
MANIFESTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO RS 

SOBREO EDITAL TRAJETÓRIAS CULTURAIS 

 

Porto Alegre-RS  14 de Junho de 2021 

Ao Exmo. Sr. 

Eduardo Leite 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul 

  

Prezado Governador, 

  
As Entidades, grupos culturais, artistas e fazedores de cultura que 

abaixo assinam este documento, vem, respeitosamente, relatar os seguintes 

fatos que ensejam  medidas por parte deste governo, diante do EDITAL DE 

PREMIAÇÃO PRÊMIO TRAJETÓRIAS CULTURAIS MESTRA SIRLEY 

AMARO, realizado pelo INSTITUTO TROCANDO IDEIA TECNOLOGIA 

SOCIAL INTEGRADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA 

CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL  

No ano de 2020 frente à Pandemia causada pela COVID-19, foi aprovada 

no Congresso Nacional a Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 Lei Aldir 

Blanc de Emergência Cultural. A finalidade desta lei se atem em atender ao 

setor cultural brasileiro sendo este um dos maiores afetados pelas medidas 

restritivas de isolamento social. O valor de três bilhões de reais foi destinado aos 

Estados, Distrito federal e municípios brasileiros, com foco principal no 

atendimento, além de ações culturais, ao custeio de renda emergencial para os 

trabalhadores da cultura. 

O Estado do Rio Grande do Sul, via Secretaria de Estado da Cultura-

SEDAC, frente ao montante que lhe foi repassado, dividiu os recursos para 

pagamento da renda emergencial e de editais. Dentro do escopo dos editais a 

SEDAC realizou o processo de chamadas públicas, selecionando três entidades 

parceiras para executar editais em 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc, sendo: 

● Chamada Pública Sedac nº 11/2020: Prêmio Trajetórias 
Culturais – investimento, R$ 12 milhões (trajetórias premiadas no valor de 
R$ 8 mil cada). Entidade parceira: Instituto Trocando Ideia Tecnologia 
Social Integrada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_junho


● Chamada Pública Sedac nº 12/2020: Criação e Formação – 
investimento, R$ 20 milhões. (Projetos de R$ 15 mil – pessoas físicas – e 
entre R$ 30 mil e R$ 50 mil – pessoas jurídicas). Entidade parceira: 
Fundação Marcopolo. 

● Chamada Pública Sedac nº 13/2020: Ações Culturais das 
Comunidades – investimento: R$ 14.169.000, para iniciativas coletivas 
culturais em bairros atendidos pelo RS Seguro, em 23 cidades. Entidade 
parceira: Associação de Desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande 
do Sul. 

 
No que diz respeito ao Prêmio Trajetórias Culturais, foi lançado o Edital 

Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro, que traz como objeto a 

seleção de pessoas físicas, as quais receberão premiações em dinheiro, como 

forma de reconhecimento e valorização de suas trajetórias culturais, tendo como 

valor disponível para a premiação do edital  o montante de R$12.000.000,00 

(doze milhões de reais), onde foram previstos 1.500 (mil e quinhentos) prêmios 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo deste valor  descontados os 

tributos incidentes conforme legislação vigente. 

No dia 05 de abril, foi publicada a Lista Preliminar dos Classificados, 

porém o mesmo foi suspenso a pedido da SEDAC, em virtude do entendimento 

de que artistas e fazedores de cultura deveriam optar por um segmento cultural 

principal, contrariando o item 7.2 do Edital aprovado e publicado, que assim 

referendava: 

7.2. Os candidatos à premiação poderão ter trajetórias culturais em 
uma ou mais áreas ou segmentos relacionados à Cultura: audiovisual; 
artesanato; artes visuais; circo; culturas populares; cultura viva; dança; 
diversidade linguística, livro, leitura e literatura; música; teatro; 
memória e patrimônio; e museus. 

