaboração dessas políticas
públicas

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente - SATED PR
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