
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Sistemas da Linguagem: Mecanismos legais de fomento ao 
teatro. Editais de participação em eventos artístico-teatrais locais. 

Habilidades: (GO-EF07AR42) Conhecer os mecanismos públicos legais de fomento ao teatro, como 
Leis de Incentivo à Cultura e Fundo Estadual de Cultura, bem como editais de participação em 
eventos artístico-teatrais locais, regionais e nacionais, pesquisando portais eletrônicos da prefeitura 
do seu município, Estado de Goiás e Ministério da Cultura, sites e blogs de Produtoras Culturais, 
artistas, grupos, mostras e festivais teatrais. 
 

Editais de participação em eventos artístico-teatrais locais. 

 
Disponível em:< http://thepassingtramp.blogspot.com/2017/11/a-little-murder-tour-in-france-2-blood.html >. Acesso em 12 nov. 2020. 

 

O sistema de fomento1 que visa a promover o desenvolvimento de algo, ou seja lei, de fomento à 

Cultura e financiamento à Cultura tem como objetivo incentivar a criação, a pesquisa, a produção, a 

circulação, a fruição, a memória, a proteção, a valorização, a dinamização, a formação, a gestão, a 

cooperação e o intercâmbio nacional e internacional de propostas e atividades culturais. No estado 

de Goiás temos: O Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás – Fundo Cultural, que é um dos 

principais mecanismos de fomento e difusão da produção cultural do Estado, o que permitiu um 

grande avanço na política cultural goiana, tornando-a mais democrática e plural. A seleção dos 

contemplados acontece por meio de editais de seleção pública, lançados anualmente, onde o Fundo 

                                                             
1 Fomento -  “Ato de fomentar. Estímulo, incitamento. Favor, proteção, apoio e auxilio.”  (AMORA, [1997]2013, p. 323). 

http://thepassingtramp.blogspot.com/2017/11/a-little-murder-tour-in-france-2-blood.html


 

 

Cultural possibilita que artistas, grupos e coletivos, produtores culturais e prefeituras recebam 

recursos diretamente do Governo do Estado, para realizarem projetos nas mais diversas linguagens 

artísticas e áreas culturais, levando o nome do Estado a diversos países, estados e cidades do Brasil. 

O benefício abrange os mais diversos segmentos artísticos, como música, literatura, teatro, dança, 

cinema, cultura popular, patrimônio, museus e outros. Os Editais do Fundo de Arte e Cultura 

também investem em novos artistas, jovens e estudantes das variadas formações artísticas 

existentes no Estado. 

 ATIVIDADE 

1 – Com as suas palavras, escreva sobre a importância da manutenção e criação de leis que 

incentivem a produção cultural no nosso Estado; como você acredita que esses trabalhos 

democratizam o acesso das diversas camadas da população a diferentes manifestações culturais e 

qual a importância dessa democratização do acesso.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Pesquise e cite mais dois projetos de incentivo à cultura e de onde ela é. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Material complementar:  

Disponível em: < https://fundoculturalgoias.educacao.go.gov.br/sobre/ >. Acesso em: 16 nov. 2020. 

Disponível em: <https://www.politize.com.br/5-programas-do-ministerio-da-

cultura/#:~:text=Assim%2C%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20termos%20uma,Nacional%20de%2

0Apoio%20%C3%A0%20Cultura.>. Acesso em: 16 nov. 2020. 
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