COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A
SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA
DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

RELATÓRIO FINAL
PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL
JUNHO DE 2020

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

EXPEDIENTE:
				Relatório Final
				da Comissão Especial
				
Sobre a Situação da
				Cadeia Produtiva
				
da Música e da Cultura Gaúcha
Equipe da Comissão Especial
Assessoria Técnica: Dilson Maciel Pinheiro Machado
Secretária: Eleni da Penha Nizu
Apoio:
Departamento de Comissões Parlamentares
Departamento de Assessoramento Legislativo – Divisão de Taquigrafia
Gabinete Militar – Divisão de Transporte
Secretaria da Mesa Diretora
Primeira Secretaria
Departamento de Cultura – Divisão de Reserva de Espaços e Informações
Departamento de Tecnologia da Informação
Gabinete do Deputado Luiz Henrique Viana
Gabinete do Deputado Luiz Marenco
Imagens:
André Lisboa
Celso Bender
Mariana Pires
Vinícius Conrad
Volmer Perez
Arte da capa e contracapa:
Augusto Barros
Diagramação:
Paulo de Freitas Mendonça
Impresso por Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
Publicação de junho de 2020
Tiragem: 4.500 exemplares
02

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

MESA
DIRETORA
2019

MESA
DIRETORA
2020

Presidente
Luis Augusto Lara

Presidente
Ernani Polo

1º Vice-Presidente
Zilá Breitenbach

1º Vice-Presidente
Zé Nunes

2º Vice-Presidente
Vilmar Zanchin

2º Vice-Presidente
Franciane Bayer

1º Secretário
Ernani Polo

1º Secretário
Gabriel Souza

2º Secretário
Edegar Pretto

2º Secretário
Dirceu Franciscon

3º Secretário
Luiz Marenco

3º Secretário
Zilá Breitenbach

4º Secretário
Sérgio Peres

4º Secretário
Luiz Marenco

03

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
Presidente
Luiz Marenco – PDT
Vice-Presidente
Paparico Bacchi – PL
Relator
Luiz Henrique Viana – PSDB
Titulares
Edegar Pretto – PT
Sofia Cavedon – PT
Issur Koch – PP
Aloisio Classmann – PTB
Vilmar Lourenço – PSL
Dalciso Oliveira – PSB
Fran Somensi – Republicanos
Dr. Thiago Duarte – DEM
Deputado Gaúcho da Geral – PSD
Suplentes
Zé Nunes – PT
Fernando Marroni – PT
Sérgio Turra – PP
Kelly Moraes – PTB
Ten. Cel. Zucco – PSL
Eduardo Loureiro – PDT
Mateus Wesp – PSDB
Elton Weber – PSB
Sérgio Peres – Republicanos
A cultura forma sábios,
a educação, homens.
Louis Bonald (1754–1840), filósofo francês.
04

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

Além das aptidões e das qualidades herdadas,
é a tradição que faz aquilo que somos.
Albert Einstein (1879–1955), físico.
Cultura...
é quem nós somos
configura nossa identidade
é um meio para fomentar o respeito
e a tolerância entre as pessoas
é um caminho para a criação de empregos
e de melhoria na vida das pessoas
é um meio de incluir outros e de entendê-los
ajuda a preservar nosso patrimônio e a
ver sentido no nosso futuro
empodera as pessoas
...trabalha pelo desenvolvimento.
Montek Singh Ahluwalia
Economista indiano, foi vice-presidente
da Comissão de Planejamento da Índia.
Com 28 anos, tornou-se o “Chefe de Divisão” mais jovem da
burocracia do Banco Mundial, encarregado da Divisão de Distribuição
de Renda no Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do Banco Mundial.

Informação não é conhecimento,
Conhecimento não é sabedoria,
Sabedoria não é verdade,
Verdade não é beleza
Beleza não é amor,
Amor não é música....
Música é o melhor.
Frank Zappa (1940–1993)
Compositor, cantor, guitarrista, multi-instrumentista,
produtor e realizador, considerado um dos melhores compositores da história
do rock e um dos maiores músicos da história da música do século XX.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Deputado Luiz Marenco

Foto: Celso Bender

Com grande satisfação abraçamos a oportunidade, já no primeiro ano
do nosso mandato, por meio desta Comissão Especial, de tratar de temas
como a cultura e a música, tão fundamentalmente associados ao estado do
Rio Grande do Sul.
Agradecemos, inicialmente, aos 38 colegas deputados que, além deste presidente, assinaram o Requerimento de Comissão Especial/RCE
11/2019, o qual possibilitou a criação desta Comissão, e, sobretudo, a todos(as) os(as) painelistas, às pessoas que se manifestaram nas audiências
públicas e aos(às) entrevistados(as) nas visitas técnicas, pelo alto nível de
conhecimento e pelas preciosas contribuições, sem as quais não poderíamos atingir os resultados que compõem este Relatório Final.
Convém ressaltar que, desde 1995, conforme pesquisa realizada pela
assessoria da Comissão no site da Assembleia Legislativa do RS, as temáticas música/cultura foram foco de análise em apenas dois momentos:
1. Comissão de Representação Externa sobre denúncias referentes à Lei
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de Incentivo à Cultura – RCR 7/2008 (relatório final disponível no link
https://bit.ly/3aMTbMt) e
2. Pesquisa “Potencialidade Econômica do Tradicionalismo Gaúcho no
Estado do Rio Grande do Sul”, realizada em 2010 pelo Grupo Executivo
de Acompanhamento de Debate – GEAD, instância de discussão do Colégio Deliberativo do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, da
Assembleia Legislativa do RS
(documento disponível no link https://bit.ly/3iSYU5U )
Sabemos que 120 dias constituem um tempo exíguo para que uma Comissão Especial possa apontar a resolução de todos os desafios que envolvem a cadeia produtiva da música e da cultura gaúcha. Vale lembrar que
uma iniciativa como essa, configura na teoria constitucional, uma comissão fundamentalmente descobridora de fatos (fact-finding commission).
Nesse sentido, ouvimos, com interesse e carinho, autoridades, pesquisadores, produtores, administradores e artistas – músicos, compositores, cantores, escritores, artesãos, enfim, pessoas comprometidas com a cultura sob
vários aspectos – econômico, sociológico, vocacional, afetivo, entre tantos
outros, todos incontestavelmente positivos e edificantes. Procuramos, então, a partir dos fatos, sugerir, de forma razoável, ações e encaminhamentos que possam contribuir para a solução dos problemas observados.
Realizamos cinco audiências públicas – três no interior do estado
(Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria) e duas em Porto Alegre –, além de
visitas técnicas, conduzidas pelas assessorias deste presidente e do relator
da Comissão, deputado Luiz Henrique Viana, as quais entrevistaram figuras exponenciais da música e da cultura do nosso estado.
Importante registrar que a nossa Comissão foi alvo de elogiosas
referências, no decorrer de suas atividades, por possibilitar a interiorização
das discussões e por disponibilizar uma pauta propositiva e construtiva em
relação à cultura, visto que, normalmente, os legislativos abordam o tema
apenas em momentos de embate e de reinvindicações.
Neste Relatório Final, procuramos, de acordo com as temáticas propostas no Plano de Trabalho, agrupar as ideias, opiniões e sugestões – convergentes ou não – dos painelistas, pessoas e instituições que se manifestaram
nas audiências públicas e nas visitas técnicas, para que, a partir desse mosaico de pensamentos, possamos encaminhar ações propositivas ao Exe08
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cutivo, ao próprio Legislativo e à sociedade civil organizada, no sentido
de contribuir na busca de soluções e na superação dos enormes desafios
que envolvem a cadeia produtiva da música e da cultura em nosso estado.
Cabe salientar, ainda, que a participação especial dos Executivos da
Cultura de Pernambuco e da Bahia propiciou, além da salutar troca de experiências, a oportunidade de identificarmos práticas implementadas com
sucesso naqueles estados e que podem ser aplicadas, conforme nossas peculiaridades, em futuras ações das forças vivas envolvidas com a música e
a cultura no Rio Grande do Sul.
Enfim, posso afirmar, de coração, que esta Comissão Especial representou, para mim, uma experiência extremamente gratificante. Acostumado a
viajar pelo Rio Grande na condição de artista, tive a oportunidade, como
parlamentar, de ouvir o que têm a dizer as pessoas que lutam para obter
respeito e reconhecimento por sua atuação no setor cultural, trabalho tão
digno como tantos outros, porém menos valorizado. Se as precariedades
que ainda cercam a cadeia produtiva da música e da cultura gaúcha preocupam, os resultados alcançados por vários projetos culturais fazem crescer em nós a esperança e a vontade de seguir peleando.
Os números comprovam que a cultura gera empregos e desenvolvimento, é fato. Mas o poder da cultura vai muito além da produção de riqueza
material. A cultura é história, tradição, identidade. É expressão de alegrias,
tristezas, anseios e sonhos. É cantar a beleza, declamar o amor, encenar a
saudade. É ferramenta de redução da desigualdade social. É instrumento
sublime de humanização, de união. É dessa união que precisamos, mais do
que nunca, para enfrentar as dificuldades e fortalecer a cadeia produtiva da
música e da cultura desse nosso amado Rio Grande do Sul.

A música é o vínculo que une a vida
do espírito à vida dos sentidos.
A melodia é a vida sensível da poesia.
Ludwig Van Beethoven (1770–1827),
compositor erudito alemão,
considerado o maior e mais influente
compositor do século XIX .
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PALAVRA DO VICE-PRESIDENTE
Deputado Paparico Bacchi

A música e a cultura fazem parte da minha vida. Por isso apoiei a criação
da Comissão Especial que debateu a Situação da Cadeia Produtiva desse
importante setor da economia regional. Parabenizo o colega deputado Luiz
Marenco pela proposta e pela presidência dos trabalhos ao longo de quatro meses. Também agradeço a confiança dos demais 38 colegas que, ao
subscreverem o requerimento para constituição desta Comissão Especial,
deram-me a honra de ocupar a vice-presidência desse grupo parlamentar.
O desafio de lançar um olhar mais aguçado sobre a música e a cultura
regional não é exclusivo dos deputados que integram a 55ª legislatura do
parlamento gaúcho. Outras iniciativas em tempos diferentes da história também no Brasil - tiveram o mesmo propósito de valorizar a classe artística. A partir dos debates proporcionados pelas audiências públicas, foi possível coletar sugestões e apresentar encaminhamentos que poderão resultar
em políticas públicas permanentes de incentivo, estaduais e municipais.
Desde os tempos de José Mendes e Teixeirinha – ou antes mesmo desses renomados artistas –, o jeito de fazer música sempre foi o mesmo. A
maioria das composições e melodias retrata o modo de vida, o cotidiano, a
cultura e as influências do povo gaúcho. Ao longo do tempo, mudou apenas a forma de apresentação e compartilhamento das obras produzidas. A
evolução provocada pelo rádio, pela televisão e pelas ferramentas tecnológicas prospectou novos negócios e acelerou a movimentação de músicos,
técnicos, produtores e uma infinidade de pessoas que fazem a roda girar
por meio de diversas fontes de emprego e renda, todas ligadas ao meio da
música e das demais formas de expressão da cultura.
Enquanto prefeito do município de São João da Urtiga, criei a Colina
da Música Gaúcha e, com o apoio da comunidade, foi possível colocar a
“Capital Regional do Desenvolvimento” no cenário da música gaúcha. Em
2019, levei a mesma ideia para o CTG Alexandre Pato, de Lagoa Vermelha. Junto com a entidade tradicionalista, buscamos apoios e conseguimos
viabilizar a primeira Vertente da Música Gaúcha. Entendo que os festivais
de música unem famílias, revelam talentos e cumprem importante papel
social e econômico.
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Porém as duas experiências mostraram que o cenário é desafiador e precisa do amparo do poder público para colocar a música e a cultura como
elementos de transformação das comunidades locais e regionais. Dados de
uma pesquisa recente, destaco neste informativo, mostram que apenas 7%
dos municípios gaúchos têm a cultura como secretaria. A maioria dos municípios não firma cooperação federativa pelo Sistema Nacional de Cultura
junto ao Ministério da Cultura. Outros 51% não possuem Conselho Municipal de Políticas Culturais, muito menos planos municipais de cultura. O
resultado é a carência de ações e projetos que favoreçam a cultura orgânica, a formação e a sobrevivência da classe artística.
Por outro lado, a cadeia produtiva da música e da cultura fomenta milhões de reais em negócios em solo gaúcho e diversos estados brasileiros.
Empresas foram criadas para a produção e comercialização da indumentária e de acessórios. CTGs e empresas têm avançado na realização de
rodeios, bailes e outras atividades de lazer, enquanto tradicionalistas investem cada vez mais no cuidado com animais e no consumo de produtos
e serviços identificados com a cultura do RS.
Apoio os encaminhamentos propostos pelo relator, deputado Luiz Henrique Viana, e acredito que a vigilância permanente sobre o tema resultará
em um novo momento para a cadeia da música gaúcha e da cultura desta
querência!

A política cultural que se limita a facilitar
o consumo de bens culturais
tende a ser inibitória de atividades criativas
e a impor barreiras à inovação.
Celso Furtado (1920–2004)
economista brasileiro, um dos mais
destacados intelectuais do país
ao longo do século XX.
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PALAVRA DO RELATOR
Deputado Luiz Henrique Viana

Fome de bem mais que pão
Vive-se a caminhar por entre muitas fomes. Se há a fome de pão sobre a
mesa, também há, por certo, a de beleza. A escritora mineira Adélia Prado
– mulher do sertão e, de algum modo, do pampa –, povoada de encanto,
escreveu em Solar:
Minha mãe cozinhava exatamente:
Arroz, feijão-roxinho, molho de batatinhas.
Mas cantava.
Esse “Mas cantava” da mãe de Adélia é a abertura poética à transcendência
em meio ao cotidiano austero. E é disso sempre que se trata: a Cultura – em
especial, a Música – atinge em cada um de nós zonas inesperadas, zonas sobre
as quais sequer conhecíamos a existência. Abre caminhos de pertencimento.
Cantar é dizer-se.
Cantar é reconhecer-se.
O território da música é, antes de tudo, o da identidade.
A Comissão Especial sobre a Situação da Cadeia Produtiva da Música e
da Cultura Gaúcha debruçou-se nesta busca pela identidade. Debruçou-se
sobre quem move artisticamente a Economia da Cultura. Debruçou-se de
ouvidos abertos e coração à larga. Muito mais ouviu do que falou, como
convém. Em audiências públicas pelo Rio Grande do Sul e em entrevistas.
Um trabalho de fôlego, feito em tempo escasso, atravessado pela pandemia do coronavírus, mas capitaneado com zelo, competência e doçura pelo
deputado Luiz Marenco e sua assessoria técnica.
Honra-me ser o relator desta iniciativa. Honra-me participar deste momento histórico no Rio Grande do Sul. Momento de coincidências felizes
relacionadas à Cultura no Rio Grande do Sul, como a recriação da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), anteriormente vinculada à de Turismo,
Esporte e Lazer, e a desta Comissão Especial sobre a Situação da Cadeia
Produtiva da Música e da Cultura Gaúcha, ambas em 2019. A primeira,
claro, pelo Executivo. A segunda, pelo Legislativo. O simbolismo dessa
confluência de olhares ao setor cultural não pode ser desconsiderada ou
posta à margem.
12
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Em 2019, como resultado do trabalho de captação da Sedac, distribuíram-se R$ 26 milhões, entre os quais R$ 10,5 milhões para o Museu Júlio
de Castilhos, R$ 5,5 milhões para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Ado Malagoli (Margs) e R$ 1 milhão para o Theatro São Pedro. Houve
incremento do Programa RS Criativo, em parceria entre a Sedac e o Ministério da Cidadania, proporcionando a divulgação de indicadores e aspectos
numéricos.
Instituiu-se, ainda, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, com celebração no terceiro final de semana de agosto e adesão, neste primeiro ano, de
60 municípios gaúchos. Outro avanço foram os R$ 2,7 milhões destinados
aos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) via emendas parlamentares federais.
Como se viu, os avanços no último ano são consideráveis e importantes. Pelo trabalho desta Comissão Especial, verificaram-se também, a partir das intervenções de gente ligada visceralmente à Cultura, vários pontos
a melhorar. Em outras palavras, diversas dificuldades foram constatadas.
Tudo está no relatório final. Mas de maneira sintética. Optou-se por
ressaltar o protagonismo dos participantes (painelistas, público que se manifestou nas audiências públicas e, ainda, artistas e colaboradores entrevistados nas visitas técnicas) da maneira mais fiel possível, ainda que resumidamente. Os devidos créditos de cada explanação foram preservados e
ressaltados.
Para incrementar a densidade das informações recebidas ao longo dos
120 dias, acrescentaram-se observações pertinentes em painéis, buscando
ampliar o espectro das conclusões, recomendações e encaminhamentos
constantes neste relatório final.
Enfim, é de se celebrar o trabalho da Comissão Especial sobre a Situação da Cadeia Produtiva da Música e da Cultura Gaúcha. Trabalho de
muitas mãos. E de muitas vozes. Que a Cultura nos mantenha unidos e siga
a saciar a nossa fome de bem mais do que pão!
Boa leitura!
Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe,
a sociedade, por mais perfeita que seja,
não passa de uma selva.
É por isso que toda a criação autêntica
é um dom para o futuro.
Albert Camus (1913–1960) escritor, novelista,
ensaísta e filósofo franco-argelino.
13
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Audiência Pública 18/11/2019 - 16h – Pelotas

Foto: Volmer Perez

Márcio Corrêa
Coordenador da 26ª Região Tradicionalista
Relatou que, durante os quatro anos em que atuou como patrão de CTG, tentou, sem sucesso, obter apoio para projetos culturais, com a posterior captação
de recursos.
Exemplificou que, em 2017, conseguiu a aprovação de um projeto pela Lei
Rouanet, tendo sido autorizada a captação de R$ 450 mil para realizar um festival no CTG Coronel Thomaz Luiz Osório. Percorreu todo o estado em busca de
recursos, mas a única captação obtida, vinda de uma empresa de Pelotas, foi de
apenas R$ 8 mil.
Referiu como alternativa interessante a parceria entre poder público e empresas privadas, mencionando associação da 26ª Região Tradicionalista com a
Prefeitura e a Câmara de Vereadores, em 2019, o que possibilitou, mediante o
pagamento de um pequeno cachê, a contratação de artistas para se apresentarem
no Rancho da Paz, no Mercado Público, a fim de mostrar à comunidade um pouco
da cultura gaúcha.
Leonora Oxley Rodrigues
Diretora do Conservatório de Música da
Universidade Federal de Pelotas – UFPEL
Comentou que a instituição tem sido, durante cento e um anos, um celeiro
importante de vários músicos gaúchos e manifestou sua expectativa de que a
audiência pública produzisse resultados positivos.
14
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Paulo Augusto Pedrozo
Diretor de Manifestações Populares da Secr. Municipal de Cultura de Pelotas
Destacou o apoio do órgão aos eventos culturais, como as atividades da Semana Farroupilha, realizadas em parceria com a 26ª Região Tradicionalista.
José Fernando Gonzalez
Compositor
Referiu que o nosso Estado possui um patrimônio cultural monumental, que
infelizmente não recebe a devida atenção, ressalvando, porém, a dedicação do
Movimento Tradicionalista, que professa a cultura gaúcha diariamente. Concluiu
desejando que a música gaúcha continue viva e forte, possibilitando que a herança cultural do Rio Grande do Sul seja sempre preservada.
Cristian Duarte Camargo
Músico, compositor, aluno do curso de Música Popular da UFPEL
Vivendo há 20 anos da própria composição no sul do Brasil, referiu a existência de muitos artistas talentosos anônimos, defendendo que é preciso encontrar
meios para tirar essas pessoas do anonimato, objetivando fomentar não apenas
a música, maior expressão da alma humana, mas, também, todo o movimento
ligado à arte do sul do Brasil.
Enfatizou a necessidade de promover-se a cultura, por meio de todas as expressões artísticas, especialmente por meio da música nas escolas.
Regina Lúcia Reis de Sá Britto Fiss
Presidente da Associação Amigos do Conservatório de Música
Esclareceu que a entidade existe para ajudar o Conservatório a buscar apoio.
Salientou a importância das audiências públicas, as quais mobilizam a comunidade, na medida em que evidenciam que existe muita gente comprometida com a
causa, trabalhando nos bastidores para preservar a cultura. Lembrou que a música
rio-grandense é o marco da tradição no estado e agradeceu, por fim, a todos os
que estão apoiando o Conservatório de Música.
Rogério Araújo de Salazar
Advogado e assessor da Subchefia Parlamentar da Casa Civil
Avaliou que o conjunto de costumes que compõem a identidade gaúcha deve
ser mostrado, pois há um grande público interessado. Comentou que, em suas
viagens frequentes pelo interior do estado, observa, em cada cidade, valores fantásticos.
Ressaltou, relativamente ao município de Pelotas, a existência de compositores e cantores excelentes, que, muitas vezes, não encontram espaço para mostrar
sua obra. Referiu como exemplo da iniciativa privada um local que resiste há
mais de 20 anos em Pelotas, o Rincão Nativo, o qual já proporcionou a muitos
músicos a oportunidade de mostrarem seu trabalho.
Sustentou que deve haver cooperação entre o poder público, em todas as es15
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feras, e a iniciativa privada, no sentido de incentivar a existência de espaços que
prestigiem tanto os artistas já consagrados como, também, os novos músicos.
Exemplificou com locais existentes em Lima, capital do Peru, onde se podem
ouvir, permanentemente, todos os tipos de música daquele país, idealizando uma
situação semelhante em Porto Alegre.
Vereador Antônio Peres
Salientou que as atividades da Comissão permitirão demonstrar o quanto a
cultura gera de riqueza e de empregos, em diversos setores, para o estado.
Vereador Eder Blank
Defendeu o incentivo ao Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG, revelando a importância da música gaúcha e sua interação com a música de origem
alemã, ao participar de muitas festividades, na zona rural do município.
Vereador Reinaldo Elias
Afirmou ser um aficionado pela música tradicional gaúcha. Considerou que
deveria haver audiências públicas sobre o tema em todos os cantos do estado e
também mostrou-se disponível para colaborar com a causa.
Vereador Vicente Amaral
Referiu ter realizado, em 2019, audiência pública sobre o CTG Coronel Thomaz Luiz Osório, o qual necessita, atualmente, R$ 80 mil para restaurar e desinterditar sua sede, montante que a instituição não consegue angariar. Destacou,
ainda, a dificuldade de vários CTGs em conseguir um espaço físico para se estabelecer.
Salientou a importância da cultura para as futuras gerações e exaltou a riqueza
da música gaúcha, sobretudo quando comparada às composições que hoje têm
lugar na grande mídia.
Ressaltou a dificuldade enfrentada pelos novos talentos, os quais carecem de
incentivo, mencionando o compositor Moacir Alves e o cantor Gilberto Gomes,
que se apresentam no calçadão da cidade.
Observou que a música e as danças tradicionalistas contribuem para o crescimento pessoal dos gaúchos, que, por prezarem muito a própria tradição, fundam
CTGs em todos os estados brasileiros para os quais migram.
Pirisca Grecco
Músico e assessor parlamentar do deputado Luiz Marenco
Citou como exemplos de cultura regional os estados do Rio de Janeiro, Bahia
e Pernambuco, que, bem estruturados e organizados, conseguem perpetuar sua
herança cultural. Ressaltou que é necessário conversar, a fim de reconstruir a
identidade do gaúcho, para que as futuras gerações possam se identificar com
uma cultura tão genuína, tão rica.
Apontou a vulnerabilidade à qual estão expostos os artistas gaúchos, que têm
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de brigar por cotas em rádios, rodeios e festivais, locais onde predominam, hoje,
outras culturas. Referiu que a Assembleia Legislativa tem, agora, um deputado
de bombachas, que está absolutamente disponível para ouvir as reivindicações
dos artistas e, na condição de presidente da Comissão, legitimá-las, como uma
porteira aberta para coletar informações e encaminhamentos relevantes para o
relatório final.
Aludiu à recém-concluída 34ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha
– ENART, a qual gerou milhões de reais em pilchas e acessórios, alimentação,
hospedagem, transporte rodoviário, entre outros segmentos, e lamentou que os
números movimentados pela cultura não sejam acessíveis à maioria dos cidadãos.
Considerou que, no nível estadual, os CTGs sofrem algum preconceito, na
medida em que não se sabe quantos, entre os 24 conselheiros que avaliam todos
os projetos, são entusiastas da cultura tradicionalista gaúcha. Cogitou, ainda, que,
às vezes, as regras dos CTGs esbarram nesses Conselhos.
Ponderou, enfim, que o trabalho da Comissão deve afirmar o CTG como uma
instituição de serviço social, de transformação e inclusão, muito além do discurso.
Informou que, segundo dados da Federação das Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul – FAMURS, em 70% dos municípios gaúchos ainda não foi
implementado o Sistema Municipal de Cultura, que compreende o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura.
Observou que, ao firmar convênio com a União, o prefeito de cada município cria
uma linha direta com o Sistema Nacional de Cultura.
André Melo
Radialista e narrador de rodeios
Declarou-se um ativista do tradicionalismo gaúcho e denunciou a dificuldade
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de promover a cultura tradicionalista, pois a grande mídia abafa o movimento, na
medida em que impõe ritmos mais comerciais.
Vagner Borges
Associação Hip Hop de Pelotas
Referiu a aproximação do grupo com a 26ª Região Tradicionalista, durante as
festividades da Semana Farroupilha, quando realizaram o Rap Trova, salientando
que o movimento Hip Hop busca o resgate da música gaúcha, que, segundo ele,
vem se descaracterizando, fazendo com que as novas gerações percam a referência original. Alegou, ainda, que a grande mídia capitalista deixou de injetar
recursos na música tradicionalista gaúcha. Concluindo, defendeu o retorno dos
festivais nativistas e louvou a iniciativa de tentar resgatar a cultura de um estado
que lutou por sua independência e que construiu um legado que, infelizmente,
vem aos poucos se perdendo.
Jerry Monson Moreira
Questionou por que é tão difícil conseguir verba do Ministério da Cultura
para realizar um festival tradicionalista ou, até mesmo, para reformar um CTG,
enquanto, no âmbito nacional, artistas conseguem somas vultosas para produzir
um único show.
Foto: Volmer Perez

A cultura, sob todas as formas de arte,
de amor e de pensamento, durante milênios,
capacitou o homem a ser menos escravizado.
André Malraux (1901–1976), escritor de assuntos
políticos e culturais franceses.
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Audiência Pública 25/11/2019 - 18h - Porto Alegre

