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"Tratar igualmente os iguais e desigualmente os  

desiguais na medida em que eles se desigualam." (Princípio Constitucional da Igualdade)  
  
 
 

Este documento apresenta contribuições para a definição das diretrizes na aplicação dos 

recursos da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc - nº 14.017/ 2020, considerando as futuras ações 

de fomento e auxílio emergencial para os segmentos de Artistas Negrxs da Bahia. O texto que 

segue é fruto de uma articulação entre artistas negras de diferentes  linguagens e seus coletivos, 

que compõem uma frente organizada cuja preocupação primeira é a defesa de um política pública 

para o setor cultural que não reproduza mecanismos já instituídos de exclusão, mas que atendam 

demandas colocadas diretamente por este segmento social, de artistas negras e negros e suas 

respectivas expressões artísticas. Respeitando o que estabelece antes, o ESTATUTO DA 

IGUALDADE RACIAL do município de Salvador.    

Inicialmente propomos que sejam criados canais diretos de diálogo e negociação com o 

poder público. Neste sentido, entendemos ser necessário estabelecer um calendário de reuniões 

entre uma comissão de representantes da “Frente Artistas Negras Importam”, e as instâncias 



 
públicas responsáveis pela gestão Cultural, considerando o município de Salvador, e os demais 

entes municipais do estado da Bahia. Esta agenda de reuniões, com relatoria especializada, tem 

como objetivo mais direto estabelecer um planejamento estratégico que incorpore mais 

diretamente a concretude das pautas colocadas por este segmento social negro, de modo que 

qualquer “universalismo” simplificador não venha distorcer e produzir ruídos no desenho da 

política pública que precisa ser verdadeiramente eficaz.   

 Os primeiros encaminhamentos que deixamos aqui dizem respeito a quatro pontos que 

seguem:   

1) Renda Emergencial aos trabalhadores e trabalhadoras da Cultura. Sobre esse tema 

sensível temos o entendimento de que os indutores de raça e gênero devem ser utilizados 

para os procedimentos de planejamento e gestão desta ação que terá como base os cadastros 

culturais, neste caso em particular, por meio de autodeclaração dos solicitantes. Somando-

se a este critério outros mecanismos podem ser utilizados como cartas de recomendação de 

agentes ou entidades de cultura, material que reúna registro fotográfico e/ou matérias de 

jornais locais atestando atividade dos agentes culturais negras e negros demandantes. 

Entendemos que há que se resguardar ferramentas de verificação da veracidade destas 

informações desde que não se interponha com isso qualquer dispositivo persecutório ou 

punitivo, tal como é de costume orientar tais mecanismos de validação de informações, que 

contribuem para mais limitação no acesso aos recursos públicos pelos segmentos artísticos 

negros. Para tanto, há que se manter diálogo direto com os segmento de artistas negras e 

negros com o objetivo de mitigar essa linguagem da burocracia de estado que serve a 

determinados grupos sociais, em detrimento explícito de outros grupos como estamos 

pontuando neste documento;  

 

2) Subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e 

pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais 

comunitárias negrxs. Ressaltamos dentro dessa ampla definição (Lei Estadual  

nº.12.212/2011) os Centros Artísticos e Culturais Afrodescendentes, as Casas de Cultura, 

os Centros de Tradições Regionais e as Comunidades Tradicionais de Terreiro. Neste ponto 

em especial, gostaríamos de sublinhar que os formulários de cadastramento desses espaços 



 
devem ser sensíveis à dinâmica social e institucional que caracteriza os modos de 

funcionamento dos mesmos. Para que dessa maneira não tenhamos processos 

administrativos que funcionem excluindo estes “territórios” e seus sujeitos. As “chamadas” 

comprovações de espaços e de suas atividades regulares não podem definitivamente seguir 

critérios que operam para excluir “pouca” ou “precária” formalização deste lugares de 

acordo, mais uma vez, com uma perspectiva de institucionalização que é desenhada e 

estimulada para atender especificamente segmentos sociais que historicamente 

hegemonizaram o acesso a esta dimensão da institucionalidade de estado. Havendo uma 

previsão de gastos apresentada por estes espaços a partir de onde seja possível estipular a 

demanda aos recursos, que seja então considerada a estimativa que leve em conta os 

grandes prejuízos já causados pelos efeitos perversos na economia em função da pandemia. 

Dessa maneira, as previsões de solicitação devem incluir o atual cenário de precariedade 

financeira, que traz um outro conjunto de elementos tanto para a demanda encaminhada, 

quanto para a validação das mesmas pelos entes responsáveis pela gestão dos recursos da 

Lei Aldir Blanc. Finalmente, o que se demanda e o que se prevê de produtos, ações e 

resultados com a utilização destes subsídios, igualmente terá que lidar com o quadro 

pandêmico que é reconhecidamente limitador das atividades do setor. O que estamos 

afirmando em cada ponto deste texto é que não naturalizamos qualquer dispositivo 

institucional, seja ele de que tipo ou natureza, cuja historicidade de sua própria existência 

tem relação direta com a exclusão contundente dos segmentos artísticos negro dos 

mecanismos de fomento que operam em instâncias dos municípios e do estado da Bahia. 

