
                                                                                          
 

 
Recife, 29 de novembro de 2013 

 
	  

ATT: Marcelo Canuto 
Secretário de Cultura de Pernambuco 
 
 
O Movimento Dança Recife, que é uma associação com 125 artistas 
membros e tem como intuito discutir políticas públicas para a dança, 
vem por meio deste documento se manifestar sobre algumas 
questões referentes ao Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura, 
o Funcultura.  
 
As duas questões aqui levantadas foram discutidas e colocadas 
durante a última Assembleia do Movimento, realizada no dia 22 de 
novembro, em Recife. Gostaríamos que o governo de Pernambuco 
leve em consideração nossas colocações e nos dê um retorno sobre 
nossas reivindicações aqui expostas. 
 

1. O Movimento Dança Recife solicita urgentemente a realização 
de uma Consulta Pública a respeito do edital do Funcultura. 

 
Desde a implementação do Funcultura que o Movimento Dança Recife 
acompanha, analisa e envia sugestões ao governo a respeito do 
formato e andamento do edital. Em 2006, inclusive, foi realizado um 
levantamento pelo Movimento Dança Recife sobre o funcionamento 
do FUNCULTURA e de como a área de dança estava situada dentro do 
edital. Tal ação se deu pelo fato de no ano de 2005 não ter havido 
nenhuma montagem de dança aprovada no referido edital. Como 
resultado desse levantamento houve no edital de 2006 várias 
montagens que foram aprovadas e nos anos subseqüentes outros 
desdobramentos alavancaram o setor. 
 
O Movimento reconhece os avanços do edital, em termos de aumento 
de recursos e de melhoria nos seus mecanismos ao longo de 10 anos 
de funcionamento, mas compreende também que a demanda dos 
profissionais de dança mudou ao longo desse tempo e, por isso, o 
edital precisa urgentemente de uma reformulação e readequação. 
Essa mudança se faz necessária para acompanhar a nova realidade 
do setor de dança, que é nacionalmente reconhecido pelo seu 
crescimento e amadurecimento profissional.	  
	  
Sendo assim, se faz de grande importância a realização de uma 
Consulta Pública do edital, que foi prometida pelo Governo Estadual 
desde 2012 e nunca foi realizado. Uma consulta que permita aos 



                                                                                          
 
profissionais da dança opinarem sobre os entraves e os pontos 
positivos do edital para que ele tenha mais eficácia em seus 
investimentos.  O Movimento ressalta a urgência e importância dessa 
ação, antes do lançamento do próximo edital. 
 

2. Garantia de que os prazos previstos nos Edital do Funcultura 
Independente sejam cumpridos pelo governo. 

 
Um dos pontos cruciais do mau funcionamento do Funcultura 
Independente, ao longo de sua história, diz respeito ao não 
cumprimento dos prazos previstos no próprio edital. Sempre que o 
edital é lançado ele propõe um prazo máximo para anúncio dos 
resultados, que este último foi de 90 dias, mas que nunca é 
cumprido. Esse atraso constante e anual do anúncio dos resultados 
prejudica o andamento de eventos e atividades planejadas pelos 
profissionais da dança e traz transtorno para execução das propostas 
aprovadas. Bem como, incide no atraso do lançamento do próximo 
edital, o que, em anos anteriores, resultou no não lançamento do 
edital.  
 
Outros prazos descumpridos, sobre o depósito dos recursos em conta 
após a aprovação, a não realização de consultas públicas por falta de 
tempo, entre outros atrasos, são o maior entrave na história desse 
mecanismo e precisa ser urgentemente reparado. O Funcultura do 
Audiovisual consegue cumprir seus prazos, o que mostra que é 
possível reverter a situação. O Movimento Dança Recife, portanto, 
espera do governo uma forma de garantir a mesma coerência de 
prazos para o Funcultura Independente. 
 
 
Por fim, O Movimento Dança Recife reforça a importância do Governo 
de Pernambuco em aderir ao Sistema Nacional de Cultura e realizar a 
mudança necessária no Conselho Estadual de Cultura, como 
anunciado esta semana pelo Governador Eduardo Campos. 
Acreditamos que o Sistema Nacional de Cultura é um mecanismo que  
vai garantir as competências nacionais, estaduais e municipais sobre 
os investimentos e ações para cultura, fortalecendo as políticas 
culturais implementadas em nosso país. 
 
Aguardamos um retorno por parte do Governo de Pernambuco, sobre 
os pontos levantados nesse documento e nos colocamos a disposição 
para refletir e dialogar junto com a Secretaria de Cultura, de forma a 
contribuir para o desenvolvimento da política cultural em nosso 
Estado. 
 
Movimento Dança Recife  


