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REQUERIMENTO 

Salvador, 03 de agosto de 2020 

 

 

À Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - SECULT-BA 

À Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 

À Secretaria de Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI 

à Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM 

 

 

A PERSPECTIVA DE ARTISTAS NEGRAS E NEGROS, PARA A APLICAÇÃO 

DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC NO ESTADO DA 

BAHIA. 

 

Este documento é continuidade do requerimento apresentado pela FRENTE 

MARGINAL DE ARTE NEGRA DA BAHIA, e objetiva aprofundar o diálogo com o Governo 

do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia -  SECULT, a 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI e Secretaria de Políticas para 

Mulheres - SPM. No texto que segue, nos dedicamos a pensar critérios e formas de aplicação 

da Lei 14.017/2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. considerando o que determina 

na Lei estadual nº 13.182/2014 que cria Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à 

Intolerância Religiosa na Bahia, e do Decreto estadual nº  15.353/2014, que prevê  reserva de 

vagas para população negra nos concursos públicos e  processos seletivos no âmbito da 

Administração Pública. 
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 A saber, o documento que orientou nossas proposições é a carta magna que orienta o 

debate e a luta negra em nosso Estado: O Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à 

Intolerância Religiosa do Estado da Bahia. 

Nós consideramos que, para sociedade civil e Estado erguerem juntos um novo marco 

civilizatório no campo das ARTES, tendo como compromisso combater as desigualdades que 

atingem mortalmente a comunidade negra e consolida privilégios para a branquitude na Bahia, 

é imprescindível que as COTAS para pessoas negras e pardas sejam um instrumento político 

irrefutável. Não há espaço para retroceder da Lei de COTAS que é uma conquista da sociedade 

brasileira para o desenvolvimento do país. Faz-se necessário, inclusive, que sua aplicação, em 

porcentagem, se aproxime ao máximo possível dos números de representação negra no total da 

população. Não por acaso, esta é uma lei criada pela deputada Benedita da Silva, uma mulher 

negra, ex-empregada doméstica e de favela, cuja sensibilidade e sofisticação política inspira as 

ações deste FRENTE. 

A FRENTE MARGINAL DE ARTE NEGRA é signatária da Campanha Nacional por 

Cotas na Lei Aldir Blanc, lançada pelo Movimento Negro Unificado (MNU), que chama a 

atenção da sociedade para o fato de que no Brasil somos 115 milhões de negrxs. Na Bahia, 

segundo dados do IBGE (2018), somos 11,994 milhões de pessoas negras e pardas que compõe 

81% da população do nosso Estado. Sendo assim, reivindicar que 50% dos recursos da Lei 

Aldir Blanc seja destinada à população negra é o mínimo possível. O racismo estrutural nos 

traz também indicativos da violência racial, no que tange à saúde da população negra: em Junho 

deste ano, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab - BA) informou à Defensoria Pública do 

Estado (DPE), que 70% das vítimas do coronavírus (Covid-19) no Estado da Bahia são pessoas 

negras, fato que tragicamente consubstancia o nosso argumento de que a aplicação das COTAS 

RACIAIS é a forma das instituições públicas terem responsabilidade social no enfrentamento 

a essa crise humanitária, que é agravada dia-a-dia por um presidente da república que opera 

uma política explicitamente genocida, que tem matado milhares de pessoas a cada semana.  

Nos dedicamos a elaborar as nossas propostas a partir do nosso lugar de pertencimento, 

experiência e fala, utilizando uma metodologia de trabalho coletivo e, portanto, colaborativo. 
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Assim destacamos que:   

1. As propostas elencadas neste documento, destinam-se apenas aos artistas e agentes de 

cultura da comunidade negra, para os quais estamos solicitando edital específico; 

2. Entendemos que as questões operacionais que possam ser fatores dificultantes da 

aplicação das COTAS RACIAIS, não podem paralisar os nossos esforços, nem 

tampouco a nossa imaginação política. Devemos atentar para o período de exceção em 

que estamos vivendo por causa da pandemia, e a partir desse dado, criar formas e pensar 

soluções inovadoras dentro da máquina pública e seus fluxos administrativos, e ritos 

legais; 

3. Sugerimos neste documento linhas comuns às etapas da produção cultural e do fazer 

artístico que contemplam as mais diversas linguagens artísticas, pois, entendemos que 

este caminho simplificará o acesso e a produção dos editais considerando o exíguo 

prazo de execução dos recursos; 

4. Que sejam aplicados em todos os Editais, indutores que considerem as seguintes 

variáveis de: gênero, território, comunidades tradicionais e identitárias, comunidade 

LGBTQIA+ e pessoas portadoras de necessidades especiais; 