O que queremos dizer é que a administração municipal e estadual não dará mais um “passo” 

sem que nós, artistas negros, tenhamos espaços de plena fruição dos mesmos “direitos” aos 

recursos financeiros e simbólicos deste Estado;   

 

3) Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor 

cultural. Considerando que a SECULT tenha ações capilarizadas nos territórios de 

identidade do Estado, e que a partir das mesmas possa se colocar em curso um projeto de 

democratização de recursos de fomento ao setor cultural, mais uma vez sublinhamos a 

necessidade premente de novos acertos dialógicos com a sociedade civil, que neste estado 



 
é sobretudo negra. Neste sentido, todo o ambiente de gestão dos recursos e projetos seja 

revestido de uma lógica criativa e profundamente inclusiva que dê conta dos modelos mais 

contemporâneos de organização e aplicação de recursos públicos, dentro dos melhores 

parâmetros internacionais de gestão. E isso inclui a urgente análise dos padrões estruturais 

assentados num edifício racista que produz exclusão sistemática e escandalosa deformando 

o espaço público de acesso aos bens e serviços que são “públicos” pela maioria da 

população do estado. Portanto, os editais, chamadas públicas, prêmios e processos para 

aquisição de bens e serviços precisam estar submetidos à diretrizes tramadas em 

consonância com a linguagem política e técnica de artistas negras e negros que demandam 

fazer parte dessas esferas de definição e planejamento. A “língua” aparentemente técnica, 

imparcial e objetiva dos sistemas burocráticos da administração vai passar pelo nosso senso 

de depuração, e a Lei Aldir Blanc, e o desafio da sua completa implementação, ganhará 

um novo vocabulário que seja falado por nós, artistas negras e negros.  

 

Se existem recursos destinados à manutenção da Cultura, e esse é o momento de usá-los, 

mas é a classe que define para onde este fundo será aplicado. Desta forma, queremos também 

indicar que determinados processos e fluxos administrativos precisarão obedecer a outros critérios 

e arranjos, inclusive prevendo possíveis alterações de legislação vigente do atual sistema de 

fomento. Como, por exemplo, a “chamadas públicas”, que podem funcionar por meio de uma 

plataforma de inscrição acessível, elaborada em diálogo com uma comissão de artistas negr@s, 

para proposição de editais e dos “programas de avanço” que estão sob a gestão de municípios e do 

estado. Execução descentralizada dos recursos por território de identidade na Bahia  e também 

pautando a diversidade de artistas, coletivos, espaços culturais à estes locais pertencentes. 

Seguindo o que foi definido, em 2018, pelo Governo do Estado da Bahia, como 27 “Territórios de 

Identidade”. 

 

 

As políticas públicas em tempos de pandemia da Covid-19 

 



 

 
Figura 1. Número da Covid-19 em Salvador por recorte de 
cor/raça. 

 

Superar a Pandemia do COVID-19 é o desafio civilizatório humanitário dos tempos de 

hoje. No Brasil este desafio tem se tornado maior e mais traumático que em outras partes do 

mundo. A postura negacionista adotada pela instância superior do Estado brasileiro, que insiste em 

não cumprir os protocolos de enfrentamento a pandemia, orientados pela Organização Mundial da 

Saúde nos coloca em alta vulnerabilidade no que tange a saúde física e emocional. Vivemos 

abaladas por um des-governo que tem nos submetido à riscos de morte que poderiam ser evitados. 

Temos hoje 72.151 de vidas perdidas no Brasil para o COVlD - 19. Na Bahia temos até o momento, 

2.530 vidas perdidas e 107.338 pessoas contaminadas. A pandemia tem sido tratada a olhos vistos, 

como jogo político. Não há retaguarda para a população mais vulnerável, em especial para nós 

pessoas negras. Sabemos que existem àqueles que correm risco porque decidem assim fazê-lo, 

apoiando as decisões genocidas do presidente da república, mas,  existem às pessoas que estão 

sendo "empurradas" para morrer por não ter recursos materiais para se manterem em isolamento 

social, preservando assim suas vidas e saúde. 

Cientistas sociais e estudiosos de outras disciplinas têm se ocupado em observar os 

números e lançar luz sobre o vão das desigualdades raciais que já são historicamente conhecidas e 

que os dados da pandemia também revelam e agravam. Temos elementos consistentes, para 

identificar que é o povo Preto quem tem morrido mais e/ou adoecido de forma mais grave com a 



 
COVID no nosso país. Os motivos são inúmeros e podemos citar o fato da população negra ser a 

que necessita  do atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). E em tempos de pandemia o 

sistema público está ainda mais precarizado com a falta de gestão e a total ausência de uma política 

pública efetiva de proteção à saúde da população negra, que é a mais pobre. A criação da Lei de 

Emergência Cultural Aldir Blanc, citada no início deste documento, foi criada para garantir à classe 

artística um suporte financeiro para que possamos sobreviver à pandemia. Neste sentido, é 

importante que o Estado garanta aos corpos negros, que são os que têm sido mais atingidos pela 

pandemia, que estes sejam beneficiados de forma prioritária quanto ao acesso aos recursos da lei.  

