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POR QUE
DA

REVISTA?

  A presente revista visa apresentar a trajetória Cultural do Território

Litoral Sul durante o período de 2009 a 2019 com uma caminhada de

10 anos consecutivos da existência do FAEG–SUL, Fórum de Agentes,

Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul.  

 Pensar o FAEG – SUL, foi uma ação coletiva envolvendo agentes,

gestores e empreendedores culturais em favor da Cultura Territorial.  

 Sociedade Civil  e Poder Público juntos em prol do fazer cultural,  fazer

social no sentido de não só fomentar a cultura, mas viver a mesma

junto a comunidade local,  estendendo ao Território, concretizando

ações diversa e plural.  

 A Cultura do território de Identidade perpassa pela dimensão

simbólica, econômica e cidadã, nesse contexto o desdobramento das

diversas linguagens artísticas (dança, música, teatro.. .)  não perdendo

de vista o campo patrimonial,  desde o patrimônio material ao

patrimônio imaterial.  

 Portanto, a Diversidade Cultural fruto da identidade de um povo,

representa o conjunto das distintas culturas que existem no

Território.

 A parceria UESC/AMURC e demais entidades culturais/sociais formam

a grande aliança para o avanço cultural/social e tornar o Território

Litoral Sul um pólo Cultural significativo. 

 Boa leitura à todos.

 

 Maria Áurea de Souza 

 Presidente do FAEG-SUL 

 Biênio 2018 -2020
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Biênio 2018/2020

Maria Áurea de Souza 

Presidente 

Vice Presidente 

Cristiane Santana 

Suplente 

Eva Lima

Secretaria Executiva 

Bruna Setenta 

Coordenação de Produção 

Joanes Freitas

Coordenação de Comunicação 

Gilmara Freitas

Mestra Janete Lainha

Coordenação de Articulação

A diretoria atual corresponde ao período de julho de
2018 a julho de 2020. É uma diretoria composta
exclusivamente por mulheres, as quais  militam a
cultura no sentido do fazer acontecer, compartilhando
ações voltadas para as variadas linguagens artísticas
como também para a gestão cultural. 
O lema dessa diretoria é promover ação conjunta
visando atender a demanda dos envolvidos com o
Setor Cultural no Território Litoral Sul.

"É fundamental considerar, nas
Políticas Públicas Culturais, o papel da
Cultura como um fim em si mesmo."
Pg. 39 do livro Cultura e
Municipalização – Cláudia Leitão
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HISTÓRICO
  No ano de 2009, após a realização da
primeira edição do Curso de Formação em
Gestores Culturais, da Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC),em Ilhéus,
Território Litoral Sul,  foi criado o FAEG-
SUL ,  com o objetivo de congregar a
sociedade civil  e artístico - cultural vó
suas variadas entidades, visando refletir e
avaliar a situação da arte e cultura,
prover ações transversais e propor
soluções para aperfeiçoar suas práticas.
  Nesse sentido, o Fórum de Agentes
Empreendedores e Gestores Culturais do
Território Litoral Sul (FAEG-SUL) é um
espaço público para discussão de
Políticas Públicas de Cultura.Abriga um
conjunto de Instituições culturais publicas
e privadas, produtores e grupos culturais
independentes voltados às questões
específicas de interesse do setor.
  O Fórum realiza encontros mensais em
diferentes cidades do Território.Conta
com membros nós Colegiados e Conselhos
de Cultura do Estado da Bahia, participa
de Conferências de Cultura municipais,
territorial,  estadual e nacional,  também
participa em seminários, fóruns a nível
estadual e nacional.Dentre outros
objetivos, está a criação e o
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fortalecimento de políticas públicas,
incluindo os sistemas de cultura.
  O FAEG-SUL atua ,  nós 26 municípios do
Território Litoral Sul da Bahia (TLS):
Almadina, Arataca, Aurelino Leal,  Barro
Preto, Buerarema, Camacã, Canavieiras,
Coaraci,  Floresta Azul,  Ibicaraí,  I lhéus,
Itabuna, Itacaré, Itajú do Colônia, Itajuípe,
Itapé, Itapitanga, Jussari,  Maraú, Mascote,
Pai Brasil ,  Santa Luzia, São José da
Vitória, Ubaitaba, Una, Uruçuca; para
integração e fortalecimento territorial,
com reuniões mensais it inerantes, na
segunda quinta feira, entre março e
dezembro com palestras, oficinas, roda de
conversa e apresentações artísticas
 Como público alvo ,  conta com a
participação de agentes, gestores
públicos ,  artistas, empreendedores
culturais, artesãos, artistas plásticos,
profissionais da gastronomia, do teatro,
audiovisual,da dança, capoeira, música,
escritores, grupos culturais,
coordenadores de espaços culturais,
estudantes, representantes de ONG's,
Pontos de Cultura, Pontos de Leitura,
Pontos de Memória e Museus.



GESTÕES
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  No dia 20 de janeiro de 1961, nasceu em
Nova Iguaçu – RJ, Sebastião Nicolau dos
Santos, o menino que seria consagrado no
cenário artístico cultural,  como Letto Nicolau.
Na infância morou entre, Rio e Bahia, depois
São Paulo, até se erradicar definitivamente na
Bahia. 
 Letto se destacou pela genialidade expressa
em seu perfil  exigente, obstinado, um
pesquisador. Se tornou músico, maestro,
compositor, produtor, gestor cultural,
professor de música e criou projetos culturais
de grande relevância. Resgatou a cultura das
Filarmônicas no Estado da Bahia e foi o
fundador Diretor da Sociedade Filarmônica
Capitânia dos Ilhéos (2003), Presidente das
Bandas Filarmônicas da Bahia – FEBAF, bem
como da Fundação Cultural de Ilhéus. Tornou-
se representante do Território Litoral Sul dos
Pontos de Cultura e por duas vezes, membro
do colegiado de Música da Fundação Cultural
do Estado da Bahia – FUNCEB (2013 e 2015).
Letto foi um dos idealizadores do Fórum de
Agentes, Empreendedores e Gestores
Culturais do Território Litoral Sul da Bahia,
FAEG-SUL (2009). Como Presidente e membro
fundador, desenvolveu ações estruturantes
de fomento à arte nos diversos municípios
que compreendem a Região Sul da Bahia,
junto a agentes e

gestores de todas as artes e com o apoio da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 
  Suas ideias projetaram a arte e cultura local
para além das fronteiras da Região Sul da
Bahia. Entre outras contribuições à arte
ilheense, implantou a Ordem dos Músicos do
Brasil (OMB), da qual foi nomeado Delegado
em Ilhéus, na década de 80 e criou a
Associação dos Músicos de Ilhéus, marcando
forte influência na formação de grandes
movimentos culturais desde então. Letto foi
um dos interlocutores do meu trabalho
monográfico de conclusão do curso de
Especialização em Gestão Cultural – UESC,
intitulada Efervescência Artística e Cultural
na Região Sul da Bahia: eixo Itabuna – Ilhéus
nas décadas de 80 e 90. Trago, pois,
fragmentos de seu depoimento, que
expressam sua participação nesse contexto
histórico: “No final de 1979 passei a morar
definitivamente em Ilhéus, onde pude
conhecer e formar parcerias com artistas
importantes no mundo da música como Selma
Aguiar, Jorge Bitencourt, Sabará, Saul
Barbosa, Délio Santiago e tantos outros.. .”  ( .
(NICOLAU, Letto. Depoimento em 24 de nov.
2019).
Nesse período formamos grupos musicais e
participamos de vários festivais e projetos de
música e outras áreas como

por Selma Aguiar
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como teatro, dança e poesia: a Semana de
Arte Macuco (Buerarema, Ba), Festival Terra à
Vista (Itabuna, Ba), Feijoada Cultural (Itabuna,
Ba), Projeto Pixinguinha (Ilhéus, Ba), Festival
de Inverno de Vitória da Conquista/Ba, Show
Maiêutica (Itabuna, Ba), várias edições do
Projeto Seis e Meia (Ilhéus, Ba), a peça Dona
Flor e Seus Dois Maridos (Ilhéus, Ba), Grupo
de dança Afro Axé Odara (Ilhéus, Ba),
Campanha de Estadualização da Federação
das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna-
FESPI (atual Universidade Estadual de Santa
Cruz-UESC), dentre outros. Mais que um
amigo, Letto foi um irmão presente. Ao longo
de mais de quarenta anos, realizamos muitos
projetos, shows musicais, discutimos ideias,
compartilhamos choros e risos. Aprendemos
que a trajetória de vida de um ser humano no
planeta terra é um espaço de tempo marcado
por pequenos passos que formam a
caminhada. E que, entre um passo e outro, o
intervalo musical compõe a partitura da vida.
Letto Nicolau traduziu em proatividade as
notas dessa partitura. Adiantou a escala
musical de sua vida para tocar a mais bela
sinfonia de todos os tempos. E assim, ensinou
a criança, o adulto, independente de etnia,
classe social,  gênero, a escrever música, a
cantar a canção da vida, profissionalizando,
desenvolvendo

métodos de ensino e aprendizagem que
propiciaram capacitação e participação social,
fazendo-nos entender que só o conhecimento
é capaz de abrir caminhos, fomentar políticas
púbicas, arte e cultura, desenhando assim o
mapa da vida no DNA de diversas pessoas, em
diferentes territórios. Sempre rodeado de
pessoas, ensinava, conversava, tocava seu
violão, fazendo fluir a energia criadora da
arte. Seus projetos, sonhos e ações nunca
foram em benefício próprio. Sentia-se
realizado ao projetar para o mundo,
profissionais da música em condições de
competir com igualdade. Ele nos deu notas
musicais, régua e compasso e nos adverte
sobre a importância de nosso estado
dinâmico de ser: Estamos atravessando
tempos difíceis. . .  Devemos rever nossos
conceitos.. .  E ter certeza de que a única coisa
"certa" na vida é a mudança.. .  A morte faz
parte das mudanças. Quando alguém morre,
está mudando (Letto Nicolau, mensagem em
WhatsApp em 26/5, 13:25). Além de cantor e
compositor, gostava de escrever poemas,
textos. Destaco aqui,  uma de suas mensagens
mais recentes: 
O QUE IMPORTA 
Para os que estão desencarnando não
importa mais, partido, presidente,
governador, prefeito, deputado, vereador,
senador.. .  Dinheiro, trabalho, bens materiais. . .  

por Selma Aguiar
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Não importa a cor do time, se ganhou, se
perdeu. Não importa a cerveja, a dança, a
festa, a droga da droga de vida que viveu até
ali . . .  Não importam as contas a pagar, a
receber, a comida do almoço, do jantar, quem
fica, quem vai herdar.. .  Não importa o que
agora tem importância a ponto de "brigar",  de
odiar, de querer o que é do outro.. .  Não
importa o conforto.. .  Estará morto!” (Letto
Nicolau 22-03-2021). Em 11 de agosto de 2021,
Letto Nicolau partiu para o reino de Orun,
deixando três filhos e a certeza do dever
cumprido. Durante todos esses anos, atuou
como o guardião da arte e cultura na região
Sul da Bahia! Sem dúvidas, uma nota musical
que fará imensa falta na orquestra da vida! Eu
e todos os companheiros de música e amigos
do FAEG-Litoral Sul,  agradecemos à sua vida
pelo conforto do aprendizado e das boas
vivências ao seu lado. Saudades eternas,
amigo!!!! !