Foto: Celso Bender

Ricardo Machado de Brito
Sociólogo e autor do ideário da Comissão
Afirmou que, no nosso Estado, falar sobre música implica, necessariamente,
falar sobre a cultura gaúcha.
Apontou que, nas áreas da sociologia e da antropologia, por mais que os autores divirjam, há um certo consenso em relação ao conceito de cultura, que compreende os saberes, as práticas, as memórias, o viver de cada um, individualmente e em sociedade, e que sofre alterações com o passar do tempo.
Referiu existir uma percepção geral de que a arte não pode ser uma profissão
rentável: as pessoas naturalmente a veem como diletantismo. Todavia – destacou
– o artista precisa, como qualquer outro trabalhador, garantir a sua subsistência, o
que só é possível se associarmos a arte à economia. Acrescentou que a arte, como
economia criativa, pode incrementar o desenvolvimento regional.
Salientou que, salvaguardando honrosas exceções, os artistas regionais acumulam as funções de empresário, administrador de empresas, contador, advogado, jornalista, além de especialistas em comunicação, publicidade e marketing.
Aludindo ao conceito sociológico da divisão social do trabalho, avaliou que a
cadeia produtiva da música só será possível se for construída “numa realidade em
que o artista seja ponta de lança, a abelha-rainha dentro da colmeia”.
Ponderou que, como primeiro passo, deve-se “estruturar a colmeia para os
artistas”, construir uma cadeia produtiva da arte para que eles possam, enfim,
dedicar-se exclusivamente ao que fazem de melhor.
Reforçou a ideia de que sem diagnóstico não há ação, de que é preciso compreender a base, escutar as pessoas – artistas, público, contratantes – e construir
um canal de comunicação. Acrescentou que, sem o diagnóstico de como funciona cada etapa da cadeia produtiva, nenhum investimento realizado de cima para
baixo prosperará.
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Obs.: O trabalho de Ricardo Machado de Brito, ideário desta Comissão, está
disponível no link https://bit.ly/2FvJd6h
Cida Pimentel
Diretora do Instituto
Estadual de Música – IEM
Apontou a falta de legislação como o maior empecilho para a existência de
uma cadeia produtiva da música no Rio Grande do Sul e afirmando que não existe
indústria alguma sem o incentivo das leis.
Atuando como produtora há 40 anos, acompanhando músicos, tem constatado
que as contratações denotam uma terra sem lei, pois não existe amparo legal por
parte do Estado.
Denunciou que, aqui no estado, 80% dos bares que empregam artistas retêm
entre 50 e 60% do valor de seus cachês, situação a qual considera um crime contra a classe artística.
Observou que entre os que trabalham na produção dos eventos musicais –
operadores de som e iluminadores –, pouquíssimos são profissionalizados, e avaliou que a exigência de formação dessas pessoas atribuiria seriedade à indústria
da música.
Anunciou que o Instituto Estadual de Música – IEM está formando, com o
apoio da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas – VEPMA, a primeira turma de operadores de som.
Questionou por que não existe um banco real de artistas, que possibilite às
centenas de bandas – tradicionalistas e de rock – gaúchas apresentarem-se, em
forma de rodízio, nas diversas feiras por todo o estado.
Criticou a qualidade de alguns projetos e referiu uma feira nacional, patrocinada pela Lei de Incentivo à Cultura – LIC, que apresenta artistas locais cujo
cachê é menor do que os custos relativos ao banheiro e ao ar-condicionado. Ratificou que uma postura diligente e atenciosa, por parte do Conselho Estadual de
Cultura e da FAMURS, resolveria em grande parte o problema.
Ponderou que a extinção do IGTF, no governo anterior, acarretou a pulverização do seu acervo, dificultando o acesso dos pesquisadores. Afirmou
que os discos, CDs e partituras estão mais preservados e mais acessíveis
hoje do que quando estavam naquela instituição. Essa melhoria deveu-se
à ação da Discoteca Pública Natho Henn, entidade sob sua direção, à qual
foram destinados os discos do IGTF, graças ao trabalho de oito prestadores de penas alternativas que, durante seis meses, lavaram os discos e
arrumaram as capas, sendo que esse material encontra-se atualmente em
perfeitas condições, catalogado em ordem alfabética e acondicionado em
sala climatizada.
Informou já ter manifestado interesse pelo acervo da gravadora e fábrica de
discos A Casa Elétrica, cujo prédio encontra-se em péssimas condições de manutenção, mas observou que o processo de transferência demanda muita mão de
obra.
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Aventou que os recursos para a restauração do prédio podem ser obtidos mediante o encaminhamento de um projeto ao Fundo para Reconstituição de Bens
Lesados, iniciativa do Ministério Público do RS, que se destina a ressarcir a coletividade por danos causados a bens e direitos de valor artístico, histórico, estético,
turístico e paisagístico, entre outros.
Clarissa Ferreira
Violinista e etnomusicóloga
Discorreu sobre experiências a partir de sua atuação como musicista nos movimentos tradicionalista e nativista, bem como na cena da música independente
da cidade de Porto Alegre. Em sua pesquisa de mestrado, estudou os festivais de
música nativista; na de doutorado, o mercado independente atual, com base em
trabalhos vinculados ao regionalismo e influenciados por outras sonoridades, pensando na profissionalização de músicos nessa nova configuração mercadológica.
Constatou, em sua pesquisa, que os processos de constituição da representação
gaúcha basearam-se em debates estéticos, muitas vezes proibitivos e relacionados
a escolhas feitas por grupos de pessoas que detinham influência e poder de validação em órgãos governamentais, sociedades privadas e na mídia hegemônica.
Fez saber que, nas últimas décadas, o pensamento acadêmico tem revelado
esses processos colonialistas que invisibilizaram culturas, povos e outras identidades, fato diretamente ligado a uma dinâmica de dominação cultural, presente
na história ocidental recente.
Alertou sobre a comercialização da música como um produto formatado e
engessado nos mesmos moldes. Destacou que, ao apropriar-se da linguagem musical para fins comerciais, transformando bens culturais e atividades artísticas
em mercadoria, a indústria do entretenimento negligencia o caráter reflexivo e
instrutivo da música como uma ferramenta de coesão social, por seus aspectos
relacionados à identificação e ao pertencimento.
Ressaltou a necessidade de uma educação artística democrática e acessível
a todos, baseada na expressão e na humanização trazidas pela vivência criativa,
cada vez mais importante em um mundo mecanicista como o que vivemos.
Apontou como fundamental o espelhamento em culturas não colonizadoras
e advertiu que, ao cantar, tantas vezes, de forma romantizada, o amor à terra, a
música tradicionalista também representa a cultura do agronegócio e sua forma
exploratória dos recursos naturais, incluindo o desmatamento e o uso de agrotóxicos.
Defendeu que é preciso tomar como exemplo os povos nativos, tanto no que
se refere ao seu entendimento mais amplo da música, presente em seus cotidianos
e ritualizações, como, também, no que diz respeito à forma sustentável de lidar
com o meio ambiente.
Citou o exemplo do Peru, onde o gênero musical huayno, nascido nos tempos do Império Inca (séculos 15 e 16), hibridizou-se, recentemente, com outros
gêneros como a cumbia, o rock, o pop e o techno, tornando-se sucesso comercial
– sem o envolvimento dos selos musicais das grandes gravadoras – não apenas no
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país, mas, também, na Bolívia e no Equador, consagrando-se como a expressão
mais legítima das maiorias mestiças e indígenas. Considerou que, no Peru, houve
reconhecimento do “hiperculturalismo”, em vez de restrição do hibridismo.
Observou que o mercado fonográfico sofreu profundas alterações relacionadas às formas de registro e comercialização da música gravada ao longo do século
20 e início do século 21. Nessa configuração, os registros musicais, anteriormente realizados somente por meio de empresas responsáveis por gravação sonora,
pluralizaram-se por meio da acessibilidade a novas formas de gravação, dando
origem ao segmento de música independente.
Salientou que, para um entendimento consciente da cultura local, é fundamental que a história seja contada e representada sob diversas óticas, o que hoje
é possível graças à democratização dos meios e das mídias.
Abriu um parêntese para denunciar que os arquivos do Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore – IGTF, extinto durante o governo anterior, encontram-se
espalhados em diversos espaços, o que dificulta o acesso aos acervos, impossibilitando, aos pesquisadores e à sociedade em geral, aprofundar seu conhecimento.
Sobre o mercado da música, aludindo à sua pesquisa, questionou se os
festivais de música nativista, muitos deles viabilizados por meio de leis de incentivo à cultura, teriam provocado o engajamento e a identificação que hoje são
inerentes aos novos modos de relação com o público. Nesse sentido, destacou que
a restrição quanto à participação de pessoas de diferentes gostos estéticos e/ou
ideológicos nos festivais consolidou um ambiente composto pelos mesmos grupos de músicos e compositores, formados por uma numerosa maioria masculina.
Como uma das poucas mulheres presentes nos festivais nativistas, em cerca
de oito anos de atuação, avaliou que as temáticas gauchescas giram em torno
de representações do masculino, restando quase nenhum espaço à representatividade feminina, uma vez que as mulheres são pouco incentivadas a participar
desse movimento como compositoras ou instrumentistas. Referiu, também, os
movimentos de mulheres, nesse segmento, que, emaranhadas nos mesmos rigores
estéticos e temáticos estabelecidos pelos homens, ainda reproduzem distinções de
gênero e reforçam o ideal construído de “ser mulher”.
Considerou urgente a reinvenção de todas as camadas do processo criativo e
produtivo da música, a começar pelos seus principais agentes ativos, ou seja, os
musicistas. Nesse aspecto, ressaltou o surgimento e a consolidação de coletivos,
selos e grupos que estão buscando uma integração calcada no diálogo e em relações horizontais, nas quais os processos sejam de fato colaborativos, práticas que
provavelmente não foram ensinadas pela cultura regional.
Assinalou a verticalidade do monopólio das gravadoras e da mídia hegemônica, bem como o permanente interesse pelo capital em detrimento de tudo.
Argumentou que esses exemplos, assim como o surgimento de coletivos independentes gerenciados por músicos, em Porto Alegre, mostram como a sociedade
privada se organiza, o que não exclui nem substitui a responsabilidade do estado
em prover ações que preconizem o acesso à informação e à cultura, por meio de
políticas específicas e eficazes.
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Ponderou que é preciso olhar as políticas que vêm sendo realizadas por outros
estados e países, que buscam priorizar a livre expressão, a igualdade de acesso à
profissionalização e a paridade de condições para marcadores sociais de gênero e
raça, a fim de construir uma representação da identidade gaúcha mais democrática e real, além de um mercado mais sustentável.
Compartilhando exemplos e sugestões de como o Estado pode contribuir,
mencionou uma lei recém-aprovada na Argentina, que garante a participação de,
no mínimo, 30% de mulheres nos festivais, como forma de promover a entrada
das profissionais – não apenas as musicistas, mas, também, as produtoras, iluminadoras e técnicas de som – no mercado da economia criativa.
Propôs a criação de órgãos, formações, residências profissionais e artísticas
que possam instrumentalizar os agentes, músicos e demais profissionais, de acordo com essa nova configuração de mercado, a partir de aulas com pesquisadores
e especialistas no tema.
Sugeriu, ainda, o investimento na circulação – dentro e fora da cidade, estado
ou país – da produção artística realizada atualmente, de forma a representar suas
mais diversas identidades e sonoridades, a exemplo do que ocorreu em Pernambuco, que apoiou a divulgação de seus artistas e transformou o estado em referência musical para o restante do país. Declarou, por fim, que apoia a diversidade,
não a busca por uma identidade homogênea.
Diego Müller
Compositor e instrutor de danças tradicionais gaúchas
Relatou que convive com o nativismo desde que nasceu, trabalha com música
desde o ano de 1999, e desde 2000 na área educacional, com foco no tradicionalismo e na cultura folclórica, sobretudo das danças. Com base em sua experiência,
dividiu a cultura gaúcha em três etapas: a formação de conteúdo, a comunicação
(ensino) e o trabalhador (músico, poeta, dançarino).
Reconheceu que o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore – IGTF já não estava conseguindo cuidar adequadamente de seu acervo, mas avaliou como equivocadas algumas decisões tomadas quando o órgão foi extinto. Afirmou que tem
buscado referências, mas não tem conseguido acesso aos arquivos, pois mídias
– imagens, áudios, super-8 – de um mesmo evento encontram-se espalhadas em
vários museus. Criticou a burocracia do sistema e revelou que vem tentando, há
um ano, sem sucesso, obter algumas imagens no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa.
Observou que o momento de mudança social está levando o artista a perder
o seu público. Alegou que no ano 2000 seus alunos ouviam Luiz Marenco, mas,
hoje, procuram músicas do centro do país. Apontou que os bares de Porto Alegre não buscam mais os artistas nativistas. Inverteu-se a situação: agora são os
artistas que procuram os bares da capital. Ressaltou a necessidade de ações para
fortalecer a base educacional, a fim de ampliar o campo de trabalho.
Destacou que existem oito grandes concursos de danças tradicionalistas no
estado, os quais envolvem 15 mil dançarinos:
23

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

1. Festival Gaúcho de Danças – FEGADAN, em Farroupilha, que abarca 65
grupos de dança;
2. Rodeio Internacional da Vacaria, com 58 grupos;
3. ENART, com 135 grupos;
4. JUVENART, com 100 grupos;
5. FESTMIRIM, com 80 grupos;
6. FESTXIRU, com 26 grupos;
7. ENART Pré-mirim, com 26 grupos;
8. FEGAES, em Cachoeira do Sul, que se caracteriza como um evento estudantil de grande importância, devido à sua expressiva comunicação com a sociedade.
Considerou que o movimento tradicionalista peca, muitas vezes, por organizar eventos de um clube para o próprio clube, restringindo a comunicação com a
sociedade.
Argumentou que, embora o movimento tradicionalista tenha deixado um legado muito grande no que se refere à sociabilidade, sua contribuição cultural para
a sociedade foi pequena.
Revelou uma série de informações relacionadas com os aspectos econômico-financeiros dos oito eventos acima referidos:
a) os valores que os compositores recebem por essas canções somam, em média, R$ 934 mil anuais, considerando-se os oito grandes eventos já mencionados.
b) os custos com os músicos que se apresentam nos oito eventos totalizam R$
2.044.000,00, enquanto os gastos com coreografias resultam em R$ 934 mil. Ao
computar os valores, incluiu apenas as criações, desconsiderando as coreografias
repetidas em mais de um evento.
c) os totais movimentados por contratações de professores de dança foram R$
9,5 milhões, e, por mensalidades pagas pelos 15 mil dançarinos envolvidos, R$
16,6 milhões.
d) acrescentou que a classe de músicos, por si só, movimenta R$ 3 milhões
no estado e destacou que esses artistas não se apresentam em festivais nativistas
nem em shows, tampouco suas músicas são reproduzidas em CDs ou plataformas
de streaming: eles se restringem a esse nicho de criação, como acontece com o
carnaval.
e) sem considerar os gastos com costureiras, venda de trajes, trabalhadores,
marceneiros, acessórios, tecidos, transporte, hospedagem e alimentação, os oito
eventos mobilizam cerca de R$ 30 milhões.
Alertando para o fato de que a maior parte desses valores não é submetida à
tributação, pois músicos, coreógrafos e professores de dança não emitem nota
fiscal, salientou que há músicos que sobrevivem graças às composições para os
grupos de dança. Reiterou, ainda, que a cadeia produtiva da música não se limita
ao artista: é preciso incrementar o fomento ao conteúdo.
Levantamento realizado por Diego Müller, referente aos custos dos 80 grupos
de danças do palco do ENART, considerando valores médios, calculados sobre
amostras de valores vigentes em julho de 2019, coletados na Internet e com vendedores com os quais o autor tem contato permanente.
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Denunciou que o prédio da gravadora e fábrica de discos A Casa Elétrica, no
bairro Teresópolis, está em péssimas condições de manutenção e que seu acervo,
que abriga, por exemplo, a coleção do Cavaleiro Moisé, primeiro gaiteiro a gravar gaita ponto no Brasil, é mantido no Museu da Comunicação Hipólito José da
Costa, que não dispõe da infraestrutura necessária.
Obs.: A apresentação do compositor e instrutor de danças Diego Müller está
disponível no link https://bit.ly/3aBcibX

Tarson Nuñez
Pesquisador em Ciência Política
Referindo que a discussão sobre a cadeia produtiva da música está alinhada a
uma tendência internacional e ao que há de mais avançado no que se refere a novos modelos de desenvolvimento, apresentou dados de uma pesquisa organizada
pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – DEE/SEPLAG, que analisou a questão da economia criativa
não apenas do ponto de vista de seu valor intrínseco, mas, também, sob a ótica do
empreendimento econômico.
Observou que o conceito de economia criativa, surgido no final dos anos 1990,
início dos anos 2000, envolve a percepção da importância do setor de serviços
ligados às atividades culturais, nas suas mais variadas expressões – patrimônio,
audiovisuais, ensino de cultura, publicidade.
Ressaltou que o setor da economia criativa, que gera valor a partir de dimensões imateriais – da cultura, da criatividade e da inovação –, vem crescendo no
mundo inteiro, de forma sustentada, e precisa ser valorizado, uma vez que, tradicionalmente, não se compreende a cultura como uma atividade econômica.
Avaliou que os artistas, muitas vezes, concentram-se na sua arte e na sua produção, mas não se preocupam com plano de negócios ou com meios de acessar e
administrar recursos. Afirmou que falta profissionalização no sentido de assegurar
que o trabalho do artista seja bem remunerado a ponto de garantir o seu sustento.
Considerou que o artista não deveria ser responsável por todas as etapas da
cadeia produtiva e esclareceu que, em países com economias mais avançadas,
existe uma estrutura que permite a divisão do trabalho, ou seja, cada profissional
desempenha uma função.
Informou que, em 2017, no Rio Grande do Sul, o cadastro de empresas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que inclui apenas o emprego
formal, revelou a existência de mais de 27 mil empresas e cerca de 130 mil postos
de trabalho na economia criativa como um todo. No mesmo período, o setor da
construção civil, reconhecido como grande empregador, contava com 138 mil
empregados; a indústria calçadista, pujante no estado, com 111 mil empregados,
e a indústria automobilística, com 110 mil empregados.
Reiterou, a partir dos dados apresentados, que o setor da cultura, da arte e
da criatividade é tão relevante como qualquer outro ramo da economia, e que o
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não reconhecimento dessa importância se deve à pouca visibilidade alcançada
por esses números. Argumentou que setores econômicos já consolidados, com
uma imagem pública devidamente construída, conseguem ser objeto de políticas
públicas, enquanto a economia criativa, que gera tantos empregos quanto esses
setores, não é percebida como uma atividade econômica relevante.
Informou que no censo de 2010, realizado pelo IBGE, mais de 12 mil pessoas,
no Rio Grande do Sul, declararam ser músicos, professores de música, afinadores
e confeccionadores de instrumentos, além de técnicos de radiodifusão e gravação,
salientando que foram contabilizados apenas os que alegaram viver da música,
desconsiderando-se os que mantinham outra atividade profissional ou econômica.
Com base nos dados do Cadastro Central de Empresas – CEMPRE – IBGE,
referentes ao ano de 2017, anunciou que, considerando-se todas as fases da cadeia produtiva da música, desde a fabricação dos instrumentos musicais, passando pelo comércio de instrumentos e de CDs, pelo ensino de música e de dança e
pela gestão dos espaços de arte, foram identificados, no Rio Grande do Sul, quase
4 mil empresas e mais de 15 mil trabalhadores com carteira assinada. No que se
refere aos salários, foram movimentados R$ 283.890.000,00, valor bastante significativo em termos de distribuição de renda.
Compartilhou dados do Portal do Empreendedor, mostrando que, no ano de
2019, mais de 9 mil pessoas cadastraram-se como microempreendedores individuais em atividades ligadas à cadeia produtiva da música. Somando-se, grosso
modo, os números do censo do IBGE aos do Portal do Empreendedor, obtém-se
o total de mais de 24 mil pessoas vivendo da música no Rio Grande do Sul.
Lamentou que esse número venha diminuindo, pois a crise econômica atinge
profundamente a área da cultura.
Salientou a ocorrência de recentes, significativas e marcantes mudanças tecnológicas na produção:
a) não existem mais as grandes gravadoras;
b) os instrumentos e equipamentos de gravação tornaram-se mais baratos;
c) hoje é possível gravar em casa, com um computador, sem a necessidade de
uma grande estrutura industrial;
d) os novos mecanismos de distribuição possibilitam disponibilizar as músicas em serviços de streaming e acessar o público diretamente, sem depender da
indústria fonográfica.
Referiu que, atualmente, a música é muito mais vendida pela internet do que
por meio físico: os CDs representam praticamente um terço do que é vendido em
streaming.
Ressaltou que a cadeia produtiva da música compreende um conjunto de atividades econômicas muito relevantes e totalmente inter-relacionadas:
a) Inicia-se na formação de mercado (educação acadêmica, formação de público e formação técnico empresarial);
b) passa pela produção de insumos (fabricação e comercialização de instrumentos, de equipamentos de gravação e de difusão dos produtos e das mídias que
serão utilizadas para gravação);
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c) pelas políticas públicas (regulação e fomento à produção);
d) pelos processos de produção (estúdios, selos, gravadoras, produtores de
espetáculos), execução (teatros, casas de espetáculos e de shows) e veiculação
(indústria fonográfica e meios de comunicação – rádios, TVs, revistas e sites
especializados, além de sites de streaming);
e) até chegar à comercialização dos produtos musicais, sem esquecer os serviços de apoio (produtoras de eventos musicais e de luz, som e cenografia);
f) e os serviços adicionais (transportes, alimentação, alojamento, segurança e
venda de ingressos), atividades não musicais impulsionadas a partir da existência
da música.
Ponderou que a compreensão da cadeia produtiva confere uma dimensão
maior do significado da música como uma atividade econômica geradora de renda e de trabalho.
Elencou dois aspectos que dificultam o estudo e a compreensão da cadeia
produtiva da música.
a) O primeiro é a heterogeneidade, no que se refere à escala (abrange desde o
músico que toca num bar local até o mercado internacional), ao modelo de negócio (abarca desde artistas individuais até empresas de nível nacional, bem estruturadas), à tecnologia (desde o banquinho e violão até as tecnologias de informação
e comunicação) e ao gênero (rock, nativismo, samba, pop, rap, sertanejo, etc).
Avaliou que cada gênero gera uma cadeia produtiva própria e que é preciso ter
noção dessa diversidade para entender o processo como um todo.
b) dificuldade de mensurar objetivamente o impacto econômico da cadeia produtiva, tendo em vista o alto índice de informalidade (as estatísticas econômicas
são frágeis, não captam o informal nem desdobram os dados por unidade da federação) e a incorporação dos dados por outros setores (por exemplo, a produção
de jingles aparece nas estatísticas como publicidade, e a de trilhas sonoras, como
indústria de games e audiovisual).
Obs.: A apresentação do pesquisador Tarson Núñez está disponível no link abaixo:
https://bit.ly/3g7XvqC

José Édil de Lima Alves
Presidente do Conselho
Estadual de Cultura do RS
Afirmou que a instituição procura cumprir seu papel, mantendo contato com
todos os movimentos e segmentos da sociedade, buscando entender a cultura,
que é complexa e de difícil compreensão por parte de muitas camadas da população. Destacou a iniciativa do ex-presidente do Conselho, Marco Aurélio Alves,
de interiorizar as reuniões, com a presença de membros e o apoio importante da
FAMURS, prática que persiste até os dias atuais.
Denunciou a realidade terrível vivida pelos músicos locais, que, desprestigiados, têm de se contentar em apresentar, de graça, nas feiras realizadas em todo o
estado, apenas duas ou três músicas, antes do show do artista principal, que, via
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de regra, vem de outras regiões do país. Classificou essa situação como indigna,
sob todos os pontos de vista, e questionou se, diante dessa realidade, é possível
falar em indústria cultural.
Defendeu a necessidade de mudar essa perspectiva tão dura, não apenas para o
artista, mas, também, para a cultura sul-rio-grandense e brasileira como um todo.
Referiu o trabalho do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura – CODIC nas bases e registrou que, apesar de eventuais divergências, o Conselho e
a Secretaria de Cultura atuam em harmonia, mantendo um diálogo permanente.
Vinícius Brito
Jornalista responsável
pela área de cultura da FAMURS
Salientou que a FAMURS ficou três ou quatro gestões sem um representante
da área cultural e que, mesmo assim, conservou esse trabalho graças aos dirigentes culturais dos municípios, que mantêm o Conselho dos Dirigentes Municipais
de Cultura – CODIC.
Apresentou dados de uma pesquisa concluída em julho de 2019, no Rio Grande do Sul, da qual participaram mais de 340 municípios, a qual revelou que:
apenas 7% dos municípios gaúchos têm secretaria de cultura exclusiva – nos
demais, existem departamentos ou coordenadorias de cultura vinculadas à educação, ao turismo ou ao esporte;
outro dado preocupante: 68% ainda não firmaram cooperação federativa pelo
Sistema Nacional de Cultura, junto ao Ministério da Cultura;
questionados sobre o estágio de institucionalização em que se encontra o
Sistema Municipal de Cultura, 17% alegaram estar em fase de elaboração ou
adequação do projeto de lei, enquanto 56% informaram que sequer iniciaram o
processo;
51% não possuem um Conselho Municipal de Políticas Culturais;
68% não dispõem de um Fundo Municipal de Cultura;
64% não têm Plano Municipal de Cultura.
Classificou os dados apresentados como tristes, até desesperadores, e afirmou
que a FAMURS está à disposição para ampliar o número de cursos oferecidos,
tanto na capital como no interior do estado, elegendo a interiorização e o municipalismo como bandeiras, nesse momento em que é preciso compartilhar informações e unir forças para mudar o panorama da cultura no estado.
Obs.: A apresentação do jornalista Vinícius Brito está disponível nos links

https://bit.ly/2Q3yfqL e https://bit.ly/3kVGFyK

Thedy Corrêa
Vocalista da banda gaúcha
Nenhum de Nós e escritor
Destacou a importância da Comissão nesse momento, quando existem forças
empenhadas em questionar o papel da cultura, levando à sua quase criminaliza28
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ção. Ponderou que o artista, geralmente questionador, utiliza seu espaço para provocar, para tirar o poder público da zona de conforto, o que o torna, dependendo
da visão ideológica do governo, praticamente um inimigo. Assim, argumentou,
uma iniciativa como a da Comissão mostra-se fundamental nesse momento em
que a mobilização em prol da cultura é a palavra de ordem.
Observou como contraditória a formação profissional de técnicos de gravação
e operadores de som, mencionada pela diretora do IEM, Cida Pimentel, num momento em que cresce, cada vez mais, a democratização dos meios de gravação,
conforme ressaltou a violinista Clarissa Ferreira.
Aludindo aos dados apresentados pelo pesquisador Tarson Núñez, quanto ao
percentual majoritário de músicas nacionais comercializadas no Brasil, relatou
que, numa conversa informal, um expoente da música sertaneja inferiu que esse
gênero musical é o responsável pela crise que a música brasileira vem atravessando nos últimos dez anos. Corrêa lembrou que as feiras, que, antigamente dedicavam um dia para cada gênero – pagode, rock, sertanejo, nativista –, hoje
apresentam apenas a música sertaneja.
Questionou se tão estrondoso sucesso se deve à exposição dos sertanejos na
mídia ou se a lógica é inversa, ou seja, se a mídia investe nesses artistas porque
eles fazem sucesso.
Salientou que os sertanejos movimentam cifras das quais nenhum outro estilo
musical, no Brasil, se aproxima, e que a escala de investimento e o padrão de
produção do gênero são únicos.
Ressaltou que o trabalho do artista local é fundamental para quebrar essa hegemonia, mas lamentou não haver fôlego suficiente para tanto.
Considerou que se deve obedecer a uma lógica irrefutável, e que medidas arbitrárias, verticais, não funcionam. Afirmou que é preciso diagnosticar, reconhecer,
avaliar quais as características do mercado atual, visando não se opor a um movimento já existente, mas, sim, beneficiar-se dele, para, então, mudar a lógica que
faz com que o artista local seja preterido em relação ao artista nacional.
Como exemplo, alegou que não adianta impor uma lei que obrigue o artista
local a tocar em um evento, pois, na prática, ele terá de se apresentar em horários
e condições desfavoráveis, resultando numa exposição inócua para sua carreira.
Destacou que já existe um cenário em relação à internet, aos movimentos,
às formas de trabalhar com a linguagem digital para efetivar a mudança que se
pretende promover.
Presumiu que seria excelente aprofundar as questões apresentadas pelos outros palestrantes e, a partir do diagnóstico obtido, tentar encontrar ferramentas
para transformar o cenário atual. Reiterou que não se deve trabalhar com a proibição, mas sim com mecanismos de incentivo.
Observou que, nas feiras, as bandas locais sobem ao palco apenas para tocar
versões cover, ou seja, para interpretar canções de outros músicos, pois não lhes
é permitido apresentar trabalhos autorais. Assinalou que os músicos, desestimulados, insistem em tocar versões cover até mesmo quando artistas de maior visibilidade lhes proporcionam espaço para mostrar seus trabalhos autorais.
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Conclamou o Legislativo a criar leis de incentivo, como isenções de impostos
ao longo da cadeia produtiva da música, a fim de combater a informalidade no
setor.
Reiterou que é fundamental diagnosticar para intervir. Citou como exemplo o
artista local que, embora presente nos eventos, não recebe a exposição adequada.
Indagou, então, o que fazer para alterar a lei e, ainda, como regulamentar a
LIC para evitar que o artista seja exposto de modo vexatório. Afirmou que é necessário um estudo profundo, que possa criar condições para que o organizador
do evento chegue à conclusão de que realmente vale a pena contratar o artista
local.
Chamou a atenção de todos para a situação do Sistema S, que vem perdendo
verba, o que causa um impacto direto na cultura dos municípios. Referiu que o
Rio Grande do Sul pode orgulhar-se da quantidade de feiras de livros promovidas
anualmente no estado, cerca de 130, em contraponto a quase 40 no estado de São
Paulo, que ocupa a segunda posição.
Lembrou que muitas dessas feiras não existiriam sem o apoio, a logística e
a infraestrutura do SESC. Sendo assim, a redução dos recursos repassados ao
Sistema S implica, necessariamente, uma supressão drástica das feiras de livros,
as quais se caracterizam como um movimento plural, no qual a literatura dialoga
com outras artes, como a música e a dança. Citou, como exemplo, a Feira do
Livro de Novo Hamburgo, onde se apresentara, na véspera, após a participação
de dois artistas locais. Concluiu afirmando que a luta para manter essas verbas no
estado é emblemática, e que espera que a Comissão possa estabelecer um diagnóstico e, a partir dele, fazer com que a valorização da cultura gaúcha venha de
baixo para cima, não de cima para baixo.
Endossou a fala de Cida Pimentel no sentido de que a postura atenta e zelosa
do Conselho Estadual de Cultura e da FAMURS é fundamental para a elaboração
do diagnóstico.
Shana Müller
Jornalista, cantora e apresentadora
Relatou uma visita feita à FAMURS, tempos atrás, logo após um episódio
ocorrido na Festa Nacional do Chimarrão – FENACHIM, em Venâncio Aires,
quando constatou que, com exceção do Grupo do Bola, todos os shows eram de
música sertaneja, o que causou grande estranhamento, não apenas aos artistas
ligados à música regional.
Aludiu a um determinado projeto submetido à chancela da Lei de Incentivo à
Cultura, no qual constavam os nomes de artistas regionais, provavelmente como
mera justificativa para a obtenção de recursos. Observou que esses artistas se
apresentaram num palco pequeno, com entrada franca, e seus nomes sequer constavam dos materiais de divulgação do evento.
Questionou, então, os critérios utilizados para aprovação de projetos culturais
que, mesmo burlando a lei, obtêm recursos que, na prática, serão destinados a
trazer artistas nacionais que garantam a bilheteria.
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Pirisca Grecco
Músico e assessor parlamentar do deputado Luiz Marenco
Propôs dois temas a serem debatidos pela Comissão Especial ao longo dos
120 dias de sua vigência:
a) em primeiro lugar, questionou a legalidade do “jabá”, gratificação que os
artistas pagam às rádios para que executem suas músicas. Advertiu que as emissoras, que recebem concessão da União para informar o povo e formar novos
cidadãos, estão comercializando a totalidade de sua programação.
b) Sugeriu, ainda, que o repasse do direito autoral também seja objeto de discussão. Cogitou que 80% dos veículos de comunicação não pagam direitos autorais aos artistas.
Concluindo, observou que, enquanto músicos e compositores de outros países
moram em palácios, ele, que tem no currículo oito prêmios Açorianos de Música
e três Calhandras de Ouro da Califórnia da Canção de Uruguaiana, aluga uma
quitinete no Centro Histórico de Porto Alegre.
Emerique Dias de Oliveira
Presidente da ONG Associação Estrela Gaúcha
Referiu um projeto que pretende, por meio da música, resgatar crianças e jovens da dependência química, bem como promover a união familiar. A Associação tenciona, também, levar a música a hospitais e lares para idosos.
Gilmar Pinto
Músico e produtor cultural / Movimento Cultural Darcy Ribeiro – MCDR
Exaltou o interesse da FAMURS em participar do processo de resgate da cultura gaúcha. Atuando como músico, jornalista e produtor cultural em São Leopoldo, acompanha a luta das invernadas de dança para chegar ao ENART, participação que demanda um investimento importante, cerca de R$ 500 mil.
Quanto à música sertaneja, inferiu que as leis de incentivo à cultura permitem
que os patrocinadores busquem apenas obter vantagem econômica nas contratações dos artistas.
Relatou que, em São Leopoldo, embora a participação dos artistas locais em
eventos seja garantida por coeficiente previsto em lei, o valor do cachê pago a
cada um é muito baixo. Considerou que a alta complexidade de algumas leis enseja a falta de investimento na cultura regional e aventou a possibilidade de participação dos secretários estaduais de educação, justiça e comunicação no debate.
Afirmou que muitos produtores são operários da cultura e que os artistas têm
de cuidar de toda a logística referente às suas carreiras, desempenhando várias
funções. Ponderou que, às vezes, o ativismo voluntário prejudica o profissionalismo e defendeu que se deve investir na formação cultural das crianças na escola.
Música é constante renovação.
Cada vez que alguém toca, traz ao mundo um novo som.
Daniel Barenboim, pianista, maestro e diretor musical argentino.
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Audiência Pública 02/12/2019 - 18h - Caxias do Sul