Considerando a informação trazida no gráfico acima, ressaltamos ser imprescindível que o 

Estado e o Município acionem mecanismos para garantir indutores de raça e gênero em todas as 

formas de direcionamento do recurso. Estamos cansadas de ocupar esse lugar menor que os 

operadores do racismo designam para Arte Negra e seus sujeitos em nosso Estado e Município. 

Sabemos que estamos no escopo de atenção da Lei Aldir Blanc, e deveríamos estar um pouco mais 

confiantes. Contudo, temos ciência que os gestores públicos e seus pares precisam ter vontade 

política para enfrentar o racismo estrutural que impera também nas Artes. Este é um debate 

inadiável e este documento registra nossa preocupação em garantir que a vida de artistas mais 

vulneráveis sejam protegidas neste momento. É de fundamental  importância que o Estado se 

atente para emergência de medidas reais e atentas às demandas e particularidades do segmentos 

de artistas negras e negros da Bahia. Reiterando a missão do estado e também municípios de 

repasse e execução dos recursos da Lei Aldir Blanc (nº 14.017/ 2020) na Bahia com transparência, 

diálogo e celeridade.  

 

 

 

Assinam este Documento: 

1 - O Bando de Teatro Olodum  

2 - Saturnema Filmes 

3 - Nina Produções Artísticas  

4 - Lande Onawale 

5 - Rubian Melo  



 
6 - Ana do Carmo Farias Souza 

7 - Ariel L. Dibernaci 

8 - Adriele Regine dos Santos be 

9- Márcia Short 

10 - Joelma SILVA ( JÓ ) 

11 - Jocelia Fonseca  

12 -Anderson de Sousa Costa ( Dão) 

13 - Onisajé (Fernanda Júlia Barbosa) 

14 - Lazzo Matumbi 

15- Jorge Washington  

16 - Edivaldo Bolagi 

17 - Daiane Rosário 

18 - Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba. 

19 - Tom Pinheiro 

20 - Ori imagem e Som Produções Cinematográficas. 

21- Professor Edkarlos, CIA de Teatro e Ações Sociais de Alagoinhas BA 

22. -Val Conceição  

23 - Savannah Lima 

24 - Ziati Franco 

25 - Regiane Rios 

26 - Urânia Munzanzu 

27 - Ismael Silva 

28 - Edvana Carvalho 

29 -  Alexnaldo dos Santos 

30 -  Arismar Adoté Jr 

31 - Francisco Faria (Maoma)  

32 - Josafá Araújo (Fafá) 

33 - Odú Comunicação 

34 - Acarajé Filmes 

35 - Instituto Rumpilezz 



 
36 - Letieres Leite.                                       

37 - Luciana Souza -EnCompanhia de Interesse Popular. 

38 - Carlos Pereira-Neguinho - EnCompanhia de Interesse Poular 

39 - Tonho Matéria  

40 - Mestre Ney  

41 - Moises Augusto Nascimento Leite 

42 - Fabricio Mota  

43 - Associação Cultural Negro Fugido 

44 - Monilson dos Santos 

45 - Valdineia Soriano 

46 - Raquel Bacelar  

47 - Grupo Opanijé 

48 - Editora Ogum’s Toques Negros 

49 - Guellwaar Adún  

50 - Mel Adún  

51 - Nitorê Akadã 

52 - Lucas Maciel 

53 - Associação Educativa e Cultural Didá/Didá Banda Feminina 

54 - Joyce A. Ferreira  

55 -Associação Educativa Universidade da Reconstrução Ancestral e Amorosa - UNIRAAM  

56 - Coletivo A Boiada Multicor  

57 - Wakanda Warriors  

58 - Karine dos Santos Oliveira 

59 - Caena Conceição  

60 - Kinda Rodrigues  

61- Afro Bankoma 

62- Taata André Kalembamasi 

63- Tainara Cerqueira 

64- Associação Recreativa e Cultural bloco Carnavalesco Kizumba 

65- Banda IFÁ 



 
66- Grupo de Preservação da Cultura Negra Dilazenze 

67 - Associação Cultural de Capoeira Mangangá 

68 - ASSEBA - Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia 

69 - ACFT - Associação Cultural Filhos da Terra - Terra Nova 

70 - Alessandra Novaes 

71- Associação Cultural Moviafro de Feira de Santana  

72- Grupo Cultural Quilimbo Andante 

73- Emílio Mwana 

74- EMA Produções 

75- Guda Quixabeira da Matinhah 

76 - Matild Charles 

77 - Casa do Hip-Hop Bahia 

78 - CMA Hip Hop - Comunicação Militância e Atitude    Bb                 

79- Toni Silva 

80- Naymare Santos de Azevedo 

81- Loiá Fernandes da Silva Santos 

82- Jorge Rodrigues da Silva/Jorginho Commancheiro 

83 - Gabi Guedes 

84 - Hamilton Oliveira 

85 -  João Teoria 

86 - Dom Chicla 

87 - Quartinhas de Aruá - Encontros de Literatura Negra 

89 - Pradarrum 

 

 

 

 

 
 


