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VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov História Regional é tema de seminário em Jacobina 

Incentivar o debate e a troca de experiências sobre a pesquisa e o ensino da História 
Regional. Esse é o objetivo do Departamento de Ciências Humanas do campus 4 da Uneb, 
em Jacobina, ao promover a 11ª Semana de História, de 23 a 27 deste mês. O evento 
apresenta o tema “Outras Bahias: seminário de história regional (perspectivas, fontes e 
arquivos)”. 

As inscrições, abertas ao público externo, podem ser realizadas até esta sexta-feira (20), 
no DCH, com taxa de inscrição de R$ 10 para estudantes da Uneb e R$ 15 para os demais 
participantes. Até essa mesma data, os interessados podem encaminhar o resumo de seus 
trabalhos científicos para o e-mail xisemanadehistoria@gmail.com. 

A programação do seminário reserva atividades como conferências, mesas redondas, 
minicursos e oficinas. Mais informações no site www.uneb.br. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Música e exposição celebram Dia da Consciência Negra 

Com a presença do governador Jaques Wagner, será aberta nesta sexta-feira (20), Dia 
Nacional da Consciência Negra, às 11h, no Palácio Arquiepiscopal (Praça da Sé), a 
exposição Para que Não Esqueçamos: o Triunfo sobre a Escravidão, doada à Fundação 
Pedro Calmon pela Unesco. 

A cerimônia de abertura contará com a participação da banda Tambores da Raça, do 
compositor Adailton Poesia, autor de diversas canções para blocos afros, e da Banda Erê do 
Ilê Aiyê, formada por jovens percussionistas. O público assistirá também a uma 
apresentação do Grupo de Dança São Gonçalo, da comunidade remanescente de quilombo 
Pitanga de Palmares, em Simões Filho. 

Após a cerimônia, músicos e visitantes se integrarão às comemorações que acontecerão na 
Praça da Sé, no busto de Zumbi dos Palmares, como desfiles de entidades afros, a exemplo 
do Olodum e do Malê Debalê, além de cortejo de baianas. 

Em seguida, a manifestação terá como destino a Praça Castro Alves, onde um palco 
armado recebe, a partir das 13h, militantes e artistas negros para uma grande celebração 



que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um show da cantora 
Margareth Menezes encerra as festividades. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Pelourinho recebe exposição de mandalas 

A Galeria Mestre Abdias, na sede do Instituto Mauá – Pelourinho, recebe a exposição 
“Mantras que saem do vinil”, da artista plástica Niejila Brito. Em cartaz, mandalas criadas a 
partir da reciclagem de matérias-primas, mosaicos e pinturas transpostas em discos de 
vinil, CDs e DVDs. 

“O objetivo da exposição é proporcionar ao público uma experiência visual que ultrapasse a 
percepção física das obras, aguçando outros sentidos e sensibilizando sua consciência de 
uma forma filosófica ou espiritual”, explica a artista. 

Em cartaz até 30 deste mês, com visitação de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, a 
exposição é gratuita.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Festivais de Cinema na TVE Bahia 

Dois Festivais Nacionais de Cinema aquecem a programação da TVE Bahia desta semana. 
Direto da capital federal, Raul Moreira e Cassio Sader apresentam Na cena: Festival de 
Brasília de 2009 - O melhor e o pior do festival, programa que vai ao ar todos os dias, às 
19h25, logo após o TVE Notícias. Contemplando a programação soteropolitana, o canal 
exibe boletins diários sobre o XIII Festival Nacional 5 Minutos, sempre às 11h57 e às 
18h57. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Osba realiza concerto com maestro e pianistas franceses 

Em comemoração ao Ano da França no Brasil, a Série TCA - Ano 14 apresenta, nesta 
quinta-feira (19), às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves, concerto com a 
Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), sob a regência do francês Paul Meyer, tendo como 
solistas, os pianistas do mesmo país, Eric Le Sage e Frank Braley. 

No repertório, especialmente escolhido para a ocasião, composições de Mozart e Poulenc, 
compostos para o duo de pianos e orquestra, e a sinfonia de Chausson. Os ingressos 
custam R$ 60 (filas A a P), R$ 40 (filas Q a Z) e R$ 20 (filas Z1 a Z11). 