3.1-Gênero - com a finalidade de paridade entre homens e mulheres; 

3.2-Território - com a finalidade de priorizar os municípios do interior do Estado, 

especialmente os localizados na zona rural; 

3.3-Comunidades Tradicionais e Identitárias - visando priorizar atender comunidades 

tradicionais de matriz africana, como forma de alcançar nossos velhos e velhas e seus 

saberes e fazeres; as mestras e os mestres das nossas comunidades; 

3.4-Comunidade LGBTQIA+ - consideramos este grupo como um dos que sofrem 

maior vulnerabilidade socioeconômica;  

3.5-As pessoas portadoras de necessidades especiais devem ser atendidas de forma a 

acessarem, prioritariamente, os recursos financeiros aqui em questão;  
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5. Que o formulário de inscrição para submissão de propostas nos editais seja simplificado 

para facilitar que artistas e agentes culturais com menor expertise em processos digitais 

(online) também possam acessar os recursos.  

 

PARTE 2 - PROPOSTAS: INCISOS LEI ALDIR BLANC E ESTATUTO DA IGUALDADE 

RACIAL: 

1) De acordo  com o Art. 2º, inciso I da Lei Aldir Blanc que o Estado da Bahia e Municípios 

garantam a distribuição efetiva e a acessibilidade à Renda Emergencial aos trabalhadores 

e trabalhadoras negrxs da Cultura; Com aplicação emergencial a profissionais/pessoas 

físicas que se autodeclararem negros; oferecendo ainda suporte: técnico nos Cadastros e 

Mapeamentos de Cultura; com cartilhas e materiais de divulgação informativos didáticos; 

tecnologias e aplicativos acessíveis; com centrais de atendimento presenciais, caravanas e 

mobilizações similares para cadastro nos diferentes territórios - dentro das normas de segurança 

sanitária e distanciamento social; com serviços de telecomunicação através das Secretarias de 

Cultura e demais esferas públicas envolvidas com  comunicação via Rádio, Tv, Sites e demais 

canais; e por fim desburocratização para promover a acessibilidade destes artistas aos auxílios 

de caráter emergencial;  

2) Conforme Art. 2º , inciso II da Lei Aldir Blanc  que o Estado da Bahia e Municípios 

possam contemplar proporcionalmente os Centro Artísticos e Culturais 

Afrodescendentes, as Casas de Cultura, os Centros de Tradições Regionais e as 

Comunidades Tradicionais de Terreiro, Escolas de Capoeira, Espaços e centros de 

cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, 

tradicionais e populares; Agremiações/blocos afros; considerando e priorizando também 

outros espaços e atividades artísticos e culturais  com gestores autodeclarados negras/os; 

subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas 

culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias negrxs, em 

conformidade também com o Art. 5º do Estatuto da Igualdade Racial Estadual, através do 
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inciso I de ações reparatórias “para os descendentes das vítimas da escravidão, do racismo e 

das demais práticas institucionais e sociais históricas que contribuíram para as profundas 

desigualdades raciais e as persistentes práticas de discriminação racial na sociedade baiana, 

inclusive em face dos povos de terreiros de religiões afro-brasileiras”; 

3) Requerimento em caráter essencial de Cotas de 50% dos recursos aplicados oriundos da  

Lei Aldir Blanc para este inciso - 20% do recurso total regional territorial - nas seleções, 

editais, premiações e demais chamadas públicas de apoio a projetos na área de cultura, 

assegurando a equidade na destinação de recursos a iniciativas de grupos de manifestação 

cultural da população negra, conforme Art. 2º, inciso III da lei Aldir Blanc que prevê Editais, 

chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural oriundos 

dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc para proponentes (pessoa física, MEI e pessoa jurídica 

de direito privado) autodeclarados negras/os, proporcional por números de inscritos e 

linguagens artísticas, de acordo com o Art. 33 - Parágrafo único do Estatuto da Igualdade 

Racial estadual.  

4) No Art. 3º da Lei Aldir Blanc indica que “os recursos destinados ao cumprimento do disposto 

no art. 2º desta Lei, serão executados de forma descentralizada, mediante transferências da 

União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, preferencialmente por meio dos 

fundos estaduais, municipais e distrital de cultura ou, quando não houver, de outros órgãos, 

entidades ou indivíduos representativos responsáveis pela gestão desses recursos”. Desta 

forma, propomos a transparência no direcionamento dos recursos e inclusão da pauta 

com abrangência da discussão de Cotas Raciais na Aplicabilidade da Lei Aldir Blanc no 

Estado da Bahia e demais Municípios, nas Comissões, Conselhos, Comitês, Secretariais e 

afins, com indicação de representante(s) da Frente Marginal de Arte Negras;  