Foto: Mariana Pires

Maria Gorete do Amaral Gedoz
Diretora de Cultura e Educação do Conselho Consultivo da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul e Coordenadora do
Curso Superior de Tecnologia em Marketing e do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Comercial da Universidade de Caxias do Sul
Relatou que a Diretoria de Cultura e Educação do Conselho Consultivo da
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul realizou um grande
trabalho, ao longo do último ano, no sentido de conscientizar os empresários do
município de que o investimento em cultura é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico da região, uma vez que gera empregos e, ainda, agrega valor às suas marcas, conferindo às empresas uma vantagem competitiva
na sua atuação de mercado.
Comunicou que a Diretoria de Cultura criou, com o apoio do Instituto Elisabetha Randon, o Circuito de Arte e Cultura, que já está inserido no Guia de Caxias
do Sul, com o objetivo de mostrar para a comunidade os projetos dos artistas
locais, prestigiando as mais diversas formas de arte.
Acrescentou que o objetivo, agora, é levar essa proposta do Circuito às escolas e aos sindicatos que estão vinculados à Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços, a fim de buscar o reconhecimento e a valorização dos projetos artísticos
locais, que – reiterou – são fundamentais para a geração de empregos e o desenvolvimento socioeconômico do município.
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Magali Quadros
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul
Exaltou a proposição da audiência pública, que classificou como um espaço
de discussão e reflexão, e argumentou que é temerário não investir em uma área
com potencial tão promissor como a cultura, sobretudo nesse momento, em que a
situação econômica do estado é alarmante.
Destacou que a cultura sul-rio-grandense abrange a arte, a música, a dança,
os afazeres, as raízes, a própria identidade do povo gaúcho, contribuindo para
elevar sua autoestima nesses tempos difíceis. Ressaltou que a cultura gaúcha é
um produto nativo com grande potencial para gerar empregos e contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico do estado.
Apontou a necessidade de pensar políticas públicas, de propor ações sistemáticas, constantes, que possibilitem resultados a curto, médio e longo prazos.
Avaliou, enfim, que é preciso ouvir as necessidades de todos os envolvidos para
que se possam construir políticas públicas democráticas e consequentes, que realmente atendam às demandas de todo o estado.
Evandro Soares
Secretário Municipal de Cultura de Bento Gonçalves, atual presidente da
Fundação Casa das Artes e do Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura
do Estado do Rio Grande do Sul – CODIC, órgão vinculado à FAMURS
Referiu que, em Bento Gonçalves, estão em andamento várias políticas públicas relacionadas à cultura e revelou que, em novembro, o prefeito municipal participou da cerimônia de entrega do Prêmio Gestor Público 2019, quando recebeu
o Certificado de Reconhecimento pelo Fundo Municipal de Cultura: Cultura gera
desenvolvimento.
Relatou que foram assinados, recentemente, 22 convênios com proponentes
e produtores culturais, que receberão, no próximo ano, recursos do Fundo Municipal de Cultura para desenvolver o seu trabalho em diversas áreas, como música
e artes visuais.
Observou que, nos últimos anos, vem crescendo o reconhecimento de que a
cultura atinge todos os segmentos da sociedade e que, agora, consolida-se a percepção de que a economia criativa gera emprego e renda.
Referiu algumas conclusões da pesquisa realizada pela FAMURS, concluída
em julho de 2019 e que contou com a participação de 344 municípios gaúchos:
Apenas 30% dos municípios gaúchos têm um Sistema Municipal de Cultura;
Quanto ao órgão gestor de cultura, os resultados mostram que apenas 7% dos
municípios têm secretaria de cultura exclusiva; em 70%, a cultura está vinculada
a outras secretarias, como educação, turismo e esporte; em 20% dos municípios,
a cultura é representada por um departamento, e, em 3%, por uma coordenadoria;
51% não têm um conselho municipal de políticas culturais; 17% possuem legislação, que não funcionam; em 30%, as leis estão em vigor, e 2% não responderam;
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68% não dispõem de um fundo municipal de cultura, ou seja, não vão conseguir desenvolver, de forma plena, a sua política cultural.
Resumindo, concluiu que 70% dos municípios que responderam à pesquisa
não possuem um sistema municipal de cultura.
Afirmou que o CODIC/FAMURS trabalha para desenvolver mecanismos que
possibilitem mudar a triste realidade da cultura no estado. Considerou que, a
exemplo do que ocorreu no nível estadual, em que a Secretaria de Cultura foi
refundada, as políticas públicas funcionam de maneira mais eficaz quando as
secretarias municipais de cultura não estão atreladas a outras pastas.
Citou, como exemplo, uma determinada pessoa da área de educação que, mesmo respondendo, também, pela cultura, acreditava que esta existia apenas no ambiente escolar. Enfatizou que seu entendimento sobre cultura é muito mais amplo.
Avaliou que é preciso haver comprometimento, por parte dos prefeitos, para
que a cultura possa crescer de forma orgânica no estado. Salientou que a FAMURS está trabalhando no sentido de incentivar a criação de mecanismos de
instituições de cultura dentro dos municípios e referiu a proposta de alterações na
lei estadual de incentivo à cultura. Explicou que a proposição, que conta com o
apoio dos representantes dos municípios, prevê instrumentos que visam estimular
a criação de sistemas municipais de cultura¹, seja mediante lei de incentivo, que
poderá destinar 10% ao Fundo Municipal de Cultura, seja por meio de adesão ao
sistema estadual, que também beneficia os municípios.
Cogitou, ainda, a possibilidade de participação em editais do estado e das
prefeituras, que atribuem uma pontuação maior a quem adere ao sistema. Informou que estão sendo criados mecanismos para que os municípios possam buscar
recursos, e que prefeitos e dirigentes de cultura estão descobrindo essa possibilidade e demonstrando interesse em participar.
Mencionou uma discussão envolvendo o sistema estadual de cultura e a participação dos municípios na própria Lei de Incentivo à Cultura – LIC. Denunciou
um ataque aos municípios por buscarem esses recursos para realizar eventos representativos como a Festa da Uva, a Fenavinho e a Expobento.
Defendeu essa dinâmica alegando que, em muitos municípios, esses eventos
constituem a única possibilidade de fomento a toda a cadeia produtiva da arte e da
cultura gaúcha. Ponderou que é preciso fazer uma análise de como esses projetos
são encaminhados e a quem eles beneficiam.
Esclareceu que, ao falar sobre a cultura gaúcha, considera, também, as representações folclóricas de outras etnias, que devem ser valorizadas, na medida em
que também garantem a identidade cultural dos municípios.
Ressaltou que o CODIC acredita no valor da cultura como um investimento
que produz resultados em todos os âmbitos, sobretudo na geração de empregos
e de renda. Afirmou que a cultura está sempre em movimento, relacionando-se
com outras áreas, e observou que a Secretaria de Cultura não consegue realizar
um evento sequer sem o apoio das Secretarias de Meio Ambiente, de Mobilidade
Urbana e de Educação, pois tudo está ligado à cultura, que atua como motor propulsor do desenvolvimento social, cultural e humano.
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Questionado pelo presidente, explicou que o CODIC existe há 26 anos, pelo
menos, e manifestou seu reconhecimento à FAMURS por ter atendido à reivindicação da entidade, designando um representante técnico para a área da cultura,
o jornalista e compositor Vinícius Brito, responsável por dar suporte aos municípios. Sustentou, por fim, que é preciso avançar cada vez mais, estabelecendo
parcerias com a Secretaria e o Conselho Estaduais de Cultura, bem como com a
Assembleia Legislativa.
1 Nesse contexto, cabe referir a ação da Secretaria da Cultura, por meio da Instrução
Normativa SEDAC nº 02, de 25/10/2019, que “Estabelece a forma de Adesão dos Municípios ao Sistema Estadual de Cultura do RS”.

Maria Cecília Pozza
Secretária do Conselho Municipal de Política Cultural, Diretora de Cultura
e Educação da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul e
Diretora Administrativa do Instituto Cultural Taru
Parabenizou a Comissão por interiorizar e descentralizar a discussão. Destacou a necessidade de aprofundar o tema em Caxias do Sul, a fim de sensibilizar
os empresários locais acerca da importância socioeconômica da cultura. Revelou
que a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços trabalha, já há algum tempo, no
sentido de diversificar a matriz econômica do município, centrada basicamente
no segmento metalomecânico.
Questionou o arquivamento de um projeto de lei que propunha a redução do
percentual vigente na legislação do Pró-Cultura, que passaria de 25% para 10%.
Referiu que a Câmara de Indústria e Comércio realizou, na gestão anterior, uma
pesquisa com os empresários do município, os quais declararam seu apoio ao
novo percentual, que é igual ao do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da
Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul.
Argumentou que o novo percentual, mais justo, provocaria um incremento do
Fundo de Apoio à Cultura e lembrou que a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, surpresa diante da retirada do projeto de lei, enviou uma correspondência
à Assembleia Legislativa.
O presidente esclareceu que foi convidado, pelos deputados Edegar Pretto e
Zé Nunes, a participar da proposição do PL 234/2019 e que foi apenas comunicado, posteriormente, de que o projeto havia sido retirado pelos referidos parlamentares. Informou, ainda, que um projeto similar seria encaminhado à Assembleia
Legislativa pelo Executivo.
Maria Cecília Pozza salientou que, se um projeto cultural for encaminhado
pela pasta da Segurança Pública, a contrapartida será de 10%, ao passo que, se o
mesmo projeto for apresentado pela pasta da Cultura, o percentual será de 25%.
Reiterou que a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul
apoia a redução da contrapartida para 10%, medida que tornaria mais atrativa a
participação das empresas e, consequentemente, provocaria um aumento no volume de projetos culturais aprovados e no aporte ao Fundo de Apoio à Cultura,
movimentando a economia do município.
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Citou o rapper Chiquinho Divilas, que recebeu o Prêmio Brasil Criativo, na
categoria Música, em reconhecimento ao seu trabalho de combate à violência por
meio da cultura, no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias do Sul. Aludiu
a dois versos do artista – “Quem disse que cultura não é saúde / Quem foi que
disse que cultura não é educação” – para sustentar que é possível e necessário
valer-se da cultura para apoiar a saúde, a educação e a segurança.
Afirmou que a cultura induz mudanças na sociedade e promove a cidadania,
assinalando que a economia gerada pela cultura é a maior responsável pela horizontalização de renda no país.
Rafael Bueno
Vereador, representando a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação,
Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Caxias do Sul
Relatou que, na última sessão da legislatura anterior, foi aprovado, na Câmara
de Vereadores de Caxias do Sul, o Sistema Municipal de Política Cultural, e referiu que o município tem Conselho, Plano e Fundo Municipais de Cultura, mas
não há recursos disponíveis. Expôs que nenhum projeto foi aprovado no Financiamento da Arte e Cultura Caxiense – Financiarte, lembrando que o município
já teve mais de 100 projetos financiados.
Argumentou que, quando o município desperdiça um artista, que vai para o
mercado de trabalho, perde um capital intelectual que poderia estar na base, no
centro comunitário, na vila, dentro da escola, levando informação e cultura para
a juventude. Lamentou que os artistas locais não estejam sendo valorizados e criticou a decisão da prefeitura no sentido de gastar R$ 404 mil nas festividades de
final de ano, que inclui um laço gigante na fachada do prédio, enquanto as praças
da cidade estão vazias de artistas.
Rubia Frizzo
Ex-Secretária de Cultura de Caxias do Sul e ex-Secr. de Turismo de Gramado
Divulgou um novo projeto de cultura, o Primeiro Festival de Arte, Cultura e
Gastronomia de Caxias do Sul, no dia 8 de dezembro, na Praça das Feiras, Largo
da Estação Férrea, que é um sítio histórico tombado.
Referiu a história da mobilização de toda a cidade em torno do resgate do
prédio da Metalúrgica Abramo Eberle – Maesa, e destacou que a salvaguarda
desse patrimônio histórico de grande simbologia para o município deveu-se não
somente à beleza da arquitetura do prédio, de estilo manchesteriano do final dos
anos 1940, mas também ao fato de a Eberle, considerada um símbolo, a empresa-mãe da indústria metalúrgica do município, ter inserido Caxias do Sul no mapa
do Brasil e do mundo.
A Eberle aderiu ao programa AJUSTAR/RS, que permitia a entrega de patrimônio ao governo como pagamento de tributos devidos. Caxias do Sul formou
uma grande mobilização, composta por todas as forças vivas do município, representantes da Câmara de Vereadores, de várias secretarias municipais envolvidas,
da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, da Universidade de Caxias do Sul,
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das Faculdades da Serra Gaúcha, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas, da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, da União das Associações de Bairros, do
movimento sindical, entre outros, que acabou sensibilizando o governo estadual,
que, tendo aprovado o plano de uso e gestão apresentado para o espaço, submeteu
à Assembleia Legislativa a restituição do patrimônio ao município.
Destacou que, conforme consta no projeto aprovado, o uso do espaço de 50
mil metros quadrados de área coberta será público e cultural. Afirmou que as
pessoas não querem prédios vazios e ponderou que “uma cidade sem cultura seria
apenas um dormitório”.
Avaliou que, quando se fala em democracia, em participação, nada mais justo
do que ouvir os interessados na área, pois, dentro do gabinete não é possível saber
quais correções de rumo precisam ser adotadas. Considerou que um plano para
dez anos precisa ser reavaliado, corrigido, atualizado de acordo com as novas tecnologias, os novos suportes, e que não se deve desanimar quando ocorre um momento de estagnação ou de aparente retrocesso. Defendeu a importância da união
da militância em prol da causa maior, que é a construção de uma cidade melhor.
Referiu ter participado da comissão que elaborou o projeto que rendeu a
Caxias do Sul o título de Capital Brasileira da Cultura em 2008. Registrou que foi
presidente do Conselho Municipal de Cultura duas vezes, quando foi formulado
o Plano Municipal de Cultura, que está prestes a completar dez anos. Destacou
que o Plano de Caxias do Sul, o primeiro a ser implementado no Brasil, tornou-se
uma lei, uma cartilha que norteia as ações do município em relação à cultura.
Referiu que, no seu último ano de gestão, foram aprovados 71 projetos de
Financiarte, que consiste num fomento para projetos culturais de forma orçamentária, tendo sido aplicados cerca de R$ 2,7 milhões, divididos em muitas frações,
pois cada um dos projetos aprovados envolvia 20, 30 pessoas.
Observou que esses valores vão para o mercado, para o pagamento de despesas como a escola dos filhos. Assinalou que a população, em geral, não pode se
dar o luxo de comprar ingressos caros, como acontece em países que apresentam
um nível mais avançado de desenvolvimento econômico.
Ressalvou que, em relação ao desenvolvimento cultural, o Brasil supera muitos outros países. Indicou que a indústria criativa é, hoje, um dos segmentos que
mais precisam ser observados e citou, como exemplo, o Japão, que promove cursos para a população se tornar mais criativa, uma vez que outras barreiras – áreas
mais técnicas – já foram superadas.
Ponderou que o povo brasileiro já nasce criativo e exaltou a diversidade existente no país, seja na gastronomia, nas artes, na música. Considerou que a música é sempre a primeira das artes, presente em nossas vidas desde as canções
de ninar, uma vibração que nos une a todos.
César Casara
Pianista integrante do quarteto de música instrumental Yangos
Ressaltou que o grupo Yangos já se apresentou em vários países, divulgando a
cultura do município e do estado, tendo sido indicado ao Grammy Latino.
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Manifestou sua desesperança em relação às reuniões como a própria audiência
pública, em que, segundo seu entendimento, há muita discussão, mas pouco resultado, mas revelou sua esperança de que a Comissão Especial capitaneada pelo
deputado Marenco consiga transformar as audiências públicas em encontros produtivos, capazes de criar ações efetivas que possibilitem ao artista ter um palco,
além de credibilidade e um horizonte um pouco mais tranquilo, no sentido de não
depender tanto de projetos.
Avaliou que todos já conhecem o poder da cultura, por isso o esforço em destruí-la, e concluiu declarando sua esperança em cada membro da comunidade que
ainda aceite um pouco do diferente, do complicado, pois, a seu ver, a vida está
simplificada demais, de um jeito empobrecido.
Deputado Luiz Marenco
Presidente
Esclareceu que a Comissão realizará audiências públicas em mais alguns municípios do estado, e que a última, em Porto Alegre, contará com a presença dos
secretários de cultura da Bahia e de Pernambuco, que compartilharão experiências que visem gerar não apenas economia, mas, também, proteção à cultura
regional sul-rio-grandense, à aldeia dos gaúchos, que foi culturalmente invadida.
Raul Sartor Filho
Artista prateiro
Explicou que a prataria, datada do ano de 1600, é mais antiga, no Brasil, que
a ourivesaria. Documentos indicam que o prateiro era responsável por confeccionar os ornamentos que enfeitavam o interior das igrejas. Relatou um breve
histórico sobre a prataria, desde o ano 850 a.C. até o início do século 19, quando
começaram a se instalar, na Argentina e no Brasil, casas importadoras de material
bélico e prataria crioula, provenientes da Alemanha, França e Inglaterra.
Uma delas iniciou como funilaria, em 1896, e acabou se tornando, em 1904,
a já referida Metalúrgica Eberle, que se instalou em Caxias do Sul, produzindo
peças de cunho gaúcho que ainda hoje adornam luxuosas pilchas.
Referiu que iniciou suas atividades como guasqueiro no ano 2000, confeccionando peças para o homem do campo. Três anos depois, desenvolveu sua primeira peça de prata. Revelou que, utilizando técnicas variadas e resgatando os
antigos estilos da prataria luso-brasileira, transforma o couro cru, a prata e o ouro
em peças artísticas, o que lhe permitiu desenvolver características próprias, conquistando seu espaço no mundo da arte. Premiado em dois dos maiores eventos
da cutelaria do país, como melhor prataria em faca, foi, ainda, o primeiro estrangeiro – e brasileiro – a expor em um dos maiores encontros de prateiros da Argentina. Suas peças estão espalhadas em locais como Omã, no Oriente Médio, Texas
e Nova York, nos Estados Unidos, Barcelona, na Espanha, Lugano, na Suíça, bem
como na Argentina, no Uruguai e em Dubai.
Observou que a prataria gaúcha já foi retratada, inúmeras vezes, em letras
musicais, poesias, biografias e livros, além de figurar entre peças de museus –
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evidências de que essa arte fomentou o setor cultural por um longo período, antes
de entrar em decadência, a exemplo do que ocorreu em outros tantos setores.
Enunciou que, visando resgatar, promover e difundir a arte da prataria do Rio
Grande do Sul, foi criada, em 2017, a Escola de Artes Santo Elói, iniciativa de
Darci Poletto, criador e ex-presidente da Fundação Casa das Artes de Bento Gonçalves, e Evandro Soares, atual Secretário Municipal daquele município. Informou que alguns dos 40 alunos já formados atuam como profissionais, enquanto
outros desempenham a função para complementar sua renda familiar.
Mencionou, ainda, a realização do Encontro Internacional de Prateiros, que
reúne os ex-alunos da escola, bem como profissionais estrangeiros, promovendo
um intercâmbio cultural, e que, já em sua segunda edição, tornou-se o maior
evento da América Latina no setor, considerando-se a quantidade de obras expostas, bem como o número de países participantes, que, em 2019, foram seis.
Fez referência, a seguir, a obras que retrataram a prataria: as biografias de Antônio de Sousa Netto e Afonso José de Almeida Corte Real, o documento “Viagem ao Rio Grande do Sul”, escrito em 1845 pelo belga Alexandre Baguet, e o livro “Reminiscências da Campanha do Paraguai”, do General Dionísio Cerqueira.
Por fim, considerou que “a prataria não só faz parte de nossa história, como
já é parte de nossa cultura”. Elogiou a proposição do deputado Luiz Marenco e
encerrou com uma frase do escritor Nildo Lage: “A cultura de um povo é o seu
maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir que as novas gerações não vivam sob as trevas do anonimato.”
Luciano Balen
Músico, compositor e produtor cultural do Festival
Brasileiro de Música de Rua, atua no Colegiado Setorial da Música,
na Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – Comic,
em dois programas de rádio, no projeto Cultura Hip Hop nas
escolas e na avaliação do fomento à cultura nos estados do Ceará e da Bahia
Classificou como equivocada a perspectiva de muitas pessoas, que veem o
fomento à cultura como uma assistência ao artista, o qual, a propósito, vem sendo
vítima de um discurso maldoso. Defendeu que as medidas de incentivo visam
levar a cultura aonde mais se precisa dela, fazendo com que ela chegue aos jovens antes das drogas e das armas, oferecendo-lhes a oportunidade de conhecer
expressões artísticas diversas e proporcionando-lhes um dos principais direitos
do cidadão, que é o livre acesso à cultura.
Argumentou que ninguém questiona o financiamento concedido às empresas
que constroem estradas, mas há sempre controvérsia quando se fala em custear a
cultura, que é um instrumento fundamental na construção da estrada que conduzirá a juventude para o futuro.
Observou, em relação à cadeia produtiva da música e da cultura, que não participam
da discussão as empresas, que ficam com 50% dos recursos destinados aos projetos
culturais, para locar tendas, palcos, geradores e equipamentos de luz e som, enquanto
os 50% restantes são divididos entre produção, gestão, tributos e pagamento de artistas.
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Informou que, segundo dados obtidos no Portal do Empreendedor, do Governo Federal, Caxias do Sul tem mais de 350 CNPJs ligados à música e ao ensino
de música, bem como mais de mil CNPJs associados à economia criativa. O município tem, ainda, um dos melhores luthiers do país e a Universidade de Caxias
do Sul, que tem uma história de tradição e formação do Curso de Música.
Reportando-se ao estudo sobre economia criativa no Rio Grande do Sul, realizado pelo pesquisador Tarson Núñez, revelou que 8% do total de postos de
trabalho no estado estão relacionados à economia criativa, setor que emprega
mais que a construção civil.
Fez saber que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura – Unesco considera a cultura como um dos quatro pilares do desenvolvimento sustentável, ao lado do econômico, do social e do ambiental. Comentou que
86% dos 111 países que possuem plano de desenvolvimento formalizado citam a
cultura no documento, e que, em Caxias do Sul, o plano está sendo ignorado.
Esclareceu que não é o turismo que sustenta a cultura: ao contrário do que
muitos supõem, a cultura é que desenvolve o turismo, quando, por meio das leis
de incentivo, injeta recursos no setor. Acrescentou, ainda, que turismo sem cultura é mero passeio, entretenimento ou descanso.
Comunicou que apenas 0,3% do total de R$ 9,6 bilhões em isenções e incentivos concedidos no Rio Grande do Sul, no ano de 2019, foram destinados à
cultura.
Questionou por que tantas pessoas se opõem aos incentivos à cultura, que
representam tão pouco percentualmente, e afirmou que essa oposição se estende
aos efeitos libertadores da cultura, que é, na verdade, um antídoto contra tudo isso
que está posto.
Apontou a necessidade de um plano factível, inclusivo, produtivista, democrático e capacitador, tanto no sentido das aptidões técnicas e criativas, como
no que se refere à gestão e análise, um plano sincronizado com o tempo atual e
harmonizado com aqueles que não conseguem pagar por cultura.
Chamou a atenção para o fato de que uma grande parte dos projetos culturais
financiados pelo Estado tem como público-alvo principal pessoas que podem pagar por cultura. Argumentou que a democratização do acesso à cultura e do fazer
cultural não deve ocorrer por meio de mecanismos, mas sim pela ampliação da
consciência.
Acrescentou que o plano precisa, também, ter bases fortes nas raízes e ancestralidades regionais e que, caso seja novo, vanguardista, experimental, que não
negue seu passado, mas, ao contrário, que saiba de onde veio.
Observou que o ecossistema da música é composto por músicos, disc jockeys, produtores de shows, produtores musicais, luthiers, lojas de instrumentos
musicais, casas e bares com apresentações musicais, rádios, escolas de música e
professores particulares, além de empresas de locação de som, luz e estruturas
das mais diversas. Exaltou o fato de a cultura fazer parte, pela primeira vez, do
plano de governo de um governador, que acredita que a cultura é uma ferramenta
de cidadania.
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Concluiu convidando a categoria a “milonguear o jazz, como fez a Yangos, ou
abagualar o Hip Hop, como fez Chiquinho Divilas”.
Explicou, ainda, que o projeto Hip Hop nas Escolas é aberto à compreensão de
todas as linguagens e que, em cada uma das turmas, sempre havia algum menino
que pedia para tocar a gaita do músico Rafael De Boni. Considerando que nas
periferias de Caxias do Sul coexistem a cultura Hip Hop, o funk e muita música
gaúcha, reiterou o convite para que os artistas se deem as mãos e, independentemente do gênero musical, trabalhem juntos, cada um no seu segmento, “defendendo a aldeia”.
Lembrou, por fim, que Caxias do Sul é o local de nascimento do músico tradicionalista Adelar Bertussi, do grupo Os Bertussi. Alegou que, na perspectiva
da música nacional, a história da família de músicos caxienses é tão importante
quanto a de Luiz Gonzaga.
Jeanine Pacholski
Coordenadora de Responsabilidade Social do Instituto Elisabetha Randon
Endossando a fala da ex-Secretária Rubia Frizzo, afirmou que uma cidade sem
cultura seria uma cidade-dormitório.
Explicou que, como especialista em sociologia do trabalho, defende e discute
muito a questão do capital social de uma comunidade. Aludiu a um estudo realizado na década de 1990, que indicou que as cidades-dormitório são mais violentas em razão de seu baixo capital social.
A pesquisa comparou as cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, que apresentava, na época, a menor taxa de homicídios do país, e Serra, no Espírito Santo,
considerada uma cidade-dormitório, que ocupava a posição oposta, a de mais violenta do Brasil. A fim de exemplificar o conceito de capital social, relatou que, em
Natal, ao perceberem, durante os passeios com turistas, alguma movimentação
suspeita, um indício de assalto, os condutores de buggies entravam em contato,
por meio do rádio comunicador, com outros condutores, alertando-os para que
também ficassem atentos, caso fosse necessário acionar a polícia.
Alegou que o capital social é construído por pessoas que se preocupam com
coisas que vão além de seu próprio mundo, que compreendem que tudo o que
acontece à sua volta as afeta. Afirmou que as pessoas, de modo geral, são socialmente míopes, pensam que estão seguras em seu pequeno mundo, morando em
casas cercadas por grades, vigiadas por câmeras e dirigindo carros blindados,
mas, ao colocarem os pés na rua, são vítimas da sociedade com a qual não criaram
laços comunitários e para a qual viraram as costas.
Assinalou que cidades sem cultura, sem vida, sem fortalecimento de vínculos
são, de fato, mais violentas, e que, se o país está como está, é porque a sociedade
excluiu do debate temas importantes como a cultura, que serve de instrumento
para resgatar a história, os vínculos e os valores de uma comunidade.
Reportando-se ao conceito de “síndrome do cachorro vira-lata”, emprestado
da economia, observou que a cultura gaúcha se sente diminuída por causa da
formação agrícola, que é – asseverou – o que está mantendo a economia do país.
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Lamentou que crianças gaúchas em idade escolar, assistidas por projetos sociais, valorizem músicas de outras regiões, sobretudo porque a cultura gaúcha
perdeu o espaço que ocupava nas décadas de 1980 e 1990, quando os vários
festivais fomentavam as economias locais e geravam muita renda a todos os que
viviam desse setor.
Avaliou que é chegado o momento de resgatar esse espaço e defendeu a contrapartida de 10% na LIC estadual, medida que incentivaria as empresas a contribuir muito mais para o setor cultural. Calculou que, em Caxias do Sul, a área
social receberia, a título de doações dedutíveis do imposto de renda, sem previsão
de contrapartida, R$ 13 milhões possíveis, de pessoas físicas, e apenas R$ 3 milhões de pessoas jurídicas. Argumentou que, no caso de uma lei que estabelece
25% de contrapartida, é muito mais difícil convencer o empresariado a contribuir,
considerando todos os encargos já existentes.
Mencionou o impacto da Lei Bepe, de Ponta Grossa, no Paraná, a qual autoriza
a prefeitura a conceder benefício fiscal a incentivadores culturais no município:
cada R$ 100 mil aos quais o governo municipal renunciou geraram R$ 2 milhões
em recursos circulando no município. Concluiu ratificando a fala do presidente,
no sentido de que é preciso ser mais ufanista em relação à cultura local e nacional.
A Diretora de Cultura e Educação da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Maria Cecília Pozza esclareceu que a Lei Bepe, acima
referida, segue a mesma lógica da legislação que criou o Financiarte, considerada
inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal atribui apenas aos Estados
e ao Distrito Federal a possibilidade de vincular a fundo estadual de fomento à
cultura um percentual de sua receita tributária líquida, para o financiamento de
programas e projetos culturais.
Ou seja, leis municipais de fomento à cultura associadas à renúncia fiscal estão
sempre sujeitas a Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIN) encaminhadas
pelo administrador público. Afirmou, enfim, que, considerando o quanto é difícil
alterar a Constituição Federal, é preciso buscar outras formas, outros mecanismos
de incentivo à cultura no âmbito municipal.
Jó Arse
Ex-vereador de Caxias do Sul
Informou que o município tem 87 entidades tradicionalistas, todas com CNPJ,
conferindo a Caxias do Sul o título de capital mundial dos CTGs.
Avaliou que os festivais são a indústria da música e da poesia de raiz, que resgatam, de fato, a cultura gaúcha. Além disso, ponderou que a dança e a tradição
campeiras também contribuem para alavancar a economia.
Considerou que a cultura realiza um trabalho socioeducativo e impulsiona o
turismo. Revelou que, no ano de 2014, com o incentivo do poder público, Caxias
do Sul recebeu, na Semana Farroupilha, mais de 300 mil pessoas, que assistiram
às apresentações de mais de 60 artistas locais.
Citou, também, o Festival Cesar Passarinho, que teve, em sua última edição,
mais de 550 músicas inscritas. Afirmou que cada edição da Semana Farroupilha
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gera mais de 300 empregos temporários, bem como investimentos significativos.
Mencionou a existência de uma lei estadual que atribui às prefeituras a organização e a coordenação das festividades da Semana Farroupilha em seus respectivos municípios, e criticou a decisão da prefeitura de Caxias do Sul, que agora
cobra aluguel para a realização do maior evento alusivo à cultura tradicionalista
gaúcha.
Endossou o apoio à redução da contrapartida da LIC para 10% e sugeriu que a
medida seja implementada nos três níveis – municipal, estadual e federal.
Observou que a cultura retira as pessoas das ruas, das drogas, bem como agrega famílias e comunidades. Lamentou a ausência de representantes do segmento
de fornecedores de estruturas para eventos e manifestou sua expectativa de que
a atual administração municipal mude sua visão em relação à importância da
cultura.
Exaltou a iniciativa da Comissão, esperançoso de que o relatório final possa
contribuir de maneira efetiva para o crescimento da cadeia produtiva da música
e da cultura gaúcha.
Pirisca Grecco
Músico e assessor parlamentar
do deputado Luiz Marenco
Refletiu sobre a função social dos CTGs, os quais poderiam – a seu ver – firmar-se como órgãos de acolhimento, de assistência social, de inclusão. Citou o
exemplo da empresa Uber, que uniu os que precisavam de carona aos donos de
veículos ociosos. Observou que há muitos CTGs fechados, com seus tetos desmoronando, enquanto, do outro lado da rua, mora uma jovem que não atende aos
padrões estéticos exigidos pela entidade. Advertiu que essa restrição pode levar à
perda de bons artistas – músicos e bailarinos.
Anderson Barros de Oliveira
Músico e assessor parlamentar
da deputada Fran Somensi
Com relação aos eventos que ocorrem no estado, denunciou que, ano após ano,
invariavelmente são escolhidos sempre os mesmos músicos, geralmente amigos
do prefeito, dos vereadores ou do secretário. Defendeu que é preciso ampliar a
base para dar oportunidade a novos artistas e sugeriu a criação de um gatilho
legal que garanta a participação de músicos diferentes a cada ano no circuito de
rodeios, festivais, enfim, em todos os eventos financiados pelo dinheiro público.
Nesse sentido, propôs a criação de uma cota para novos artistas, a fim de democratizar o processo.
Cogitou a possibilidade de os organizadores utilizarem a internet para realizar
uma pesquisa junto à comunidade, a quem caberia escolher os artistas a serem
contratados para cada evento. Argumentou que a sociedade, que é quem paga a
conta, deveria ter o direito de decidir a quais shows prefere assistir.
Avaliou que é preciso ter um olhar diferenciado em relação à cultura, visan43
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do um processo de democratização. Destacou que, ao trabalhar aspectos físicos,
emocionais e sociais, os CTGs contribuem para que seus membros tenham uma
autoestima diferenciada. Reclamou apoio a essas entidades tradicionalistas, que,
na sua maioria, estão perecendo, enquanto uma minoria gasta até R$ 100 mil para
participar de um único evento.
Alegou que, atualmente, nos musicais de invernada, contrata-se uma pessoa
que, ao chegar ao CTG, estabelece uma política com o instrutor e a patronagem
e, então, traz seus amigos para tocar, preterindo, assim, os músicos – geralmente
novos – que já fazem parte da identidade da casa.
Explicou que esse comportamento corrobora a lei da oferta e procura: quando
há poucas bandas para tocar em musicais de invernada, seja o estilo Enart ou
Campeiro, o cachê se eleva.
Relatou que foi sugerida à Secretária Beatriz Araújo uma ação da Secretaria
de Cultura no sentido de ministrar, nos CTGs e nas Coordenadorias, cursos sobre
a execução do projeto LIC, o qual considera extremamente burocrático. Observou que quem realiza um projeto passa três ou quatro anos envolvido em prestação de contas e outros procedimentos documentais.
Reconheceu que, quando se lida com dinheiro público, é preciso ter um controle rígido, mas sustentou que há alguns pontos que podem ser revistos, tanto
em leis municipais como estaduais, a fim de tornar o acesso menos complicado.
Ponderou que o patrão de um CTG ou o dono de uma banda iniciante não dispõem de tempo para passar o dia todo correndo atrás de documentos, tampouco
de dinheiro para pagar um produtor cultural.
Enfim, cogitou que deve haver ferramentas que possibilitem a participação
desses artistas e que, ao mesmo tempo, proporcionem trabalho aos produtores.
Adriana Souza
Estudante de licenciatura em Educação do Campo
Destacou que o Rio Grande do Sul é reconhecido como o único estado brasileiro que sabe cantar o próprio hino e comentou, desapontada, que esteve no Mercado Público, em Porto Alegre, onde se deparou com um grupo de turistas que
estava com dificuldade de encontrar lembranças típicas do estado para comprar.
Avaliou que, se houvesse algum incentivo, muitas famílias, muitos artesãos
poderiam ganhar dinheiro confeccionando esses objetos.
Natural de Santana da Boa Vista, lamentou que os festivais de música nativista, outrora frequentes, tenham dado lugar à violência naquele município, onde
observa, agora, jovens ociosos, sem qualquer estímulo em relação à cultura.
Adelar Borge
Radialista e graduando do curso de História
Afirmou que a Secretaria de Cultura tem um papel fundamental no que se
refere a levar a cultura aos cidadãos da periferia e do campo. Fundador do Piquete Garrão de Potro, em Farroupilha, e da segunda escolinha tradicionalista
registrada no estado, pediu o apoio dos vereadores para seus projetos culturais,
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entre eles a web rádio Mais Gaúcha, que, aberta a todos os artistas, visa difundir
o tradicionalismo em todos os lares.
Endossou a fala do músico Anderson Barros de Oliveira em relação à profissionalização dentro das entidades: professor de dança formado no 35 CTG, criticou os valores vultosos pagos, atualmente, a alguns poucos instrutores, membros
de um grupo restrito. Defendeu, por fim, a união de todos no sentido de levar a
cultura para os bairros, as comunidades do interior e as salas de aula.
Rodrigo Morales
Músico e compositor
Observou que a cultura está associada não apenas à economia, mas, também,
à saúde, à educação, ao desenvolvimento social e ao humanismo. Defendeu que a
música e as artes – plásticas e cênicas – devem ser inseridas no conteúdo programático das escolas, como uma ferramenta de inclusão social.
Relatou sua participação, em 2019, no projeto Hip Hop nas Escolas e no Festival Música de Rua. Contou a história de um adolescente de cerca de 14 anos, que
assistia, consternado, à oficina de break dance e, ao ser indagado quanto a estar
inscrito em alguma das atividades, respondeu que estava participando da oficina
de pró-atividade, pois, embora ele soubesse dançar aquele estilo, não dispunha de
um calçado em boas condições de uso, fundamental para um dançarino.
Morales traçou um paralelo entre o referido adolescente e a natureza elitista
do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que – afirmou – se tornou inacessível
aos moradores das comunidades. Questionou quanto custa, hoje, manter um filho
numa invernada de um CTG, qual o preço de uma pilcha, quanto cada entidade
paga para participar de um rodeio.
Considerou que as entidades tradicionalistas deveriam abrir suas portas para
contribuir, não como assistencialismo, mas como assistência humanizada, no sentido de colaborar para que cada cidadão tenha um prato de comida. Mencionou
os projetos caxienses Pescar, da Fundação Marcopolo, e Florescer, do Instituto
Elisabetha Randon, que utilizam a música como ferramenta de inclusão social.
Revelou que atua, como voluntário, junto a crianças em situação de vulnerabilidade, nos bairros Euzébio Beltrão de Queiróz, Colina do Sol e Santa Corona,
e avaliou que esse trabalho precisa alcançar uma dimensão maior, pois os ativistas sociais estão enfrentando grandes dificuldades. Referiu, também, um projeto
dentro de uma casa espírita, que promove a evangelização por meio da arte, da
música. Destacou o evidente crescimento da autoestima das crianças e dos adolescentes que conseguem se inserir no contexto de sociedade, a qual, infelizmente, é muito consumista.
Reiterou a importância da música e das artes como ferramentas de inclusão
social, tanto nas escolas – municipais e estaduais – como dentro do movimento
tradicionalista. Ponderou que só haverá mais gente frequentando os CTGs se as
crianças tiverem acesso a essa cultura. Alegou que um fator cultural não muda da
noite para o dia – a mudança ocorre com base na educação, que deve caminhar
sempre ao lado da cultura.
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Autodefinindo-se como cantor nativista e rapper, recitou os versos: “O payador e o rapper são mais que almas irmãs / que filosofias vãs, utópicas e lamentos
/ são tranças do mesmo tento / teimando em ser liberdade.” Concluiu ressaltando
que “precisamos de liberdade de consciência para que possamos, no futuro, ter
uma sociedade melhor.”
Robison Boeira
Músico
Salientou que muitas empresas desconhecem a dinâmica de um projeto cultural e afirmou que é preciso criar uma maneira de esclarecer os empresários nesse
sentido, para que possam, assim, valorizar e incentivar os projetos culturais.
Lembrou a importância da presença dos CTGs dentro das escolas estaduais,
na época em que ainda era um estudante, e lastimou que essa influência tenha
desaparecido ao longo do tempo.
Relatou que, após realizar um show, no município de Bento Gonçalves, meses
atrás, foi abordado por turistas cariocas, que, mesmo já tendo visitado a cidade de
Gramado cinco ou seis vezes, nunca haviam assistido a uma manifestação artística da cultura gaúcha, com música regional e fogo de chão. Então, contentes com
o espetáculo que acabaram de presenciar, questionaram por que o Rio Grande
do Sul não explora economicamente essa riqueza cultural. O músico referiu que,
constrangido, não soube responder à pergunta².
Prosseguindo, apontou que as pizzarias e churrascarias gaúchas não tocam
música regional e mencionou que, na cidade argentina de Corrientes, onde se
realiza a Fiesta Nacional del Chamamé, uma lei garante ao referido estilo musical
a reserva de 30% da programação das rádios.
Comentou que também realiza trabalho social há mais de 20 anos e endossou
a importância de levar a arte e a cultura gaúcha para dentro das entidades carentes
e das escolas, pois a música é transformadora.
² Sobre essa questão, convém ler, em Visitas Técnicas, a entrevista realizada com o
tradicionalista Douglas Ferreira.