O Concerto nº 10 em Mi bemol maior para dois pianos e orquestra, de Wolfgang Amadeus 
Mozart, abrirá a noite em grande estilo. Dentre os concertos para dois pianos, este foi 
considerado pela crítica como o mais bonito. Na segunda apresentação deste concerto em 
Vienna, em novembro de 1781, Mozart enriqueceu a instrumentação com a inclusão de 
duas clarinetas, dois trompetes e tímpanos. 

O Concerto em Ré menor para dois pianos e orquestra, de Francis Polenc, foi encomendado 
pela princesa Edmond de Polignac, em 1932, e escrito em apenas três meses. Articulado 
em três breves movimentos, o acena com humor a alegria da música popular parisiense e 
encontra-se também certa melodia sentimental. 

A Sinfonia em Si bemol maior, de Ernest Chausson, é datada de 1890 e foi escrita durante 
a composição da Ópera Arthur. A produção artística de Chausson cobre os anos de 1878 a 
1899, com períodos marcados pela influência de diferentes compositores como César 



Frank, Richard Wagner e Claude Debussy.  
Pianistas 

Eric Le Sage - Considerado um dos maiores pianistas da sua geração, Eric Le Sage nasceu 
em Aix en Provence, na França. O artista venceu importantes competições internacionais 
como a Robert Schumann Competition em Zwickau e a Leeds International Competition, 
ambas em 1989. 

Conhecido por se dedicar a apresentar e gravar a obra completa de Schumann para piano, 
Eric tem realizado concertos ao redor do mundo, além de recitais de música de câmara em 
importantes salas na Europa, América do Sul, Estados Unidos e Japão. 

Como solista, já se apresentou com importantes orquestras, como a NHK Symphony 
Orchestra e Orquestra Nacional da França, além de realizar gravações, muitas aclamadas e 
premiadas na França, com o Diapason d’Or de l’Année e o Choc du Monde de la Musique, 
dentre outros prêmios. 

Frank Braley - começou seus estudos de piano aos 4 anos de idade, e, aos 10, realizou o 
seu primeiro concerto. Em 1986, decidiu dedicar-se inteiramente à música e entrou no 
Conservatório Nacional Superior de Música de Paris. Três anos depois já recebia o seu 
primeiro prêmio em piano e música de câmara e, em 1991, aos 22 anos, ganhou o primeiro 
grande prêmio da Queen Elizabeth Competition of Belgium. 

Braley tocou com grandes orquestras no Japão, Canadá, Estados Unidos e Europa, realizou 
turnês por todo o mundo, incluindo a China e o Japão, e participou de recitais em 
Amsterdam, Atenas, Paris, Londres, Nova York, Washington, Vienna, dentre outras cidades. 
Gravou obras de Schubert, Richard Strauss, Beethoven e Ravel, e o Concerto duplo para 
piano de Poulenc com Eric Le Sage, premiado com o Diapason d’Or. 

Maestro  

Paul Meyer - Excepcional clarinetista, o maestro Paul Meyer já se apresentou com as 
maiores orquestras da Europa, Estados Unidos e Austrália, como a Orquestra Sinfônica de 
Berlim, Orquestra Nacional da França, Filarmônica de Tókio e a Orquestra de Sydney. 
Francês de Mulhouse, Meyer foi vencedor da French Young Musicians Competition, em 
1982, e da prestigiada USA Young Concert Artists Auditions, em 1984. 

Em 2006 e 2007 foi indicado como Associate Chief Conductor da Orquestra Filarmônica de 
Seul na Coréia do Sul. Ele já regeu importantes orquestras como a Filarmônica de Nice, a 
de Munique, a de Paris e a Filarmônica da China. Em 2008, regeu, com grande sucesso, a 
Orquestra Filarmônica de Tókio no Suntory Hall. Como regente, gravou Mozart e Haydn 
pela BMG com a Orchestra di Padova e del Veneto e Jean-Marc Luisada. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov TVE Bahia homenageia Consciência Negra no Soterópolis 
desta quinta 

Reportagens especiais sobre a poesia negra e o documentário Negros, de Mônica Simões, a 
apresentação do cantor da black music, Dão, e entrevista com a secretária de Promoção da 
Igualdade, Luiza Bairros. Essa é a programação do Soterópolis desta quinta-feira (19), na 
TVE Bahia, para marcar a Semana da Consciência Nega. Também haverá a estreia do 
quadro Onde Está Lindinho?. 