Selma Aguiar 
Cantora, compositora & Intérprete Graduada
em Filosofia (UESC/BA) Especialista em
Gestão Cultural (UESC/BA) Produtora Cultural
(UESC-BA) Gestora de Projetos Culturais
(UESC/FGV) Formação em Cultura Afro (UESB-
BA 

Referências Bibliográficas
https://pontoapontobahia.wordpress.com/ilh
eus-sociedade-filarmonica-capitania-
dosilheos/
http://comunidadetiamarita.blogspot.com/20
21/08/nota-de-pesar.html
https://ciacasaabertadeteatro.blogspot.com/
2009/12/filarmonica-capitania-dos-
ilheosna.html
https://amurc.com/sobre/programa-agir/92-
faeg-sul-forum-de-agentesempreendedores-
egestores-culturais-do-litoral-sul/1317-
faeg-sul-forum-de-agentesempreendedores-
e-gestoresculturais-do-litoral-sul

por Selma Aguiar



FAEGSUL
   O FAEG-SUL itinerante, foi pensado em 2016
na gestão de Victor Aziz, quando houve
oportunidade de participar de um edital
número.. . .  da Secretaria de Cultura do Estado
da Bahia - SECULT – BA. A partir de então,
mediante o projeto, FAEG Itinerante o grupo
teve oportunidade de caminhar por 10 cidades
do Território Litoral Sul realizando 02
0ficinas, 01 palestra, apresentações culturais
e exposição de arte com mostra cultural local
e territorial para um público diversificado
compreendendo faixa etária variada. Todos os
envolvidos com o projeto, de certa forma era
remunerado mediante as atividades que
realizavam. As parcerias firmadas que
participavam do projeto itinerante foram
constituídas pelas instituições representadas
junto aos membros do FAEG – SUL, também
AMURC E UESC.
Quando finalizou o projeto do edital em 2017 o
grupo gestor deu continuidade com a atuação
dos membros faegueiros (as) e o apoio da
UESC e AMURC. Dessa forma a caminhada com
o voluntariado por parte de pessoas
independentes envolvidas com a cultura e dos
representantes das instituições parceiras, são
elas - Núcleo de Produções Artísticas,
Memorial Misael Tavares, Associação Filtro
dos Sonhos, 
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Comunidade Tia Marita, Associação Mulheres
Empreendedoras – AME, Ponto de Cultura
Filarmônica Capitania dos Ilhéus, Ponto de
Cultura CASAR – Literatura de Cordel,  Ponto
de Cultura Associação do Culto Afro, Ponto de
Cultura Fundação Movimento de Corais Canto
das Artes, Rede de Museus e Pontos de
Memória do Sul da Bahia, ACAT – Associação
Cultural Amigos do Teatro.. .  A nova diretoria
continuou perseverante com as ações
propostas, mesmo com a ausência dos
editais.
 E a it inerância prossegue sempre na segunda
quinta feira de cada mês entre março a
dezembro com reuniões ordinárias pré-
agendadas entre a diretoria do FAEG-SUL, o
Gestor (a) de Cultura da cidade anfitriã, e
extraordinária de acordo as necessidades.
 Na programação do dia, inclui atividades
formativas como – palestras, oficinas, roda
de conversa, apresentações culturais e
exposição de arte em cada município visitado.
 É um trabalho que promove a integração,
articulação, compartilhamento de ideias e o
fortalecimento da cultura no Território.



CULTURA 
EM  AÇÃO

Setembro de 2021| 12

Itapitanga - BA

Barro Preto - BA

Ilhéus - BA

Buerarema - BA

Floresta Azul - BA



DEMONSTRATIVO DA
ITINERÂNCIA

|  13 Setembro de 2021

GRÁF I C OS  E  TABE LAS

CULTURA 
EM  AÇÃO

por Roberta Dantas



FAEGSUL:
CAMINHOS PARA O
FORTALECIMENTO

  A partir deste pensamento referencial de Geraldo Di Giovani e Marco

Aurélio Nogueira ,  me debruço neste artigo sobre o papel do Fórum de

Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais – FAEG - SUL, criado

em 2009, que tem em sua primeira finalidade congregar a sociedade

civil  e artístico-cultural com suas variadas entidades, visando refletir

e avaliar a situação da arte e cultura e promoção artístico-cultural no

Território Litoral Sul da Bahia e propor soluções para aperfeiçoar sua

prática (Art.  2º, inciso I ,  Regimento Interno, 2009).

  Pois bem. Este fórum se configurou como um importante espaço para

a realização de debates sobre os mais variados assuntos ligados à

Cultura, onde artistas, gestores públicos e sociedade civil  puderam

compartilhar suas dúvidas, solucionar questionamentos e construir,

coletivamente, um processo de formação e qualificação da gestão

cultural nos 26 municípios do Território Litoral Sul da Bahia, ao longo

destes 12 anos, demonstrando e argumentando que,

independentemente do Sistema Nacional ou Estadual de Cultura, o

Sistema Municipal de Cultura, com todas as suas instâncias e

instrumentos é muito mais forte quando se tem agentes culturais

comprometidos com uma política cultural democrática e

descentralizadora. Leia-se agentes culturais: gestores públicos,

fazedores, criadores e os consumidores de arte e cultura. 

CULTURA 
EM  AÇÃO
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por Pawlo Cidade
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“Cultura é um terreno amplo, no qual circulam agentes
variados e múltiplos interesses, desde o simples artesão,
o estudante e o intelectual isolado em suas formulações
e pesquisas, até o mais complexo sistema de geração
de novas tecnologias”. 
Geraldo Di Giovanni & Marco Aurélio Nogueira  



FAEGSUL:
CAMINHOS PARA O
FORTALECIMENTO

  O FAEG-SUL tem fomentado a adoção de planos e estratégias que possam ser

investidas na produção cultural local,  estimulando a criatividade para promover o

desenvolvimento de tecnologias culturais. Sabemos que criar estratégias requer

apoiar centros, incubadoras e agrupamentos criativos e que este processo não

passa somente pela Cultura. Existem outros campos e outros saberes que

transversa a política cultural.  Aliás, a transversalidade é uma característica inata

da Cultura, pois ela nos permite apontar caminhos para melhorar, por exemplo, a

alfabetização digital e garantir o acesso a diversos conteúdos digitais, sobretudo

culturais. 

 O FAEG-SUL, através de seus encontros, palestras, debates e apresentações de

propostas deve continuar incentivando o desenvolvimento de novas parcerias

colaborativas. Precisa juntar o SEBRAE, UNIVERSIDADES, ONGS, PREFEITURAS,

PESQUISADORES, FAZEDORES DE ARTE, INVESTIDORES, INICIATIVA PRIVADA numa só

aldeia e estabelecer estas iniciativas. 

  É sabido, e de certo modo é taxado de cultural,  o imediatismo e o lazer como

elementos inseparáveis do fazer cultural.  De fato. No entanto, há de se considerar

que autoridades executivas e órgãos da cultura vêm, equivocadamente, a política

do balcão e o pires na mão, como uma solução fácil para avançar com uma Cultura

que não dialoga com a comunidade. O resultado disso são gestores culturais com

visão gerencial completamente estrábica.

  O gestor não consegue enxergar que o Conselho de Cultura, instância fundamental

numa política cultural,  pode ser um aliado poderoso na sua gestão. Deste modo,

todas as suas atitudes são atitudes voltadas para dentro de si mesmo (ação

convergente). O gestor cultural radicaliza suas decisões e se fecha no seu

protagonismo cultural (ação divergente dos demais agentes culturais),  onde só ele

é capaz de promover uma determinada ação (atitude vertical),  fazendo com que

planeje sem ouvir as pessoas mais interessadas no Plano de Ação do órgão máximo

da cultura: os artistas. A estes modos de pensamento chamamos de,

respectivamente, convergente, divergente e vertical.  

  O FAEG-SUL vai na contramão destas atitudes mostrando ao gestor cultural,  por

exemplo, como a classe artística se articula com o Conselho Municipal de Política

Cultural e que a política de editais é grande um desafio. Vai ainda mais longe,

estimula estes mesmos fazedores, grupos, companhias e movimentos culturais a

compreenderem, verdadeiramente, o significado de política cultural que, segundo

DI GIOVANNI & NOGUEIRA: 
"Tornou-se terreno particularmente complexo com o explosivo crescimento do sistema de

telecomunicações, estruturado hoje de forma monopolista e que movimenta imensos

interesses econômicos em acirrada disputa pelos mercados em todo o planeta. Embora

“cultura” seja um conceito amplo, convenciona-se chamar de “política cultural” as diretrizes

mais voltadas para a produção artística” (GIOVANNI & NOGUEIRA, Dicionário de Políticas

Públicas, p. 715). 

  Foi nesta pegada que o FAEGSUL, a princípio, vem lutando ao longo dos

anos (e identificando os principais entraves apontados pelos fazedores de

cultura na consecução das políticas públicas de cultura) a favor da

desmistificação do pensamento que permeia os gestores públicos, ou seja,

a noção de cultura como mero entretenimento. O mais enraizado dos

entraves da política cultural.  

CULTURA 
EM  AÇÃO
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FAEGSUL:
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FORTALECIMENTO

  Criar projetos consorciados intermunicipais, entender que os muitos problemas

que se apresentam está na relação como as pessoas (gestores, fazedores,

criadores, sociedade civil) enxergam a Cultura são também grandes provocações.

  Para que o FAEG-SUL assuma de uma vez o protagonismo no campo das políticas

públicas no Sul da Bahia e deixe de ser apenas uma reunião de pessoas que amem

e fazem arte, o fórum precisa fazer parte de um conjunto de políticas

governamentais com o apoio mais efetivo de instituições como a AMURC, A

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, O SEBRAE e tantos outros.  

  Entretanto, este reconhecimento não passa somente pela ação mais concreta

destas instituições, mas, também, pela formação e escolha dos gestores de

cultura, pelo convencimento de outros setores do governo da transversalidade da

cultura, pelas ações que estimulem o senso de pertencimento na sociedade (se

estiver em constante diálogo com ela), pelo mapeamento de toda a comunidade

cultural,  pela democratização e pelo acesso aos bens culturais, pela criação de

programas e projetos estruturantes e, indubitavelmente, no repensar das políticas

culturais e da reterritorialização, como um desigual e combinado processo de

glocalização (RUBIM, 2006). 

  É papel do FAEG-SUL mostrar que um governo que se deseja ser progressista

precisa ter a Cultura como prioridade. 
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A CULTURA
E O

COMBATE A
VIOLÊNCIA
DE GÊNERO

  A cultura deve ser considerada a partir da sua dimensão mais ampla

como construção coletiva de sentidos e significados da vida em

sociedade. O conjunto de suas representações constitui a sociedade e

que por sua vez é também constituída por ela. Entretanto, no Estado

de Direito, a cultura se insere no estatuto do cidadão e deve ser

compreendida em sintonia com os valores da democracia e da

dignidade humana. No Brasil ,  a cultura é objeto da Constituição

federal de 1988, que juntamente com as convenções internacionais e a

legislação infraconstitucional, a traduzem como direito humano

fundamental.  Com esse status, a cultura passa a ser objeto das

políticas públicas e integra o estatuto jurídico da cidadania. Portanto

cultura é direito e como tal deve ser garantido a sociedade em sua

multiplicidade, não para beneficiar grupos historicamente

privilegiados.