Vorni Prestes
Conselho Diretor do MTG
Lembrou que o movimento tradicionalista organizado e, principalmente, a Semana Farroupilha nasceram em 1947, no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto
Alegre, com o Grupo dos Oito, tendo à frente Barbosa Lessa e Paixão Côrtes. Assim, considerou que, se o movimento organizado nasceu dentro de uma escola, as
entidades tradicionalistas devem, sim, estar de portas abertas para a comunidade,
como, de fato, estão – asseverou.
Quanto aos grupos restritos, referidos anteriormente, afirmou que existe uma
preocupação nesse sentido e citou, como exemplo, uma discussão acerca da viabilidade da participação de instrutores de grupos na comissão de avaliadores do
Enart. Explicou que cada entidade tradicionalista deve ter, no mínimo, quatro
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invernadas: a cultural, a artística, a campeira e a social; caso contrário, não pode
ser considerada uma entidade plena.
Reconheceu que uma pilcha custa caro, mas justificou que a vestimenta é exigida apenas para os grupos de dança, que estão cultivando a história, a cultura e o
folclore do Rio Grande do Sul. Salientou que as entidades também proporcionam
aos membros da invernada a possibilidade de promover jantares que visam angariar fundos para a aquisição das próprias pilchas.
Por fim, enfatizou que não é o MTG que cria regras e leis e lembrou que
qualquer cidadão pode apresentar um projeto de lei na Assembleia, o qual será
submetido à discussão nas convenções e nos congressos do MTG.
Foto: Mariana Pires

Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe,
a sociedade, por mais perfeita que seja,
não passa de uma selva.
É por isso que toda a criação autêntica
é um dom para o futuro.
Albert Camus (1913–1960) escritor, filósofo,
romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino.
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Audiência Pública 02/03/2020 - 18h - Santa Maria

Foto: Vinícius Conrad

Claiton Rossa da Rocha
Responsável pelo Departamento Artístico do CPF Piá do Sul
Destacou que a cultura é um bem garantido pela Constituição Federal, assim
como o direito à vida, à saúde e ao lazer, e que todos os que dela desfrutam também precisam protegê-la.
Afirmou que os gestores de entidades tradicionalistas – incluiu-se nesse grupo – não sabem como administrar o produto riquíssimo que têm nas mãos e que
movimenta milhões de reais na economia local, estadual e nacional. Defendeu,
nesse sentido, que a gestão das referidas entidades deve ser, necessariamente,
profissionalizada.
Revelou que, dentre as mais de 30 entidades tradicionalistas filiadas ao MTG,
pode-se contar nos dedos de uma mão quantas são efetivamente atuantes. Acrescentou que várias já fecharam suas portas, graças a inúmeros problemas, entre os
quais a gestão ineficiente. Reiterou que as entidades precisam, obrigatoriamente,
passar por um processo de profissionalização, a fim de se tornarem caixas de ressonância para a cultura e a música gaúchas.
Argumentou que o posto de patrão de uma entidade exige um conhecimento
básico de gestão, tendo em vista que o CTG, hoje, possui personalidade jurídica
junto ao poder público e, portanto, deve ser administrado como uma empresa
que contrata prestação de serviços relacionados à cultura. Comentou que a nova
gestão do Centro de Pesquisas Folclóricas – CPF Piá do Sul está em busca de profissionalização, a fim de evitar que as portas da entidade também sejam fechadas.
Ressaltou que o Centro é tetracampeão estadual do Enart, maior festival de
arte e cultura da América Latina, e tricampeão do JuvEnart, evento promovido
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pelo CTG Sentinela da Querência. Além disso, atua como organizador e promotor de dois dos maiores eventos tradicionalistas de suas categorias no estado – o
FESTMIRIM, para crianças de até 14 anos, e o já referido JuvEnart, destinado
aos jovens.
Apresentou, a seguir, dados referentes à edição de 2019 do FESTMIRIM, que
foi realizado em um final de semana, de quinta-feira a domingo.
Estiveram em Santa Maria 3.510 pessoas, organizadas em 80 delegações.
Eram 2004 concorrentes, representando 67 cidades – duas delas paranaenses.
Considerando-se um acompanhante por criança e o total de três refeições diárias,
calcula-se que, desde a saída até o retorno à sua cidade de origem, essas pessoas
movimentaram, apenas com alimentação, R$ 432,8 mil.
Explicou que todos os CTGs que se propõem participar do FESTMIRIM, que é
considerado o festival estadual da dança mirim, realizam uma pré-estreia na própria
entidade, mostrando à comunidade o trabalho que será apresentado em Santa Maria.
Informou que os gastos dos peões com a pilcha nova e a roupa de passeio,
confeccionadas especialmente para o evento, somaram R$ 899 mil. Os vestidos
das prendas perfizeram mais R$ 1.005.000,00. Assim, obteve-se o total de R$ 1,9
milhão somente com o item vestuário.
Apontou, na sequência, que cada grupo encomenda a um compositor a música
de entrada e a de saída de sua apresentação, bem como confia a um profissional
especializado a criação das coreografias. São duas músicas e duas coreografias
para cada um dos 80 grupos, investimentos que alcançaram, no FESTMIRIM, R$
320 mil.
Referiu que os músicos que acompanham as apresentações são contratados
pelos grupos para atuar desde a pré-estreia. Considerando-se que cada músico cobra, em média, R$ 250 por apresentação, chega-se a mais R$ 167 mil investidos.
Os gastos com os professores que treinaram os 80 grupos durante o ano foram
estimados em R$ 768 mil. Enfim, somando-se todos os números relacionados e
desconsiderando-se o que foi gasto nos estandes do evento, os quais comercializam produtos e serviços como camafeus, bordados, facas, pilchas e pastéis, entre
outros, concluiu-se que os grupos investiram, em uma única edição do FESTMIRIM, cerca de R$ 4,09 milhões.
Inferiu, então, que os três eventos da cultura gaúcha em Santa Maria – FESTMIRIM, JuvEnart e FESTXIRU – movimentam, juntos, mais de R$ 10 milhões
em investimento por parte dos grupos que vão a Santa Maria.
Elogiou a iniciativa da “bancada da bombacha”, que liberou R$ 3 milhões
para a cultura gaúcha, mas asseverou que, diante dos dados apresentados a partir
de um único evento, esse valor mostra-se insuficiente.
Denunciou que Santa Maria não dispõe de um espaço para abrigar os três
grandes eventos, que, conforme já referido, movimentam aproximadamente R$
10 milhões para a economia do estado. Esclareceu que, até a última edição, a
UFSM cedia seu Parque de Exposições para a realização dos festivais, mas, por
questões administrativas e políticas, a cessão do espaço para eventos externos
foi revogada. Assim, lamentou, não se sabe onde ocorrerão as próximas edições.
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Destacou, também, que o empresariado ainda reage com grande desconfiança
à abordagem de entidades que buscam recursos para investir em projetos culturais.
Avaliou que falta comunicação, por parte do poder público, no sentido de tornar mais transparentes e visíveis os mecanismos das leis de incentivo à cultura
e sugeriu ações diretas de conscientização, exposição e informação junto a órgãos
como a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, a Câmara de Comércio e Indústria
de Santa Maria – CACISM e o Conselho de Contabilidade, o qual pode esclarecer
os contadores acerca do processo.
Marta Zanella
Secretária de Cultura
de Santa Maria
Revelou ter sido, junto com seu marido, patroa do CTG Sentinela da Querência e afirmou que o JuvEnart é, hoje, um evento maior que o próprio Enart.
Quanto à falta de um espaço para abrigar grandes eventos, explicou que o
Centro Desportivo Municipal – CDM terá, após a finalização da quarta etapa,
capacidade para receber um público de 15 mil pessoas. Observou, porém, que é
preciso solucionar a questão do estacionamento no entorno do ginásio.
Exaltou a Lei nº 15.449, de 17 de fevereiro de 2020, que reduziu para 10%
o repasse ao Fundo de Apoio à Cultura, calculado sobre os valores destinados a
projetos culturais aprovados para captação de recursos, salientando que essa medida facilitará o desenvolvimento de muitas atividades culturais.
Estimou que não há falta de interesse, por parte dos empresários, no que se
refere ao incentivo à cultura tradicionalista, pois todos eles são ligados a algum
CTG – na sua visão, o que falta são projetos relevantes que sejam apresentados
com a devida clareza.
Salientou que existe grande empenho, por parte da Secretaria e do Conselho
Municipais de Cultura, no que se refere à formação para elaboração de projetos
e prestação de contas, iniciativa que torna os empresários mais confiantes para
investir seus recursos. Revelou que a Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria
prevê uma renúncia fiscal de R$ 1,68 milhão, e que existem, ainda, os valores
referentes às LIC estadual e federal.
Ressaltou que a cultura gaúcha é bela e rica, mas onerosa. Reconheceu que
os CTGs investem grandes somas mensais para manter os diversos grupos e defendeu, também, a profissionalização dos gestores das entidades tradicionalistas.
Sem desmerecer o aspecto campeiro da cultura gaúcha, o qual – admite – traz
grande retorno ao estado, destacou a importância do aspecto artístico, por meio
do qual os CTGs ensinam a crianças e jovens valores raros como respeito, disciplina e apreço pelas próprias raízes.
Enfatizou que a cultura gaúcha transforma a vida das pessoas e informou que
o município mantém vários projetos sociais. Concluindo, ponderou que, se as 33
entidades filiadas à 13ª Região Tradicionalista elaborassem um projeto social,
muitas crianças teriam um futuro melhor, longe da violência e das drogas.
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Luci Duartes
(Professora Tia da Moto)
Vereadora
Salientou que é preciso desenvolver um trabalho que possa elevar o município
de Santa Maria, berço de tantos talentos, ao patamar que merece. Afirmou que a
cultura gaúcha é muito rica e que poucos estados cultivam a mesma grandeza e o
mesmo amor por suas tradições. Declarou que os vereadores de Santa Maria estão
comprometidos em preservar as raízes do povo gaúcho, exaltou a iniciativa da
Comissão e, por fim, colocou-se à disposição para contribuir em prol da cultura
sul-rio-grandense.
Celita da Silva
Vereadora, representando
a presidência da Câmara Municipal
de Santa Maria, presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Lazer
Revelou que o Centro de Tradições Folclóricas Alma Gaúcha, entidade tradicionalista do qual é patroa, desenvolve um trabalho de inclusão social. Referiu
que todos os que atuam nessa área enfrentam as mesmas dificuldades e observou
que discussões como a audiência pública provocam reflexão sobre a importância
do tradicionalismo no dia a dia das crianças e das famílias.
Asseverou que todos os presentes estavam preocupados em preservar a cultura gaúcha e que, embora, às vezes, as forças se esgotem, todos acabam se reerguendo para continuar atuando pela causa. Ressaltou, enfim, a importância da
união de todos para defender essa cultura tão aguerrida.
Rose Carneiro
Chili Produções Culturais
Afirmando que é preciso democratizar o acesso à cultura, mencionou um aluno de uma escola pública de Santa Maria, Vinícius, que participa de um projeto
criado pela Chili em 2016, o qual lhe proporcionou a oportunidade de aprender
a tocar gaita. Hoje, aos 12 anos de idade, o menino tem um repertório de mais
de 50 músicas. Explicou que conheceu a dança gaúcha durante o ensino médio,
por meio de colegas que frequentavam CTGs, e que, ao perceber que o acesso
àquele meio não era democrático, criou o primeiro projeto, intitulado Arte e Cultura Gaúcha nas Escolas, o qual consistia em oficinas sobre a cultura gaúcha, que
envolviam vários aspectos, além da dança.
Interagindo com alunos de duas turmas, em duas escolas, ao longo de um
ano, percebeu que as crianças das escolas públicas conhecem muito mais sobre a
cultura de outros estados do que a do Rio Grande do Sul. Lamentou que, de um
modo geral, a cultura gaúcha seja lembrada apenas no mês de setembro. A criação
de projetos direcionados a esses alunos foi motivada, também, pela identificação
de seu filho com as atividades ligadas à cultura tradicionalista.
Referiu um projeto, financiado com recursos disponibilizados pelo Fundo de
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Apoio à Cultura – FAC estadual, que contemplou quatro municípios, ao longo de
seis meses. O grupo, composto por Ricardo Freire, Tuni Brum, Sérgio Rosa, além
de uma dupla do CTG Sentinela da Querência, responsável pelas danças, levava
às escolas várias faces da cultura gaúcha – os costumes, a música e a dança.
Citou, a seguir, um caso que lhe chamou a atenção. Em 2014, numa escola,
quando o grupo terminou a primeira apresentação do Gaúcho Brasileiro, um resgate de músicas a partir dos anos 1950, um adolescente de aproximadamente 15
anos, que vestia a camiseta de uma banda de rock, disse ao grupo que, embora
não gostasse da música nem da cultura gaúcha, “coisa de gente grossa”, ficou
emocionado porque estavam falando de sua história. Acabou, então, participando
de todas as oficinas propostas aos alunos daquela escola.
Ponderou que as crianças conhecem apenas o que lhes é mostrado e que é
impossível gostar do que não se conhece. Salientou que é preciso investimento
para que as pessoas se apropriem da sua cultura e que as crianças podem até não
gostar da cultura gaúcha, mas elas precisam ter acesso às suas raízes. Informou
que há 60 crianças na oficina de acordeom, mantida pela LIC municipal, e que,
antes de ensinar a tocar, Sérgio Rosa precisa, sempre, mostrar a música, totalmente desconhecida pelos alunos. Reiterou a importância de democratizar o acesso à
cultura e avaliou que a mudança na LIC estadual vai ajudar muito nesse processo.
Considerou que as empresas são fundamentais na sociedade, na medida em
que cada emprego gerado mantém uma família. Asseverou que muitas empresas
de Santa Maria investem em cultura e argumentou que, embora a redução da
contrapartida para 10% signifique muito, é preciso ir além. Explicou que não
sabe, dentre os projetos aprovados no Sistema Pró-Cultura, quantos efetivamente
levam a cultura gaúcha para as escolas, para onde ela precisa estar.
Mencionou um projeto realizado, durante três anos, na Escola Estadual Humberto de Campos, que fica dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo –
CASE. Destacou que a sensação de pertencimento criada pelo projeto naqueles
meninos, com idades entre 13 e 18 anos, faz uma grande diferença na dura realidade por eles enfrentada.
Avaliou que tanto a antiga Lei Rouanet como a LIC estadual e a LIC municipal foram criadas na década de 1990 para promover ações culturais de forma
democrática, sem visar o retorno financeiro, apoiando a cultura que não era veiculada pela grande mídia. Lamentou, porém, que esse objetivo inicial não seja o
que hoje se observa.
Concluindo, afirmou que Santa Maria foi uma das primeiras cidades do estado
a instituir uma lei de incentivo à cultura e que, desde 1998, batalha por políticas públicas que possam promover a arte e a cultura gaúcha para todos, pois é
somente por meio da democratização do acesso que a cultura será preservada e
valorizada.
Acrescentou que, dentre os quatro municípios contemplados pelo já referido
projeto inicial, estavam Agudo, de imigração alemã, e Ivorá, de imigração italiana, e que foi muito satisfatória a experiência de levar a cultura gaúcha aos alunos
daquelas escolas.
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Dinara Paixão
Professora, tradicionalista e engenheira civil
Revelou sua participação na implantação do curso de graduação em engenharia acústica no Brasil, bem como da respectiva profissão, regulamentada no país
desde 2016. Relatou que sua participação na área cultural vem de longa data,
desde a infância, atuando diretamente nos palcos dos festivais ou na imprensa.
Assinalou que a cultura, muito além dos eventos, é fundamental na vida das
pessoas, em todas as suas dimensões – simbólica, cidadã e econômica.
Abordou inicialmente duas questões referentes aos trabalhadores da cultura,
não apenas os músicos, mas, também, os operadores de som e iluminação, assessoria de palco, segurança, enfim, todos os envolvidos:
1. O primeiro aspecto diz respeito à saúde do trabalhador e trata do ambiente – local, espaço físico – no qual o artista se apresentará. Apontou que, muitas
vezes, não se enxerga o ser humano por trás do artista, que trabalha em turnos
alternados, nos finais de semana, durante a noite e de madrugada, dorme durante
o dia seguinte, mas, na segunda-feira, precisa entrar no ritmo das outras pessoas
– família, escritório, imprensa. Alertou que essas mudanças na rotina provocam
consequências danosas ao organismo.
2. O segundo ponto concerne à qualidade acústica do ambiente, à infraestrutura disponibilizada ao artista, a qual pode facilitar ou prejudicar sua atuação.
Referiu que o grupo de trabalho ao qual pertence publicou, no ano de 1998,
quatro trabalhos.
O primeiro, publicado no Rio de Janeiro, intitulado “Reflexões sobre a ergonomia aplicada à profissão de músico”, abordou, além dos horários, aspectos
como a perda auditiva induzida por ruído (PAIR). Citou, em relação à ergonomia,
o gaiteiro que permanece em pé, carregando um instrumento pesado enquanto
realiza coreografias.
O segundo trabalho, apresentado em Gramado, tem como título “Músicos tradicionalistas gaúchos versus PAIR”;
O terceiro, apresentado em Florianópolis, foi denominado “Perfil auditivo dos
grupos musicais gaúchos”.
O quarto trabalho, apresentado em Lisboa, intitulado “Avaliação do nível sonoro produzido por grupos musicais gaúchos visando a saúde dos músicos e da
comunidade”, mostrou, a partir de um mapeamento de como era distribuído o
som dentro de um baile num CTG, que o palco era, efetivamente, o lugar onde o
volume do som era mais alto.
Ponderou, a seguir, que, embora muitas coisas tenham mudado nesses mais de 20
anos, com o advento de novos equipamentos e novas possibilidades, as conclusões
dos referidos estudos não chegaram aos maiores interessados, ou seja, os músicos.
Afirmou que existe um distanciamento muito grande entre os trabalhadores
envolvidos na cadeia produtiva da música e as pessoas que poderiam auxiliá-los
de alguma maneira. Considerou, enfim, que a discussão sobre como a academia
se comunica com a comunidade merece ser objeto de um outro trabalho.
Fez saber que, na condição de primeira vice-presidente administrativa do
53