Dirigido por Silvana Moura, o Soterópolis é apresentado por Luciana Accioly e pode ser 
visto em mais dois horários - sexta-feira (20), às 18h, e domingo (22), às 18h. Quem 
preferir pode acompanhar o programa pela internet em tempo real por meio do site 



www.tve.ba.gov.br, nos mesmos horários de exibição na TV. Mais novidades, no blog 
www.tve.ba.gov.br/soteropolis. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Lula chega hoje à Bahia para ações ligadas ao Dia da 
Consciência Negra 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Salvador às 19h20 desta quinta-feira, 18, 
para uma série de compromissos oficiais. Por volta das 20h45, está agendado um jantar no 
Palácio de Ondina com o líder palestino Mahmoud Abbas. Logo em seguida, por volta das 
22h45, Lula segue para o Bahia Othon Palace, onde ficará hospedado.  

Na sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, a previsão é que o presidente assine 30 
decretos de regularização de territórios quilombolas em 14 estados brasileiros. Junto com o 
governador Jaques Wagner, Lula irá oficializar também a implantação do feriado nacional 
no Dia da Consciência Negra.  

Em nota oficial, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) garante que 
o evento será às 17h, na Praça Castro Alves. A previsão é de que os decretos assinados por 
Lula regularizem a situação de 342 mil hectares de terra no Brasil, em benefício de 3.818 
famílias remanescentes dos quilombos.  

Quilombos – Na Bahia, três localidades estão incluídas nessa relação. São 26.885,26 
hectares de terras onde vivem 239 famílias nas comunidades de Nova Batalhinha e Lagoa 
do Peixe, no município de Bom Jesus da Lapa, e Jatobá, em Muquém de São Francisco. 
Todas terão o título de reconhecimento das moradias por meio de declaração de interesse 
social, uma vez que a área foi ocupada no passado por antepassados que sofreram com a 
escravidão.  

O Incra garante que outros 63 processos de regulamentação quilombola estão em 
andamento na Bahia. Ainda em nota oficial, o presidente do Incra, Rolf Hackbart, explica 
que a partir destes decretos pode-se dar início aos processos de obtenção das terras. Isso 
inclui dar início a etapa de arrecadação de terras públicas e aquisição de propriedades 
particulares.  

A indenização aos proprietários permitirá que as famílias tenham acesso a todo território e 
ganhem o título de domínio definitivo das terras. Todo esse processo dará chance às 
famílias de participarem de ações como o Bolsa Família, Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA).  

Amanhã - Praça Castro Alves: 
 
14h às 17h - Apresentação de artistas locais 
 
18h às 20h - Ato púbico com a presença do presidente da República Luís Inácio Lula da 
Silva 
 
20h às 22h - Show de encerramento com a cantora Margareth Menezes 
 
 
Sábado - Pelourinho 
 
14h às 17h - Programação Infantil 
 
Domingo - Marcha 5ª Caminhada Pela Vida e Liberdade Religiosa 
 



9h - Concentração no busto da Mãe Runhô (final da linha do Engenho Velho da Federação). 
Percurso: Engenho Velho da Federação, descendo a ladeira do Bogum, seguindo em 
direção à Casa Branca, depois Avenida Vasco da Gama, com destino ao Dique dos Orixás 
(Tororó).  

 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line ‘Tamo Junto’, com Marco Luque, ganha sessão extra no TCA 

 
Stand up com Marco Luque já foi visto por mais de 100 mil pessoas no Brasil 

Com ingressos esgotados para a sessão das 21h desta sexta-feira, 20, foi aberta uma 
aessão extra para ‘Tamo Junto’, stand up comedy do ator e apresentador do programa de 
televisão CQC, Marco Luque, às 19h também desta sexta, na Sala Principal do Teatro 
Castro Alves (TCA).  

Os ingressos para a nova sessão já estão à venda. Eles podem ser adquiridos nos postos 
SAC (shoppings Barra e Iguatemi) ou nas bilheterias do próprio TCA. As entradas custam 
R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).  

Na sua apresentação, o apresentador do humorístico CQC conta histórias de sua vida de 
uma forma inusitada, falando com muito bom humor a respeito de assuntos do cotidiano e 
acontecimentos pessoais.  