Mesmo em contrário ao edital, foi  aberta nova fase, onde os candidatos 

optaram por um segmento principal, o que gerou contrariedade   por parte de 

vários grupos e entidades com o entendimento que tal prática feria frontalmente 

o exercício de garantias e liberdades na dimensão multicultural dos povos do Rio 

Grande do Sul, constituído por uma diversidade e multiplicidade étnica e cultural 

das mais ricas, não sendo possível restringi-la a uma única vertente ou 

segmento, sob risco de violação de direitos fundamentais e sociais desses 

povos.   Importante destacar entre essas manifestações o Manifesto da Rede 

dos Pontos de Cultura do RS, assinado por 59 entidades oriundas de vários 

municípios do Estado.  



A nova Lista Preliminar foi publicada no dia 05 de maio, abrindo assim um 

novo prazo para recursos. Porém, conforme nota publicada pelo Instituto 

Trocando Ideia, a  SEDAC solicitou a ampliação de elementos constantes na 

nova lista, para que fossem apresentadas informações como, em qual cota o 

candidato foi selecionado e a que município da região funcional pertence, além 

da apresentação de um relatório de todos os procedimentos que vinham sendo 

adotados desde o lançamento do Edital Trajetórias Culturais.  

No dia 16 de maio foi publicada a 3ª Lista Preliminar, abrindo novo prazo 

de recurso, que foi encerrado no dia 21 de maio, e um novo período de análise 

de recursos foi divulgado para ocorrer entre os dias 24 e 28 de maio de 2021. E 

felizmente no dia 02 de junho, após analise recursal, foi publicada a Listagem de 

Contemplados, tendo o Instituto Trocando Ideia (conforme publicação) o período 

de 04 a 15 de junho para efetuar o pagamento. 

Ocorre que, mesmo passada a fase recursal, a SEDAC publicou nota (via 

redes sociais – Instagram e Facebook) justificando a não-autorização de 

pagamento, sob alegação de que novas denúncias foram realizadas e de que as 

mesmas deveriam ser respondidas. 

Tal medida nos enseja a uma reflexão acerca da Segurança Juridica à 

qual está inserido o Prêmio Trajetórias Culturais. Nas palavras de José Afonso 

da Silva, "a segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam 

possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências 

diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma 

importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os 

indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem 

perdurar ainda quando tal norma seja substituída" (SILVA, J., 2006, p. 133). 

Nesse sentido, tendo em vista o relatório acima, no que diz respeito ao  

Edital Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro, no que tange às fases 

processuais, percebe-se que a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande 

Sul, mesmo tendo ciência da divulgação da lista final de contemplados e, 

passada a fase recursal (fase esta destinada a possíveis  manifestações  de 

denúncias e pronunciamentos), traz um estado de alerta e preocupação, 

principalmente diante ao fato que tal ato fere diretamente o Art. 5ºXXXVI da 

Constituição/88, principalmente em se tratando de regras sobre prescrição. 



No caso em tela, tendo passado todas as fases processuais do edital e 

tendo a SEDAC autorizado, após análises de recursos a publicação da lista final 

de contemplados, entende-se que confirma o direito adquirido, ou seja que aos 

contemplados fossem realizados os pagamentos e que em virtude das  

insatisfações, as fases de alegações já estariam prescritas. 

Em ação contrária à este feito, estaria a SEDAC, atuando contra uma 

estabilidade saudável a qualquer processo de edital, gerando insegurança 

jurídica ao processo.  

De acordo com J. J. Gomes Canotilho (2000, p. 256), "o homem necessita 

de segurança jurídica para conduzir, planificar e conformar autônoma e 

responsavelmente a sua vida. Por isso, é importante considerar  os princípios da 

segurança jurídica e proteção à confiança como elementos constitutivos do 

Estado de direito. 

Ainda assim, neste mesmo documento faz-se necessário elucidar o que 

se tem como entendimento de trajetória cultural, no âmbito de uma ação 

afirmativa estrutural de Estado. 