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

MTG, participou de um único evento de músicos comprometidos em discutir temas de seu interesse, no município de Bom Jesus. Mencionou um projeto, desenvolvido pelas universidades federais do Paraná, do Pará e de Santa Maria, o qual
reuniu cinco trabalhos de mestrado relacionados à Lei 11.769/2008, que alterou
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 1996, trazendo a
demanda do ensino da música para as escolas, mas não de forma exclusiva.
Aludiu a um texto de sua autoria, intitulado “Recursos financeiros para a
cultura: consumo ou investimento?”, publicado, em 2019, no livro da Academia
Santa-Mariense de Letras.
Ressaltou que estava em Brasília na Primeira Conferência Nacional de Cultura, representando a sociedade civil do Rio Grande do Sul, e que teve a oportunidade de acompanhar o Sistema Nacional de Cultura desde sua criação. Lamentou
que, ao longo de todos esses anos, mais da metade dos municípios gaúchos sequer
tenha iniciado o processo de inclusão nesse sistema, uma vez que não têm Plano Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais nem Fundo
Municipal de Cultura.
Essa realidade – observou – mostra o quanto o estado está na contramão da
tendência mundial. Salientou ter dados que mostram que a indústria do entretenimento, isoladamente dos demais setores artísticos e culturais, tem a previsão de
crescer, numa época de crise, em todo o mundo, a cifra de 4,2% ao ano, gerando
US$ 2,23 trilhões em 2021.
Questionou, então, o que está sendo feito para que isso se torne realidade.
Apontou que existe a preocupação de que se destinam recursos a fundo perdido e
indagou se não se trata, na verdade, de investimento.
Tomando como exemplo os projetos da Chili Produções, avaliou que crianças
em vulnerabilidade social que têm a oportunidade de tocar um instrumento apresentam aumento na autoestima, o que provoca a mudança de comportamento em
toda a família. Assim, ao apresentar essas crianças à música gaúcha, com ênfase
numa cultura simbólica, dá-se a elas um futuro, uma possibilidade de profissão,
de sustento que pode até ser estendido às suas famílias. Lastimou que poucos
entendam a cultura dessa forma – a maioria ainda vê a cultura como sinônimo de
eventos.
Concluindo, elencou quatro passos fundamentais, ações de curto prazo que
precisam ser desenvolvidas com urgência:
1. Em primeiro lugar, a execução de um levantamento de dados sério, técnico,
confiável, a fim de elaborar um diagnóstico e um plano de ação capazes de convencer o poder público de que o dinheiro da cultura faz parte de todo esse ciclo.
2. A segunda ação consiste na proteção dos profissionais como efetivos trabalhadores, por meio da informação, da capacitação e de uma legislação adequada.
3. O terceiro passo diz respeito à mobilização dos músicos e demais integrantes da cadeia produtiva como um todo, buscando sua real participação nas atividades que serão disponibilizadas.
4. A quarta medida visa o desenvolvimento de campanhas de conscientização
sobre o que é e quais são os benefícios do desenvolvimento dessa cadeia produ54
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tiva da música, da cultura e da economia como um todo. Destacou que cabe ao
poder público, aos empresários e à academia auxiliar na conquista dessas metas.
Observou que as cidades, os estados e o país são administrados por setores,
como se a vida não acontecesse de forma integrada, e salientou que a cultura
educa o público para reconhecer o que é um espetáculo de qualidade. Colocou-se, enfim, à disposição da Comissão e apontou a audiência pública como uma
iniciativa louvável e eficaz no sentido de fortalecer a cultura, que – acredita – é
uma força dinâmica, capaz de mover e de mudar o mundo.
Joel Silva
Professor de computação da UFSM
Atuando na UFSM, Campus Frederico Westphalen, procura desenvolver projetos, utilizando a tecnologia de informação, objetivando resolver problemas reais do mundo real, não apenas na área da cultura, mas, também, nas áreas da
saúde, agricultura, veterinária e segurança pública, entre outras.
Explicou que a ideia do portal Universo Gaúcho surgiu a partir do tema de
um trabalho escolar da então primeira prenda juvenil do estado do Rio Grande do
Sul, que representava o mesmo CTG por ele frequentado. Perceberam que não
havia um portal na internet que informasse a quantidade de instituições tradicionalistas existentes no estado, no país e no mundo. Colocando a ideia em prática,
ele atuou como desenvolvedor do site, cujo domínio ainda mantém. Referiu que
os alunos auxiliaram na coleta de dados e que, embora o projeto ainda esteja em
fase inicial, vários propósitos já foram construídos.
Lembrou que gaúchos que migraram para outros locais criaram CTGs e piquetes para cultivar a tradição e preservar a cultura. Considerou que, embora a
tecnologia da informação tenha evoluído muito nos últimos anos, ainda não é
muito utilizada dentro das instituições tradicionalistas. Observou que algumas
mantêm fanpages no Facebook, mas as informações são muito dispersas. Ponderou que hoje, em tempos de internet, a informação relevante é como uma agulha
no palheiro, ou seja, existem muitos sites, mas poucos oferecem informações
confiáveis.
Assim, constatada a necessidade de um portal com informações acerca do tradicionalismo, o primeiro passo foi registrar o domínio. A seguir, na fase de coleta
de dados, foram contatadas instituições como a Confederação Brasileira de Tradições Gaúchas – CBTG e o MTG. A partir das informações recebidas, construiu-se
uma base de dados. Relatou que foram contabilizadas 2.640 instituições tradicionalistas vinculadas ao MTG, mas acredita que esse número seja bem maior.
Comentou que, na ocasião, o jornalista Giovani Grizotti publicou os dados, e,
imediatamente, muitas cidades protestaram por não terem sido incluídas na lista.
Naquele momento, percebeu que teria de solicitar informações também para
as secretarias de cultura dos municípios, embora muitos não contem com tal órgão, o que o leva a pensar, atualmente, em estratégias para obter esses dados.
Avaliou que existe muita coisa a ser garimpada e que uma radiografia mais apurada certamente revelaria números mais vultosos.
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Explicou que o portal traz o quantitativo por município, bem como disponibiliza mecanismos para que as instituições possam entrar em contato com o desenvolvedor a fim de atualizar e/ou corrigir os dados. Esclareceu que o algoritmo do
georreferenciamento realizado utiliza o endereço textual, pois não se dispunha da
localização geográfica de cada instituição. Apontou que é surpreendente a quantidade de instituições localizadas fora do Rio Grande do Sul, dispostas em 932
cidades.
Citou o CTG Rincão do Céu, em Pernambuco, estado em que morou, e o Piquete de Tradições Gaúchas – PTG China Veia, na República da China. Revelou
um dos projetos a serem desenvolvidos no futuro, um aplicativo que divulgue a
agenda dos bailes tradicionalistas, e salientou que, para que isso seja possível, é
necessário que as instituições alimentem adequadamente o sistema.
Afirmou que a proposta é desenvolver um perfil individual para cada instituição e calculou que, tomando por base 2.500 instituições e considerando de mil a
R$ 2 mil por site, seria possível atingir a soma de alguns milhões de reais.
Supôs que conseguiria disponibilizar na internet informações sobre eventos,
patronagem e elenco de todas as instituições tradicionalistas. Alegou que o portal
pode contribuir para coletar informações que estão dispersas, etapa que considera
a mais difícil, e, depois, mantê-las atualizadas.
Mencionou um relatório especial, solicitado pelo jornal O Alto Uruguai, de
Frederico Westphalen, em função da Semana Farroupilha. Referiu as funcionalidades “CTGs próximos a mim” e “como chegar lá”, disponibilizadas no portal,
bem como a possibilidade de enviar mensagens para corrigir dados incorretos.
Destacou, ainda, a opção de utilizar a ferramenta Street View para visualizar a
fachada de CTGs localizados em cidades nas quais o Google já realizou o georreferenciamento.
Ressaltou que as novas tecnologias constituem uma tendência irreversível, à
qual todos deverão aderir, sob pena de se tornarem analfabetos digitais.
Em relação ao portal, informou que, entre os próximos passos, estão a atualização da base de dados, a criação de perfis individuais com permissão para cada
instituição atualizar suas próprias informações, como o cadastro global de eventos, por exemplo, e o aplicativo do Universo Gaúcho para smartphones.
Manifestou a intenção de consolidar o portal como uma ferramenta de apoio
à cultura e ao tradicionalismo, bem como de prospecção de negócios a partir da
identificação de demandas e oferta de produtos e serviços.
Evocando a ideia de cadeia produtiva, cogitou a possibilidade de o portal manter cadastros de músicos, cuteleiros, produtores de cuias e erva-mate, domadores
de cavalos, entre outros, além de divulgar marcas dos patrocinadores de eventos
tradicionalistas.
Exaltou, por fim, o acesso da população, de forma fácil e direta, a todas essas
informações disponibilizadas pelo portal, declarando que contribuições são bem-vindas.
Obs.: A apresentação do professor Joel Silva está disponível no link https://bit.ly/2E5gdlt
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Marcos Borba
Representante da TV OVO
Declarou trabalhar com produção cultural que atua nas periferias, transformando vidas e formando cidadãos.
Mencionou sua infância modesta, na Vila Caramelo, periferia de Santa Maria,
onde era aluno da rede pública. Aos 16 anos, sem perspectiva de trabalho, de
futuro, viu sua vida mudar ao ser convidado para participar das oficinas de formação audiovisual da TV Ovo. O conhecimento adquirido foi fundamental para sua
aprovação, algum tempo depois, em um concurso da TV Câmara de Santa Maria.
Prosseguindo, formou-se em jornalismo e fez mestrado e doutorado em comunicação social. Salientou que, em 24 anos de atuação da TV Ovo, seu caso é
apenas um entre muitos, mas significa um jovem a menos nas ruas, um cidadão a
mais para colaborar com o movimento cultural na cidade e no estado.
Afirmou que é preciso valorizar essa dimensão transformadora da arte, da cultura e de raros espaços de troca, como a audiência pública em curso. Reconheceu
o aspecto econômico da arte, mas destacou suas dimensões social e simbólica.
Parabenizou o Legislativo e o Executivo, pela redução do percentual da contrapartida na LIC estadual, e o diretor do Pró-Cultura, Rafael Bale, por sua atuação em todo o processo. Observou que, além da referida redução, providencial
nesse momento de crise econômica, a nova lei traz um dispositivo fantástico,
reivindicação de todos os que participam da discussão sobre o sistema de cultura,
em todos os níveis: a possibilidade de repasse – fundo a fundo – dos recursos do
FAC diretamente às prefeituras municipais.
Argumentou que é mais fácil conversar com a secretária municipal Marta
Zanella e com o Conselho Municipal de Políticas Culturais do que com a secretária estadual Beatriz Araújo e com o Conselho Estadual. Referiu um projeto da
TV Ovo que prevê a restauração do Sobrado Centro Cultural, na Rua Floriano
Peixoto, esquina com a Rua Ernesto Becker, em Santa Maria.
Explicou que o casarão, construído em 1916, abrigará uma escola de comunicação comunitária, além de um espaço para produção artística. Informou que o
valor da primeira etapa do projeto, já aprovada pela LIC estadual, é de quase R$
1 milhão, e que 5% desse valor, percentual da contrapartida para bens tombados,
serão depositados no FAC estadual. Avaliou que esses R$ 50 mil poderiam ser
destinados ao FAC municipal (cogitou que talvez sejam, de fato), somando-se aos
R$ 150 mil do saldo atual, bem como aos projetos da Chili e a outros tantos vinculados ao Fundo. Considerou que o novo dispositivo legal vai possibilitar a realização de mais projetos e incrementar o desenvolvimento da cadeia produtiva.
Sugerindo um encaminhamento, assinalou a necessidade de criar indicadores
fidedignos em relação a quem produz o quê, bem como o que é necessário para
essa produção. Apontou que é preciso elaborar uma base de dados referentes aos
custos de diferentes produções, como curtas-metragens, filmes, espetáculos de
dança ou de poesia, pois cada modalidade trabalha com insumos diferentes.
Alegou que, infelizmente, prevalece a ideia de estabelecer a mesma verba
para todo tipo de espetáculo e citou, como exemplo, o primeiro edital do Fundo
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Municipal de Cultura, em Santa Maria, que contemplou 19 projetos com o valor
de R$ 9,7 mil para cada um. Afirmou que a produção cultural não funciona dessa
maneira, pois insumos, trabalho e equipamentos são diferentes.
Reiterou que a nova lei representa um salto positivo no governo estadual e
mostrou-se apreensivo em relação ao que está ocorrendo no nível federal. Relatou que, no caso do audiovisual, as leis estão completamente congeladas, há um
desmonte dos modos de participação antes usuais. Denunciou que, nesse momento de polarização política, os atuais gestores, muitos deles ligados a religiões,
estão promovendo censuras ideológicas, reprovando filmes e cancelando séries
que abordam temas como diversidade de gênero ou de religião.
Ponderou que é preciso entender que a produção cultural é plural, tanto no Rio
Grande do Sul como nos outros estados, e que todos têm de se irmanar nessa causa, tanto a produção do MTG como a produção do cinema-arte e de exposições
de vanguarda.
Defendeu que o papel do fomento público é apoiar os projetos que não têm
apelo comercial, aqueles que podem romper paradigmas da arte. Destacou a importância dessas múltiplas formas de pensamento e revelou que, em Santa Maria,
a cadeia produtiva é fundamentada em laços de amizade, em trocas e parcerias,
porque essa roda financeira movimenta muito, mas ainda não representa uma
engrenagem perfeita, como em outras indústrias.
Concluindo, ressaltou a necessidade de fortalecer a cultura como mantenedora
de uma tradição, que, ao mesmo tempo, trabalha com o aspecto da inovação, a
fim de evoluir, e pregou a união de todos, de braços dados, caminhando na mesma
direção, em defesa da cultura.
Pirisca Grecco
Músico, compositor e assessor parlamentar
Manifestou sua afinidade com o município de Santa Maria, onde morou, participou dos coletivos e gravou seus oito CDs.
Esclareceu que o foco da Comissão não se restringe à música tradicionalista,
que a intenção não é engessar a cultura, e que o termo “regional” diz respeito à
terra, ao que brota aqui.
Conclamou todos a participarem, compartilhando experiências e enviando sugestões, a fim de enriquecer o conteúdo do relatório final, o qual – reiterou – será
encaminhado ao Executivo.
Leonardo Gadea
Produtor e agregador cultural
Relatou que mora há 13 anos em Santa Maria, onde fundou uma microempresa que presta serviços a colaboradores, artistas e demais operários da música
e da cultura em geral, não apenas da música regional gaúcha, mas também do
universo da música autoral.
Observou que existe uma geração recente de jovens que gostariam de estar mais perto do regionalismo e considerou que muitos movimentos não dão ouvidos à juventude.
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Aludindo a um verso de Ângelo Franco – “Eu venho de um lugar onde a gente
ouve os velhos, acredita nos jovens e respeita o eterno.” –, declarou que gostaria
de que os velhos escutassem mais os jovens dentro dos espaços culturais. Concluiu enfatizando que seu grito é pela nova geração.
Daniel Morales
Maestro
Expressou sua preocupação com o preconceito em relação à cultura gaúcha,
o qual se faz presente também na academia. Referiu que, quando ingressou na
UFSM, era “um professor de música que tocava música de gauchinho”, circunstância da qual se orgulha, pois foi o responsável pelo primeiro arranjo de música
gaúcha executado pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria, o Romance na Tafona, de Luiz Carlos Borges e Antônio Carlos Machado.
Defendeu o ensino de música nas escolas da rede pública – municipais e estaduais – como meio de educar, de derrubar preconceitos, e alegou não se lembrar
de quando ocorreu o último concurso para professores de música para as escolas
municipais de Santa Maria.
Sugeriu que se faça um levantamento no sentido de identificar quais escolas
da rede pública, e em quais municípios, efetivamente trabalham com música em
geral e música gaúcha em particular, não apenas a tradicionalista.
Propôs, ainda, que esse levantamento considere, também, os Kikumbis³ e os
instrumentos musicais como o sopapo4 que – acredita – também devem ser reconhecidos como gaúchos.
³ Ivan Therra e Grupo de Cultura Popular Kikumbí é um Grupo de Cultura Popular
da Região Praieira Gaúcha que faz a Música da Praia. Sons, ritmos, temas e instrumentais praieiros na Praia da Cidreira – RS. Realizam um trabalho de registro das musicalidades praieiras gaúchas com ênfase na rica contribuição de raiz africana para a
diversidade cultural do RS.
Membros da banda: Mestre Julinho, Badá do Túnel, Daniel Maíba.
Ivan Therra é Cientista Social, pesquisador da cultura popular da região praieira
gaúcha, compositor, músico, cineasta, escritor e editor do Jornal O Marisco em Cidreira,
RS.
https://bit.ly/2Q13WRH
4 Richard Serraria, músico, poeta e pesquisador da cultura afro-gaúcha, divulgador
do sopapo, instrumento de percussão (tambor grande de som grave) criado pelos negros
escravizados nas charqueadas na zona sul do Estado, refere: “Tenho pensado um pouco
sobre isso trazendo a ideia da “tamboralitura”, em que o sopapo é um Griô – um contador de histórias. Um instrumento musical, mas também um artefato político, pois na
medida em que falo do sopapo, falo da presença negra no Rio Grande do Sul, na constru59
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ção do Estado com a mão de obra escravizada negra. E lembro dos artistas negros que
se expressaram com esse tambor.”

Deputado Luiz Marenco
Presidente
Mencionou a recente aprovação de um projeto, na Argentina, o qual prevê a
inclusão do folclore na grade curricular das escolas, e revelou que vai encaminhar
um projeto similar, que pretende propiciar às crianças a oportunidade de conhecer
a identidade do povo gaúcho para, assim, aprender a respeitá-la e preservá-la para
as próximas gerações.
Daniel Paim
Jornalista
Informou que, segundo o conceito universal de economia criativa, desenvolvido pela UNESCO, a economia da cultura é uma parte da economia criativa, que
abrange desde a música folclórica até a Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC, games, cinema e teatro, entre outros.
Avaliou que a iniciativa da cadeia produtiva da música tradicionalista preenche um vácuo existente não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como
um todo.
Considerou que não existem dados precisos sobre a dimensão dessa cadeia
produtiva, do quanto é produzido e movimentado economicamente. Salientou
que a indústria do cinema é responsável por 0,75% do PIB brasileiro, o que representa mais do que o turismo, e que o audiovisual como um todo envolve 300
mil pessoas no país inteiro.
Explicou que o conceito de “tradição e folclore”, nomenclatura do Sistema Nacional de Cultura, que inclui a tradição gaúcha, é vastíssimo e que, em Santa Maria, não se sabe quantos atuam no setor nem o que cada um realiza efetivamente.
Fez saber que, nesse momento, graças a uma iniciativa do Conselho Municipal de Política Cultural, estruturou-se um grupo de trabalho com o objetivo de
identificar a dimensão da economia criativa em Santa Maria e afirmou que qualquer intercâmbio de informações é certamente útil.

A música oferece à alma
uma verdadeira cultura íntima
e deve fazer parte da educação do povo.
François Guizot (1787–1874),
político e historiógrafo francês.
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Audiência Pública 12/03/2020 - 18h - Porto Alegre

Foto: Celso Bender

Carmen Langaro
Secretária Adjunta da Secretaria Estadual de Cultura
Discorreu sobre as ações da Secretaria de Estado da Cultura – Sedac, no sentido de consolidar o fortalecimento das políticas públicas para a cultura. Apontou,
inicialmente, a reformulação da Lei de Incentivo à Cultura – LIC, que trouxe,
como uma das principais alterações, a redução da contrapartida desembolsada pelos empresários que patrocinam os projetos incentivados pela LIC – o percentual,
que correspondia a 25%, foi agora fixado em 10%.
Foi aprovado, ainda, o aumento do limite global do valor de captação, que passou, já no primeiro ano do atual governo, de R$ 35 milhões para R$ 41 milhões.
Informou que os recursos para o Fundo de Apoio à Cultura – FAC somam,
atualmente, R$ 8 milhões e que esse aumento decorre da criação de novas modalidades de captação de recursos. Uma delas diz respeito aos grandes patrocinadores, que, ao financiarem valor anual superior a R$ 330 mil em projetos culturais,
recebem isenção fiscal de 100%, mediante o repasse adicional não incentivado
de 10% e o repasse incentivado de 100%, calculados sobre o valor total aplicado,
ao FAC.
Referiu três projetos que já contam com o manifesto interesse de patrocinadores: a Bienal do Mercosul, a Estação da Cultura, de Montenegro, e a Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre – OSPA. Considerando que cada projeto captará R$
600 mil em recursos, pode-se afirmar que o FAC já conta, no início desse ano,
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com um saldo de R$ 1,8 milhão, montante que causará grande impacto, sobretudo
na cadeia produtiva da música. Fez saber que a música foi responsável, no último
ano, por 25% dos projetos aprovados pela LIC. Além disso, os projetos de folclore e os de artes integradas também envolvem a música.
Dessa forma, é provável que o percentual de projetos voltados à cadeia da
música esteja próximo de 50% do total. Mencionou mais uma alteração na LIC:
o fortalecimento do Sistema Estadual e dos Sistemas Municipais de Cultura. Comunicou a realização, em 2020, da Conferência Estadual de Cultura e a revisão
do Plano Estadual de Cultura.
Alegou que, dentre os 497 municípios gaúchos, apenas 24 instituíram o Sistema Municipal de Cultura, tornando-se aptos à adesão ao Sistema Estadual de
Cultura. Explicou que esses municípios serão beneficiados pela nova LIC, que
prevê que, no mínimo, 25% dos recursos do FAC serão assegurados para repasse
diretamente às prefeituras municipais selecionadas em editais específicos, inclusive por meio de repasses fundo a fundo.
Assim, os próprios municípios poderão lançar seus editais para projetos da comunidade local. Anunciou a publicação, ainda em março, de editais no valor total
de R$ 20 milhões, e a edição, em abril, de um novo decreto que regulamentará a
lei do Sistema Pró-cultura RS. Revelou que o primeiro edital pretende, por meio
do programa RS Criativo, conectar a indústria criativa a 18 municípios onde os
índices de violência são mais expressivos.
Aludiu a outra iniciativa do governo do estado, o programa transversal RS
Seguro, e destacou que a Secretaria da Cultura participa da área de prevenção e
de criação de programas que buscam reverter a criminalidade, sobretudo entre os
jovens. Referiu o advento do FAC das artes, com R$ 2 milhões, e do FAC Movimento, destinado a todas as linguagens, todas as áreas, segmentos e finalidades.
Ressaltou que a música poderá ser contemplada por todos os editais.
Mencionou, a seguir, que recursos obtidos de emendas parlamentares possibilitarão, nesse ano, a realização de projetos como o Juventude Viva, direcionado
ao Hip Hop, e um investimento de R$ 2,4 milhões em oficinas, seminários e cursos de capacitação nas invernadas de CTGs.
Salientou que, dentro da área da economia criativa, todas as ações do RS Criativo contemplam a música, e anunciou o incremento de mais R$ 360 mil a serem
aplicados nas caravanas do RS Criativo, que levam capacitação aos municípios
do interior do estado.
Concluindo, manifestou a expectativa de que o Executivo e o Legislativo possam trabalhar juntos a fim de construir novas ações para os próximos dois anos
do governo e, assim, mostrar para a sociedade o quanto a cultura movimenta a
máquina econômica da sociedade, gerando desenvolvimento, trabalho e renda.
Gilberto Freyre Neto
Secretário Estadual de Cultura de Pernambuco
Considerou que os estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul cultivam
grande proximidade no que se refere à identidade cultural, pois ambos detêm,
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em seu ciclo histórico, significativa representatividade em todos os legados que
constroem.
Esclareceu que a administração da cultura em Pernambuco é uma herança de
diversas gestões, é parte de uma estratégia de longo prazo, período necessário
para medir a efetividade de uma política pública, de uma cadeia tão diversa como
a da música.
Explicou que, considerando a diversidade das manifestações culturais, Pernambuco estabeleceu políticas que tentam reduzir as exceções e transformar em
regra o universo que permeia a cultura da música no estado, a qual abrange todos
os ciclos culturais, de janeiro a dezembro, em todas as regiões onde haja referências de cultura.
Avaliou que é preciso olhar com especial atenção para as diferenças, muito
mais do que para as similaridades, mesmo que o estado tenha dificuldade em agir
para promover comercialmente a atividade que confere vida e sobrevida tanto a
culturas mais antigas, cultivadas em Pernambuco há cerca de quinhentos anos,
como à cultura pop que está nascendo hoje, produzida com muita ênfase no dia
a dia.
Apontou que o estado deve tentar equilibrar essa balança da melhor maneira
possível, mas sem o ônus de se tornar a mais importante ferramenta do conjunto
que faz com que a salvaguarda e a promoção da cultura se estabeleçam da forma
mais eficaz. Informou que, em Pernambuco, a música concorre com a dança, com
o cinema e com o patrimônio histórico edificado, e que o ciclo imaterial de bens
tombados, no estado, é o maior do Brasil, segundo o Plano Nacional de Cultura.
Afirmou que a cultura exerce um papel transversal em relação a outras secretarias
e que todas as cadeias de valor fortalecem o turismo, a educação, a cultura e a
segurança pública.
Referiu que os dados que apresentaria a seguir foram pautados no histórico
da cadeia da música e na cena atual, nas ações que foram promovidas, em Pernambuco, no ano de 2019, visando à compreensão da escala de valores que foi
aplicada nessa cadeia. Destacou os quinhentos anos da cultura pernambucana e
sua matriz “ibérico-africano-indígena-brasileiríssima”. Revelou que o cenário
a ser descrito foi baseado nos “cantautores”, que são poetas, compositores, cantores e produtores de suas próprias músicas, os quais veem a perpetuação de seu
legado nas gerações subsequentes, que produzem cultura pop.
Trata-se de profissionais que contam, hoje, com o apoio do estado ou que já
estão com a carreira solo em ascensão, desenvolvendo atividades no setor e contando, logicamente, com o olhar atento da Secretaria de Cultura do Estado. São
exemplos que precisam ser reforçados para a geração que está se estabelecendo
hoje, com uma dinâmica muito própria, pela internet, ferramenta que está aproximando, de um lado, criadores e criaturas, e, de outro, os consumidores.
Avaliou que o estado, um ente que, muitas vezes, não faz parte dessa equação,
precisa tomar cuidado para não atrapalhar o sucesso de quem já se aproximou
do seu público ou está consolidando essa relação. Assim, o estado tem a dupla
responsabilidade de “apoiar sem necessariamente apoiar”, o que não significa que
63