'Tamo Junto', que está em cartaz desde o mês de março deste ano e foi apresentado em 
diversas cidades do país, já foi visto por mais de 100 mil pessoas, segundo a produção.  

| Serviço |  

‘Tamo Junto’, stand up comedy de Marco Luque 
Quando: 20 de novembro, 19h e 21h 
Quanto: R$ 30 (meia - entrada) e R$ 60 (inteira) 
Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA)  

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Mostra Cine Teatro Brasil leva artes cênicas às telas 

Agência Estado - "O Brasil tem uma notável riqueza de manifestações cênicas, mas a 
documentação e a memória entre nós sempre foi muito pobre. Quem não viu Procópio 
Ferreira nem Cacilda Becker, não assistiu Na Selva das Cidades do Oficina, nem viu o 
Zumbi no Arena, o que faz?" A pergunta é feita por Julio Calasso, o idealizador da Mostra 
Cine Teatro Brasil, que começa hoje na Funarte.  
 



Durante quase uma semana, o evento traz às telas desde raridades como a filmagem, 
mesmo incompleta, da famosa montagem de "O Balcão", de Jean Genet, dirigida por Victor 
Garcia e produzida por Ruth Escobar, até os experimentos videográficos da contemporânea 
Cia. do Latão. Há ainda cinebiografias, dos diretores Antunes Filho e Flávio Rangel, e 
documentários sobre a trajetória de companhias, como é o caso do Grupo Tá na Rua, de 
Amir Haddad.  
 
Além de idealizador, Julio Calasso é também criador de dois filmes. "Fui ao Rio em 1998 
para trabalhar num projeto da Fox e lá reencontrei amigos do Arena, do Oficina, do teatro 
paulista", lembra ele. Entre eles estava o ator e diretor Antônio Pedro, que preparava, uma 
montagem envolvendo mais de 80 pessoas. "Lembrei de minha câmera guardada, reativei, 
e comecei a registrar. Foram 180 horas de gravação. Achei que era o único, mas depois fui 
me dando conta de que várias outras pessoas estavam fazendo isso. Daí, comecei a pensar 
numa mostra." 
 
A mostra começa com o filme de Marco Antonio Kury baseado em Barrela, de Plínio Marcos. 
"Queria homenagear Plínio no aniversário de 50 anos da estreia da peça", diz Calasso. A 
abertura do evento, hoje, às 20 horas, será um show com letras e poemas de Plínio 
Marcos, músicas de Leo Lama. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
Programação 
 
Hoje 
21 h - Barrela 
Marco Antonio Kury 
 
Amanhã 
20 h - Meu Marido Está a Negar 
Centro do Teatro do Oprimido, de Moçambique 
21 h - Questão de Gênero 
Centro do Teatro do Oprimido, do Rio 
 
Sábado 
20 h - Flavio Rangel, o Teatro na Palma da Mão 
Paola Prestes  
21 h - Antunes Filho - Episódios 
Amílcar Claro 
 
Domingo 
17 h - Além Hamlet 
Sandra Delgado 
18 h - Inveja dos Anjos 
Grupo Armazém 
 
Segunda 
20 h - O Balcão 
Zé Agripino de Paula 
21 h - Teatro e Circunstância: Transgressões 
Amílcar Claro  
 
Terça 
19 h - Experimentos Videográficos do Latão 
21 h - O Incrível Encontro 
Julio Calasso  
22 h - Electra na Mangueira! 
Julio Calasso  
 
Quarta 



20 h - Tá Na Rua 
Documentário sobre grupo teatral dirigido por Amir Haddad. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde A Escola Olodum protesta 

Cristina Calacio Coordenadora da Escola Olodum cristinacalacio@terra.com.br 

“Naqueles tempos em que o Pelourinho era degredado” (naqueles tempos?) “lembro-me de 
um jovem determinado em faz era diferença em um mundo imerso em ninharias”. Lá ia 
mais um neguinho. “Caminhando lentamente, com seu repique, sua baqueta e um 
gravador pelas ruas de pedra do Pelourinho” (quantas pedras no meio do caminho!). 
 
Penso que as notas musicais do samba reggae flutuavam, dançavam, brincavam com o 
mestre dos ritmos, que em sua elegância ia regendo, transformando notas dispersas em 
poesia, desenhando convenções percussivas únicas no mundo. 
 
A Escola Olodum protesta pela perda prematura da pessoa e do músico Neguinho do 
Samba.Obrigado!Pela sua determinação, sua genialidade e pelo legado deixado ao Olodum. 
 
