
CARTA ABERTA DO COLETIVO TEATRAL PARA O EXMO. 

GOVERNADOR FLÁVIO DINO 

 

 001/2015                                                                        São Luís, 20 de março de 2015.  

 

Excelentíssimo Governador, 

 

A classe teatral, acreditando na proposta de uma gestão participativa e 

democrática que se reflete na ideologia do governo atual e sabedores de que a mudança 

é fruto de um processo gradativo e de diálogos entre gestão pública e sociedade civil, 

organizou um coletivo que compreende mais de 20 grupos de teatro com mais de 300 

assinaturas, que culminou na elaboração de Proposições para o Teatro no Maranhão.  

O referido documento foi encaminhado para a secretária de Cultura do 

Maranhão e para o presidente da Fundação Municipal de Cultura de São Luís, na 

tentativa de alinhar as práticas e ações do movimento teatral com a gestão pública tanto 

a nível municipal quanto estadual. 

Hoje o coletivo vê-se no embate entre poderes e poderosos, e diante das 

inúmeras palavras mal ditas nas redes sociais, vimos, através desta, nos manifestar 

diante de Vossa Excelência, para que nossa voz ressoe diretamente para o nosso 

representante maior e, principalmente, para que sejam tomadas decisões e ações que não 

prejudiquem a política cultural do Estado, que deve ser entendida como prioridade nas 

propostas de um governo para todos, como acreditamos que deva ser este. 

Para o desenvolvimento das Artes Cênicas no Maranhão, o coletivo acredita 

numa política que integre a Cultura, a Educação, o Patrimônio Histórico, o Turismo e 

demais segmentos que formam o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional e 

Estadual de Cultura, através das políticas com a juventude, mulheres, direitos humanos, 

igualdade racial, entre outros. 

Nesta carta vimos expor nossos anseios enquanto movimento organizado 

por considerar: 

- que a humildade, a generosidade, a ética e o respeito devam prevalecer 

diante das relações entre gestores e entre estes e a sociedade civil; 



- que o poder público não deva ser tomado como privado e que práticas 

pessoais não devam interferir no projeto maior de governo que visa à democracia e o 

acesso à cultura, à educação, à saúde e ao trabalho; 

- que as iniciativas que nascem no seio da sociedade civil, como as 

Proposições do Coletivo Teatral, devam ser valorizadas, incentivadas e efetivadas; 

- que a impossibilidade de diálogo e a falta de abertura com os gestores da 

cultura afastam os artistas dos seus espaços de atuação; 

- que retaliações não continuem sendo praticadas em detrimento de uma 

política cultural, quando divergências pessoais não devam interferir na plena gestão 

pública. 

Diante do exposto, reivindicamos que nossos artistas sejam respeitados e 

valorizados, e que nossas Proposições para as Artes Cênicas no Maranhão sejam contempladas 

dentro de um Programa Estadual de Cultura, visando à difusão, formação, produção e 

intercâmbio das Artes Cênicas no Estado, através do diálogo com a classe artística. 

Também ressaltamos que a realização da X Semana do Teatro no Maranhão deva 

ser realizada este ano como uma grande oportunidade de valorização e difusão da arte teatral, 

como um espaço de diálogo, de formação e de apreciação dessa arte e que os recursos 

financeiros sejam ampliados, efetivados e liberados para a plena realização desse evento, que é 

também um encontro nacional e um movimento teatral. E ainda que nossos representantes, 

eleitos pela classe, na forma da comissão artística do Teatro Arthur Azevedo sejam respeitados 

e reconhecidos. 

Para a efetiva política pública cultural do Estado almejamos ampliar o diálogo 

democrático através de uma relação direta com Vossa Excelência, por meio de uma reunião de 

trabalho que deve reunir representantes da classe artística do Estado, num amplo debate e 

discussão entre artistas das artes cênicas, das artes visuais e do audiovisual. 

E à guisa de esclarecimentos informamos que nosso Coletivo não usa as redes 

sociais para xingamento, palavras baixas e para destratar pessoas, como o que foi exposto 

tomando a secretária de Cultura como alvo, em matérias de blogs, publicadas neste mês de 

março. Certos de que nossa voz será escutada e que reverberará por todo o Maranhão para uma 

efetiva política cultural, despedimo-nos cordialmente, 

 

COLETIVO TEATRAL 

 

OBS: Esta carta de igual teor será protocolada no gabinete do governador.  