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

não sejam mantidas políticas públicas que promovam a participação desses criadores, políticas de longo prazo, lastreadas num fundo orçamentário de incentivo,
que, em 2020, dispõe de R$ 32 milhões.
Informou que são aprovados cerca de 400 projetos por ano, abrangendo 14
linguagens básicas, incluindo a música, que já conquistou a condição de ter um
edital próprio – são pouco mais de R$ 4 milhões apresentados exclusivamente ao
fundo de incentivo à cadeia produtiva da música, o qual alimenta a produção ou
as apresentações desses artistas em circuitos culturais os mais diversos, no Brasil
e até no exterior. Referiu que, segundo o Spotify, quatro das dez músicas mais
tocadas no último carnaval foram produzidas por um MC pernambucano.
Esses sucessos fazem parte da cena brega, manifestação artística reconhecida oficialmente como expressão cultural pernambucana em 2017, por meio da
Lei 16.044/2017, que se transformou num ambiente de entretenimento na periferia das cidades nordestinas, participando de todos os ciclos, do Carnaval ao São
João, passando também pela cultura pop. Mencionou o Festival de Inverno de
Garanhuns – FIG, que consolida um pouco das diversas linguagens trabalhadas
em Pernambuco, como gastronomia, música, dança, circo e artes plásticas, e que,
em 2019, recebeu perto de 700 mil pessoas, em 10 dias de evento.
Ressaltou que, em Pernambuco, a relação entre passado e presente é muito
sólida e que as ações de salvaguarda têm como referência a condição de sempre
ofertar, a quem está iniciando a carreira, um legado do que é identitário e que
pode, pela ousadia, ser transformado em um novo produto, uma nova música,
utilizando também a tecnologia, a exemplo do “brega-funk”.
Explicou que a política de incentivo à cultura funciona há mais de 20 anos e
que, devido à abrangência e à capilaridade da produção pernambucana, os focos
da discussão são o audiovisual e a música. Apontou que a competitividade pela
aprovação dos projetos gerou um senso de coletividade, fazendo com que produtores, cantores e intérpretes passassem a trabalhar juntos, usufruindo da experiência uns dos outros. Dessa forma, projetos contemplados ofertam produtos experimentais, inusitados e até exóticos ao mercado de consumo do segmento cultural.
Citou o Reverbo, que proporciona a pessoas de diversos perfis de consumo a
possibilidade de conhecer o trabalho de todos os 30 integrantes do grupo, que,
isoladamente, não atrairiam sua atenção. Aludiu, também, ao Dita Curva, movimento de mulheres artistas, e ao grupo Estesia, que integra arte e tecnologia.
Avaliou que, quando se cria uma política de fomento, a relação entre o conjunto de valores que se pretende ofertar à sociedade, de um lado, e o consumo
do produto cultural que está sendo fomentado, de outro, deve envolver, além da
efetividade, o conceito de mais valia.
Referiu, a seguir, os principais festivais de música realizados em Pernambuco: o Abril Pro Rock, que dá visibilidade a algumas bandas que estão iniciando,
dando espaço para as mais diversas tendências do rock; o Rec-Beat, um dos principais festivais independentes de música do Brasil e que acontece há 25 anos no
Carnaval; o Porto Musical, que há 16 anos, com debates, palestras, conferências
e seminários, funciona como um mercado de contratações e negócios no setor
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da música; e o Pré-Amp, que se caracteriza como um festival mais técnico, na
medida em que promove debates, oficinas, workshops e apresentações musicais
de artistas de diversas regiões do estado.
Prosseguiu relacionando as principais ações da Secretaria de Cultura – SECULT e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE. Quanto ao edital do Funcultura da Música, que disponibiliza pouco
mais de R$ 4 milhões para investimento em projetos de música, alegou que são
aprovados, em média, 50 projetos por ano. Em decorrência de outro evento, o
já referido Festival de Inverno de Garanhuns, cerca de 400 a 500 contratos são
desenvolvidos e submetidos ao escrutínio popular, com o objetivo de oferecer ao
público um contraponto entre o que é pernambucano e aquilo que é produzido
fora do estado.
Destacou os dois ciclos culturais mais fortes de Pernambuco – o carnavalesco e o junino, que recebem da Secretaria de Cultura cerca de R$ 10 milhões em
recursos. Explicou que, enquanto o primeiro se concentra em 60 municípios da
região litorânea, o segundo acontece em pouco mais de 150 municípios localizados na região agreste e no sertão. Salientou que os recursos destinados a esses
municípios contribuem significativamente para seu desenvolvimento econômico,
na medida em que cada real investido nesses territórios cria uma série de outras
escalas de consumo, por meio do turismo.
Esclareceu que os municípios também investem recursos públicos nos eventos e apontou que, no ciclo carnavalesco, há cerca de 1.000 habilitados para 600
contratações, enquanto que, no ciclo junino, do qual participam, basicamente,
trios de forró – sanfona, zabumba e triângulo –, os cachês individuais menores
possibilitam um número maior de contratações.
Quanto às instâncias de cogestão, mencionou o Conselho Estadual de Política
Cultural, órgão de assessoramento que constitui um ambiente de escuta, de troca,
o qual abrange uma Comissão Setorial de Música, composta por representantes
de diversos segmentos, que discutem com os técnicos da Secretaria de Cultura
a constituição dos editais, as habilitações, as comissões de cachê e as comissões
dos ciclos. Assinalou que o estado jamais interfere na escolha dos artistas, decisão que cabe à entidade que solicita os recursos. O estado fornece uma lista de
habilitados e avalia a condição de apoiar financeiramente o projeto. A partir do
valor eventualmente disponibilizado, a entidade escolhe, dentro do rol de habilitados, o grupo cultural que melhor atende à demanda.
Citou, ainda, a Comissão Deliberativa do Fundo Pernambucano de Incentivo à
Cultura – Funcultura, responsável por julgar os projetos apresentados ao sistema
de incentivo da política de fomento. Referiu, a seguir, os marcos legais da gestão.
Destacou o Plano Estadual de Cultura, documento de planejamento estratégico
que baliza a política cultural do estado por um período de dez anos, e aludiu ao já
referido Sistema de Incentivo à Cultura.
No que se refere ao PIB pernambucano, informou o montante de aproximadamente R$ 50 milhões para o custeio da máquina, que inclui 14 museus e centros
culturais, além das políticas de fomento e de salvaguarda. Ressaltou que o estado
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possui muitos bens tombados, cuja preservação concorre, na demanda por recursos, com a música.
Discorreu, a seguir, sobre a política de Patrimônios Vivos de Pernambuco,
que visa a preservação de artistas que, devido ao avanço da idade e às condições
de saúde, já não conseguem participar ativamente de festivais e outros eventos
culturais, restrição que acaba comprometendo sua sobrevivência. Explicou que
as instituições culturais pernambucanas indicam pessoas ou grupos culturais que,
por representarem legados importantes, caracterizam-se como candidatos ao recebimento de uma bolsa do estado. Com 6 indicações a cada ano, já foram titulados, desde 2005, 63 Patrimônios Vivos, dos quais 48 permanecem ativos.
Como incentivo à realização e perpetuação de suas atividades, são pagas bolsas mensais de R$ 1,6 mil aos indivíduos e R$ 3,2 mil aos grupos culturais titulados como Patrimônios Vivos.
Apontou que o estado paga, anualmente, cerca de R$ 40 milhões em projetos
culturais, sendo que quase R$ 10 milhões são destinados ao edital do audiovisual.
Salientou que a paralisação do Fundo Setorial do Audiovisual é particularmente
prejudicial para Pernambuco, estado que constitui um polo de produção audiovisual, e, concluindo, reiterou que o longo prazo fortalece todas as políticas de
fomento e de salvaguarda.
Afirmou que, em Pernambuco, o cenário da Secretaria de Cultura, ao longo
de sucessivas gestões, tem-se pautado na correção, não na alteração de rota, pois
os ajustes agregam maturidade à discussão, ao passo que, quando ocorre uma
mudança de objeto, as estatísticas se perdem dentro da máquina.
Apresentou a seguinte tabela, com alguns números comparativos:
Despesas
em milhões

Pernambuco
Bahia
Rio Grande do Sul

% da cultura
Gasto per capita
na despesa total em Cultura, em R$

R$ 101,2 (10º) 0,34% (10º)
R$ 173,9 (3º) 0,40% (6º)
R$ 77,8 (12º) 0,14% (13º)

10,8 (14º)
11.4 (12º)
6,9 (19º)

Fonte: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento da Secretaria de Planejamento do Governo Federal; para estados e municípios, dados do Siconfi (Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro); Demonstrações contábeis
e orçamentos dos SESCs estaduais e consolidado nacional de 2018.
https://www1.folha.uol.com.br/

(25/08/2019)

Obs.: A apresentação do Secretário Gilberto Freyre Neto está disponível no link
https://bit.ly/3gaiuZC
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Alexandre Freitas Simões
Superintendente de Promoção Cultural da Secretaria
de Cultura do Estado da Bahia
Destacou que a atual Secretária de Cultura, a atriz e professora Arany Santana,
é a primeira mulher negra a dirigir o órgão. Informou que, desde 2006, o estado
tem uma secretaria voltada exclusivamente para a construção e a implementação
de planos, projetos e políticas direcionadas à cultura, com os objetivos de valorizar a diversidade artística e cultural, promover os meios para garantir o acesso de
todo cidadão aos bens e serviços artísticos e culturais, registrar e compartilhar a
memória cultural, e incentivar a cultura da paz e o respeito às diferenças étnicas,
de gênero e de orientação sexual, entre outros objetivos previstos na Lei Orgânica
da Cultura.
Revelou que, antes de 2006, as ações culturais eram voltadas apenas para a
promoção do turismo e que a Lei Orgânica não só introduziu e implementou um
sistema estadual de cultura, como, também, conceituou a própria cultura, definindo-a como um “conjunto de traços distintivos, materiais e imateriais, intelectuais
e afetivos, e as representações simbólicas”. Esse conjunto compreende três dimensões: simbólica, cidadã e econômica.
Explicou que, nos anos 1980, período em que foi criado o Ministério da Cultura, prevalecia a lógica do financiamento por meio do mecenato privado. Relatou
que, no início dos anos 2000, antes da criação da Secretaria de Cultura, o estado
da Bahia acompanhava a dinâmica das discussões e das construções realizadas
no nível nacional. Surgiram, então, as primeiras discussões acerca dos fundos
públicos.
Em 2005, foi criada, na Bahia, a lei que instituiu o Fundo de Cultura do
Estado da Bahia – FCBA, o qual se somou ao Programa Estadual de Incentivo
ao Patrocínio Cultural – Fazcultura. Seguiram-se a aprovação da Lei Orgânica da
Cultura, em 2011, a criação do Plano Estadual de Cultura, em 2014, e a aprovação
dos planos setoriais de cultura para diversos segmentos, em 2016. Esclareceu que
a Superintendência de Promoção Cultural – Suprocult é responsável por coordenar o Sistema Estadual de Fomento e Financiamento da Cultura, em especial o
Fazcultura e as quatro linhas de apoio financiadas pelo FCBA. C o m p e t e m ,
ainda, à Suprocult, a coordenação do Sistema de Indicadores e Informação
em Cultura – SIIC e a articulação e coordenação da Secretaria de Cultura em
temas relacionados à economia da cultura, com destaque para o Escritório Bahia
Criativa, que consiste em um espaço voltado para a promoção de ações de formação, capacitação, elaboração de projetos, consultoria, assessoria e qualificação
de agentes com foco no empreendedorismo cultural. Criado em 2014, já realizou
quase 5 mil atendimentos presenciais.
O Sistema de Indicadores e Informação em Cultura – SIIC dispõe de três
módulos:
a) cadastro cultural, que reúne informações sobre artistas e manifestações culturais;
67

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

b) pesquisas e estatísticas, que disponibiliza estudos publicados e operacionalizados sobre o carnaval, o audiovisual e diversos aspectos da produção
cultural; e
c) clique fomento, principal plataforma do sistema, por meio da qual são operadas todas as seleções públicas, tanto as do FCBA como as do Fazcultura, desde
a etapa da inscrição, passando pelas comissões técnicas, responsáveis pela análise
documental, e pelas comissões de mérito, até a etapa em que é firmado o convênio. O módulo de prestação de contas está em fase de implementação.
Discorreu, a seguir, sobre o FCBA. Referiu que os recursos são empregados
a título de investimento sem reembolso e que o mecanismo alcança, primordialmente, projetos e atividades culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas
de direito público ou privado, com preferência por propostas de menor apelo
mercadológico, as quais teriam dificuldade para obter patrocínio junto à iniciativa
privada.
Mencionou que o FCBA possui quatro linhas de apoio:
a) Mobilidade Artística e Cultural, com foco na formação profissional e inserção nacional e internacional da Bahia;
b) Ações Continuadas, com foco no apoio cultural permanente a atividades regularmente desenvolvidas por instituições culturais privadas sem fins lucrativos;
c) Eventos Calendarizados, com foco no apoio a três edições consecutivas de
eventos culturais consolidados, de médio e grande porte; e
d) Fomento Setorial, com foco no apoio a iniciativas em diversos segmentos
e linguagens.
Ressaltou que a Secretaria de Cultura não interfere na análise acerca do mérito
dessas iniciativas – sua atuação se restringe à preservação do processo de seleção
como um todo, garantindo a estrutura, a logística, o registro, a aplicação dos critérios e a construção de indicadores.
Revelou que, depois de São Paulo, a Bahia é o estado da Federação que mais
investe em cultura e que, apesar da disputa orçamentária dentro do governo, o
FCBA se mantém com sua capacidade, capilaridade e investimentos nos elos das
diversas cadeias produtivas baianas.
Quanto às Ações Continuadas de Instituições Culturais, apontou o investimento de cerca de R$ 23 milhões, no período de 2017 a 2020, para garantir o
funcionamento permanente de 17 espaços culturais, entre os quais se destacam o
Teatro Popular de Ilhéus, o Teatro Gamboa Nova, a Fundação Jorge Amado, o Teatro Vila Velha e instituições seculares como a Santa Casa, que mantém o Museu
da Misericórdia. Destacou que o objetivo da política pública de cultura do estado
é contribuir para que as instituições que prestam serviços culturais à sociedade
possam dispor de recursos para custear suas atividades de manutenção e, ainda,
desenvolver um plano de ação.
No que se refere aos Eventos Culturais Calendarizados, informou que há, atualmente, 15 projetos contemplados, desde eventos consagrados, como o Panorama Internacional Coisa de Cinema, até festivais internacionais de teatro, grandes
eventos de música e o Festival Internacional do Chocolate e Cacau. Relatou o
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investimento de aproximadamente R$ 10 milhões para incentivar a realização de
15 projetos culturais periódicos, de 2017 a 2019.
Citou, também, que foram lançados, em 2019, 20 Editais Setoriais, com um
investimento de mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 4.905.000,00 destinados ao
segmento audiovisual. Salientou que, desde 2015, o FCBA investiu mais de R$
10 milhões em projetos na área da música, tendo apoiado 136 propostas.
Aludiu, a seguir, ao Edital de Mobilidade Cultural, por meio do qual foram
investidos, em 2019, R$ 1,2 milhão em propostas de residências artística e cultural, circulação, promoção e difusão, intercâmbio e cooperação cultural, além
de formação em artes e cultura, com grande participação do segmento musical.
Abordou, na sequência, o segundo principal mecanismo de fomento, o Fazcultura, que promove ações de patrocínio, tendo como base a renúncia de recebimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS
pelo estado. Informou que, em 2019, o total de recursos captados, renúncias fiscais efetivamente concedidas, foi de R$ 7,15 milhões. Assinalou que o programa
tem conseguido manter, desde 1996, o percentual de contrapartida das empresas
privadas em 20%. Fez saber que, a partir de 2007, o orçamento disponibilizado
gira em torno de R$ 15 milhões por ano. Os segmentos mais representativos, que
recebem mais incentivos, são a música e o teatro, nessa ordem. Revelou que a
soma dos montantes desembolsados pelo FCBA e pelo Fazcultura, entre 2001 e
2019, ultrapassa R$ 0,5 bilhão efetivamente repassado para as cadeias produtivas
de diversos segmentos da produção cultural no estado da Bahia.
Em relação ao segmento da música, especificamente, afirmou que, nos últimos cinco anos, o Fazcultura investiu aproximadamente R$ 20 milhões em 104
iniciativas como shows, gravação de CDs, turnês e oficinas. Mencionou, a seguir,
quatro ações conduzidas pelo Centro de Culturas Populares Identitárias – CCPI,
estrutura vinculada diretamente ao gabinete da secretária: o Carnaval Ouro Negro, que oferece subsídio para agremiações de matrizes africanas, além de blocos
de samba e blocos de índios, dentro do circuito do Carnaval de Salvador; o Carnaval do Pelô, que oferece a montagem de um circuito alternativo, no Pelourinho,
para o cenário musical independente, também durante o período de carnaval; o
Concha Negra, iniciativa do governo da Bahia para fomentar a diversidade cultural do estado, suas tradições e patrimônios; e o Pelô da Bahia, outro programa
com foco musical, voltado para a dinamização dos espaços públicos do Centro
Histórico de Salvador.
Abriu um parêntesis para explicar que a liberação e a realização das pautas são
feitas mediante a comprovação do recolhimento da taxa referente ao Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. Relatou que, segundo o compositor Manno Góes, presidente da União dos Compositores do Brasil, a prefeitura
de Salvador realizará, no mês de maio, o pagamento dos direitos autorais de execução referente ao carnaval de 2020, bem como já começou a pagar as parcelas
atrasadas alusivas aos carnavais de anos anteriores.
Retomando sua apresentação, informou que a Secretaria de Cultura é responsável pela manutenção e gestão de uma rede de 17 equipamentos culturais, que,
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providos de teatros com boa capacidade, funcionam como polos agregadores de
diversas atividades em 12 territórios de identidade da Bahia.
Citou o programa Escolas Culturais, uma ação conjunta de três Secretarias –
Cultura, Educação, e Justiça e Direitos Humanos –, que promove a integração
entre o conteúdo pedagógico escolar e diversas atividades culturais. O programa
visa, ainda, dotar as escolas públicas municipais de estruturas como auditórios,
teatros e salas de cinema, a fim de transformá-las em espaços de convivência
das famílias e da sociedade em geral. Ressaltou que esses espaços culturais são
mantidos pela Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura, que
promove ações no sentido de valorizar as diversas manifestações e expressões,
bem como o desenvolvimento institucional das políticas públicas municipais,
com foco no desenvolvimento equilibrado das diferentes regiões do estado.
Mencionou, também, o Mapa Musical da Bahia, criado em 2012 com o intuito de suprir uma lacuna de informações relacionadas ao setor, no sentido de
identificar, valorizar e promover a produção musical dos profissionais que atuam
nos 417 municípios do estado. Concluindo, defendeu a retomada do movimento
criado na época em que Carlos Paiva estava na Secretaria de Fomento e Incentivo
à Cultura – SEFIC, do Ministério da Cultura, quando se consolidou um fórum de
gestores que discutia uma série de aspectos referentes às legislações e aos fundos
estaduais. Estimou que, naquele período, havia grande colaboração entre os estados.
Apontou que, recentemente, algumas iniciativas têm sido retomadas no sentido de instituir o Consórcio Nordeste, uma parceria entre os governadores da
região, os quais têm desenvolvido cooperações que se traduzem em resultados
práticos, desde compras públicas – foram feitas grandes aquisições – até a construção de políticas transversais. Avaliou que os secretários estaduais de cultura
têm retomado um movimento de diálogo e de permanência no que diz respeito a
essas iniciativas.
Por fim, destacou a importância de promover espaços de reencontro, como a
audiência pública em questão, e considerou que os estados têm apresentado, sobretudo na última década, iniciativas importantes que valorizam a produção e as
políticas públicas no campo da cultura. Encerrou afirmando que é preciso manter
esse movimento, apesar de todas as dificuldades.
Obs.: A apresentação do Superintendente Alexandre Freitas Simões está disponível no
link https://bit.ly/2CHfO8m

Luciano Balen
Coordenador do Colegiado Setorial de Música e
realizador do Festival Brasileiro de Música de Rua
Informou que o Colegiado Setorial de Música, ativado em agosto de 2019,
é composto por 14 membros titulares e 14 suplentes. Atento aos mais variados
estilos musicais, o órgão elegeu como prioridades:
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a) o incentivo à circulação de músicos,
b) a iniciação musical nas escolas,
c) a retroalimentação dos mecanismos de fomento à cultura (LIC e FAC),
d) a valorização dos artistas do Rio Grande do Sul,
e) a política de diálogo entre os entes, as políticas de livre acesso à cultura, e
f) o diálogo com a América Latina e o Brasil.
Relatou ter sido aconselhado, pelo percussionista Naná Vasconcelos, a “pisar
forte nas raízes, sem deixar de olhar para frente”. Apontou como exemplos dessa máxima o músico baiano Letieres Leite e o grupo pernambucano SpokFrevo
Orquestra.
Argumentou que, em vez de simplesmente copiar as políticas públicas dos
outros estados, o Rio Grande do Sul deve avaliar o que aqueles governos estão
fazendo e, a partir dessa análise, identificar os próprios erros.
Afirmou que é preciso aproximar a música tradicional e a música contemporânea, sem preconceito, sob pena de perder a conexão com a juventude.
Declarou-se um anticolonialista e enfatizou a importância de priorizar a música brasileira, também por meio do segmento audiovisual. Exaltou os longas-metragens pernambucanos O Som ao Redor, Aquarius e Bacurau, de Kleber
Mendonça Filho, e Fim de Festa, de Hilton Lacerda, cujas trilhas sonoras são
predominantemente regionais.
Concluindo, considerou que os festivais detêm um papel importante na ampliação de repertório e alegou que o Rio Grande do Sul é o estado mais conectado
com a América Latina que fala espanhol. Por fim, referiu como uma iniciativa
importante o edital de colaboração que estaria sendo firmado entre os estados da
Federação.
Gilda Galeazzi
Presidente do MTG
Revelou que a entidade, que até recentemente não mantinha uma relação sólida com a música, criou, em 2020, um departamento ligado à música regionalista,
cujo objetivo é proporcionar aos artistas – tanto os desconhecidos como os notórios – a oportunidade de se apresentar e, até mesmo, de gravar CDs ou DVDs,
buscando a preservação e a divulgação da música regional gaúcha.
Informou que, no dia 7 de abril, na Lomba Grande, em Novo Hamburgo –, o
MTG promoverá um seminário para discutir como esses artistas serão acolhidos,
a partir de agora, dentro dos CTGs.
Comunicou, por fim, que o MTG está disponibilizando atendimento aos artistas nas terças-feiras, em sua sede.
Cláudio Toralles
Assessor parlamentar do deputado Zé Nunes
Relatou sua participação, nos últimos 40 anos, na cultura popular de Porto
Alegre e do Rio Grande do Sul, destacando sua atuação como mestre de bateria
do carnaval de Porto Alegre. Apontou que a capital gaúcha detinha, nas décadas
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de 1970 e 1980, o título de segundo melhor carnaval do país, o qual contava com
grande investimento e um público entre 200 mil e 300 mil pessoas nas arquibancadas.
Avaliou que, no Rio Grande do Sul, o tradicionalismo e a cultura negra caminham lado a lado e afirmou que falta investimento em relação ao Complexo
Cultural do Porto Seco, bem como ao Carnaval de Uruguaiana.
Lamentou que a cultura seja sempre o primeiro setor a sofrer cortes quando
ocorre alguma turbulência no governo e solicitou a atenção dos parlamentares no
que se refere à cultura popular carnavalesca e ao tradicionalismo, que mantêm
suas cadeias produtivas funcionando durante todo o ano.
Salientou que a Cidade Baixa é um bairro de colonização negra e que a especulação imobiliária empurrou os quilombos para fora de Porto Alegre. Defendeu
o retorno do carnaval ao Centro da capital e ressaltou que o estado do Rio Grande
do Sul deve olhar com mais atenção para a questão cultural.