Fico a pensar que na décadade80 nossa sociedade preconceituosa não poderia imaginar 
que um neguinho do Maciel Pelourinho poderia emergir para os quatro cantos do mundo no 
seu estado mais puro de arte e cultura. 
 
O toque do repique convocou os surdos e juntos revelaram talentos, chamaram a atenção 
de artistas nacionais e internacionais para os ritmos baianos. Divulgou centenas de 
trabalhos musicais de autores populares, divulgou e popularizou a cultura baiana e de 
vários países africanos, até então desconhecidos nas salas de aula. Sim, foi através de sua 
genialidade que o ritmo do samba reggae possibilitou ao Olodum promover o nome da 
cidade do Salvador e da Bahia em vários países do mundo. 
 
Quem era esse neguinho? Um menino de personalidade forte e polêmica que acreditou em 
seu talento individual, que evitou as ladeiras e becos tortuosos onde ainda hoje muitos dos 
nossos meninos pretos se escondem. Foi Neguinho do Samba uma das estrelas Sírius que 
irradiou seu brilho na vida decente nas de pessoas? Talvez fosse ele o povo das estrelas? 
No dia da sua partida teve de tudo. Sentimentos sinceros e muitos discursos vazios, 
lágrimas de demagogia e muita hipocrisia. 
 
Aqueles que sempre dificultam, atrasam, atropelam e renegam a cultura do povo, estavam 
lá com suas promessas vazias e caras de tristeza para melhor aparecerem nas fotos. 
 
Muitos foram os carnavais, ensaios, projetos, ações sociais. Muitas foram as dificuldades, 
os não, os pedidos negados, as portas fechadas e agendas indisponíveis. 
 
Ninguém ligou de Brasília para ajudar.Ninguém de Salvador ligou para dizer que uma 
empresa privada poderia patrocinar. Não. 
 
Nesses momentos todos se escondem. Os telefones ficam mudos, o celular não atende ou 
não existem. O artigo vinculado em um impresso de Salvador interrogava “O que será feito 
de sua criação?” “Será que o samba reggae será relegado ao esquecimento?” Também 
afirmou “Com o tempo, porém, o samba reggae foi sendo esquecido na axé music”, 
“exploraram o poder de sedução que os tambores podem ter”. 
 
Neguinho do Samba deixou verdadeiros discípulos, muitos seriam os nomes para citar e o 
Olodum enquanto organização jamais deixará o samba-reggae cair no esquecimento. No 
dia 22/09 foi encaminhado requerimento pedindo ao Ministério da Cultura, por meio do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que instaure processo de 
registro e reconhecimento do samba-reggae como bem imaterial e integrante do 



patrimônio cultural brasileiro. Assim o gênero musical, o toque dos tambores que tanto 
agrega expressões de vida e tradições do afro-baiano continuarão transmitindo de geração 
em geração sua arte e musicalidade, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 
 
Os homens pretos da cultura soteropolitana, os “dinossauros” que já partiram e os que 
ainda por aqui circulam, vivem por seus ideais, e com certeza lutarão para que “a batida do 
samba-reggae não fique no limbo”. 
 
“Morrem pobres todos eles”Porque aqueles que exploraram e fizeram “sucesso a partirdo 
que eles criaram?” não vão buscar atendimento médico na madrugada em posto de saúde 
do Pernambués, ou aguardar pacientemente o Samu. Quando para essa turma a derradeira 
hora chegar não será necessário grandes “articulações para os procedimentos do enterro e 
velório”.Seus familiares não estarão expostos a desconfortável negociação de quem pagará 
as despesas funerárias. Isso é coisa para os negros homens da cultura. O Olodum protesta 

Neguinho do Samba deixou verdadeiros discípulos, muitos seriam os nomes para 
citar 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Teatro do Iceia em silêncio aos 70 anos 

PATRIMÔNIO Edital da Secult pode trazer dias melhores para a casa de espetáculos que 
teve passado de glória até os anos 1970 

PEDRO FERNANDES 

A grande cortina azul se abre, mas nada há para se ver no palco. 
 
O Teatro do Iceia, que esta semana completou 70 anos de existência, já conheceu dias de 
glória. Importantes atrações nacionais e internacionais passaram pelo seu palco. A casa, 
até a inauguração do Teatro Castro Alves, fazia parte do cotidiano cultural de Salvador não 
só nos shows ao vivo, mas também pelo rádio, em programas de auditório que lá 
aconteciam. 
 