A Trajetória a qual o  Edital Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley 

Amaro se direcionava, não estava consubstanciado em  um concurso de 

currículos na área cultural, mas sim, de  um Prêmio que teve como preocupação 

a democratização do acesso à Lei Aldir Blanc, ao distribuir recursos para agentes 

culturais e artistas não só da capital do Estado, mas também para todo o interior, 

principalmente para atender às camadas da classe artística que sequer tiveram 

acesso à recursos para manterem suas atividades culturais e que foram 

frontalmente atingidos pela Pandemia da COVID-19, reservando, de forma 

inédita, 51% das vagas para cotistas. 

Estamos falando de fazedores de cultura, artistas populares, periféricos, 

de negras e negros, população quilombola, indígena, ciganos, pessoas com 

dificiência e pessoas trans.  

É a  parte da população artística do Rio Grande do Sul, que tem o fazer 

autônomo liberal da cultura do ponto de vista econômico. É a parte da população 

que não tem condições de participar de grandes editais culturais (dadas as 

exigências que dificultam o acesso), e não tem condições de pagar empresas ou 

profissionais da área de captação de recursos.  



A Trajetória da qual o edital se direcionava, NÃO é a Trajetória dos 

Consagrados, dos que ganharam vários prêmios pelo Brasil afora, dos grandes 

currículos, das grandes produções e de constantes aparições em Programas de 

TV. 

Nesse sentido o Edital coaduna com os preceitos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em seu Art. 215, §1º que traz a garantia do pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 

e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, além de 

proteger manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de 

outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

Importante referendar que a Lei Aldir Blanc tem como objetivo apoiar 

artistas e fazedores e fazedoras de cultura que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, diante de uma crise humanitária que atinge nosso país, e 

de um número cada vez maior de mortes que atinge centenas de milhares de 

brasileiros;    

Ao trazer o nome da  Mestra Sirley Amaro, uma mulher negra, 

representante da Cultura Popular do município de Pelotas, o edital coloca-se em 

consonância com um princípio de que de fato a diversidade cultural gaúcha fosse 

incluída, principalmente diante ao fato de levar recursos aonde o Estado e sua 

política cultural infelizmente não chega.  

Este mesmo edital carrega uma preocupação de implementação de 

políticas de ações afirmativas, tais quais as políticas de cotas, onde foi destinado 

51% dos prêmios do edital. 

As cotas previstas no Edital direcionam-se no sentido de assegurar a 

contemplação dos selecionados autodeclarados preto, pardo; indígena; 

quilombola; cigano; mulher trans/travesti; homem trans; mediante 

autodeclaração na inscrição, e para Pessoas com Deficiência (PCD  ́s). 

 Em virtude de ataques em redes sociais (comprovantes em anexo), torna-

se importante e necessária uma explanação dos motivos pelo qual o Estado tem 

por obrigação assegurar a política de cotas enquanto ação afirmativa. 

Segundo os dados do IBGE de 2010, o Rio Grande do Sul possui uma 

população indígena de 33.000 pessoas, cerca de 0,3% da população gaúcha.  

Os povos indígenas Kaingáng, Guarani, Xokléng e Charrua são 

remanescentes das políticas de extermínio que perduram até os dias atuais.  O 



Rio Grande do Sul está entre os estados que possuem grandes comunidades 

indígenas em pequenos territórios, resultado do avanço das fronteiras agrícolas 

sobre as terras indígenas, constitucionalmente reconhecidas, mas cuja gestão 

se encontra ameaçada pelas monoculturas de soja, como escreve a jurista 

Fernanda Kaingáng na publicação de 15 anos do Ponto de Cultura Kanhgág Jãre 

do Instituto Kaingáng (INKA)  (2020, p. 66): 

Os Kaingáng são o 3º maior povo indígena do Brasil em número 
populacional, com cerca de 40 mil pessoas, segundo o censo do IBGE 
de 2010, ocupando pequenos territórios que lhes foram reservados 
durante o processo de colonização do Sul e Sudeste brasileiro ou 
demarcados em momentos posteriores a promulgação da Constituição 
Federal de 1988. Infelizmente o modelo de gestão dessas terras, não 
corresponde às necessidades da população indígena no que tange a 
garantia de segurança alimentar de produtos gerados nos territórios. O 
uso inadequado do território Kaingáng levou a população indígena a 
buscar sua subsistência fora das terras indígenas por meio da 
comercialização de artesanatos em centros urbanos ou atuando como 
mão de obra barata nas colheitas de uva, maçã, cebola, alho e fumo, 
ou nas agroindústrias, como empresas frigoríficas, de onde vieram os 
primeiros casos de contaminação 

