
 
MANIFESTO ARTIGO QUINTO PARA LEITURA 

 
Manifesto para ser lido – todos os dias – antes ou depois de espetáculos, shows, lançamento de livros, 
saraus, concertos, filmes e exposições, com as devidas adaptações da área artística, se necessário. 
Escolha, preferencialmente, as versões de 1”20' ou 1”00’. Obrigadx. 
 
(Versão 1’20”) 
 
Eu peço licença para falar uma coisa que afeta nós, artistas, e vocês, o público. 
O que acontece num espetáculo não é apenas sobre “arte”. É sobre nossa “liberdade”. Você 
está aqui porque tem todo o direito de escolher. Você pode assistir algo sobre um herói 
negro, sobre a vida de Jesus, sobre mulheres liderando uma revolta, sobre 
homossexualidade, sobre princesas... Estar aqui é um exercício do seu direito de ser quem 
você é e pensar diferente. Muitas obras artísticas são feitas com o imposto que pagamos. É 
como se cada um de nós colocasse moedas numa caixa onde está escrito “Cultura” para que 
a sociedade possa ver obras de arte, como prevê a Constituição. O governo de um país, assim 
como a arte, deve representar todos os cidadãos, todas as crenças e todas as famílias. E 
nenhum governo pode impedir que você se veja na arte do seu povo. Hoje o governo está 
dizendo que a verba da Cultura só poderá ser utilizada para obras que representem um tipo 
de família.  Neste momento, órgãos públicos estão inventando desculpas para censurar ou 
suspender filmes, livros e peças. 
Nós, artistas, somos livres para escolher que arte queremos fazer. E você é livre para escolher 
o que quer assistir. Somos o Movimento Artigo 5º. O Estado tem que cumprir a Constituição 
que respeita a diversidade cultural brasileira. Liberdade, Liberdade! Ninguém cala ninguém! 
 
 
(Versão 1’) 
 
Eu peço licença para falar algo que afeta nós, artistas, e vocês, o público. 
O que acontece aqui não é apenas “arte”. É nossa “liberdade”. Você está aqui porque tem 
direito de escolher. Você pode assistir algo sobre um herói negro, a vida de Jesus, mulheres 
liderando uma revolta, homossexualidade, princesas... Muitas obras são feitas com imposto, 
como se cada um colocasse moedas no cesto da “Cultura”. O governo e a arte devem 
representar todos os cidadãos, todas as crenças e todas as famílias. E nenhum governo pode 
impedir que você se veja na arte. Hoje o governo quer que a verba da Cultura só possa ser 
usada para representar um tipo de família.  Neste momento, órgãos públicos estão 
inventando desculpas para censurar ou suspender filmes, livros e peças. 
Nós, artistas, somos livres para escolher que arte queremos fazer. E você é livre para escolher 
o que quer assistir. Somos o Movimento Artigo 5º. Liberdade, Liberdade! Ninguém cala 
ninguém! 
 
 
(Versão 30”)  
 
Eu peço licença pra falar algo que nos afeta. Aqui não tem só “arte”, tem nossa “liberdade”. 
Você tem direito de assistir algo sobre Jesus, um herói negro, mulheres liderando uma 
revolta, homossexualidade... O governo quer que a verba da Cultura só seja usada para 
representar um tipo de família, mas a arte deve representar todos. Nós, artistas, somos livres 
para escolher que arte queremos fazer e você, que arte quer assistir. Nós somos o 
Movimento Artigo 5º. Liberdade, Liberdade! Ninguém cala ninguém! 