Até este ano ainda aconteciam ensaios de música e dança e mostras de artes visuais em 
suas dependências, mas hoje nenhum barulho se ouve em seus foyers, em seu palco ou 
em sua platéia. As cadeiras de madeira estão fragilizadas pelos cupins. 
 
Algumas estão sem encosto. As paredes têm infiltrações e vidraças estão quebradas. 
 
Por lá, a única movimentação que é possível observar hoje é a de uma vendedora 
ambulante de frutas que se instala na calçada em frente e dois funcionários, um segurança 
e uma zeladora impossivelmente responsável pela manutenção de uma espaPortão de 
acesso ao teatro do Barbalho: sinais de abandono aparecem logo na fachada ço que abriga 
um palco, 1.300 acentos, três foyers, 4 banheiros e 4 camarins. 
 
Edital Para reverter o quadro de abandono, a Secretaria de Cultura (Secult) e a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia (Funceb) resolveram transformar o teatro na sede do Núcleo 
Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, o Neojibá. 
 
Em outubro a organização social (OS) Associação Amigos Das Orquestras Juvenis e Infantis 
(Aojin), criada em setembro de 2008, foi selecionada por edital daSecultpara administrar o 
projeto. 
 
O contrato deve ser assinado ainda este ano. 
 



Nesse modelo de gestão através de OS, o Estado não abre mão do seu patrimônio, mas 
transfere a gestão de atividades e serviços e o uso do imóvel para a organização. É 
atribuição do Estado acompanhar o andamento do projeto e cobrar as metas estabelecidas 
no contrato. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Um teatro entre o passado e o futuro 

PATRIMÔNIO Organização com direção artística do maestro Ricardo Castro terá R$ 2,4 
milhões anuais para projeto no Iceia 

PEDRO FERNANDES 

O Teatro do Iceia, no Barbalho, completou anteontem 70 anos de existência. Em seus 
primeiros anos, o espaço, construído para ser o auditório do Instituto Normal, que depois 
virou Instituto Central de Educação Isaías Alves, conheceu dias de glória, ocupando a 
posição de principal palco de Salvador. 
 
Hoje a casa encontra-se em estado de degradação física, com vidraças quebradas, cupins 
em cadeiras e camarotes, ferrugem, infiltrações, fachada externa precisando de pintura. 
 
Neste aniversário, o espaço ganha uma nova perspectiva. 
 
Em outubro desse ano, a Secretaria de Cultura e a Fundação Cultural do Estado da Bahia 
(Funceb) homologaram o resultado do edital que selecionou uma organização social (OS) 
para desenvolver e gerenciar o Núcleo de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojibá). 
O núcleo central vai funcionar no Teatro do Iceia. 
 
Quem venceu a licitação foi a única concorrente, a Associação Amigos das Orquestras 
Infantis e Juvenis (Aojin). O contrato ainda não foi assinado, o processo está em análise na 
Procuradoria Geral do Estado (PGE). O diretor artístico da OS é o maestro Ricardo Castro, 
que também é gestor artístico da Neojibá e da Orquestra Sinfônica do Estado da Bahia – 
OSBA (leia no texto ao lado). 
 
A OS terá R$ 2,4 milhões de verba anual para administrar o projeto durante a vigência do 
contrato, que é de dois anos, podendo ser prorrogado. A OS precisará cumprir ações e 
metas previstas no contrato. 
 
Não há uma verba específica para a reforma completa do teatro. 
 
Entre as atribuições da organização estará a captação de recursos públicos (da Lei Rouanet 
ou do Fundo Nacional de Cultura, por exemplo)e privados para viabilizar reformas. 
 
Os primeiros meses após a assinatura do contrato serão de adaptação do espaço. A 
estimativa é que as atividades pedagógicas do projeto comecem na metade do próximo 
ano. 
 
Não está prevista a abertura do teatro para apresentações. 
 
Ao menos nessa primeira fase, de acordo com Beth Ponte, assessora de projetos da 
Funceb, ele servirá de sede administrativa e para os ensaios do Neojibá, que, por 
enquanto, devem acontecer nos hallsdo teatro. 
 
Esse tipo de administração feita através de OS já é comum em muitos estados. Em São 
Paulo,a Pinacoteca do Estado, a Osesp e o Museu da Imagem e do Som, por exemplo, são 
gerenciados por entidades não-governamentais. 
 