5) Conforme O Art. 11.da Lei Aldir Blanc: “As instituições financeiras federais poderão 

disponibilizar às pessoas físicas, que comprovem ser trabalhadores e trabalhadoras do setor 

cultural e às micro e pequenas empresas, de que trata o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e tenham finalidade cultural em seus respectivos estatutos, o 
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seguinte: I - linhas de crédito específicas para fomento de atividades e aquisição de 

equipamentos; II - condições especiais para renegociação de débitos”. Neste tópico, 

gostaríamos de denunciar o racismo institucional dos bancos e demais instituições 

financeiras que os órgãos públicos possam garantir esse inciso com  ações em parceria da 

Secretaria de Promoção à Igualdade - SEPROMI em consonância com a Secretaria de 

Cultura do Estado - SecultBA e órgãos similares nos Municípios, com os conselhos, 

observatórios, centros de referências e demais órgãos que garantem o combate a crimes 

de racismo, para garantir acesso ao crédito por artistas e espaços culturais.   

6) De acordo com Art. 13. da lei Aldir Blanc: “Enquanto vigorar o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, a concessão de recursos 

no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dos programas federais de 

apoio ao audiovisual, bem como as ações estabelecidas pelos demais programas e políticas 

federais para a cultura, entre os quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos 

termos da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, deverão priorizar o fomento de atividades 

culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes 

sociais e de plataformas digitais ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos 

de apoio e fomento possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais 

somente seja possível após o fim da vigência do estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020”. Dessa forma, neste documento 

apresentamos, também, um programa de ações e atividades artísticas de fomento cultural 

nas diversas áreas e linguagens, devido ao contexto atual da pandemia e impedimento de 

artistas se apresentarem presencialmente, desta forma prevendo também as adaptações 

e acesso à estruturas, financiamento e aquisição de equipamentos necessários à realização 

de tais atividades.  

PARTE 3 - ATIVIDADES ARTÍSTICAS: APLICABILIDADE NAS DIVERSAS 

LINGUAGENS : 
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1. Manutenção de Espaços de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro, Escolas de 

Capoeira, Centros Culturais Artísticos e Culturais Afrodescendentes, Espaços e Centros 

de Cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, 

tradicionais e populares; considerando e priorizando, também, outros espaços e 

atividades artístico- culturais, com gestores autodeclarados negras/os, Agremiações/ 

blocos afros, Comunidades Quilombolas. 

Prêmio Culturas Negras.  Previsto no Estatuto da Igualdade Racial/ 2013. Art. 33 - Parágrafo 

único - As seleções públicas de apoio a projetos na área de cultura, deverão assegurar a 

equidade na destinação de recursos à iniciativas de grupos de manifestação cultural da 

população negra.  Esta premiação, se destina a todos os espaços que abrigam manifestações e 

movimentos reconhecidos como parte da Cultura Negra.  

Prêmio de Culturas Populares e Identitárias. Previsto da Lei Estadual Nº 8.899/2011 que 

institui o Registro dos Mestres dos Saberes e Fazeres. Verificação, através de fotos, registros, 

publicação em veículos em comunicação, cartas de recomendação de membros de 

comunidades ou instituições e gerências culturais locais. 

2. Fomento à Obras/Iniciativas Culturais já existentes. 

Prêmio Riachão - Esta premiação se destina a toda e qualquer obra artística produzida nas 

diferentes linguagens. Verificação será feita através de fotos, registros, publicação em veículos 

em comunicação, cards em plataformas virtuais ou qualquer outra forma de comprovação. 

 

3. Desenvolvimento de novas Obras.    

Prêmio Makota Valdina Pinto - Destinada ao fomento de criação, desenvolvimento, pesquisa 

e escrita nas diversas linguagens. A Aplicação se dará por preenchimento de um formulário 

simples e/ou vídeo gravado, com demonstrativo do que é o projeto a partir dos seguintes 

critérios:  apresentação, desenvolvimento e/ou conclusão. 
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4. Produção (Execução). 

Prêmio Mestre Moa do Katendê - Este prêmio se destina a etapa de execução de obras 

artísticas nas diferentes linguagens, que sejam publicadas em plataformas virtuais, ou em 

formatos que garantam os cuidados indicados pela Organização Mundial de Saúde diante do 

contexto pandêmico. Comprovação através de hospedagens virtuais ou envio por endereço 

eletrônico, fotos, registros, publicação em veículos de comunicação ou qualquer outra forma 

de comprovação. 

5. Formação (Capacitação).  

Prêmio Ana Célia da Silva: Este prêmio se destina agentes e escolas culturais das diferentes 

linguagens, que promovam atividades formativas com amplo alcance de temáticas culturais. 