  A cultura é também espaço de construção de identidades, e essas

são atravessadas pelas questões de classe, gênero e raça, articuladas

aos sistemas estruturais de dominação capitalista, patriarcal,  racista

e colônias. O cultural é, portanto, um aspecto significativo da

expressão da identidade, e constitui um espaço de construção de

imaginários e narrativas que, em sintonia com os valores

democráticos, deve incorporar potencialidades alternativas

emancipatórias. A cultura deve constituir o “locus” social das

ausências e emergências e não de legitimação de injustiças e

desigualdades, pode ser refletida como espaço de resistências, e não

de reafirmação de opressões.

CULTURA 
EM  AÇÃO

Setembro de 2021

por Aline Setenta

|  17



FAEGSUL:
CAMINHOS PARA O
FORTALECIMENTO

  A cultura incorpora, portanto, a esfera simbólica da nossa existência,

incide sobre a constituição das nossas subjetividades, de quem somos e

como vemos o mundo. Isso significa que, se há violência de gênero em

determinada sociedade, ela está também na cultura. Para Galtung, violência

cultural se refere a qualquer aspecto de uma cultura que pode ser usado

para legitimar a violência em sua forma direta ou estrutural,  que embora “a

violência simbólica embutida em uma cultura não mate ou mutile de forma

direta, é usada para legitimar tais atos. Para ele, há um imperativo cultural

para a violência embutido nos valores sociais ou culturais que são

reproduzidos sistematicamente e servem para normalizar a violência.

  Assim, a cultura é uma expressão de cidadania que implica tanto direitos

quanto responsabilidades coletivas que devem implicar na construção

social dos valores democráticos da justiça social,  do respeito as diferenças,

da liberdade religiosa. Nas palavras de Marilena Chauí a cidadania cultural

se constrói no âmbito da política cultural,  e o processo de elaboração e

construção de uma política deve ser pautado pela reflexão sobre a cultura

reproduzida. Para ela, interpretar as ideias de cultura historicamente

construídas, é entender como funciona a nossa forma de organização em

sociedade, o que nos leva a constatar a indissociabilidade entre a cidadania

cultural e a cultura da cidadania.

  Nessa perspectiva a cidadania cultural é um terreno de construção de

linguagens de emancipação que deve incluir todas as vozes anteriormente

silenciadas. Os símbolos e signos que compõe a identidade cultural são

resultado de processos dinâmicos e relacionais com significações

renováveis que se alteram diante das multiplicidades de olhares e práticas

constitutivas da vida no território, o que possibil ita a revisitação dos

processos históricos de desigualdades e opressões.

  Na perspectiva de genero, a cidadania cultural deve estar comprometida

com a desconstrução da lógica de hierarquia entre os gêneros, como luta

política, com o objetivo de tornar visível e inaceitável o que era considerado

natural.  Criar espaços culturais de diálogos feministas e de

empoderamento para que mais mulheres possam reconhecer as violências

diretas e simbólicas que atravessam seus corpos cotidianamente.

  Por isso, mais do que ser contra as narrativas machistas, misóginas e

sexistas, o exercício da cidadania cultural deve estar comprometido com

uma posição ativa na colaboração e elaboração de outras narrativas e

linguagens. E isso só é possível quando as mulheres, especialmente no

Brasil ,  as mulheres racializadas e periféricas, possuem voz e protagonismo

na construção das políticas culturais, porque são elas as mais atingidas por

essas violência.
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  A presença das mulheres (compreendidas em sua diversidade) nos espaços

culturais, no exercício e construção de linguagens e narrativas emancipatórias é

fundamental para o combate a violência de gênero. A cultura, como forma de

construção e afirmação de cidadania, precisa de um olhar feminista que lhe auxilie

na construção de linguagens de diversidade, respeito e igualdade. 

  Assim só podemos defender uma ideia de cidadania cultural se ela estiver

comprometida com a igualdade de gênero e o fim da violência contra mulher, que

infelizmente é marca da nossa sociedade e da nossa cultura.
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Segundo Jaime
Wrrutia (2009,p.9)

O Território e a
base primeira de

qualquer
identidade cultural.

A partir dele
constroem - se

referentes
simbólicos e

relatos históricos
que permitem a

um grupo humano
compartilhar as

mesmas tradições
e expressões

culturais.

  O Território é diverso e plural. Cada município com o seu povo, com os seus
costumes, seu jeito de fazer, de falar, de demonstrar a sua cultura. Dentro
do Território está inserida uma cultura que é desenvolvida pelo povo.
Portanto, é necessário que haja uma ação compartilhada entre todos que
participam.
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  O presente texto tem por objetivo identificar a política pública de

fomento destinada ao setor audiovisual na Bahia, promovida pela

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia-SECULT através dos Editais

Setoriais de Audiovisual realizados entre os anos de 2012 e 2016.

Tendo o Território Litoral Sul como ponto de partida, por meio de

pesquisa documental de fontes oficiais e publicações, buscou-se a

coleta de informações que pudessem dimensionar o número de

projetos do território l itoral sul inscritos nos editais setoriais de

audiovisual e o número de projetos do mesmo território contemplados

nos referidos editais. Identificamos que cerca de 73% dos R

$32.000.000,00 destinados aos editais permaneceram no Território da

Região Metropolitana de Salvador, o que enseja a necessidade de

propor caminhos para uma descentralização e territorialização das

concessões de apoios ao setor audiovisual na Bahia.

  Na Bahia existem dois mecanismos de fomento: o Fundo de Cultura

da Bahia (FCBA) e Fazcultura. As l inhas básicas da política de fomento

e financiamento à cultura estão estabelecidas na Lei Orgânica da

Cultura (nº 12.365/2011) e nas normas dos mecanismos de fomento

gerenciados pela Superintendência de Promoção da Cultura

(Suprocult),  órgão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia

(Secult) e Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

CULTURA 
EM  AÇÃO

Setembro de 2021

por Victor Aziz 

|  21



EDITA IS  SETORIA IS
DE  AUDIOVISUAL:

 
O  FOMENTO  À
CULTURA E  O
TERRITÓRIO
LITORAL  SUL

DA BAHIA.
 

  O audiovisual brasileiro nas ultimas décadas vem fortalecendo-se e

ganhando visibil idade internacional.  A exemplo disso, são filmes

brasileiros que concorreram ao Oscar de melhor filme estrangeiro nos

últimos anos, mas um longo caminho foi percorrido para que

chegássemos onde estamos e há muito a percorrer para a

consolidação do setor, principalmente na Bahia, no que se refere ao

acesso de recursos. Poucas empresas possuem equipamentos de

ponta, os software nacionais voltados para o setor não atendem a

demanda de produção, todo material técnico util izado, desde a

captação de imagens, montagem, finalização e exibição são

importados e ficam restritos a pequenos grupos hegemônicos, como

grandes produtoras e redes de televisão. Vê-se a necessidade de

promover o acesso a essas tecnologias, gerando profissionais

capacitados à operá-los em toda a Bahia. Se fortalece com a

continuidade de políticas publicas, principalmente no incentivo

financeiro via Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, gerido pela ANCINE

- (Ancine, 2016), que já registrou retorno do investimento de

R$2.500.000,00, em 190,05% , com o filme "Minha mãe é uma peça”,

direção de André Pellenz, produção Globo filmes e distribuição Paris

Filmes, tendo sido o filme mais assistido nos cinemas brasileiros em

2013, com mais de 4.600.145 de espectadores, o filme atingiu uma

receita arrecadada de R$49.533.218,00. As majors (como a

Sony/Columbia/Buena Vista, UIP/Paramount, Warner e Fox), em 2005,

possuíam um market share na distribuição de todos os filmes da

ordem de 87%, restando para as independentes 13%. Considerando a

distribuição dos filmes nacionais, as majors detinham 94% da

distribuição, e as independentes, apenas 6%. Por isso a necessidade

de ações estratégicas, de políticas publicas voltadas a fortalecer o

setor, que pensem o audiovisual em toda sua trajetória, dando suporte

e estratégias de inserção da produção de todos os Estados no

mercado. 

O incentivo à pesquisa como política publica para o audiovisual é um

campo recém explorado no Brasil ,  e tem sua primeira ação com o

Prêmio SAv para Publicação de Pesquisa em Cinema e Audiovisual

(2009-2010). Segundo Katia Augusta Maciel (Observatório, 2010, p.41)

o prêmio promove uma aproximação mais efetiva dos gestores

públicos com a produção acadêmica e, assim, contribui para

consolidar políticas publicas de incentivo ao setor audiovisual no

Brasil .  

A pesquisa dá visibil idade a investigações que incentivam a expansão

do conhecimento das diversas ramificações do audiovisual,

diversificação de enfoques e recortes, que vai além da analise fílmica

e sobre autores; mas preenche lacunas ao empreender aportes que

teorizam sobre aspectos históricos, gêneros narrativos, recepção,

critica, interface com outras artes e mídias, experiência esta que
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 ultrapassa o filme em si.  No governo Lula, a Secretaria do Audiovisual

(SAv), de acordo com Sílvio Da-Rin (Observatório, 2010, p.91),  foi

norteado por um conjunto de políticas que podem ser resumidas em

forma de decálogo: transparência, inclusão, regionalização,

capacitação, difusão, transmídia, infância, animação, memória e

interlocução com o setor.

Na Bahia enfrenta-se os mesmos problemas com as política públicas

para o audiovisual.  Com a recorrência da falta de continuidade nas

políticas, não havendo aporte financeiro do Estado, praticamente não

existe produção de qualidade, salvo raras exceções. Quando existe a

política de fomento, o recurso é centralizado na capital,  além de

esbarrar no difícil  acesso aos recursos técnicos de ponta para uma

melhor execução e qualidade das produções no estado. A

convergência de direção das medidas de políticas de suporte ao

audiovisual consiste na atuação combinada e integrada dos diferentes

agentes envolvidos no processo, e na articulação entre políticas em

diferentes níveis de governo, os quais, sugere-se, têm áreas

específicas de atuação. As peculiaridades do padrão de intervenção

proposto, descritas aqui,  soma-se à necessidade de que as políticas

públicas sejam de longo prazo, e continuadas, sem que se esqueça da

permanente avaliação dos seus resultados, para, inclusive, mantê-las

atualizadas.

Nos últimos 10 anos a Bahia tem vivenciado uma importante

experiência na gestão cultural,  captação de recursos e reorganização

da estrutura pública no campo da cultura. Tendo, inclusive, o Estado

foi reconfigurado espacialmente para 27 Territórios de Identidade,

constituídos a partir de especificidades culturais de cada um. Assim,

tem-se conseguido uma "descentralização" das ações, de modo a

contemplar todo o Estado, mas ainda é pouco se observado os dados

dos editais estudados. 