Eu vim do nada,
mas no nada havia cultura.
Aprendi todos os ofícios,
fui sapateiro, alfaiate, carpinteiro, linotipista...
Mas queria uma profissão que me desse cidadania.
E foi a cultura que me deu meu passaporte cidadão.
Antônio Pitanga, ator e diretor.
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VISITAS TÉCNICAS

Silvano Saragoso
Advogado, radialista, jornalista, especializado em gerenciamento de
cidades, compositor, palestrante e estudioso da história missioneira
Agradeceu a oportunidade, parabenizando o Deputado Luiz Marenco, pela
iniciativa de abordar esse assunto da mais alta importância, realidade que evidencia há muitos e muitos anos em nosso Estado, que é a situação em que vivem
os artistas, de um modo geral, notadamente o cantor, o compositor, aquele que
recita, que escreve, e os músicos.
Salientou não ter conhecimento se nas demais unidades da Federação o fato é
similar, mas aqui no Rio Grande do Sul é notória a situação de penúria da grande
maioria dos cantores, músicos e compositores, em especial os que vivem ou tentam viver da música.
Referiu que todas as profissões, urbanas e/ou rurais, têm proteções legais, legislações que disciplinam as atividades das relações de trabalho, das circunstâncias, da segurança, das remunerações das suas atividades. No entanto, o artista
– músico, cantor, compositor, poeta, arranjador – dificilmente está amparado, no
desenvolvimento de suas atividades profissionais, pelo aparato legal que possibilita a regulamentação e o fortalecimento do seu trabalho.
Exemplificou que, como compositor, escreveu, anos atrás, uma letra chamada
O Último Sapucai do Tiaraju, que resgatou as circunstâncias da morte do guerreiro, herói missioneiro, gaúcho e nacional, que hoje é considerado São Sepé
Tiaraju, por meio de um documento assinado pelo Papa Francisco. A obra foi
musicada pelo conjunto Gana Missioneira e cantada por Kauany Klein, formada
em música pela Universidade de Passo Fundo e mestre em música pela Universidade da Bahia.
Além de classificar-se no 5º Canto Missioneiro da Música Nativa, essa música
ganhou outros cinco prêmios, em diferentes eventos musicais no estado, que a
utilizaram nas competições, como o Enart, Piá e Peão do RS. E, embora a música
tenha, também, sido veiculada em várias emissoras de rádio e em diversas feiras
por todo o estado, o autor jamais ganhou um centavo sequer.
Revelou que esse desempenho musical constitui, por um lado, uma grande
alegria, mas, por outro, uma grande decepção, na medida em que, sem pedir sua
autorização e sem pagar direitos autorais, dispuseram de seu trabalho, de sua arte,
de sua obra.
Questionou, então, com veemência, qual é a criatura, qual é o profissional que
consegue trabalhar sem remuneração, sem um retorno pecuniário que possa utilizar para sobreviver. Quem consegue? Ninguém. Ressaltou que parece não haver
sensibilidade no sentido de resgatar essa situação.
Parabenizou o deputado Marenco, por tentar ouvir todas as partes envolvidas
– os artistas/músicos, as rádios, os CTGs, as Prefeituras, os portais de comunica73
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ção via internet, etc., além de uma série de outros locais onde ocorrem eventos musicais sem que haja uma correspondência em termos de retorno pecuniário, o qual possibilitaria aos músicos/artistas sobreviverem com dignidade.
Relatou uma conversa que teve com o deputado Marenco, há alguns meses, quando ressaltou que o cantor só canta se tiver uma letra e uma música,
e, muitas vezes, não é ele o compositor, profissional que deve ser devidamente reconhecido. Sugeriu, então, o encaminhamento de um Projeto de Lei
que estabeleça que os meios de comunicação, ao anunciarem uma música,
mencionem, além do(s) intérprete(s), o(s) nome(s) do(s) respectivo(s) compositor(es).
Referiu outro exemplo pessoal, relacionado ao lançamento do CD duplo
Valores Missioneiros, o qual foi gravado em conjunto com Charles Arce e
contou com 32 participações especiais de cantores e instrumentistas renomados, entre os quais Lucio Yanel, Renato Borghetti, Laura Guarany, João
Sampaio e Paulo de Freitas Mendonça, entre outros. Resultado de um estudo
profundo sobre a saga missioneira e a história do RS, o CD tem se posicionado entre os cinco mais tocados, em várias emissoras, desde seu lançamento,
em 2018. Apesar do sucesso, porém, Saragoso recebeu, até hoje, apenas R$
70 de direitos autorais.
Enfático, desabafou: “como é que nós vamos manter a arte, a cultura, notadamente as tradições, o nativismo, o resgate da nossa riquíssima história?
Como nós vamos cantar nossas paisagens, nossos amores, nossas alegrias,
nosso trabalho, nossa lida, nossa imigração, nosso povo nativo? Como vamos
fazer isso, se não temos sequer condições de sobreviver da profissão?”.
Citou como exemplo a situação que acometeu o maestro Lucio Yanel, ícone da música latina, que, na idade em que se encontra, foi objeto de campanha
recente dos colegas a fim de socorrê-lo, pois estava praticamente desprovido
dos mínimos recursos para sua sobrevivência.
Destacou a fundamental importância dessa Comissão Especial, no sentido
de possibilitar uma grande discussão, objetivando descortinar, para a comunidade e as autoridades constituídas, a conjuntura pela qual passa a cultura
em geral, notadamente a situação dos músicos, cantores, compositores e instrumentistas.
Afirmou que é imperioso possibilitar uma conversa séria, democrática, de
alto nível, com as rádios, os CTGs e as Prefeituras. Considerando uma emissora qualquer, a hipotética Rádio X FM, que, obviamente, utiliza a música
como produto em seu negócio, argumentou: “eles usam água, pagam; usam
luz, pagam; usam mão de obra de profissionais – locutores, produtores, técnicos de som –, pagam; tudo eles pagam, menos a matéria-prima principal,
que são os músicos”. Ressaltou não estar se referindo ao pagamento de altos
valores, mas sim a uma remuneração justa, merecida, no sentido de valorizar
o trabalho realizado, a intelectualidade.
Ressaltou que se faz necessário um regramento que discipline essas relações e sugeriu que seja aprimorada a legislação atual, no sentido de criar
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mecanismos regulatórios adequados de fiscalização e penalidades, os quais
prescindam da complexidade e primem pela exequibilidade.
Questionado sobre o que pensa a respeito da cultura gaúcha, expressou livremente o seu pensamento, sem receio de polemizar:
“Não acredito que só o gaúcho tradicional, branco, com sua indumentária,
música, culinária, lidas campeiras, etc., represente a cultura do estado do Rio
Grande do Sul. Historicamente, quem deu início às lidas campeiras com o gado
foram os padres jesuítas e os nativos guaranis, muitas vezes, nessas atividades,
com a presença de um branco e dezenas de nativos.
Inegável também é a significativa e fundamental participação dos negros, mamelucos, mulatos e cafusos. No entanto, raramente há referências nos escritos sobre a participação deles na formação da cultura gaúcha. São esquecidos, existem
raros registros oficiais nesse sentido. Até a história da Revolução Farroupilha é
mal contada e omite muito do tema.
Se a cultura gaúcha se apresenta com esse caráter separatista, independente,
dentro do estado do Rio Grande do Sul, obrigo-me a dizer que existe uma explícita exclusão oficial de várias outras ricas culturas, exemplificadas parcialmente
pelas culturas de muitas nações nativas e dos afrodescendentes.
Se essas culturas não são consideradas gaúchas, pelo menos são rio-grandenses; quais seriam, então, as justificativas para serem colocadas à margem da oficialidade, como se não existissem?
Nosso estado é rico em diversidade cultural, ou negamos, por exemplo, Túlio
Piva, Lupicínio Rodrigues, Vitor Ramil, Giba Giba, entre muitos outros, bem
como a música, a pintura, a escultura e a gastronomia das Reduções Missioneiras
e uma infinidade de outras manifestações, além do gauchismo tradicional?
Na minha ótica, existe um apartheid cultural no estado do Rio Grande do Sul.
Novas políticas, públicas e privadas, precisam ser desenvolvidas para resgatar
essa brutal realidade. Por meio dessa concepção reduzida, pequena como a cultura é administrada e tratada por aqui, continuaremos pequenos diante do Brasil
e do mundo.”
Concluiu parabenizando o deputado Luiz Marenco e sua equipe, pelo excelente trabalho que vêm desenvolvendo, abordando o tema com seriedade, ouvindo,
pesquisando, descortinando a situação da cultura em nosso estado, promovendo
uma ampla, necessária e inadiável discussão, trabalhando para alcançar um denominador comum de justiça em relação à classe dos que lutam para preservar a
cultura gaúcha.
Cultura é gente, diversa, plural, multifacetada,
que na identidade de cada
um forma o caldo coletivo que alimenta a história.
O que importa é alimentar gente, educar, empregar gente.
Sergio Mamberti, ator, diretor, produtor, autor,
artista plástico e político brasileiro.
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Luiz de Martino Coronel
Escritor, poeta, publicitário
Luiz Coronel, historicamente ligado aos Festivais Nativistas, foi o vencedor
da terceira edição da Califórnia da Canção Nativa, em 1973, com a canção Canto
de Morte de Gaudêncio Sete Luas, interpretado por Rhosammaria.
Revelou um fato pouco conhecido: o primeiro Festival Nativista no estado foi
realizado em 1967, pela RBS, e organizado pelo jornalista, compositor, vereador
e publicitário Hamilton Chaves.
Afirmou que a música regional do Rio Grande do Sul teve, com a Califórnia,
um surto vertiginoso, como um renascimento, como a Semana de Arte Moderna:
“tivemos na Califórnia uma injunção de tudo que poderia haver de bom, tivemos
um painel, um mosaico de compositores diferenciados, arranjadores diferenciados, poetas e intérpretes diferenciados”.
Bastante crítico e autodefinido como um pouco radical, referiu que o andar
da carruagem foi amalgamando tudo isso numa geleia geral, que ensejou o surgimento de uma música regional que é mais fanfarrona, mais bizarra, mais comercial do que propriamente gaúcha.
Segundo Coronel, a alma gaúcha é delicada, sutil, poética; a milonga traz uma
reflexão sobre o mundo, a vida, o silêncio do pampa.5
Deparamo-nos, então, com uma música “algariada” e “festivalesca”. Rompendo tudo, chegamos ao momento em que a música do Rio Grande do Sul, que
estava destinada a ganhar seu espaço no cenário brasileiro, ficou – salvo honrosas
exceções – estagnada em sua mesmice.
Nos festivais, as músicas diferem apenas por quem as anuncia, uma vez que
são, na verdade, praticamente iguais: homens com facão e rebenque, gritando em
desatino. Parece que o povo do Rio Grande é o único do mundo que canta contra
algo, enquanto todos os outros povos cantam a favor. A alma do gaúcho não é
isso: o gaúcho tira o chapéu antes de entrar em casa ou para cumprimentar uma
senhora.
Ressaltou que é preciso haver um conjunto de músicos diferenciados, como
Vitor Ramil, Pirisca Grecco e Sergio Rojas, e que eles apresentem, com intérpretes e arranjos, propostas novas, poemas cheios de vida.
Ressaltou que a letra gaúcha, em sua essência, é poética, e que a poesia é uma
criação metafórica. Exemplificou: “Eu estava caminhando na praia, havia muita
espuma, e eu disse: não é que Deus fez a barba hoje?”
Poesia é mais ou menos isso: o amor chega tão devagarinho, que nem chega a pisar no chão nem aperta a campainha e tem a chave do teu coração.
A poesia é essa coisa graciosa, é com ela que se constrói. Já o folclore é a
criação popular, cultivada por pessoas que desenvolveram sensibilidade, cultura
e talento, independentemente de erudição.
Exemplificou: “Tu pegas o teatro de cordel, é uma chatice, mas vem o João
Cabral de Melo Neto e constrói Vida e Morte Severina; tu pegas o folclore alemão, vem Mozart e compõe aquelas maravilhas em cima do folclore alemão”.
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Foi a Califórnia que fez o patamar, a terraplanagem do ciclo rural da música
brasileira, às vezes até meio pervertido, meio mentiroso, meio comercial.
Salientou que, em relação à arte, “existe uma palavra horrorosa chamada entretenimento. Esse termo reduz a arte, que, na sua essência, é um depoimento do
ser humano sobre o seu espaço, seu tempo, seu lugar, sua vida. A arte dá o roteiro,
e o artista dá o encantamento – arte é isso. Então tu tens a cultura popular como
trampolim para os artistas promoverem suas grandes criações”.
Os festivais eram valiosos, à medida que estimulavam esse jogo de criação,
mas, com o tempo, começaram a criar regras próprias, não mais ligadas à arte,
nem à qualidade, nem à interpretação, nem aos arranjos. Estavam ligadas ao “código festival”, e o festival, que foi a glória, o impulso, o detonador da música
regional, também se tornou a ruína da música regional gaúcha.
Aproveitando a oportunidade de interação com o poeta, Pirisca Grecco manifestou uma dúvida pessoal. Aludiu ao exemplo da Argentina, país que nos é
tão próximo e que tem um folclore tão estabelecido, tão arraigado, uma grande
referência para nós. A música contemporânea argentina, seja um jazz, um rock
ou uma música de 2019/2020, contém uma raiz folclórica, uma forte influência
regional. Perguntou, então: “com esses 40 anos mal completados de Califórnia,
nós já conseguimos nos tornar folclore?”
Respondendo, Coronel afirmou que a pior coisa que pode haver no mundo é
o bojo, figura psicanalítica que caracteriza pessoas que só se sentem confortáveis
quando estão entre iguais. Fora do bojo, elas se sentem estranhas e hostilizadas.
Considerou que o regionalismo gaúcho foi criando um bojo: é aquele público que
assiste ao Galpão Crioulo, que gosta de dois, três, cinco ou dez músicos regionais,
que gosta do Gaúcho da Fronteira.
Tem-se, então, esse quadro meio definido, segundo o qual o regionalismo gaúcho deixou de se tornar uma cultura de maior abrangência. Cantarolou o primeiro
verso de Desgarrados, de Mário Barbará, e afirmou que, se não fosse o referido
bojo, essa música, que estava tocando em todo o Rio Grande do Sul, teria se tornado patrimônio gaúcho. O problema é que a música regional gaúcha se tornou
patrimônio exclusivo dos regionalistas, e isso é muito pequeno, não representa a
dimensão do Rio Grande do Sul, que é muito maior.
Coronel citou o verso de uma música sua, em parceria com Mário Barbará (a
última que ele compôs), o qual diz que por onde quer que você ande é sempre
o Rio Grande um país no coração, que significa que as coisas têm de pertencer
ao Rio Grande do Sul. Reiterou que essa psicose de bojo é muito perigosa, porque
critérios de julgamento e de avaliação deixam de ser estabelecidos, na medida
em que todos vivem dos aplausos uns dos outros – é uma comunhão de aplausos
fáceis.
Pirisca Grecco referiu ter a impressão de que a Califórnia, no princípio, criou
uma linha para abrigar a manifestação rio-grandense, uma linha de projeção folclórica, com o objetivo de dar vazão e contemplar a espontaneidade dos seus participantes, dos seus poetas, diferentemente dos nossos dias, quando os festivais
mantêm apenas uma linha, para a qual querem canalizar todas as manifestações.
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Coronel ponderou que “é o festival em si, que vive para si mesmo; o festival
não vive mais como celeiro, como palco da criação, como teatro da criação, da
encenação da música do Rio Grande do Sul, ele foi se fechando no que eu chamei
complexo de bojo”.
Ressaltou Coronel que nós temos tempos novos, que não estão revelados artisticamente, nem no cinema, nem na música, pois, diante da queda do regime
militar, da derrocada do governo que representaria a solidariedade e a inclusão
social, e da ascensão de um governo com características militares, o mundo das
artes ficou com a garganta trancada. Considerou que a arte no Brasil não vive um
bom momento, e que a grande arte brasileira atual se resume à novela e ao sertanejo industrial, que nada mais é do que uma música feita para entretenimento.
Apontou que, mesmo nos programas voltados a descobrir intérpretes talentosos, não se canta a alma brasileira, não se expressa a sensibilidade nacional:
“nós não estamos nos dizendo – estamos gagos, ou de boca fechada, ou apenas
vendendo produtos no mercado”.
Pirisca Grecco alegou que talvez os veículos de comunicação tenham perdido
seu compromisso cultural e mercantilizado todos os seus espaços. Acrescentou
que se ouve, muitas vezes, que, para tocar em determinada emissora de rádio, o
músico tem de comprar o espaço.
Coronel afirmou que há uma cultura comprometida com o entretenimento e
um painel bem adverso, desfavorável. Louvou a iniciativa da Comissão em elaborar esse retrato cultural do Rio Grande do Sul e ressaltou que a arte é o legado
de um povo. Questionou se o legado cultural que estamos criando é descartável
como um lenço de papel ou um absorvente higiênico.
Considerou que existe uma grande cilada cultural: as gravadoras promovem
um artista que vende um milhão de cópias, com uma musiquinha boba, um “Leco
Leco”, e depois o dispensa, pois, amanhã, certamente surgirão outras músicas
com o mesmo perfil descartável.
Avaliou que o governo entende o mundo da cultura como um ambiente hostil
e, por isso, tende a boicotá-lo, quando, na verdade, deveria prestigiá-lo, para que
se produzissem boas criações.
Pirisca Grecco mostrou-se otimista em relação ao fato de o governo estadual
ter retomado a pasta da cultura em uma secretaria singular, aqui no Rio Grande.
Referindo-se à crise da música, da cultura e do teatro gaúchos, Coronel destacou que artistas como Deborah Finocchiaro, Fernanda Carvalho Leite e Oscar
Simch, para citar alguns dos que lhe são mais próximos, vivem o drama constante
de lutar para conseguir R$ 4 mil para realizar um recital, ao passo que “os caras
abençoados pelo “Plim Plim” da Globo cobram R$ 300 mil para lotar o Gigantinho ou a Arena”.
Mencionou, também, a situação que envolveu uma das edições do Grande Encontro - Música dos Gaúchos, promovida pelo produtor musical Patineti, que reuniu cerca de 80 artistas gaúchos, entre eles os melhores nomes da nossa música:
o evento foi preterido pelos jornais locais, que optaram por estampar, em página
dupla, o anúncio do show de um menino de 19 anos, de quem nunca ninguém
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tinha ouvido falar, e que seria o novo sucesso de rock da Inglaterra. Relatou que,
naquele dia, comprovou que a realidade sempre cria sua própria caricatura.
Enfatizou que é preciso que as secretarias de cultura – em todas as instâncias –
sejam elos de criação artística, centros de proposição cultural, pois seu papel vai
muito além do ato burocrático de avaliar e responder a propostas, de acordo com
critérios econômicos ou imediatos.
Apontou a Feira do Livro como um grande momento cultural e defendeu que
é preciso cultuar o livro infantil nas escolas, pois é assim que se cria o hábito da
leitura. Explicou que existem a informação jornalística, que é pulverizada, a informação publicitária, que são sínteses ligando a emoção e a arte ao comércio, e
o livro, que é a consciência do mundo.
Pirisca comentou a experiência de tocar fora do Rio Grande. Relatou sua impressão de que, na Argentina, quando o músico abre a gaita, o povo se deixa levar
por uma atmosfera transcendental, há um “duende musiqueiro” naquele ambiente, não importa se a alpargata está furada, se falta um dente – a coisa simplesmente acontece. Quando tocou em Portugal, as pessoas ofereciam-lhe o que estavam
bebendo e mostravam-se gratas por ele estar compartilhando com elas a sua arte.
Por outro lado, quando toca aqui no Rio Grande, sente que tem de reunir todas as suas forças, busca-las lá no fundo, para, ao longo de uma hora, uma hora
e meia de apresentação, tentar sensibilizar alguém que, no final, diz: “olha, eu
não gostava de ti, mas hoje eu te respeitei”. Ponderou que parece haver um protagonismo do espectador, que não deixa fluir a arte – o aplauso é difícil e, muitas
vezes, nem acontece quando termina a música.
Coronel alegou que o público passou a consumir a música regional de acordo
com esse retrato que lhe foi vendido, uma fotografia ruim na qual o talento do
letrista, do cantor e do arranjador foi substituído por duas ou três vozes vigorosas
e performáticas.
Afirmou que a arte, quando verdadeira, se impõe aos modismos. Avaliou que
a música do Rio Grande do Sul caiu numa cilada de modismos, de soluções, versos e interpretações fáceis, de ausência de personalidade dos criadores. Considerou que, embora alguns artistas como Vitor Ramil, Sergio Rojas, Pirisca Grecco,
Marco Aurélio e ele próprio tenham personalidade, o grande conjunto que caracteriza o produto da música cultural gaúcha se torna algo sem identidade, uma
geleia geral recusável.
Estimou que o resgate dessa identidade, por meio da Comissão, constituirá um
belo trabalho.
A seguir, a título de contribuição, sugeriu ações a serem tomadas em prol da
cultura gaúcha.
A Secretaria de Cultura poderia associar um artista a cada ano do calendário
e, então, realizar um belo trabalho, montando painéis nas ruas, com o objetivo de
divulgar, com profundidade, a obra de tantos e notáveis valores que constituem
o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Seria uma reverência à memória de
grandes músicos e intérpretes – como César Passarinho e Leopoldo Rassier – que,
quando abriam o peito, faziam estremecer os teatros.
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Defendeu que a Secretaria de Cultura cultive esses gestos criativos, que devem ser orgânicos, coesos, objetivos, com foco, pois o homem comum não enxerga o que está disperso.
Imagina que o projeto, intitulado (quem sabe?) Grandes músicos – A Tradição Musical do Rio Grande, atrairia, devido à sua grandiosidade, um público
considerável. Salientou que a política cultural precisa ter recursos e inteligência,
e afirmou que a atual música gaúcha carece de uma irresistível poesia e de uma
irresistível interpretação que a separem da geleia que amortece, que inativa a
verdadeira cultura do Rio Grande do Sul.
Por fim, sugeriu a realização de um grande painel de debates sobre o tema, com
a participação da Secretária de Cultura do RS e de artistas que possam, com seus
depoimentos, contribuir de maneira efetiva para a discussão. Sugeriu nomes como
José Fogaça, Vitor Ramil, Pirisca Grecco, Colmar Duarte e o próprio Luiz Coronel. Destacou, ainda, a importância da participação dos secretários municipais de
cultura do estado no evento, do qual certamente sairiam sensibilizados, conscientes de sua responsabilidade no que se refere à preservação da cultura gaúcha.
5 Essa afirmação vai ao encontro do que disse Daniel Hack, gaiteiro de Os Serranos
(Zero Hora, 29/01/2020): “A nossa música não é feita apenas de melodia, letra e ritmo.
Ela tem uma mensagem, algo muito subliminar, que aponta para um conjunto de valores
que são universais. Nós cantamos a família, tratamos de emoções que são atávicas, que
se repetem de geração em geração, independentemente de onde o sujeito se encontra.”
Quando abraça a sua guitarra e desempenha seu solo,
o guitarrista parece a mãe com o filho no colo.
Luiz de Martino Coronel, escritor, poeta, publicitário.

Jairo Reis
Empresário, radialista e produtor cultural
Proprietário de um invejável acervo composto de aproximadamente 3.000
itens, entre LPs, fitas K7, CDs e DVDs, documentos que constituem a história
viva dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul, Jairo Reis acompanhou, desde
a década de 1970, as primeiras edições de vários festivais, entre eles o Ronco do
Bugio, de São Francisco de Paula, a Moenda da Canção, de Santo Antônio da
Patrulha e a Tafona da Canção Nativa, de Osório.
Em relação aos festivais nativistas, informou:
1. O Rio Grande do Sul chegou a ter, nos anos de 1999/2000, 92 festivais nativistas, sendo quase todos festivais de música;
2. Em 2019, o estado teve 39 festivais de música e 7 festivais instrumentais;
3. Participou, a partir do ano 2000, com Ernesto Fagundes, Bagre Fagundes,
Elton Saldanha, Betha Teixeira e Shana Müller, da programação da Rádio Rural
1120 AM, especializada em música nativista, que chegou a transmitir anualmente
25 festivais nativistas. No final de 2018, o Grupo RBS oficializou o fim da Rádio
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Rural AM 1120, devolvendo a concessão da frequência ao governo federal, “por
não haver sentido estratégico em sua migração para a FM”. Como sinal dos novos
tempos, o Grupo RBS possui, atualmente, a concessão da Rádio 92 (92.1 FM),
com programação composta predominantemente por música sertaneja.
No que se refere ao aspecto organizacional dos festivais, apontou como fundamental a atuante e associativa participação das forças vivas da comunidade,
com efetivo engajamento e mobilização de representantes de todos os segmentos
da sociedade, de forma a possibilitar independência das influências e alternâncias
políticas. Afirmou que essa participação caracterizaria um perfil vencedor e citou
como exemplo o Festival Carijo da Canção Gaúcha, de Palmeira das Missões,
com 34 edições ininterruptas até 2019.
Ressaltou a imperiosa necessidade de reformulação da Lei de Incentivo
à Cultura – LIC, no que se refere à redução do percentual de contrapartida de
desembolso (que, na data da entrevista, ainda correspondia a 25%) pelos empresários patrocinadores de projetos culturais.
Considerando a legislação vigente, conforme tabela abaixo, atualizada pela
assessoria da Comissão, sugeriu analisar possíveis enquadramentos dos festivais
nativistas como segmentos culturais, em artigos específicos da Lei Rouanet.
Festivais integrantes do patrimônio cultural do estado
Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana		
Lei nº 12226/2005
Carijo da Canção Gaúcha, de Palmeira das Missões
Lei nº 12282/2005
Moenda da Canção, de Santo Antônio da Patrulha
Lei nº 12771/2007
Coxilha Nativista, de Cruz Alta 				
Lei nº 14112/2012
Musicanto Sul-Americano de Nativismo, de Santa Rosa Lei nº 14765/2015
Festivais considerados como de relevante interesse cultural do estado
Festival da Barranca, de São Borja 			
Lei nº 14850/2016
Festival Canto Moleque da Canção Nativa, de Candiota
Lei nº 14887/2016
Festival de Música Nativista Galponeira de Bagé 		
Lei nº 15025/2017
Canto Missioneiro da Música Nativa, de Santo Ângelo
Lei nº 15157/2018
Integrantes do patrimônio cultural imaterial do estado
As danças tradicionais gaúchas, respectivas músicas e letras Lei nº 12372/2005
Integrantes do patrimônio histórico e cultural do estado
Todos os festivais de música nativista Lei nº 12975/2008
Quando você desenvolve a cultura, multiplica o espaço
para vozes que refletem sobre os problemas da sociedade.
Se o Ministério da Cultura funcionar,
a criticidade da cultura brasileira dará grande
contribuição ao desenvolvimento democrático do país.
Francisco Correia Weffort, cientista político,
Professor da USP, ex-Ministro da Cultura.
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Douglas Ferreira
Tradicionalista e criador do Espaço Cultural Pulperiando, em Curitiba, PR
Durante o 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, ocorrido em fevereiro
de 2020, entrevistamos o gaúcho Douglas Ferreira, natural de Santiago.
Aficionado e propagador da cultura gaúcha, percorreu, durante 17 anos, como
instrutor de danças de invernadas artísticas dos CTGs, vários estados brasileiros,
após o quê escolheu a cidade de Curitiba para viver.
Na capital paranaense, montou um “bolichão”, o Espaço Cultural Pulperiando, com restaurante de culinária campeira, confecção e venda de pilchas e outras
indumentárias gaúchas, onde promove, duas vezes por semana, shows com música gaúcha, tendo realizado mais de 200 apresentações artísticas, com músicos
oriundos do nosso estado.
Podemos afirmar, com certeza, que em nenhum município do Rio Grande do
Sul ocorre esse compromisso efetivo para com a cultura regional gaúcha, com
uma estrutura como a que o Douglas opera em Curitiba.
Na capital dos gaúchos, onde desembarcam milhares de turistas todo ano, não
possuímos um local específico onde seja mostrada nossa cultura.6
Salvo eventos efêmeros que ocorrem em setembro, alusivos à Revolução
Farroupilha, não possuímos permanentemente um local temático, com comida
campeira, música gaúcha, danças tradicionalistas e outras atrações que possam
mostrar as coisas da nossa terra, ficando aqui um desafio positivo para os empreendedores ligados ao turismo e à cultura.
6 Essa afirmação vai ao encontro do que disse o músico Robison Boeira, na audiência
pública de Caxias do Sul, referida anteriormente.
A cultura não deve sofrer nenhuma coerção por parte do poder, político ou
econômico, mas ser ajudada por um e por outro em todas as formas de iniciativa
pública e privada conforme o verdadeiro humanismo, a tradição
e o espírito autêntico de cada povo.
João Paulo II, (1920–2005) 264° Papa da Igreja Católica,
polonês, aclamado como um doslíderes mais influentes do século XX.

ECAD / UBC / AGERT
Foram realizadas três visitas técnicas às entidades a seguir relacionadas, tendo
como foco a temática direitos autorais.
ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, escritório privado
responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos
seus autores. Contato: Sr. Alvino de Souza, Gerente da Unidade do ECAD no RS.
UBC – União Brasileira de Compositores, associação que tem como objetivo
principal a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais de
músicas e a distribuição dos rendimentos gerados por sua utilização, bem como
o desenvolvimento cultural. Contato: Danieli Correa, Gerente da filial da UBC.
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AGERT – Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, que possui
348 filiados, entre emissoras de rádio, televisão e representantes comerciais. Contato: Presidente Roberto Cervo (Melão).
Observamos que:
1. Pode-se afirmar que o órgão arrecadador ECAD apresenta uma certa fragilidade diante da significativa inadimplência no pagamento de direitos autorais,
especialmente no que se refere aos grandes devedores, como as prefeituras (a Prefeitura de Porto Alegre é a maior devedora do ECAD no estado), a EXPOINTER
(e outras feiras agropecuárias) e o Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG,
entre outros.
2. O ECAD possui uma rubrica específica relativa ao MTG, com distribuição
anual dos valores recolhidos, a qual corre o risco de ser descontinuada, devido à
ausência de arrecadação.
3. Considerando que o MTG pretende, em sua essência, preservar a nossa
cultura e tradição, há que se discutir e rever a inadimplência da entidade em relação ao recolhimento de direitos autorais dos músicos, que são a matéria-prima
fundamental de todos os eventos realizados nas sedes tradicionalistas.
4. Existem ainda muitas dúvidas quanto à arrecadação e distribuição dos direitos autorais aos músicos na era digital, no que se refere às plataformas de
streaming e de vídeos, como o YouTube, entre outras, que faturam alto com propagandas, enquanto os músicos, elementos essenciais no processo, são relegados,
seja por desconhecimento dos métodos, seja pela falta de acesso às informações.
5. A operacionalização pelo ECAD dos potenciais direitos autorais relacionados à radiodifusão, especialmente nas emissoras do interior do estado, ainda
depende da boa-fé dos programadores, que preenchem manualmente as planilhas
com a programação diária executada nas rádios, prática que impossibilita a fiscalização eletrônica efetiva, com os dados reais que influenciam no recebimento
dos direitos autorais.
6. Não existe um levantamento acerca do percentual de música regional na
programação diária das rádios em nosso estado.
7. Estima-se que a inadimplência das rádios em relação ao pagamento de direitos autorais atinja 70% em nosso estado. Recebemos uma listagem que relaciona 425 rádios – comunitárias e comerciais – inadimplentes.
8. O Presidente da AGERT, Roberto Cervo, defendeu que se busquem alternativas legislativas, no sentido de que haja a liberação do direito de imagem por
parte dos músicos, pois – alegou –as rádios estão perdendo competitividade, na
medida em que conseguem transmitir apenas o áudio das canções.
A educação do homem deve começar
pela poesia, ser fortificada pela conduta justa
e consumar-se na música.
Confúcio (551 a.C.– 479 a.C.), pensador e filósofo chinês.
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CONCLUSÕES E REFLEXÕES
Buscando incrementar a densidade das informações recebidas ao longo dos
120 dias e ampliar o espectro das conclusões, recomendações e encaminhamentos constantes neste relatório final, acrescentamos algumas observações pertinentes, dispostas nos painéis que se seguem.
PAINEL 1
1. Cabe recomendar, como um possível referencial a educadores, no que se
diz respeito a formas de abordar o folclore nas salas de aula, a publicação de
124 páginas intitulada “Para compreender e aplicar folclore na sala de aula”,
organizada pela Comissão Gaúcha de Folclore, em conjunto com a Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa
do RS, no ano 2000. Na apresentação da obra, a professora Rose Marie Garcia
referiu tê-la redigido em linguagem acessível, a partir da contribuição de vários
pesquisadores dedicados ao estudo do folclore, com o objetivo de fazê-la chegar
às mãos dos educadores, principais agentes de um necessário e continuado processo de valorização da cultura popular.
2. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC estabelece competências
obrigatórias mínimas a serem abordadas na sala de aula, ligadas às disciplinas
tradicionais, como português e matemática.
No RS, a BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foi regulamentada pelo Referencial Curricular Gaúcho, elaborado em regime de colaboração entre SEC, CEEd (Conselho Estadual de Educação), Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e Sinepe (Sindicato do Ensino
Privado), homologado pelo CEEd em dezembro de 2018, para implantação em
2020, visando reforçar o trabalho pedagógico sobre a cultura do Rio Grande do
Sul.
As instituições e redes de ensino foram orientadas a incorporar e trabalhar
conteúdos regionais que valorizem a história, a cultura, as variações étnicas e
linguísticas, a flora e a fauna regionais, as danças folclóricas etc. Esses temas,
chamados de “diversificados’, não devem constituir uma disciplina independente,
mas, sim, ser inseridos em projetos transdisciplinares, sem carga horária mínima.
A cultura é tudo o que resta
depois de se ter esquecido
tudo o que se aprendeu.
Selma Lagerlöf (1858–1940), escritora sueca,
vencedora em 1909 do Prêmio Nobel de Literatura.