 
 A vulnerabilidade econômica dos povos indígenas chegou a uma 

situação extrema, em face do advento da pandemia de COVID-19, cujo índice 

de letalidade é quase o dobro se comparado ao restante da população brasileira, 

devido à vulnerabilidade biológica destes povos à viroses, em especial às 

infecções respiratórias, historicamente observadas como uma das causas de 

redução da população indígena desde a invasão de seus territórios. A Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI), órgão do Ministério da Saúde, informa que 

a ausência de anticorpos e a maior vulnerabilidade dos povos indígenas às 

doenças respiratórias estão entre as principais causas de óbitos entre esses 

povos. (SESAI, 2020). 

Assim, a realidade dos povos indígenas do Estado do Rio Grande do Sul 

é de povos cujas terras foram expropriadas no passado, e no presente são 

privatizadas para o agronegócio sob a forma de arrendamento, violando o 

usufruto coletivo desses povos, cujas formas alternativas de subsistência, como 

mão-de-obra barata e comercialização informal de artesanato foram proibidas 

pelo próprio Governo Brasileiro em março de 2020. 

Os povos indígenas do RS são os sobreviventes de um genocídio que dura 

521 anos, seus territórios foram expropriados e o remanescente está alugado para 

a produção de soja para o gado europeu. Os mestres da cultura indígena de cada 



povo, os anciãos tombam a cada semana levados pela COVID-19. Se socorrer os 

fazedores de cultura da vulnerabilidade econômica, social e cultural não é a 

prioridade de uma lei de emergência cultural, então a proatividade dos povos 

indígenas para a aprovação da Lei Aldir Blanc pelo Congresso Nacional foi em vão.   

No que diz respeito a população negra gaúcha, em 21 de Agosto de 2020, 

o Comitê Gaúcho em Defesa de Cotas e Ações Afirmativas na Destinação dos 

Recursos da Lei Aldir Blanc, através da Campanha Nacional em Defesa de Cotas 

e Ações Afirmativas na Destinação dos Recursos da Lei Aldir Blanc, enviou uma 

Carta para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, exigindo a 

democratização dos recursos para que de fato atingisse a população negra.  

Nesta Carta, foi destacada a existência de vários segmentos sociais que 

expressam a cultura afro-brasileira: “...sociedades, clubes e associações negras, 

movimento hip hop, carnaval, e outros segmentos da música, teatro, audiovisual, 

artes cênicas e artes plásticas. São mais de 150 quilombos rurais e urbanos e 

milhares de terreiros de matriz africana, o maior percentual do Brasil.  

A carta ainda mencionava:  

Os espaços da cultura negra estão sucateados, abandonados e 

segregados diante da hegemonia colonizadora de origem ítalo-germânica que 

institucionalizou o extremo sul como uma região positivista branca. Sempre 

ouvimos falar em outras regiões do Brasil: Existem negros no Rio Grande do 

Sul? Por outro lado, preserva-se o folclore ufanista da Revolução Farroupilha 

desconsiderando a traição aos Lanceiros Negros, em Porongos em 1844. Porto 

Alegre, nossa capital, é a cidade de maior disparidade racial do país entre negros 

e brancos segundo pesquisa do IPEA, 2017. A história da cidade traz um legado 

de extermínio da então maioria da população negra; bem como da 

desterritorialização da Colônia Africana dos bairros centrais da cidade, hoje tidos 

como nobres, Cidade Baixa, Rio Branco, Bom Fim, Independência, Mont Serrat 

e Moinhos de Vento. Os afro-brasileiros em Porto Alegre foram segregados pela 

especulação imobiliária e decisões institucionais para a zona sul, Restinga, Eixo 

Baltazar e Zona Leste da Cidade. Este exemplo, traz a obrigatoriedade do poder 

público em destinar recursos para esses territórios onde há resistência à 

expressão sociocultural negra.  