Nesse contexto, esta pesquisa sugere que os editais setoriais de

audiovisual estipulem cotas para os territórios, assim como a ANCINE

fez com o FSA, onde estipulou que 30% dos recursos sejam

destinados ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para que não ocorra o

que vimos nas análises dos quatro editais Setoriais de Audiovisual,

onde ainda temos territórios sem acesso aos recursos para o setor

audiovisual.  Outro viés é estabelecer um limite mínimo de 2 (dois)

projetos selecionados por território ou macroterritório, como foi

realizado no edital 05/2012 - Calendário das Artes, onde todos os

macroterritórios tiveram projetos selecionados; ou o Edital Cine Mais

Cultura Bahia, de 2010, onde todos os territórios tiveram projetos

contemplados. 
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  Outra possibil idade é a segmentação dos editais em categorias, pois

percebemos nos 4 editais, a seleção de proponentes já contemplados

em outras edições, enquanto outros realizadores permanecem sem

apoio financeiro. Competência de quem escreve e aprova, ou não, uma

medida que poderia ser tomada é a promoção de linhas de fomento

para: novos realizadores; proponentes que já tiveram no mínimo 2

projetos aprovados; proponentes que já tiveram até 5 projetos

aprovados; e proponentes que já tiveram mais de 5 projetos

aprovados. 

  Projetos devidamente consolidados, em dia com as prestações de

contas, com relevância comprovada para o setor, poderia ter sua

relação simplificada, ou seja, desburocratizada, pois para além das

políticas publicas de editais, o fomento a ações que evidenciam a

dimensão simbólica, cidadã e econômica da cultura deve ser contínua.

Esta medida vida coadunar-se com o Plano Estadual de Cultura,

personificado no planos territoriais e setoriais, além de cumprir a Lei

Orgânica de Cultura da Bahia, que diz primar pela "democratização,

descentralização e desburocratização no incentivo à pesquisa, à

criação, à produção e à fruição de bens e serviços culturais;

territorialização de ações e investimentos culturais” (Art4o itens VI e

X). 

  Se dos R$32.000.000,00 fosse repartidos igualitariamente, cada

território receberia algo estimado em R$1.185.185,17. No seminário

"Gestão, Conselho e Políticas Culturais” foi questionado se, assim

como disse o ex-ministro da cultura Gilberto Gil ,  a cultura seria a

cereja do bolo. Nos demos a l iberdade de parafrasear dizendo que a

cultura pode não ser a cereja do bolo, mas a Região Metropolitana de

Salvador se propõe enquanto bolo e o interior fica qual a cereja.

  As leis que regem o setor cultural no Brasil são muito recentes,

oscilam como a juventude. É necessário o amadurecimento para que

num futuro próximo possamos desfrutar da maturidade na gestão

publica da cultura no Estado, promovendo ações efetivas ao setor

audiovisual como um todo, respeitando as expressões e os bens de

natureza material e imaterial,  tomados individualmente ou em

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória

dos diferentes grupos formadores da nossa sociedade.

*Este texto é parte da monografia apresentada para obtenção do

título de especialista em gestão Cultural à Universidade Estadual de

Santa Cruz - UESC.  Disponível na integra em :

https://drive.google.com/file/d/1vwG-SCN-

ofKbgVRpv41aJN9VwqF8Lci3/view?usp=sharing

Victor Aziz é graduado em Comunicação Social Rádio e TV, Especialista

em Audiovisual e em Gestão cultural.
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Floresta Azul - BA

Canavieiras - BA

Ilhéus - BA

Itabuna - BA

Arataca 
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Bandeira não encontrada Itacaré - BA

Mascote - Ba

Ubaitaba - BA

Aurelino Leal

Ibicaraí
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Almadina - BA

Itapitanga - BA

Una - BA

Pau Brasil - BA

Camacan - BA

Bandeira não encontrada 
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Maraú - BA

Coaraci - BA

Itaju do Colônia - BA 

Bandeira não encontrada 

Bandeira não encontrada 

Santa Luzia

Jussari
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São José da Vitória

Itajuípe

Barro Preto

Itapé

Uruçuca

Buerarema
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  Como gestor cultural do meu município, estendo a minha gratidão ao

Fórum de Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais do Litoral Sul

(Faeg), pela parceria e por nos ajudar a desenvolver as ações culturais e

mostrar caminhos para o melhor planejamento e a criação das nossas

propostas.

  Quando assumi a diretoria de cultura do município em janeiro de 2017, me

deparei com algumas dificuldades, foi aí ,  que encontrei no Faeg todo o

apoio e suporte para desenvolver as nossas ações.

  Hoje, as coisas estão diferentes, com dinamismo e muita dedicação, estamos escrevendo dia após dia

uma nova história, respeitando e valorizando toda a família cultural,  fortalecendo a nossa cultura, na

certeza de que a nossa cidade continuará trilhando no caminho certo.

Juntos somos mais fortes!

Alcimar Santos

Diretor de Cultura de Itapitanga-BA

 

 No dia 01 de janeiro do ano de 2013, foi com muito prazer que assumi a

gestão da cultura do município de Maraú, desta vez como gerente de

cultura, visto que, em outra oportunidade já havia tido a oportunidade de

lidar com os desafios da cultura quando do exercício da função de

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

  Os desafios eram muitos e as dificuldades também, pois trabalhar com um

tema tão importante e com a falta de recursos que o setor cultural enfrenta

nos últimos anos, certamente comprometeu a eficácia do nosso trabalho.

 No primeiro momento trabalhamos no sentido de fortalecer as manifestações culturais do nosso

município, catalogar e apoiar as instituições culturais, além de fomentar os eventos culturais do nosso

município. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, participamos

ativamente dos projetos educacionais e das propostas pedagógicas voltadas para a cultura.

 Há também a parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,  através do Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

 O nosso trabalho também está voltado para as questões sociais, principalmente no tocante à

valorização e reconhecimento da cultura e da vivência das populações tradicionais.

Há também parcerias e contatos culturais com instituições do Litoral Sul da Bahia e outras regiões do

nosso Estado da Bahia.

Participamos de eventos organizados pelo FAEG- Sul e participamos ativamente dos eventos culturais

promovidos pela UESC.

Ademar Luz Santos

Diretor de Cultura de Maraú-BA
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  Localizada no Sul do Estado da Bahia, ITAJU DO COLÔNIA, estar situada

às margens do Rio Colônia. Itaju que em Tupi-guarani significa “Pedra

Brilhante”.  Terra de um povo acolhedor, formado por diferentes etnias,

que tem como principal característica a alegria e a paixão pelo lugar

onde vive. Tem na Pecuária sua Economia e na Cultura a Montaria.

É com essa rápida apresentação da minha querida Itaju do Colônia, como

representante, testemunha e participante da cultura local,  que, em

nome da Secretaria de Educação e Cultura, 

venho expressar a nossa gratidão e reconhecimento pelo trabalho do FAEGSUL, que tem nos

possibil itado, através de suas ações, reconhecer e descobrir,  por meio das suas itinerâncias, a cultura

do nosso povo. Reconhecemos que só a partir dessa nossa parceria com o FAEGSUL, das suas

orientações, que reunimos os diversos grupos da comunidade, para discutir e compreender sobre a

cultura local.  

No entanto, além de favorecer a aproximação entre gestores públicos e comunidade, o FAEGSUL também

beneficia no fortalecimento da cultura por meio das discussões temáticas, oficinas, formações e

apresentações, além de possibil itar aos fazedores de cultura e grupos culturais, conhecer e interagir

com a cultura de outros municípios. Enfim, enquanto participante e representante da Gestão Pública da

Cultura do Município de Itaju do Colônia, acredito, que essas ações têm nos ajudado a reconhecer a

importância da representatividade do nosso povo através da arte cultural local.  

Rosânia de Jesus Oliveira

Coordenadora Técnica e de Projetos da Secretaria de Educação e Cultura de Itajú do Colônia - BA 
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 O Fórum de Agentes Empreendedores Gestores Culturais do Território

Litoral Sul (FAEG-SUL), vem ao longo dos seus onze anos de existência

contribuído com a Cultura Regional, bem como do Estado da Bahia.

Nascer a partir do curso de formação de agentes culturais no seio da

Universidade de Santa Cruz, integrar as comunidades regionais, aos

setores público e privado, dando régua e compasso a Cultura Regional,

tornando-a viva, necessária, desejada, interativa e inovadora, faz deste

fórum um espaço de pluralidade, com a visão de iluminar caminhos,

norteando as políticas públicas de cultura no Território Litoral Sul.

Com a profunda missão de formação e inclusão de agentes culturais,

visando transformar a sociedade através de práticas socioculturais,

valorizando os seus atores e a comunidade regional, através da

preservação cultural,  desta terra de tantos Jorges, Gabrielas e Adonias,

representados em cada um de nós.

A Associação dos Municípios da Região Cacaueira, representando os

gestores municipais, se sente privilegiada e honrada em caminhar ao

lado deste importante Fórum, que no ensina a forma mais leve e intensa

de irrigar a cultura, através da arte, nas suas mais variadas vertentes e

faces.

A importância do FAEG na preservação, construção e consolidação da

cultura e espaços culturais da nossa região, serve como inspiração a

outras lideranças e territórios regionais da Bahia, permitindo a busca

pela formação de um mosaico ampliado de fóruns culturais, inspirados

no passado, presente e futuro do FAEG-SUL. Fazer parte da sua história,

ser guiado pelos seus faróis, integrando ao longo do seu caminhar

pessoas e instituições, nos dar a certeza de chegar, chegando aos

portos culturais, escrevendo no pergaminho em branco as garantias de

uma geração, que tens na cultura a sua história, estória, contos e

encantos dos tempos que passaram que não ficarão em branco, mas na

lembrança, lembrada pelo seu povo, pela sua gente.
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 Destacamos, a importância do Fórum FAEG Sul na interação com os

municípios da sua área de atuação, com especial integração com a

Secretaria de Educação e Cultura, agentes locais e regionais, bem como

na descoberta de novos talentos e resgate cultural,  dando a cultura o

papel de relevância e destaque, colocando-a luz cultural nos corações e

alma de dirigentes e da população, tornando a cultura o oxigênio de um

novo tempo e lugar.

Obrigado a todos e todas que construíram e consolidaram o nosso

querido, desejado e respeitado Fórum de Agentes Empreendedores

Gestores Culturais do Território Litoral Sul (FAEG-SUL).

Luciano Robson Rodrigues Veiga é Advogado, Administrador,

Especialista em Planejamento de Cidades, Secretário Executivo da

Associação dos Municípios AMURC e do Consórcio CDS Litoral Sul.
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A itinerância do FAEG – SUL ano após ano, vem abraçando todas as l inguagens artísticas numa

demonstração de ritmos e estilos variados.

Pode-se notar que cada município – cidade, apresenta sua cultura, sua arte, de forma variada, o agente

cultural se apropria do seu fazer cultural com muito entusiasmo quer voltado para o patrimônio

material,  como patrimônio imaterial.

A diversidade cultural é um dos maiores patrimônios do Brasil ,  fruto da nossa formação histórica. Nesse

contexto, as tradições sempre evoluem, vão se modificando com o tempo e acompanhando o movimento

da história.