PAINEL 2
1. A Lei Federal nº 9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, refere, em seu art. 26, que “Os currículos da educação infantil, do
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ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos”. Já o § 2º do mesmo artigo
ressalta que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, será
componente curricular obrigatório da educação básica, a ser constituído pelas
seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro.
2. A Lei nº 13669/2011, que institui o Projeto “Música nas Escolas” no âmbito
do Estado do RS, objetivou facilitar o acesso dos alunos da rede pública estadual
ao aprendizado da arte da música e suas mais variadas manifestações, alinhado
com os valores e diretrizes da educação integral.
Quis escrever músicas que fizessem as pessoas sentirem-se bem.
Música que ajuda e cura, porque eu acredito que a música é a voz de Deus.
Brian Aldiss (1925–2017), escritor inglês de ficção científica

PAINEL 3
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Tradição e Cultura Gaúcha
Criada e aprovada na Câmara Federal, por meio do Requerimento nº 1681/2019,
a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Tradição e Cultura Gaúcha, que obteve
198 assinaturas de representantes de 26 estados, mais o Distrito Federal, objetiva
enaltecer e valorizar o tradicionalismo gaúcho.
Os recursos destinados a projetos em CTGs, no valor total de R$ 3,25 milhões,
serão encaminhados às entidades em 2020, por meio de edital publicado pela
Secretaria Estadual da Cultura.
Esses recursos possibilitarão o incremento de ferramentas fomentadoras de
inovações culturais, artísticas e sociais, que, paralelamente às atividades já desenvolvidas nos CTGs, possam proporcionar a essas entidades a admissão de jovens
que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Abre-se também um perfil mercadológico, pela possibilidade de que a cultura
gaúcha seja um vetor para ações na área do turismo, fomentando e divulgando a
relevância do nosso folclore e da nossa identidade cultural para os demais estados
brasileiros, por meio da promoção e de investimentos no Estado.
Importante referência aos CTGs.
Por meio do PL 1/2020, aprovado na Assembleia Legislativa em 29/01/2020
e sancionado em 17/02/2020, gerando a Lei 15449/2020, foi alterado o § 4º, do
artigo 4º da Lei nº 13490/2010, que “Institui o Sistema Estadual de Apoio às Atividades Culturais – PRÓ-CULTURA, e dá outras providências”.
Esse § 4º, anteriormente inserido pela Lei nº 15.214/2018, considerava os
Centros de Tradições Gaúchas – CTGs com sede no Estado do Rio Grande do Sul
como espaços culturais de interesse público, desde que registrados como Entidades Civis junto à Secretaria de Trabalho e Ação Social, condição que lhes permitia a apreciação de projetos culturais relacionados com construção, restauro,
preservação, conservação e reforma, nos limites do art. 6º, inciso II.
85

COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A SITUAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA MÚSICA E DA CULTURA GAÚCHA

Por exemplo, um CTG que fosse atingido por um temporal e tivesse seu telhado danificado poderia, desde que devidamente registrado junto à Secretaria
de Trabalho de Ação Social, habilitar-se aos benefícios da Lei nº 13490/2010/
PRÓ-CULTURA.
Dessa forma, cresce a importância do acompanhamento das liberações dos
valores advindos das emendas parlamentares relacionadas à Frente Parlamentar
Mista e direcionados aos CTGs.
Um povo sem conhecimento da sua história,
origem e cultura é como uma árvore sem raízes.
Marcus Garvey (1887–1940), comunicador, filósofo,
empresário e ativista jamaicano, considerado um dos maiores
ativistas da história do movimento nacionalista negro.

PAINEL 4
DIAGNÓSTICO DA CULTURA DO RS
O Departamento de Pesquisa da FAMURS concluiu, em outubro de 2019, a
avaliação de um questionário respondido por 344 municípios gaúchos (69,2%
dos 497 municípios), com o objetivo de realizar um diagnóstico da cultura em
nosso estado. Vários painelistas e participantes das audiências públicas, entre os
quais Pirisca Grecco (Pelotas), Evandro Soares (Caxias do Sul), e Dinara Paixão (Santa Maria), aludiram à pesquisa, cujos resultados foram apresentados, em
Porto Alegre, por Vinícius Brito, responsável pela área cultural da FAMURS. Na
ocasião, classificou os dados apresentados como “tristes, até desesperadores”. A seguir, uma síntese dos questionamentos encaminhados aos municípios e
os respectivos resultados:
1.Quanto ao órgão gestor de cultura do município:
70% – Secretaria de Cultura vinculada à outra secretaria
20% – Secretaria de Cultura vinculada ao Departamento de Cultura
7% – Secretaria de Cultura exclusiva
2. O município firmou cooperação federativa pelo Sistema Nacional de
Cultura junto ao Ministério da Cultura?
68% dos municípios não firmaram
29% dos municípios firmaram
3. Em qual fase de institucionalização o Sistema Municipal de Cultura se
encontra?
56% – sistema não iniciado
24% – já sancionado no Executivo
17% – em elaboração ou adequação do projeto de lei do sistema
4. Quanto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais:
51% não possuem
30% possuem, em funcionamento
17% possuem legislação, mas não está em funcionamento
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5. Quanto ao Fundo Municipal de Cultura:
68% não possuem
17% em elaboração
14% possuem, com edital já realizado
6. Quanto ao Plano Municipal de Cultura:
64% não possuem
21% em elaboração
14% já sancionado pelo Executivo
7. Em que ano o município realizou a última Conferência de Cultura?
65% não realizaram
35% realizaram entre os anos de 2009 e 2018
Obs.: Os resultados da pesquisa estão disponíveis nos links https://bit.ly/2FufieM e
https://bit.ly/2DWocBD
Cultura é o sistema de ideias vivas que
cada época possui. Melhor: o sistema de ideias das quais o tempo vive.
José Ortega y Gasset (1883–1955), ensaísta, jornalista e ativista,
considerado o maior filósofo espanhol do século XX.

PAINEL 5
Ao longo das audiências públicas, vários painelistas realizaram, cada um na
sua área de atividade, excelentes e elucidativas exposições, que tão bem demonstraram a pujança, a importância e a influência positiva da música e da cultura na
economia do nosso estado. Exemplificando:
1. Diego Müller (Porto Alegre): destacou aspectos econômico-financeiros relacionados a oito grandes concursos de danças tradicionalistas no estado, os quais
envolvem 15 mil dançarinos.
2. Tarson Núñez (Porto Alegre): apresentou dados de uma pesquisa organizada pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão – DEE/SEPLAG), a qual analisou a questão da economia
criativa, não apenas do ponto de vista de seu valor intrínseco, mas, também, sob a
ótica do empreendimento econômico. Constatou-se a existência de 130 mil postos de trabalho formais em empresas constituídas no setor cultural de nosso estado, além de mais de 48 mil microempreendedores individuais na área cultural,
números esses que nos dão uma medida da importância do setor cultural para
nosso estado.
Obs.: Os resultados da pesquisa estão disponíveis nos links
https://bit.ly/2E2pTx6
https://bit.ly/3kYlkEX
https://bit.ly/3h3BDhf
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3. Claiton Rocha (Santa Maria): apresentou dados referentes à edição de 2019
do FESTMIRIM, para crianças de até 14 anos, realizado em um final de semana,
de quinta-feira a domingo, com informações completas sobre quanto os grupos
investiram no município.
Tenho a impressão de que a exclamação
“A pátria corre perigo!”
não seja tão terrível quanto “A cultura corre perigo”.
Máximo Gorki (1868–1936),
escritor, romancista, dramaturgo,
contista e ativista político russo.

PAINEL 6
Patrimônio Cultural Imaterial
O Decreto nº 54.763, de 17/08/2019, regulamentou a Lei nº 13.678 / 2011, que
dispõe sobre o Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio Grande do Sul.
Observando-se o espaço de tempo entre a Lei e seu Decreto regulamentador, essa
lacuna temporal de oito anos e sete meses impossibilitou que a sociedade gaúcha
pudesse reconhecer, proteger e promover seus patrimônios culturais imateriais,
levando em conta a seguinte legislação vigente:
a) Artigos 215 e 216 da Constituição Federal, que estabelecem o que constitui
o patrimônio cultural brasileiro e instituem as formas de sua proteção e promoção;
b) Decreto Federal 3551/2000, que institui o Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial, regulamentando o artigo 216 da Constituição
Federal no que se refere ao Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial;
c) Constituição Estadual, Artigos 220, 221 e 222;
d) Lei nº 14778/2015, que institui o Plano Estadual de Cultura do Estado do
Rio Grande do Sul, em seu Art. 3º, inciso III, acrescido das ações 1.12, 1.20,
1.29, 2.10, 2.39, 3.10, 4.67, 6.12, e 6.15 do anexo único. Essa ação possibilitará
ao nosso estado recuperar-se dessa defasagem comparativa em relação a outros
estados brasileiros;
e) Nosso país é signatário da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura – UNESCO, promulgada em 2003, e ratificada pelo Brasil por meio do
Decreto Federal nº 5.753/2006.
A cultura, sob todas as formas de arte, de amor e de pensamento,
através dos séculos, capacitou o homem a ser menos escravizado.
André Malraux (1901–1976), escritor francês de assuntos
políticos e culturais, participou ativamente da resistência francesa
durante ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial.
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PAINEL 7
1. Trabalho executado em 2010 pelo GEAD /Grupo Executivo de Acompanhamento de Debate, instância de discussão do Colégio Deliberativo do Fórum
Democrático da Assembleia Legislativa, que objetivou apresentar diagnósticos e
propostas de políticas públicas para o estado.
A pesquisa Potencialidade Econômica do Tradicionalismo Gaúcho no Estado do RS, operacionalizada por meio de questionários distribuídos aos participantes nas diversas regiões tradicionalistas, aproveitando-se o calendário do
MTG, focou as inúmeras e diversificadas atividades realizadas pelo tradicionalismo gaúcho, caracterizando um mercado específico, segmento esse que contribui
com uma fatia significativa do PIB do nosso estado.
Foram contabilizados cerca de 1.000 questionários, tabulados conjuntamente
por equipes das Universidades IPA e Unipampa, configurando-se como um excelente referencial a ser replicado, caso haja interesse.
Obs.: O documento com os resultados da pesquisa está disponível no link
https://bit.ly/3hadV2O

2. Com o objetivo de mensurar o impacto financeiro do cultivo das tradições
no estado, um levantamento realizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho
– MTG e pela Fundação Cultural Gaúcha, em 2015, concluiu, estimativamente,
movimentação de mais de R$ 1 bilhão, divididos conforme os seguintes itens:
a) gastos com indumentária dos gaúchos e das prendas – R$ 150 milhões;
b) rodeios, bailes e outras atividades de lazer – R$ 158 milhões;
c) gastos com animais (cavalo, encilha, transporte) – R$ 342 milhões;
d) gastos com produtos como erva-mate, cuia, bomba – R$ 176 milhões.
Estimava-se, na época, que os 1.731 CTGs existentes no RS – além das demais entidades, como departamentos e piquetes – envolviam diretamente mais de
700 mil pessoas com o tradicionalismo gaúcho, gerando 20 mil empregos diretos
e 100 mil empregos indiretos, nas indústrias de pilchas, encilha, ração, produção
fonográfica, segurança, energia, sonorização, conjuntos musicais, etc.
Fonte: https://glo.bo/2EbfM9d

(31/08/2015)

Por meio da tecnologia da informação, objetivando ampliar a preservação, a
difusão e a valorização da cultura sul-rio-grandense em seus mais diversos aspectos, sugere-se ampliar as informações constantes no Portal Universo Gaúcho, disponível no endereço www.universogaucho.com.br. Além de configurar-se como
ferramenta de apoio à cultura e ao tradicionalismo, poderá auxiliar na prospecção
de negócios, a partir da identificação de demandas e oferta de produtos e serviços
relacionados ao Centros de Tradição Gaúcha. Essa ampliação será possível pela
ação conjunta da Universidade Federal de Santa Maria e do Instituto Federal Farroupilha (Campus Frederico Westphalen), Confederação Brasileira da Tradição
Gaúcha – CBTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG/RS, movimentos
tradicionalistas de outros estados, FAMURS e prefeituras municipais.
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Música é vida interior,
e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão.
Artur da Távola (1936–2008), advogado, jornalista,
radialista, escritor, professor e político brasileiro.

PAINEL 8
Darcy Ribeiro, na sua obra O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do
Brasil, destacou que o Rio Grande do Sul possui uma área cultural complexa e
singular, sendo que sua característica básica, em comparação com as outras áreas
culturais brasileiras, caracteriza-se pela sua heterogeneidade cultural.
Identidade formada por diferentes etnias – indígenas, portugueses, influência
espanhola do Mercosul, afros, alemães, italianos, entre outros povos –, visualiza-se em nosso estado essa singular, diferenciada e diversificada matriz cultural
na música, na culinária, no folclore, na literatura, nas artes plásticas, na dança, na
culinária etc., com todos esses elementos compondo um mosaico de singularidades merecedoras de adequadas políticas públicas e privadas.
A cultura é uma muleta com que o coxo bate no chão
para mostrar que também a ele não faltam forças.
Karl Kraus (1874–1936), dramaturgo, jornalista
e poeta austríaco, indicado duas vezes ao Nobel de Literatura.

PAINEL 9
Patrick de Almeida Acosta, à época presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do RS – SINDIMUS, explanou sobre a situação dos músicos em nosso
estado, no artigo “É músico, mas vive de quê?”:
1. Buscando definir a situação do músico profissional, referiu aspectos relacionados à desvalorização, seja pelo próprio músico, que não se reconhece como
profissional, seja pelo descrédito social que emerge dessa insegurança, enumerando os aspectos que bem definem essa situação:
a) pagamento de cachês baixos;
b) não reconhecimento profissional;
c) falta de unidade da categoria;
d) ausência de regulamentações específicas;
e) falhas previdenciárias;
f) carência de políticas públicas que favoreçam uma cultura orgânica, alternativa e formadora.
Ressaltou também que, se não é possível regular o músico pela natureza da profissão, talvez a alternativa seja regular o mercado e as políticas públicas pela sua
condição, avaliando que, por meio do estabelecimento de critérios amplos e iniciativas conjuntas, podemos formar uma cena em que seja viável viver de música.
Fonte: Artigo “É músico, mas vive de quê?” (Correio do Povo, 01/02/2019)
2. Debatendo no 1º Fórum Estadual de Bandas, Corais e Orquestras, Patrick
ressaltou os seguintes pontos relacionados à profissionalização do músico:
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a) ocorre uma desvalorização dos profissionais músicos no mercado;
b) existe uma preocupação em possibilitar a formalização, a capacitação e a
sua valorização como profissional;
c) há necessidade de evitar apresentações dos profissionais sem remuneração
e condições adequadas na execução da sua atividade.
Fonte: Jornal do Comércio (21/04/2019)
3. Após a conclusão desta Comissão Especial, encaminharemos, como uma
atividade da Frente Parlamentar de Fortalecimento da Cultura Regional Gaúcha,
um detalhado questionário, passível de ser respondido eletronicamente, tendo
como perfil da amostra todos os músicos que tenham participado dos Festivais
Nativistas desde o ano 2000, a fim de obter uma avaliação socioeconômica da
cadeia produtiva da música gaúcha.
Os músicos não se aposentam,
param quando não há mais música em seu interior.
Louis Armstrong (1901–1971), cantor e instrumentista
(trompete e saxofone), considerado “a personificação do jazz”.

PAINEL 10
Esta Comissão Especial não poderia deixar de lançar um olhar crítico e revelador de circunstâncias que envolvem as relações das empresas de comunicação e
a divulgação da cultura musical, da prática do “jabá”, especialmente comum nas
emissoras de radiodifusão sonora.
No âmbito parlamentar, foi protocolado na Câmara Federal o Projeto de Lei nº
1048/2003, por meio do qual foi acrescentado o artigo 53.A à Lei 4.117, de 28 de
agosto de 1962, que “institui o Código Brasileiro de Telecomunicações”.
O referido PL propõe que passe a configurar crime o recebimento, por parte de proprietário, gerente, responsável, radialista ou apresentador, de qualquer
vantagem de gravadora, artista, empresário, promotor de concertos ou afins para
privilegiar a execução de determinada música.
A iniciativa parlamentar foi aprovada por unanimidade nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Cidadania, Educação e Cultura, e Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, encontrando-se, desde 2006, na situação Pronta
para Pauta no Plenário (PLEN): https://bit.ly/3kQgycx
A música expressa o que não pode ser dito em palavras,
mas não pode permanecer em silêncio.
Victor Hugo (1802–1885), romancista, poeta, dramaturgo,
ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos francês.

PAINEL 11
1. No primeiro semestre de 2019, os Direitos Autorais distribuídos pelo ECAD
e pelas Associações de Música beneficiaram mais de 327 mil compositores, intérpretes, músicos, editoras e gravadoras, ultrapassando o total de artistas con91
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templados em 2018, que foi de 326 mil. Dos 327 mil que receberam os direitos
em 2019, 293 mil (90%) estão presentes nas plataformas digitais. Fonte: ECAD
(13/08/2019)
2. A velocidade da internet modificou o modo de consumir e de fazer música,
influenciando a dinâmica da vida artística, devido a toda transformação digital.
Está todo mundo tentando entender exatamente como é que funciona isso.
Fonte: Yamandú Costa (Zero Hora, 29/09/2019)
3. Análise dos imperativos advindos do streaming na música: “O problema
é que a indústria musical está cada vez mais infantilizada, e o streaming tem a
ver com isso. Quem não dá certo ali não tem chances; e os artistas veteranos são
jogados para escanteio como nunca na história.” Fonte: Fábio Ritter, jornalista e
escritor (Correio do Povo, 14/12/2019)
4. Com o surgimento da música digital, a facilidade de se copiar e de se enviar
um arquivo levou ao nascimento do Napster, em 2000. Com a necessidade de a
indústria fonográfica reformular-se, surgiu aí o streaming, que é hoje a forma de
se consumir música em que as pessoas não pagam mais para comprar o arquivo,
e sim para ter acesso a milhões de músicas em qualquer dispositivo. A principal
lição é que não se tem como parar a inovação tecnológica, é preciso estar sempre
atento e se adaptando. Fonte: Gustavo Goldschmidt, CEO da Superplayer (Jornal
do Comércio, 06/02/2020)
5. É por meio da tecnologia digital que instrumentistas do meio regional estão
estimulando e formando novos talentos na tradição musical gaúcha. Exemplo
disso é o acordeonista Luciano Maia, que, há mais de 20 anos atuando como
músico e produtor, lançou nas plataformas de streaming o álbum Cordeonita, em
que apresentou 13 faixas de ritmos variados, dedicado a quem está aprendendo a
tocar acordeom. Disponibilizou também o mesmo disco em formato play-along,
ou seja, áudios editados sem o som da gaita, para que o estudante possa solar
acompanhando as faixas. Songbook e outros produtos relacionados também estão
previstos, para complementar o estudo.
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/

(09/09/2019)

Não morre aquele
que deixou na terra
a melodia de seu cântico
na música de seus versos.
Cora Coralina (1889–1985), poetisa, contista,
uma das mais importantes escritoras brasileiras.
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RECOMENDAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS
A partir dos conteúdos das audiências públicas, visitas técnicas e pesquisas às
quais a assessoria da Comissão teve acesso, recomendamos, a seguir, encaminhamentos propositivos ao Executivo, ao próprio Legislativo e à sociedade civil
organizada, no sentido de contribuir na busca de soluções e na superação dos
enormes desafios que envolvem a cadeia produtiva da música e da cultura em
nosso estado.
Encaminhamento 1
Recomendamos à Secretaria de Educação, visando a incorporação de conteúdos regionais, valorizadores da cultura, história, variações étnicas e linguísticas,
flora e fauna regionais, inseridos em projetos transdisciplinares, sem carga horária mínima, que atenda às modificações da Base Nacional Comum Curricular
– BNCC e sua regulamentação pelo Referencial Curricular.
Encaminhamento 2
Considerando a vigência da Lei Federal nº 9.394/1996 e da Lei Estadual nº
13669/2011, sugerimos a inclusão das artes visuais, da dança, da música e do
teatro, especialmente em suas expressões regionais, em suas mais variadas manifestações, como linguagens constituidoras do componente curricular obrigatório
da educação básica.
Encaminhamento 3
Como uma ação da Frente Parlamentar de Fortalecimento da Cultura Regional
Gaúcha, em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia da Assembleia Legislativa, com o MTG e com a Bancada Federal
do RS, acompanhar as ações da Frente Parlamentar Mista Federal em Defesa da
Tradição e Cultura Gaúcha, especialmente as relacionadas com as liberações dos
valores das emendas direcionadas aos CTGs pelos parlamentares gaúchos.
Encaminhamento 4
A fim de alterar a realidade da pesquisa da área cultural da FAMURS, difundir
junto aos gestores municipais a necessidade de reversão desse quadro, sensibilizando-os para que assinem o acordo de cooperação federativa do Sistema Nacional da Cultura, tendo como norte a Instrução Normativa SEDAC nº 02, expedida
em 28 de outubro de 2019 pela Secretaria Estadual da Cultura, que institui a
forma de adesão dos municípios do estado do RS ao Sistema Estadual de Cultura,
conforme determina o artigo 6º, IV da Lei nº 14310/2013.
Encaminhamento 5
Considerando-se a necessária compilação e a permanente atualização de um
programa de pesquisas que objetive a mensuração do impacto das atividades cul93
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turais para a economia dos municípios e do estado, por meio da construção de
indicadores que demonstrem a movimentação econômica e o potencial de geração de trabalho e renda relacionadas às atividades culturais, sugerimos que sejam
centralizados sob o comando do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – DEE/SEPLAG, contando com o
atuante e necessário engajamento de vários entes envolvidos no processo, a saber:
a) a área de Cultura da FAMURS e o Conselho dos Dirigentes Municipais de
Cultura – CODIC;
b) prefeituras municipais e seus conselhos municipais de políticas culturais,
quando existirem;
c) a Secretaria Estadual de Cultura e o Conselho Estadual de Cultura;
d) CTGs, o Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG e a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha – CBTG;
e) as associações de músicos, o Colegiado Setorial de Música etc.
Encaminhamento 6
Considerando o Decreto nº 54.763, de 17/08/2019, que regulamentou a Lei nº
13.678/2011, incentivar as partes legítimas ligadas à cultura, para que atuem no
sentido de identificar, documentar, promover, difundir, proteger, salvaguardar e
preservar o patrimônio cultural de natureza imaterial do nosso estado, englobando as formas de expressão, os modos de criar, os modos de fazer, os modos de
viver, as criações artísticas, científicas e tecnológicas, o folclore, os saberes e os
conhecimentos tradicionais, o esporte e suas manifestações lúdicas incorporadas
às tradições rio-grandenses, os ritos de celebração e os espaços aos quais são,
coletivamente, atribuídos sentidos especiais.
Encaminhamento 7
Objetivando a configuração de um ambiente que informe, estimule e garanta
o fortalecimento da cultura, sugerimos a disponibilização, no site da Secretaria
Estadual da Cultura do RS, de um link que contemple a Legislação Cultural do
Estado, à semelhança do modelo adotado pelo estado da Bahia, conforme link:
https://bit.ly/2CDDNFr
Encaminhamento 8
Tendo como princípios o reconhecimento, o respeito, a proteção, a valorização e a promoção da diversidade das expressões culturais presentes no seu
território, o estado deverá promover o acesso à informação, divulgar e dar publicidade à produção cultural, com atenção à diversidade cultural, contribuindo
para a difusão, circulação e fruição de bens e serviços culturais, conforme Lei
nº 14.310/2013, que institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado. E, ainda,
reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional sul-rio-grandense, realçando as vertentes culturais indígenas, afrodescendentes, populares e dos
imigrantes, conforme preconizado na Lei nº 14.778/2015, que institui o Plano
Estadual de Cultura.
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Encaminhamento 9
Embora cientes das dificuldades de coibição do “jabá”, prática de difícil identificação e alvo de reduzido número de queixas por parte dos interessados, sugerimos ações conjuntas com a Bancada Federal, objetivando a movimentação, na
Câmara, do PL nº 1048/2003, que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.117/1962,
que “institui o Código Brasileiro de Telecomunicações”. Destacamos a transcrição parcial da justificativa da proposição, autoexplicativa:
“Essa prática favorece quem tem estrutura financeira e prejudica novos
artistas (nenhum artista está imune ao “jabá”, é só observar a programação
uniforme das rádios), que não possuem, como retaguarda, um grande esquema. Isso contraria o princípio das autorizações, concessões e permissões
públicas de radiodifusão, privilegiando a minoria e tornando menos democráticos os veículos de comunicação. A par disso, músicos que gravam em
selos independentes, conquanto tenham grande público e vendam muitos
discos, acabam não sendo ouvidos nas rádios e TVs, justamente porque não
possuem uma grande gravadora pagando por isso”.
Encaminhamento 10
Como um especial e merecido reconhecimento a todos(as) que participaram
das atividades desta Comissão Especial, retomamos, a seguir, os já referidos quatro passos fundamentais a serem adotados, quando pensamos no futuro da cadeia
produtiva da música e da cultura em nosso estado, conforme apresentação da
Professora Dinara Paixão, na Audiência Pública de Santa Maria:
1. execução de um levantamento de dados sério, técnico, confiável, a fim de
elaborar um diagnóstico e um plano de ação capazes de constantemente sensibilizar o poder público – independentemente de partido político ou espectro
ideológico a governar – de que o dinheiro da cultura faz parte de todo esse ciclo;
2. ações direcionadas à proteção dos profissionais como efetivos trabalhadores, por meio da informação, da capacitação e de uma legislação adequada;
3. necessária mobilização dos músicos e demais integrantes da cadeia produtiva como um todo, buscando sua real participação nas atividades que serão
disponibilizadas;
4. implementação de campanhas de conscientização sobre o que é e quais são
os benefícios do desenvolvimento dessa cadeia produtiva da música, da cultura
e da economia como um todo, envolvendo a academia, o poder público e as empresas privadas.
A cultura não pode ser
ornamento do poder e da elite,
pois essência da vida humana.
Atividade Cultural ensina o povo a pensar,
refletir e agir com serenidade.
Antônio Carlos Côrtes, escritor, radialista,
atuante na área cultural e no movimento negro.
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