Comprovação através de relatórios ou lista de presença física ou virtual, fotos ou print de 

plataformas virtuais que venham hospedar a atividade, registros, cards ou qualquer outro meio 

de convocatória, ou qualquer outra forma de comprovação. 

6. Finalização de Obras. 

Prêmio Mestre Jorge Conceição. Esta premiação será destinada para finalização de 

produções artísticas nas diversas linguagens, que se encontram em andamento e/ou 

interrompidas durante a pandemia. A comprovação pode ser feita através dos meios de 

verificação (fotos, vídeos, entre outros) que identifiquem a existência da obra. A finalização 

poderá ser assegurada a partir dos recursos adquiridos através do edital.  

 

Nossas Considerações Finais 

O documento aqui exposto é parte de uma construção, ainda em curso, da FRENTE. 

Temos como princípio de trabalho apresentar nossas proposições de forma coletiva e 
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colaborativa. Isso nos exige tempo de partilha e debate, portanto, o que caracteriza este 

documento como propositivo e em elaboração, e não um recorte definitivo das nossas 

discussões e encaminhamentos. Portanto, estamos nos colocando abertas ao diálogo com todos 

os entes da gestão pública que estarão envolvidos neste processo de aplicação da Lei de 

Emergência Cultural Aldir Blanc no Estado da Bahia.  

O nosso esforço em produzir este documento  sinaliza o quanto da nossa resposta ao 

convite da SECULT-BA é algo que consideramos importante, e sinaliza para as instâncias do 

poder público que temos um projeto e um modelo de construção dos caminhos para 

implementação da Lei Aldir Blanc que tem base numa análise criteriosa que dialoga com o 

estudo técnico de normas e procedimentos, além da nossa experiência como artistas negras e 

negros no ambiente de produção e expressão dos nosso ofícios.  

É preciso deixar sublinhado que temos urgência, e não podemos perder de vista a 

‘política de morte’ em curso no país, que poderá custar a vida de aproximadamente 200 mil 

brasileiras até o final de 2020.  Dentro dessa conjuntura dramática, o que está em jogo para a 

classe artística negra vai um pouco além dos recursos financeiros, embora este seja uma 

variável necessária. O que também figura no centro dos nossos debates é o direito que temos 

de produzir narrativas NEGRAS capazes de insurgir no atual quadro de naturalização das 

tragédias que a pandemia da Covid-19 tem causado no Brasil. E além disso, criar uma 

linguagem, ou linguagens (estéticas) que possam traduzir para o nosso tempo, o que temos 

experimentado nessa travessia que é o maior desafio das nossas gerações. É preciso que 

sejamos capazes de “dizer” o que ainda não pode ser “dito”, porque ainda não conhecido na 

própria linguagem. E é para esta tarefa que nos colocamos como artistas negras e negros.   

O fato concreto, é que Estado precisa se implicar na “tarefa” distinta que é  o de 

operacionalizar o sistema para que a comunidade artística negra possa contar o seu lado dessa 

“história”. E, caso essa “tarefa" não seja tomada como fundamental, vamos correr mais uma 

vez o risco de termos no “pós-pandemia” uma história "única" dos eventos, como nos ensina a 

escritora nigeriana, Chimamanda Adichie. Essa história reduzida pela percepção de mundo 
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daquele que detém os meios, o poder, as relações que são necessárias dentro e fora da estrutura 

da administração de Estados e municípios, para narrar versões como se fossem fatos, e pontos 

de vista localizados e limitados por raça, gênero, classe social e região, como se fossem 

perspectivas universais.  

Para nós, artistas negras desta FRENTE o acesso aos recursos da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc, não é sobre o ‘Estado’ financiar nosso "ócio criativo", como pode ser a 

prioridade de outros grupos. A FRENTE entende que o acesso da comunidade artística negra a 

este recurso é, em primeiro lugar uma estratégia para salvar vidas. Segundo, esta a Lei Aldir 

Blanc é uma ferramenta que serve para o Estado reconhecer que o nosso segmento profissional 

é uma indústria, que gera recursos financeiros para todo o país. Esse momento poderá significar 

uma mudança histórica do Governo do Estado e dos seus municípios em relação a todas, todes 

e todos nós artistas negras da Bahia. 

Nos colocamos à disposição para prosseguir colaborando enquanto sociedade civil, e 

enquanto sujeitas sabemos que, na pauta em questão, somos parte implicada e diretamente 

afetada pelas decisões futuras dos poderes públicos. 

Atenciosamente. 

 

 
Frente Marginal de Arte Negra 

 