É necessário o diálogo intercultural se estabelecer entre os diversos grupos existentes em cada

município – cidade do Território, sendo assim, a ampla participação social com mobilização, articulação,

impulsionando aqueles que militam a cultura e a arte frente à sociedade.

MARAÚ

ITACARÉ

UNA ILHÉUS



DIVERSIDADE MARCA
APRESENTAÇÕES CULTURAIS 

|  35 Setembro de 2021

FA EGSU L :

CULTURA 
EM  AÇÃO

BARRO  PRETO ITABUNA

CANAVIEIRAS CAMACAN



CULTURA
PARA QUEM
PRECISA DE
CULTURA.

CULTURA 
EM  AÇÃO

Setembro de 2021

por Fernando Oliveira 

|  36

 A cultura é essa esfera poderosa da vida, cuja dimensão é aberta à

fixação das crenças que povoam o mundo imaginário que nos cerca,

alimentadas pelas narrativas da imagem e das mídias, preenchem a

memória cultural,  individual e coletiva, sem a qual nenhum indivíduo

jamais pode viver ou contar a sua própria história. Porque os seres

humanos criaram e criam a cultura, e vivem nesse mundo imaginário,

passam a depender dessas imagens simbólicas e do imaginário para

viver, quer tenham ou não consciência disso. 

 A riqueza ou a pobreza desse mundo imaginário depende da

semiodiversidade cultural – os sistemas de signos, símbolos e os

códigos culturais, associado ao cultivo das imagens e das formas

simbólicas da cultura. Este mecanismo está diretamente ligado à

valorização da memória cultural de um povo e suas linguagens,

empregadas nas narrativas da representação. A cultura precisa ser

continuamente estimulada para a dinâmica dos sistemas de produção e

consagração de bens simbólicos da sociedade – através da escola (a o

sistema da educação), da mídia, em sua função educadora de

transmissão do conhecimento e do mercado cultural,  pela criação de

políticas culturais impulsionadoras da produção cultural – para que a

formação das futuras gerações, sem a qual a cultura poderá perecer ou

desaparecer. A cultura vive da memória e das imagens da

representação. Cultura é memória.  

 Falo da cultura como dimensão fundadora das crenças, o mundo dos

Deuses e dos Mitos, o mundo dos jogos, das festas e das celebrações,

campo da linguagens literária – tão caras e fundamentais para o

imaginário cultural regional, a exemplo das imagens simbólicas da obra

amadiana que narram a história cultural e o imaginário das



terras grapiúna e a formação identitária de nossa gente – passando

pelas imagens das artes do corpo e das representações, a exemplo das

narrativas do teatro, da música, da dança etc – do cinema e do

audiovisual,  que somadas às narrativas da cultura popular,

contemplando as tradições e os hábitos dos povos originários e

ancestrais, etc. São exemplos da diversidade de e do valor de nossa

herança cultural,  celeiro das imagens simbólicas e das narrativas do

pertencimento identitário que compõem a história cultural de nossa

região e o imaginário da cultura e das mídias. 

Quando a cultura é recalcada ou amordaçada pela negligência das

políticas públicas de cultura ou a ausência de políticas culturais

consistentes, pela ação negligente do Estado e do Poder Público

regional/local,  assistimos ao desprezo pelas atividades culturais e

criativas, pela educação e pela produção cultural,  levando ao

reducionismo cognitivo do imaginário do indivíduo e afetando a escala

de valores da sociedade. Sob o signo do descaso e do atraso,

negligenciando o potencial criativo da cultura e da educação para

impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, mergulhamos na

pobreza material,  cultural e simbólica das populações, condenadas ao

empobrecimento cultural e ao crescente reducionismo cognitivo do

imaginário.

Daí a importante do trabalho que a universidade pública desenvolve na

formação de gestores e produtores culturais para a Região Sul da Bahia,

a exemplo do que a UESC vem realizando no Curso de Pós-Graduação

em Gestão Cultural,  em parceira com o Fórum de Agentes

Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul,  desde

2015. Não podemos negligenciar os desafios que envolvem a formação

de produtores e gestores culturais para a Região Sul da Bahia, cujo

objetivo deve estar longe de querer armar o cidadão para uma guerra

cultural,  como preconiza o ideário neoliberal.  Mas temos de resistir ao

esvaziamento da cultura e lutar contra as xenofobias e novos

fundamentalismos, a disseminação do ódio e da intolerância religiosa

sobre os ritos das culturas ancestrais e povos originários, contra o

racismo étnico e estrutural enraizados historicamente na sociedade,

dentre outras lutas que levam ao empobrecimento cultural.  

O capitaliasmo jamais deixou de incorporar a cultura e a religião em seu

portfólio de mercadorias à venda, para desenvolver o mercado de bens

simbólicos. Fez isso porque sabia do poder da cultura para gerar

riqueza e promoveu a culturalização da mercadoria, para estimular o

imaginário do consumo na sociedade de consumidores compulsivos na

qual nos transformamos. A tal ponto que chegamos ao absurdo de

reduzir o sentido da existência humana em nossos dias ao de uma vida

para o consumo e o endividamento .  As pessoas e as famílias que o

digam, entregues aos apelos consumistas das mídias e à sedação dos

sentidos pelas imagens do consumo compulsivo. Mas sem
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a essência profunda da cultura e do imaginário, restam apenas as

imagens aceleradas desse consumismo vertiginoso e sem sentido, que o

capitalismo vira e revira para tirar leite de pedra e vender a todo custo. 

Vejo isto nos signos saturados das imagens de um “turismo cultural

para inglês ver”,  desconectado da produção cultural e da revalorização

da história cultural da região. Assim tudo vira consumo de imagem

exógena, produzida pelo mercado sob o signo da mercadoria e da

imagem estereotipada: aí tudo vira Gabriela, tudo vira Jorge Amado sem

ser. Não passam de signos esvaziados de sentidos, imagens ofertadas

sem a substância e a essência dos elementos do imaginário cultural e

artístico, presente na história e na memória cultural da cidade e da

região. Meras imagens exógenas fabricadas por um mercado ávido para

vender a cultura sem cultura, corpos em suportes e superfícies, ou

corpos sem corpos. Não passam de meras imagens ofertadas como

mercadorias culturais esvaziadas de sentido e narrativa em

profundidades para um consumismo sem memória, pois desconectadas

dos fazeres da produção cultural e artística comprometidas com essa

leitura da cultura e do imaginário. Estou apenas exemplificado o que

queremos dizer com a redução cognitiva do imaginário cultural pela

ausência de políticas culturais comprometidas com a valorização e o

zelo pelas imagens da memória cultural,  e a semiodiversidade de

códigos culturais, signos e símbolos de nossa cultura regional.

Não podemos esquecer que essas imagens da memória vão morrendo se

não são revisitadas, revitalizadas por meio de novas produções,

linguagens e representações. Não é demais lembrar que “símbolos

nascem, crescem, vivem e morrem”, mas também “símbolos vivem mais

que os homens”, se bem cuidados, preservados e valorizados. São

elementos com poder para aglutinar e impulsionar o desenvolvimento

do processo civil izador da região, esteja a cultura dominada em sua

lógica de poder simbólico, sob domínio da política, da economia ou

mesmo da religião, contanto que a cultura não seja abandonada ou

relegada à destruição. 

Fernando Oliveira é Professor Titular e Diretor do Departamento de

Letras e Artes (DLA) da UESC, onde foi Coordenador do Curso de Pós-

Graduação em Gestão Cultural,  Lato Sensu.
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No decorrer do biênio 2018/ 2020 orientações foram realizadas mediante reuniões presencial no
sentido de dar suporte técnico com referência ao Sistema Municipal de Cultura nos Municípios de
Almadina, Floresta Azul,Arataca, Itapitanga e Uruçuca.O referido trabalho foi conduzido por Bruna
Setenta secretária executiva do FAEG - SUL.
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 Muitos são os fatores que levam a cultura a ficar distante de uma ação

sistematizada do Estado, dentre eles pode-se pontuar a visão elitistas –

onde a cultura é vista como refinamento, existindo uma expressão ideal

a ser conquistada de forma progressiva e l inear, e a visão

mercadológicas – que reduz a Cultura aos produtos artísticos e

simbólicos das sociedades, cabendo a sua regulação exclusiva as

políticas de comércio, sem distinção de conteúdo.

A ausência do reconhecimento real da Cultura enquanto política de

Estado é o que nos leva a compreender o desconhecimento de suas

legislações pelos gestores de cultura e de tantas outras ausências

acerca da falta de reflexão crítica sobre ela.

Para entrar na preocupação do Estado e sua agendas, a dimensão

cultural esteve vinculada a questões políticas e comerciais, aqui pode-

se pontuar um ato de grande proporção quando argumentos culturais

foram usados para dizimar povos, censurar expressões artísticas e

justificar a dominação hierárquica de culturas na Segunda Guerra

Mundial (1939-1945), como reflexo disso no pós guerra ,  tornou-se

necessária a construção de algo para se fazer multiplicar a ‘cultura de

paz’,  que desencadeou na criação da ONU e da Unesco ( Organização das

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) onde a cultura passa a

ganhar relevância em discussões internacionais. 

A partir daí,  para além da memória da guerra e do crescimento das

indústrias de bens culturais, as nações voltaram-se ao debate acerca de

patrimônios materiais e imateriais, os direitos dos autores e demais

obrigações do Estado para a cultura. Nessa perspectiva alguns

documentos marcam essa transição como: a Agenda 21 da Cultura - que

foi o primeiro documento mundial que buscou estabelecer o

compromisso das cidades e governos locais com o desenvolvimento

INSERIR  A CULTURA
DENTRO  DE  UMA

POLÍTICA DE  ESTADO
REQUER

AMADURECIMENTO
DE  IDEIAS ,

CONSOLIDAÇÃO  DOS
ÓRGÃOS  DE  GESTÃO ,

PLANEJAMENTO ,
ORÇAMENTO ,
CONTROLE  E

PARTICIPAÇÃO
SOCIAL .



cultural,  fomento a diversidade cultural,  a promoção da universalização

dos bens culturais e a garantia do financiamento público da cultura,

dando o direcionamento portanto a institucionalização da cultura, ou

seja, estabelecendo orientações expressas ao Estado na criação de

órgãos gestores da cultura ,  orçamento e controle das políticas públicas

de cultura; a Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade das

Expressões Culturais – fruto de grande e constantes debates acerca do

tema , entre declarações, convenções e encontros ,  este instrumento

jurídico internacional destaca a intenção de criar condições para

viabilidade das culturas e que de forma livre estas interajam,

por meio desse acordo histórico, a comunidade internacional

reconheceu formalmente a natureza cultural e econômica das

expressões culturais contemporâneas produzidas por artistas e

profissionais da cultura ao preparar a concepção e a implementação de

políticas e medidas que apoiam a criação, produção, distribuição e

acesso a bens e serviços culturais, a Convenção de 2005 se colocou no

centro da economia criativa. O Brasil esteve presente durante a

discussão desta Convenção, com a representação do Gilberto Gil –

Ministro da Cultura na época, o que demonstra que o país estava em

consonância com a demanda mundial e como reflexo positivo foi o

desmembrar da institucionalização da cultura no nosso país em

decorrência da construção dos Planos de Cultura e Sistemas de Cultura

fortalecendo a legislação dos entes federativos para a Cultura.

