
 

Fortaleza, abril de 2016. 

 

Esta é uma carta-manifesto de pessoas que dançam e fazem a dança existir no 

Ceará, como arte e como manifestação cultural, e que surge num momento 

histórico para o Brasil. 

Faz-se urgente evidenciar em nossas danças aquilo que nos afeta, aquilo que 

nos move. É preciso estar nas salas, nos palcos e nas ruas, refletindo sobre 

nossas ações cotidianas e nossas práticas artísticas, renovando nosso 

posicionamento ético e político com a diminuição da desigualdade e da 

exclusão social, com a defesa e a ampliação de todos os direitos.  

É preciso, mais uma vez, tornar público e afirmar nosso compromisso com a 

elaboração e a efetivação de políticas públicas para a dança, cientes do papel a 

ser exercido pela arte e pela cultura na transformação social e no 

desenvolvimento humano.  

É preciso extrapolar as fronteiras institucionais, ocupar e inventar outros 

espaços! 

Assim como este manifesto, o estado do Ceará está em movimento. Em 

Fortaleza, Itapipoca, Paracuru, Juazeiro do Norte, Trairi, Tabuleiro do Norte, 

Iguatu, Sobral, Itapajé, Quixadá, em todos os municípios há movimento. Onde 

sequer imaginamos, existe dança. 



Ao longo dos anos, apesar das lutas, persistem o sucateamento das instituições 

e o esvaziamento dos recursos. Isso interfere de modo determinante na 

continuidade de muitas ações, impedindo a consolidação das políticas. 

As condições insuficientes de fomento e criação traduzem uma realidade ainda 

distante da desejável: a pouca diversidade de fontes de financiamento, 

reduzindo as ações aos editais; a burocracia excessiva desses editais; os baixos 

recursos investidos; os longos atrasos nos pagamentos; a centralização de 

investimentos em determinados bairros e municípios. 

Apesar de um quadro institucional tão frágil, e das respostas pouco efetivas das 

gestões, as danças são MUITAS, e em todos os lugares resistem às adversidades 

e ao descaso do poder público. 

Através de espaços alternativos e pontos de cultura, os grupos, coletivos e 

artistas se engajam e se desdobram em inúmeros projetos de criação, difusão e 

formação por todo o Ceará, fazendo com que a dança PULSE, VIBRE e 

TRANSFORME o seu entorno, a realidade, o mundo. 

A formação em dança no Ceará sofre com a inconstância das políticas públicas. 

Os cursos livres dos CUCAS e do Centro Cultural do Bom Jardim passam por 

recorrentes cortes e interrupções. O Curso Técnico em Dança, ligado ao Porto 

Iracema, merece ser fortalecido a cada ano, para não sofrer novas suspensões. 

O projeto Dançando na Escola, importante ação que estimula a prática da 

dança na educação básica, atuando diretamente nas escolas, está suspenso há 

muitos meses, com resposta pouco efetiva da gestão municipal.  

Justo por isso, inúmeros eventos cumprem papel decisivo na formação artística 

e cultural, ocupando as lacunas deixadas pela ausência de políticas públicas, e 

justo por isso merecem ser incentivados de forma continuada, a citar: a Bienal 

Internacional de Dança do Ceará, o FENDAFOR, a Mostra  Intenções (Itapipoca), 

a Semana Dança Cariri, o Festival do Litoral Oeste, o Festival Cearense de Hip 

Hop, o Festival Corpo Arte,  assim como os eventos de pequeno porte, como a 

Mostra Prodança, a Mostra de Solos e Duos, a Mostra Ciclos (Tabuleiro do Norte) 

e a Semana da Dança de Iguatu. Além, ainda, da valorização de projetos como 



o Vila Cultural, gerido pelo IDANCE, que oferece cursos de aprendizado e 

qualificação em cidades do interior. 

Em 2016, uma importante ação com a VIII Semana Dança Cariri, que contribui 

de forma determinante para a descentralização da Dança no Estado, 

infelizmente não aconteceu por falta apoio. Em Fortaleza, a população cobra 

das gestões o abandono e o sucateamento de equipamentos culturais 

fundamentais para a efetivação das políticas públicas de cultura e de juventude, 

como o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), equipamento gerido pelo Instituto 

Dragão do Mar, e os CUCAs (Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu). Esses 

equipamentos contribuem para o acesso à formação e aos bens culturais, 

contribuindo para a diminuição da violência. A juventude quer viver! 

É preciso ampliarmos os espaços e equipamentos que possam acolher a 

produção de dança, e zelar pela manutenção dos que já existem: a Vila das 

Artes precisa ser concluída; o CENA (anexo do Theatro José de Alencar) precisa 

ser restaurado; o Teatro São José precisa ter sua obra concluída e entregue 

novamente à cidade; o Teatro Carlos Câmara e o Teatro Antonieta Noronha 

precisam ser disponibilizados com melhores condições de uso e equipamentos; 

o Cine-Teatro São Luiz e o Teatro Dragão do Mar precisam disponibilizar mais 

pautas para a dança, facilitando o acesso dos artistas; os Teatros do SESC 

precisam ter uma política de ocupação mais clara e que favoreçam aos artistas; 

o Teatro do CUCA Jangurussu precisa ser concluído e ocupado.  

É fundamental criar espaços de difusão e circulação para a dança no interior do 

Estado, investindo em novos equipamentos culturais. Assim como também é 

fundamental criar políticas de circulação que favoreçam à descentralização, nos 

bairros de Fortaleza. 

Comemorar o Dia da Dança é celebrar, antes de tudo, a importância de 

estarmos juntos e transformar a cidade em palco, habitar a cidade e dançar 

nela. Comemorar o Dia da Dança é, também, essa tentativa de fortalecer os 

processos de interlocução entre a classe e as instâncias culturais das gestões 

municipal, estadual e federal no esforço de potencializar ações futuras. 



As danças são muitas, e há que se ter mais recursos, a fim de que novos 

investimentos sejam feitos nas áreas de criação, fomento, produção, circulação, 

formação e pesquisa. Queremos o compromisso das gestões públicas com a 

ampliação e a continuidade das ações, fortalecendo as políticas públicas para a 

dança e contribuindo para a implementação efetiva do Sistema Nacional de 

Cultura, através de todos os seus dispositivos. 

Se o Dia D da Dança é celebração, é também dia de LUTA, como todos os dias, 

porque DANÇAR É RESISTIR. Dançar COM a cidade e lutar por ela. Por uma 

cidade que dança!  

É ocupando a cidade que inventamos o país e o mundo que queremos. 

 

 

 