Diante de tais considerações, o Comitê Gaúcho em Defesa de Cotas e 

Ações Afirmativas na Destinação dos Recursos da Lei Aldir Blanc, entre as 

solicitações feita  ao estado do Rio Grande do Sul , inclui os seguintes itens: 

“..... Diante do orçamento total do Rio Grande do Sul, investir no mínimo, 

54 % o que perfaz a população negra brasileira considerando que essa medida 

de Reparação deve reconhecer valores imateriais e materiais afro-brasileiros 

que trazem um legado de resistência ao escravismo e espoliação das 

civilizações africanas; sendo que seu significado extrapola as fronteiras 

territoriais da cartografia federativa institucionalizada pelo racismo estrutural 

representado pelo Estado Brasileiro.  Investir recursos com critério de gênero 

específico para mulheres negras artistas, produtoras e do povo de terreiro, 

comunidades quilombolas e outros segmentos tradicionais de expressão cultural 

de matriz africana…” 

De acordo com a pesquisa: Percepção dos Impactos da Covid-19 nos 

Setores Culturais e Criativos do Brasil, realizada pelo sociólogo Rodrigo Amaral, 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo (USP), o impacto sobre a cultura e economia criativa registrou mais de 

50% de perdas. 

Neste cenário as mulheres negras e mulheres transexuais trabalhadoras 

do setor cultural sofrem os maiores impactos, principalmente mediante cenário 

estrutural de racismo, pobreza e violência de gênero. 

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) aponta que 

90% da população trans tem a prostituição como única alternativa de trabalho. 

Isto está relacionado com a falta de aceitação de empregadores, onde a não 

colocação é reflexo de preconceito, restando assim, para a comunidade 

LGBTQI+, as ruas e trabalhos precarizados, que a mantém à margem da 

sociedade e objeto de vulnerabilidade social e violência. 

O isolamento social mostrou o quanto a nossa sociedade é desigual e o 

quanto a população negra, em especial as mulheres trans, ocupam trabalhos 

informais.  

Nesse sentido, diante ao fato de uma responsabilidade social, nada mais 

compreensível no contexto que se pretenda implementar políticas de ação 

afirmativa, como fez o Instituto Trocando Ideias. 



O preâmbulo da agenda da ONU para 2030 propõe que “ninguém seja 

deixado para trás”: As cotas raciais são parte de ações afirmativas que integram 

políticas públicas cujo objetivo é o equilíbrio social em um contexto de 

desigualdades extremas: tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas 

desigualdades, como ensina Boaventura de Sousa Santos, para que os 

fazedores de cultura do RS não sejam uma vez mais, deixados para trás. 

Diante de todo o exposto mencionado neste documento no sentindo de 

embasar a veracidade fática, vimos por meio deste requerer ao Exm. Sr. 

Governador que se pronuncie diante de tais violações ao direito de cidadãs e 

cidadãos gaúchos já adquiridos no que diz respeito ao Prêmio Trajetórias 

Culturais, fazendo com que se cumpra o prazo de pagamento conforme previsto 

no cronograma (15/06/2021) apresentado pelo Instituto Trocando Ideia. 

 

Assinam este manifesto: 