Na Bahia, em 2011 foi instituída a Lei Orgânica de Cultura, que alinhou o

estado a Política Nacional desenvolvida para a cultura, implementou no

território baiano o Sistema Estadual de Cultura e regulamentou o Plano

Estadual de Cultura. A lei identifica cerca de 158 expressões e os bens

de natureza material e imaterial,  tomados individualmente ou em

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos

diferentes grupos formadores da sociedade. Como um dos princípios

norteadores é citado o direito fundamental a cultura, seguido do

respeito aos Direitos Humanos, também já acordados em outros

documentos. A lei segue preceitos da política nacional, dispõe sobre

importantes partes que envolvem as dimensões da cultura de forma

sistemática relativas aos modos de fazer, viver e criar trazendo a visão

simbólica; relativa à garantia dos direitos culturais e correlacionados

em razão da visão cidadã; e relativa a economia, ao desenvolvimento

sustentado e inclusivo da cadeia da cultura.

De acordo com a legislação Brasileira, cabe ao poder local,

representado institucionalmente pelo Município, ente federativo com

autonomia política, financeira e administrativa assumir o

desenvolvimentos de ações e atividades culturais à serviços da

comunidade ,  podendo para tanto articular-se com instâncias do Estado

e da União ,  em busca de parcerias para projetos de interesse comum às

três esferas de governo. O Sistema Estadual de Cultura tem como

objetivo tecer uma rede de articulação permanente com os sistemas
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municipais, entidades e movimentos artísticos culturais da sociedade

civil ,  com a finalidade de compartilhar e intercambiar informações,

facil itar a gestão, o fomento e a participação de atores sociais na

formulação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas

públicas culturais.

A adesão dos municípios ao Sistema Estadual de Cultura – SEC é feita

através de uma assinatura de protocolos de intenções, entre o

secretário de cultura e os prefeitos e dirigentes municipais de cultura.

Nesse momento são firmados objetivos em comum, compromissos e

resultados esperados, tendo em vista institucionalizar e a dinamizar a

atividade cultural no âmbito municipal.  Essa é uma ação de natureza

técnica e política para o planejamento e gestão da cultura de forma

integrada, potencializando a atuação de organismos municipais, suas

interações com os movimentos culturais promovidos pela comunidade e

as relações de município com Estado e União. 

Nessa perspectiva, um Sistema Municipal de Cultura deve conter

instâncias de gestão, sendo elas: o Conselho Municipal de Cultura, órgão

colegiado, para decisões compartilhadas do poder público e sociedade

civil ;  o Órgão de cultura do município, unidade oficial da estrutura da

Prefeitura; os Sistemas setoriais de cultura e Conferência Municipal de

Cultura: instâncias de articulação; a Conferência Estadual de Cultura:

instância de consulta e participação da sociedade civil .  E os

instrumentos de gestão, conhecidos como: o Plano Municipal de Cultura:

instrumento de planejamento para execução de políticas e programas

estratégicos na área da cultura; o Sistema de Informação e Indicadores

Culturais: base de dados e informações estatísticas para apoiar e

subsidiar a gestão e o desenvolvimento cultural do município; os

Programas de Capacitação e Formação Cultural:  ações de caráter

educativo para preparação e treinamento de agentes e gestores

culturais; e Instrumentos de fomento e financiamento: mecanismos de

financiamento para apoiar projetos prioritários no âmbito do município,

como por exemplo, o Fundo Municipal de Cultura. Fazendo um

mapeamento a nível de município, no Território de Identidade Litoral Sul

– que categoriza um grupo de municípios com afinidades culturais,

históricas, geográficas, econômicas e sociais assim definidos pelo

Ministério do Desenvolvimento Agrário desde 2003, composto pelos

municípios de: Almadina, Arataca, Aurelino Leal,  Barro Preto, Buerarema,

Camacan, Canavieiras, Coaraci,  Floresta Azul, Ibicaraí,  I lhéus, Itabuna,

Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari,  Maraú,

Mascote, Pau Brasil ,  Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e

Uruçuca; pode-se destacar que dez destes municípios tem em sua

estrutura administrativa a legislação que institui o sistema municipal de

cultura; três tem o conselho regularmente instituído e ativo no debate

com a gestão pública; 1 ( um) têm o plano municipal de cultura

construído pela gestão pública; e 1 (um ) têm o fundo municipal de

cultura regularmente ativo. Em análise a esse dados compreende-se

que ainda há um certo desconhecimento dos gestores públicas acerca

CULTURA 
EM  AÇÃO

Setembro de 2021| 42

CULTURA
PARA QUEM
PRECISA DE
CULTURA.



da importância das legislações para a cultura no que tange ao aspecto

da sua própria proteção e promoção .  As culturas, em alguns contextos

podem ser prejudicadas por falta de regulamentações, levando em

consideração as riquezas próprias de cada município, espaço, território,

e a ausência de reconhecimento dessa diversidade é uma falta coletiva.

Trazer a cultura para o espaço da política, reconhecendo como um

espaço de debate promissor e a importância deste espaço para a

dinamização da economia regional é assegurá-la como parte integrante

de uma política de Estado. O poder público, ainda que a passos lentos

precisa se comprometer com a reflexão, incentivo e ação para a área

cultural,  a institucionalização da cultura é um demanda irrevogável!

Porém inserir a cultura dentro de uma política de Estado requer

amadurecimento de ideias, consolidação dos órgãos de gestão,

planejamento, orçamento, controle e participação social;  o envolvimento

da comunidade cultural é um ponto crucial para este debate. 
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PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES A NÍVEL 
FEDERAL - ESTADUAL - TERRIRORIAL
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Representantes do FAEG – SUL tem participado de eventos culturais como: seminários, fóruns,
hot shop, simpósios, feiras culturais, festivais, conferências com o objetivo de discutir Políticas
Públicas de Cultura de forma afirmativa, assim sendo, busca interagir com os agentes do Setor
Cultural a nível local, ampliando o leque de conhecimentos, promovendo a troca de experiências,
de idéias, a fim de fortalecer as ações no Território Litoral Sul .

FLICA - Festival Literário Cachoeira - BA 

Seminário Internacional de Gestão Pública

Seminário Rede de Museus

IV Encontro de Políticas e 
Gestão Culturais da Bahia



ACESSIBILIDADE
CULTURAL E O
DIÁLOGO DOS
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 Algumas inquietações sobre o fazer acessível para pessoas com

deficiência se apresentaram para mim ainda no ano de 2006, enquanto

aprendiz da Língua Brasileira de Sinais-Libras. Essa caminhada com a

comunidade surda me trouxe para uma tomada de decisões e posturas

conscientes e marcadas pelo ativismo, bem como estimulou o exercício

constante de ser uma mediadora cultural e l inguística para amigos e

amigas surdas que convidei para treinarem capoeira, em Canavieiras, no

Ponto de Cultura Filarmônica 2 de janeiro, em 2014. 

Nessas rodas de conversa e de diálogos dos corpos, fui desafiada a

repensar meus modos de fazer, de falar na língua de sinais, e a

provocar reflexões nos demais ouvintes que compunham o grupo na

época: professor, mestre e alunos. Interessante destacar é que foi a

partir daí que as práticas daquele coletivo com a capoeira foram

ressignificadas num fazer cultural acessível.  Da mesma forma, também

pude observar como a comunidade surda passou a assumir outros

espaços de discussões sobre ser surdo, surda, surdes na sociedade

canavieirense. 

Através do curso de extensão sobre gestão cultural,  promovido pelo

FAEG-Sul, em 2015, pude aprimorar e aprender a relacionar as nossas

práticas com os equipamentos culturais locais, o que potencializou

nossos eventos de fomento a essa arte da capoeira de origem afro-

brasileira com acessibil idade linguística e para pessoas com outras

deficiências.

Posteriormente, em 2017, aprovada no curso de Gestão Cultural – UESC,

aprofundei as pesquisas sobre Língua, cultura e surdez: a Libras

protagonizando as identidades surdas.

Desse período para os dias atuais, tenho me dedicado, enquanto

pesquisadora do Grupo de Estudos em Comunicação Mídia e Cultura, a

fazer interfaces dos estudos propostos com a demanda que me



identifico, sendo professora e tradutora intérprete de Libras imersa na

cultura surda. Com frequência, tenho refletido e dialogado com

instituições culturais sobre suas práticas acessíveis no território Litoral

Sul da Bahia, mais especificamente nas cidades de Canavieiras,

Buerarema, Ilhéus e imediações grapiúnas.

Pode-se compreender acessibil idade cultural como “um conjunto de

adequações, medidas e atitudes que visam proporcionar bem estar,

acolhimento e acesso à fruição cultural para pessoas com deficiência

beneficiando públicos diversos” (LOURENÇO; FARES; RODRIGUES; VIDAL;

SARRAF, 2016, p. 93). Esta breve conceituação envolve uma perspectiva

profunda sobre o pensa acessibil idades, pois, diferente do senso

comum, não se trata apenas da necessidade de uma adequação

arquitetônica obedecendo às regras estabelecidas pela NBR 9050, que

traça critérios e parâmetros para instalação de equipamentos e

adaptação de espaços, transformando esse ambiente acessível para

todos, mas de um conjunto de ações que compreende o outro como um

ser capaz de produzir e consumir bens e serviços culturais, desde que

lhe sejam garantidas as condições meio para o fazer e o consumir.

m consonância com o que nos diz a Constituição Federal,  no parágrafo

primeiro do Artigo 216-A, que trata sobre o Sistema Nacional de Cultura,

é que buscamos alinhar nosso fazer cultural com ações que garantem a

democratização de acesso. Dois dos princípios estabelecidos que regem

esse Plano Nacional versam sobre a universalização do acesso aos bens

e serviços culturais e sobre o fomento à produção, difusão e circulação

de conhecimento e bens culturais. Dentre tantos outros, estes princípios

nos convidam a uma reflexão sobre os modos de fazer e para quem está

se fazendo, entendendo todo o ser humano, com algum tipo de limitação

ou não, como consumidor que possui o direito de escolher o que

apreciar, conhecer, experimentar o que se produz nas mais diversas

áreas de interesse e espaços culturais, seja num ambiente físico ou

virtual.  

Contudo, cabe, sim, uma clareza, ter ciência de que esses direitos estão

previstos em lei,  a qual justifica e reconhece a existência de um

movimento social mundial,  de um público consumidor que urge ser

percebido como aquele que compõe uma parte do todo.

Nesse sentido, podemos contar com a curadoria acessível,  área de

atuação em que os profissionais, ainda na pré-produção de um projeto,

pensam criteriosamente o executar de todas as etapas do pré ao pós-

produção, visando garantir as acessibil idades no que for necessário.

Tomando por exemplo a deficiência auditiva como uma das limitações a

serem respeitadas pela produção na execução de uma atividade que

disponha de curadoria acessível,  faz-se necessário que se esteja atento

às demandas específicas desse públicoalvo. É recorrente nos

depararmos com surdos de faixa etária diversa, que não dominam a

língua portuguesa por não terem estudado essa disciplina na educação

básica como segunda língua. Dessa forma, necessitam de tradução

interpretação para a sua língua de conforto, a Libras. Ao se desenhar as 
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etapas da comunicação de um evento, devemos produzir os panfletos ou

cards também num formato acessível:  com legenda em português e com

janela de tradução interpretação para a Língua Brasileira de Sinais.

 Por fim, trago um trecho de “Transição”, canção do Teatro Mágico,

composta pelo poeta Fernando Anitelli ,  que diz assim:

Apreciar os riscos e suposições Manifestar brandura e mansidão

Assegurar acessibil idade E preservar coragem em transição Se

enunciar, repleta e intacta Apta a habitar todo lugar Se aflorar, bela!

Assim que for embora Perpetuar a história Desvalidar o improvável

Desdenhar do inconcebível Ocupar o ar das horas, plenas Serenas,

inéditas e autênticas Revidar! Bela! Desperta em nós Nova aurora ao

coração Milagres acontecem quando a gente vai à luta."

Que possamos pensar e ousar quanto aos nossos projetos acessíveis

como o poeta nos inspira, apreciando e assegurando acessibil idade,

apta a habitar todo lugar.

Que os serviços acessíveis sejam belos, plenos, poéticos, de excelência.

E, com certeza, quando conectamos nossas intenções com ações

articuladas em rede, podemos perceber o fluir do que se pretende,

projetos se concretizam quando a gente vai à luta, as portas se abrem,

os recursos aparecem e os grupos seguem se fortalecendo. Desta

forma, vamos esperançar e reexistir em presença e peso, em potência e

ato. Sou corpo e l íngua, somos resistência! 
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NOSSA BAHIA TEM ARTE
TEM MÚSICA E POESIA
CULTURA PRA TODO LADO
TEM AMOR TEM ALEGRIA
TEM  FAEG AQUI FALADO
COM MUITA CATEGORIA

FAEG ASSIM QUER DIZER
EU EXPLICO SENHORES
FÓRUM DE AGENTES
EMPREENDEDORES
TERRITÓRIO LITORAL SUL
DA CULTURA FAZEDORES

A NOSSA BAHIA É EXEMPLO 
DE GRANDE DIVERSIDADE 
TEM UMA RICA CULTURA
E MUITA BRASILIDADE 
COM TODAS AS DIFERENÇAS
MOSTRA SUA PLURALIDADE  

 O CORDEL É LITERATURA
ALTAMENTE POPULAR
NO BRASIL CHEGOU FAZ TEMPO
NO NORDESTE VEIO MORAR
E DÁ NA GENTE VONTADE 
DE EM VOZ ALTA DECLAMAR

TERRA DOS MUITOS SOTAQUES 
CORES E MANIFESTAÇÕES 
COM AS VÁRIAS ETNIAS
PRESERVA AS TRADIÇÕES
AS DIFERENÇAS CULTURAIS
ENTRE AS VÁRIAS REGIÕES

E ASSIM ENTRA O FAEG
PEDE AQUI PASSAGEM 
COM MUITA SABEDORIA
MOSTRANDO SUA IMAGEM
DESEJANDO TODO ANO
A NOSSA FELICIDADE

EM DOIS MIL E NOVE CRIADOS
SE DEU ESSA GRANDE AÇÃO
O FAEG SUL BAIANO
NA SUA PRIMEIRA EDIÇÃO
DE GESTORES CULTURAIS
DO CURSO DE FORMAÇÃO

NA UESC COMEÇOU
DE MODO SATISFATÓRIO
NO NOSSO LITORAL SUL
PRA TODO TERRITÓRIO
COM A SOCIEDADE CIVIL
DE MODO SUCESSÓRIO

FOI GENTE PRA TODO LADO
E O FÓRUM FOI ABERTO
PRA TODOS QUE MILITAM
NA SUA ESSÊNCIA É CERTO
INSTITUIÇÕES CULTURAIS
E ASSIM FICOU CONCRETO

COM PÚBLICAS E PRIVADAS
COMO TAMBÉM PRODUTORES
GRUPOS INDEPENDENTES
E MUITOS GESTORES
COM INTERESSES NO SETOR
ASSIM COMO OS SENHORES

SÃO POLITICAS PUBLICAS
DE FORMA AFIRMATIVA
NAS PRÁTICAS CULTURAIS
DE FORMA BEM CRIATIVA
INCENTIVA A TODOS
COM SUAS INICIATIVAS

CONGREGA OS ATORES
NA SUA LINHA DE AÇÃO
INDICA OS CAMINHOS
PRINCIPALMENTE FORMAÇÃO
A TRANSVERSALIDADE
E OPERACIONALIZAÇÃO

MAO DE OBRA TÉCNICA
E FINANCIAMENTO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
TODO ENTENDIMENTO
TROCA DE EXPERIENCIAS
COM CONHECIMENTO

TRABALHO EM REDE
SUPORTE E PARCERIA
INICIATIVA DE ARTE
ÁUDIO, DRAMATURGIA
TUDO É INVESTIDO
NA NOSSA MELHORIA

DE FORMA ITINERANTE
ENCONTROS MENSAIS
REUNIÕES, OFICINAS
PALESTRAS E MUITO MAIS
RODA DE CONVERSA
DE MODOS ESPECIAIS

VINTE E SEIS CIDADES
ILHÉUS E ITACARÉ
ALMADINA, ARATACA
TEM A CIDADE DE ITAPÉ
TEM CANAVIEIRAS
IBICARAÍ, SÃO JOSÉ 

TEM AURELINO LEAL
MARAÚ, ITABUNA,
PAU BRASIL, SANTA LUZIA,
BUERAREMA E UNA
ITAJU DO COLÔNIA, ITAJUÍPE
ITAPITANGA TEM BRUNA

FLORESTA AZUL, MASCOTE, 
BARRO PRETO, JUSSARI
UBAITABA, URUÇUCA.
CAMACAN, COARACI
TODAS TÊM O FAEG
ESTAREMOS SEMPRE AÍ

por Mestre Janete Lainha
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FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO
A TERRITORIALIDADE
DE FORMA ORDINÁRIA
CONFORME NECESSIDADE
ATENDENDO BEM A TODOS
NA SUA ATIVIDADE

O SEU PÚBLICO ALVO
COMPREENDE AGENTE
GESTORES PÚBLICOS
DE FORMA CONSCIENTE
ARTISTAS, PROFISSIONAIS
E TODA NOSSA GENTE 

A GASTRONOMIA
E TODOS OS ATORES
CAPOEIRA, MUSICA
DANÇAS E ESCRITORES
ARTESÃOS, ARTISTAS
E COORDENADORES

PONTOS DE CULTURA
PONTOS DE MEMÓRIA
MUSEUS E TAMBÉM ONGS
E TODA ESSA HISTÓRIA
ASSISTIDOS, INCLUÍDOS
DE FORMA NOTÓRIA

É POR OITO MULHERES
ESSA GESTÃO COMPOSTA
TODAS EMPODERADAS
SE TIVER BOA PROPOSTA
VENHA SE SOMAR A NÓS
É SÓ ESTAR DISPOSTA

A GESTÃO É BIENAL
E É COMPARTILHADA
TEM REGIMENTO INTERNO
E LONGA CAMINHADA
SOBRE A NOSSA CULTURA
ESTÁ BEM INFORMADA

ESTÁ NA QUINTA GESTÃO
CORSO NAS INICIAIS
DEPOIS PAWLO CIDADE
NICOLAU NAS SETORIAIS
VITOR NAS ARTES VISUAIS
AUREA NOS DIAS ATUAIS 

NESSA ATUAL GESTÃO
TEM TODO ENTENDIMENTO
AO SISTEMA DE CULTURA
E ASSESSORAMENTO
NA FORMALIZAÇÃO
E NO FORTALECIMENTO

TEM A PARCERIA UESC/PROEX
DEMANDAS E RESPOSTAS
TAMBÉM DA AMURC
DE VOLUNTARIADO COMPOSTAS
DESEMPENHO DO EXERCÍCIO
DAS AÇÕES PROPOSTAS

DORAVANTE DOMINADO
FÓRUM ITINERANTE
AGORA VOCÊS CONHECEM
O PROCEDER NESSE INSTANTE
PEÇO QUE COLABOREM
E LEVEM MAIS ADIANTE

É UMA HISTÓRIA DE LUTAS
AQUI EU CONFESSO
FEITA A MUITAS MÃOS
POR ISSO É SUCESSO
VAMOS FICANDO POR AQUI
NO CORDEL JÁ TÁ EXPRESSO

NA CERTEZA DO MOMENTO
PEÇO A NOSSO DEUS
QUE ILUMINE A TODOS
NOS CAMINHOS TEUS
ATÉ BREVE PESSOAL
O NOSSO OLHAR SÃO OS SEUS!
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CODETER - Colegiado de Desenvolvimento Territorial

PPA – Plano Plurianual

AMURC – Associação dos Municípios da Região Cacaueira

UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz

Instâncias do Território que se preocupam com as discussões de Políticas
Públicas de Territorialização de modo sustentável e solidário.
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Inicio esse texto com o pensamento de LACOUR (1985) que discorre sobre a

construção social do território, evidencia-se de que o espaço-lugar como

espaço de suporte das atividades econômicas “é substituído pela idéia do

espaço-território carregado de vida e de cultura assim como de

desenvolvimento potencial”.  Assim sendo, o território construído passa a ser um

espaço de desenvolvimento multidimensional, onde as diversas formas de

pensamento da sociedade interagem.

Desse modo, fica evidente que o desenvolvimento Territorial e a Cultura são

imprescindíveis em uma sociedade. A cultura como elemento primordial de

identificação e afirmação de identidade de um Território, e presente no

cotidiano de todo ser humano. Com base em todos esses argumentos justifica-

se a parceria entre Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia– SEPLAN,

Colegiado de Desenvolvimento Territorial Litoral Sul – CODETER e o Fórum de

Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul – FAEG, ,

por entender a sua contribuição no processo de desenvolvimento do Território,

e como instrumento de representatividade da realidade local.

Atuamos em conjunto em diversas atividades desenvolvidas pelo FAEG e

CODETER, enquanto Agente de Desenvolvimento Territorial –ADT, representante

institucional da SEPLAN no Território de Identidade Litoral Sul e o Coordenador 

 do Colegiado de Desenvolvimento Territoral estivemos presentes nas ações do

projeto de itinerância do FAEG, e em outras atividades de afirmação dessa

política, util izamos esse espaço para dar visibil idade ao Colegiado, e a Rede

Educomunicação, e o espaço do CODETER também util izado pelo FAEG para

proposição de políticas públicas relacionada a cultura.
Para finalizar, acreditamos na importância de propiciar o acesso à informação e a cultura

no espaço do Colegiado, por considerar ser um ambiente onde o controle e a gestão social

são exercidos pela sociedade, e por entender que esse fomento a informação pode

estimular uma atuação social consciente, responsável e crítica, ao formar uma identidade

cultural associado ao território que se vive.

Geomara Pereira Moreno Nascimento

Carlos Alberto F. dos Santos

Agente de Desenvolvimento Territorial Litoral Sul

Coordenador do Colegiado Territorial Litoral Sul Bahia
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  Ao Sul do Território Litoral Sul da Bahia, para quem olha o relevo das serras do

Platô Costeiro da Bacia Metassedimentar do Rio Pardo, onde guarda em seu

coração subterrâneas galerias que revelam em suas paredes a cor da sua

história.