1. Adriana Rodrigues - Teatro Caixa Preta 

2. Alex José dos Santos - Ator 

3. Alex Souza - Músico e produtor cultural 

4. Aline Fiabane - Assessoria de imprensa especializada na área artística e cultural 

5. Arthur Credideu - Produtor Cultural 

6. Associação Arte e cultura negra Ara Dudu - Santa Maria - RS 

7. Bruna lopes Guarani Nhandeva - Artista visual, arte educadora e produtora 

cultural 

8. Carlos Leandro 

9. Carlos Roberto Oliveira dos Santos - Locutor 

10. Carlos Roberto Oliveira dos Santos - Radialista 

11. Carmem Salazar - Artista Visual e iluminadora 

12. Carmen Lucia Coelho Chaves - Artesã 

13. Carmen Lucia Silva de Oliveira - Pontão de Cultura Ilê Axé Cultural  

14. Cleocir de Oxum Docô - Casa Afro Umbandista Oxum e Xangô 

15. Conceição Vidal - Cantora 

16. Cristiano Avila - Prod. Cultural, Sacerdote umbandista - Instituto Cultural Filhos 

de Aruanda 



17. Isadora Bispo-Atri/Produtora Cultural 

18. Daniel Machado Gonçalves - Artesão - Ponto de Cultura Rincão dos mamelucos 

19. Daniel Soares - Mestre de Capoeira e Mestre Griô - Kilombo Boqueirão 

20. Dinorah Araújo - Atriz, jornalista e produtora cultural 

21. Edemar José dos Santos - Músico 

22. Edmilson Castellano - Baterista 

23. Edu Nascimento - Música 

24. Eloir de Oliveira Tekoa Nhundy - Professor de línguas Mbya e Guarani 

25. Fátima Farias - Sopapo Poético Ponto Negro da poesia 

26. Felipe dos Santos Messa - Músico é técnico de som 

27. Fernanda Beck Moro - Artista Visual 

28. Flávia Seligman - Cineasta 

29. Gelson Ximendes - Produtor Cultural 

30. Gilberto Oliveira - Músico 

31. Helena Hexsel Weber - Ponto de Cultura O Araçá 

32. Ida Costa - Artesã 

33. Jesus Jonildo da Silva Machado - Música 

34. João Felipe de Azevedo Pires - Dança e Teatro 

35. João Henrique Neto - Dança 

36. Jonathas da Silva Conceição - Músico e Compositor 

37. José Desidério Luz de Souza - Músico 

38. Josiani Arruda Salinos - Produtora Cultural 

39. Loma Berenice Gomes Pereira - Cantora 

40. Luis Alberto Oliveira 

41. Luis Claudio Rodrigues - Músico 

42. Marcelo Cougo - Coletivo Catarse/ Ponto de Cultura e saúde ventre livre 

43. Márcio camello Pinheiro - Produtor Cultural 

44. Marcos Porto - Artista Visual 

45. Marguerite Silva Santos - Cantora 

46. Maria Luisa de Leonardis dos Santos - Artista Visual 

47. Marietti Fialho - Compositora e intérprete - Espaço Cultural Gagabirô 

48. Mário Pirata - Poeta e escritor 



49. Mestre Jorge Kagñan Garcia - Pajé da Cultura Kaingáng  

50. Nilson da Silva Araújo - Professor, Músico, instrumentista - AfroEntes 

51. Paula Taitelbaum - Escritora, contadora de histórias e editora. 

52. Pedro Garcia - Mestre da Cultura Kaingáng 

53. Pedro Paulo Rodrigues - Músico  

54. Pedro Paulo Rodrigues Panambi- Músico 

55. Ponto de Cultura Kanhgág Jãre do Instituto Kaingáng 

56. Ponto de Cultura Som dos Maracás - Instituto Indigena brasileiro para 

propriedade intelectual (INBRAPI) 

57. Ricardo Cordeiro - Músico 

58. Ricardo Vieira Carvalho - Músico 

59. Rodrigo da Rosa Apolinário - Músico 

60. Rosângela (Mahira Agni) - Ponto de cultura Assobecaty 

61. Rudimar Silveira da Rosa - Músico e intérprete 

62. Silvia Abreu - Jornalista e Produtora Cultural 

63. Simone de Paula - Produtora Cultural 

64. Vera da Silva Conceição - Mestra Griô - Ponto de Cultura Terreiro de Onédes 

65. Wagner Silva Santos - Circo 

66. Virgínia Oliveira Borges - Produtora Cultural 

67. Orson Soares, Historiador, agente cultural, curador 

68. Eduardo Bonis do Nascimento Cultura Viva 

 

 

 

 