  Este Platô conhecido com o nome pomposo de Cordilheira do Lapão, lembra

assim as elevações andinas, apesar do seu surgimento na Costa Atlântica ter

um pouco a ver com o espetacular fenômeno na Costa do Pacífico, visto numa

perspectiva tectônica que o soerguimento provocado pelo choque da Placa de

Nazca (o assoalho do Oceano Pacifico) com a Placa Sul Americana fez elevar

também o leito de um antigo oceano na nossa costa formando aqui a nossa

pequena cordilheira.

  A cordilheira do Lapão tem esse nome mais pela aparência proporcionada pelo

relevo de repetidas serras que seguem em sequência visto do mar costeiro de

Canavieiras, do que pela sua dimensão, mas tão pouco por issonão tem

importância menor pois aqui tem sido, neste solo dinâmico, permitido ler nossa

história geológica guardado por milênios debaixo do manto de um cobertor vivo

como poucos lugares do mundo, que é a biosfera da Mata Atlântica.

  Lugar assim tão especial fica no colo do Território Litoral Sul da Bahia, onde

repousa uma geologia incomum frente à maioria do jovem solo costeiro da

Bahia. A Bacia Metassedimentar do Rio Pardo foi palco da exploração

diamantífera, ouro e quartzos só superado pela Chapada Diamantina.

  Esta história está em parte, relatada nos romances do literato Afrânio Peixoto

imortalizado pela Academia Brasileira de Letras onde narra histórias inspiradas

na saga dos garimpeiros nas jazidas diamantíferas do Jacarandá e Salobro, hoje

já reconhecido Sítio de Arqueologia Histórica pelo IPHAN.

  Por reunir tantos aspectos importantes para o Meio Ambiente do Corredor

Central da Mata Atlântica, para o município de Santa Luzia e todo nosso

Território, a comunidade de Santa Luzia, através de uma Ong local a Sociedade

Ambientalista da Lavoura Cacaueira – SALVA apresentou na Câmara Municipal

de Vereadores um projeto de lei de iniciativa popular que fora sancionado pelo

Ex-Prefeito Nilson Brito para criação de uma Unidade de Conservação - UC que é

a Área de Proteção Ambiental do Lapão – APA do Lapão englobando 4.600 km de

área para uso sustentável.
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  .Esta UC também é o endereço da Gruta do Lapão, que vem se consolidando

como destino para os ecoturistas no Brasil e região e também foi a cereja do

bolo no Ecomotion Pró 2013 tendo cerca de 200 atletas vindo dos cinco

continentes do globo que atravessaram o interior de suas galerias admirando as

belezas deste ambiente delapidado por cerca de 1 milhão de anos.

É justamente nesta UC e região do entorno onde venho realizando um estudo

que tem identificado as diversas cores e tonalidades da terra extraído das

falésias e barrancos formando uma palheta de cores em pigmentos minerais

que servem de base para a produção das minhas telas. Isso permite integrar

referências inusitadas como geografia, história e arte numa leitura bem

particular da região.

Max do Carmo

Ambientalista, Artista Plastico, Agricultor, Empreendedor Turístico e Guia de

Turismo na Eco-Fazenda Gruta do Lapão - Território Litoral Sul – Costa do

Cacau – Santa Luzia – BA/email:  maxaventur@gmail.com

mailto:maxaventur@gmail.com
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 Vamos viajar, interagir,  comprar, relaxar, brincar, conectar-nos, em essência

vamos nos transportar para além de nós, para um mundo desconhecido. Isso é

turismo!

 A importância do turismo na vida social e econômica da comunidade reflete as

aspirações das pessoas, movimentando uma rede de relações pessoais e

coletivas gerando riquezas materiais e imateriais. Nesse contexto o turismo

cultural tem papel preponderante, pois proporciona o acesso ao patrimônio

cultural,  preservação e conservação dos mesmos. Festas populares, feiras,

shows, espetáculos teatrais e musicais, visitação a museus e patrimônios

históricos são eventos onde a cultura se manifesta de maneira material e

imaterial gerando serviços, empregos e uma infinidade de atividades que geram

riqueza e reconhecimento do local onde o turismo se instala. A cultura é

importante não apenas como estratégia de desenvolvimento, mas também pela

ligação com outros setores econômicos. Cultura e desenvolvimento são

indissolúveis em essência impactando a cadeia produtiva e a economia local.  O

turismo cultural depende da compreensão da população do valor da cultura, da

valorização do patrimônio que o l iga as origens, a perpetuar suas histórias e

gerar riquezas. Quando visitamos um lugar ecológico usufruímos do bem estar e

da beleza, em contrapartida se esse lugar for preservado em sua natureza

estamos contribuindo com o seu valor que é infinitamente maior que o valor

comercial,  esse entendimento valoriza o patrimônio e sustenta o principal

elemento que é o ser em sua integração a natureza, ao respeito ao seu habitat e

a importância da sua preservação. 

Nas feiras populares quando compramos objetos feitos manualmente pelos

artesãos estamos adquirindo um bem que foi gerado pelo trabalho do artesão e

de muitos que o antecederam na técnica, girando a economia criativa. Visitando

lugares históricos: museus, teatros, monumentos arquitetônicos, percorremos o

nosso passado e sentimos a necessidade de resgatá-lo e conservá-lo, essa

imaterialidade que está presente no lugar, não é palpável,  mas é fundamental

para entendermos como funciona a cultura!

 Pelos dados da Oxford Economics o ramo turístico movimentou S$ 152,5

bilhões, gerando 10,4 do PIB mundial .  No Brasil foi responsável por 8% da

economia. Dados de 2018. 
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Com a pandemia esse setor sofreu uma queda violenta e medidas urgentes

devem ser viabilizadas, muitos negócios e empresas faliram e o turismo foi um

dos mais afetados pelo Covid 19, se retraindo cada dia mais.

O Brasil tem uma diversidade gigantesca, regiões com características muito

diferentes e potenciais incalculáveis, nesse sentido o turismo tem caminhos

largos a percorrer, políticas públicas, empresas, comunidades e um trabalho

educativo é necessário para que se viabilizem projetos e investimentos que

movimentem mais recursos financeiros para o setor. A gestão pública deve

caminhar junto a iniciativa privada para fomentar o turismo, essa

complementação contribui com o desenvolvimento e geração de polos de

riqueza em consonância com o desejo das comunidades envolvidas no processo.

O turismo cultural além de contribuir com o fator financeiro das comunidades

envolvidas possibil ita a preservação de tradições, a integração, o lugar de

pertencer l igado a suas raízes, além disso atua como meio de convergência da

economia criativa e a história do local.

O turismo de forma abrangente nos faz partícipes da história do local por onde

passamos, deixamos nossa marca, ressignificamos a economia e levamos

conosco na bagagem a memória das vivências que nos fazem inteiros! 

Vera Regina Bandeira, natural de Quaraí,  RS, Brasil .

Formada pela Universidade Federal de Santa Maria, RS em Comunicação Social,

Jornalismo. Mestrado em Artes Visuais e Comunicação em Brasília.

Fotojornalista e expert em fotografia de Palco. Há 30 anos na direção e

coordenação de imagens do Festival Internacional de Dança de Brasília. Realizou

exposições fotográficas pelo Brasil e exterior. Em especial a exposição no

Teatro Nacional Claudio Santoro em Brasília, com duração de um mês, uma

retrospectiva de 25 anos do Festival Internacional de dança. Participação em

eventos dos Festivais de Cinema de Brasília, nas oficinas, seminários,

conferências e cursos com cineastas como: Vladimir Carvalho, Fernando

Solanas, Joel Pizzini,  Eduardo Coutinho, Nelson Xavier, Suzana Amaral,  Walter

Carvalho, entre outros nomes da filmografia nacional e internacional.  Premiada

em concursos internacionais com exposição de trabalhos no Museu do Louvre,

Paris, exposição que gerou um livro com os trabalhos dos fotógrafos

selecionados e com renda destinada a projetos globais de desenvolvimento de

comunidades carentes.

Atualmente trabalhando em Brasília na área cultural.  

VIAGEM
É
CULTURA



PATRIMÔNIO
MATERIAL E
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 O primeiro maior Território do Estado da Bahia também tem as suas grandes

marcas na Cultura. Sua Literatura conhecida e premiada mundialmente. Na

música, na dança na gastronomia, nas culturas populares e tradicionais, entre

outras linguagens artísticas ser muito divulgada.

Em destaque, o patrimônio histórico, material e imaterial é reconhecido

internacionalmente.

A cultura de um povo é o seu maior
patrimônio. Preservá-la e resgatar a
história, perpetuar valores, é permitir
que as novas gerações, não vivam
sob as trevas do anonimato.
 ( Nildo Lage).



CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO
EM GESTÃO
CULTURAL
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Uma demanda da Sociedade Civil/FAEG – SUL

O Curso de Especialização em Gestão Cultural foi resultado de diversas ações

existentes no campo da cultura desde 2008 com o objetivo de formar, em nível

de pós - graduação - especialização, profissionais atuantes no campo da

Cultura, o curso conta com a parceria da SECULT – BA Secretaria de Cultura do

Estado da Bahia, AMURC - Associação dos Municípios da Região Cacaueira,

Prefeituras Municipais do Território Litoral Sul e FAEG – SUL Fórum de Agentes,

Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul.  Coube a UESC

Universidade Estadual de Santa Cruz a formatação e operacionalização do

referido curso que atualmente em 2019 se encontra com a quarta turma

atendendo não só a um público especifico do Território Litoral Sul como de

outros Territórios do Estado da Bahia e até outros Estados da Federação.



INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO TERRITÓRIO LITORAL SUL

Instituições atuantes 
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INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO TERRITÓRIO LITORAL SUL

Instituições atuantes 



       A Revista FAEG – SUL em AÇÃO vem demonstrando um panorama com referência a Cultura do Território Litoral

Sul. Uma abordagem diversificada, voltada para a Diversidade Cultural, Gestão e Políticas Públicas de Cultura do

Território no decorre de uma década, demonstrando as variadas linguagens artísticas como também relato de

experiências de representantes das organizações da Sociedade Civil e Poder Público.
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APOIO INSTITUCIONAL 

    As parcerias tem contribuído para o fortalecimento do trabalho numa ação conjunta. Instituições públicas,

privadas, organizações sociais de mãos dadas fazendo acontecer práticas culturais, sociais no sentido de envolver

o cidadão a buscar novos caminhos e enxergar novos horizontes pensando no seu bem comum e da coletividade.

    É impossível progredir sem mudanças, e aqueles que não
mudam suas mentes, não podem mudar nada. 

GeorgeBernard Shaw – autor e dramaturgo Irlandês.



ACOMPANHE O FAEG-SUL NAS REDES SOCIAIS
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Email:

Facebook:

Site:

Instagram:

faegsulba@gmail.com

Faegsul

www.faegsul.com

@faegsul

O projeto tem apoio financeiro da Fundação Itabunense de Cultura e
Cidadania via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura

do Ministério do Turismo, Governo Federal.
 