“O governo continua a viabilizar a ação que será administrada por uma entidade do terceiro 



setor que precisa cumprir metas estabelecidas em contrato”, diz Beth. 
 
No Brasil, 15 estados já adotam esse modelo de gestão em diversas áreas. Esta é a 
primeira iniciativa do gênero no âmbito da cultura realizada na Bahia. 
 
Herança O atual estado do teatro, de acordo com Kátia Najara, diretora de Espaços 
Culturais da Fundação Cultural, foi herdado da gestão passada. 
 
Ele chegou a ser interditado pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do 
Solo (Sucom), porque não obedece às condições mínimas para a sua utilização como casa 
de espetáculo. 
 
Não há projeto cênico, saída de emergência, projeto acústico e sistema anti-incêndio. 
 
Apenas as áreas dos três foyers, camarins e banheiros estão liberados para uso. 
 
Segundo Kátia, para fazer todas as alterações é preciso mexer na estrutura do teatro, o 
que seria muito dispendioso. “Fizemos um levantamento de quanto custaria fazer a 
adequação. Algo em torno R$ 10 milhões. Não tínhamos esse recurso”. 
 
Com a captação de recursos, Ricardo Castro estima que em dois anos o teatro esteja 
inteiramente qualificado. 

Espaço foi a principal casa de espetáculos da Bahia até anos 70 

Quando Salvador completava o quarto centenário de sua fundação, em 1949, o auditório 
do Iceia assumia, depois de 10 anos de existência, a posição de principal casa de 
espetáculos de Salvador. 
 
Com seus 1.300 lugares, foi escolhido como palco para celebrar o aniversário da cidade. 
 
A falta de teatros como o São João, incendiado em 1913, e a distância do Centro do Cine-
Teatro Roma, fizeram do Iceia a escolha mais viável para receber atrações de grande 
porte. 
 
Nos anos 50, os concertos promovidos pela Sociedade de Cultura Artística da 
Bahia(SCAB)colocaram o Iceia no roteiro de artistas de nível internacional, como o cantor 
lírico ítalo-russo Nicola Rossi-Lememe, que costumava se apresentar no Scala de Milão, a 
cantora americana Marian Anderson e os Meninos Cantores de Viena. 
 
Vieram também nomes como Ângela Maria, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, que nos anos 
50 eramas principais estrelas do rádio brasileiro. Em 1978, a cantora Elis Regina fez uma 
apresentação na Bahia no palco do Teatro do Iceia. 
 
Programas de rádio como A Hora da Criança, da Rádio Sociedade, apresentado pelo 
educador Adroaldo Ribeiro Costa, e outros programas de auditório foram transmitidos do 
Iceia. 
 
Foi a partir dos anos70,coma a ascensão do Teatro Castro Alves (que também passaria por 
seu período de abandono), que o Iceia começou a ser deixado em segundo plano pelo 
público e pelos produtores baianos. 
 
Sem reforma Sob responsabilidade da Secretaria de Educação, o teatro chegou a ficar 
fechado. Em 1994 foi assumido pela Fundação Cultural do Estado, mas desde lá não sofreu 
nenhuma reforma. 
 
Mesmo com a área do palco sem poder ser utilizada, porque desde 2006 está interditada 
pela Sucom, a Funceb conseguiu liberação para usar seus halls de entrada para ensaios, 



oficinas de dança e mostras de artes visuais. 
 
Até o ano de 2006, o espaço abrigava as oficinas de teatro, dança, dança afro, canto e 
flauta. 
 
A Associação Lírica da Bahia (Alba), que este ano apresentou La Traviata no TCA, também 
usava o espaço para ensaios. 

Nos anos 50, os concertos da SCAB colocaram o Iceia no roteiro de artistas de 
nível internacional 

 

Maestro Ricardo Castro continua como consultor da Osba 

Com a ocupação da diretoria artística da Aojin, o maestro Ricardo Castro deixará o posto 
de consultor da Neojibá, mas continua como consultor da Orquestra Sinfônica da Bahia 
(Osba). 
 
De acordo com Cyntia Nogueira, assessora de comunicação da Secretaria de Cultura, o 
contrato de Ricardo Castro com a Funceb está para vencer e apenas o vínculo com a Osba 
será mantido. 
 
“Ele não é contratado como funcionário público, portanto não há impedimento legal para 
que ele ocupe as duas funções”, afirma Cyntia. 
 
“Meu contrato como Estado é anual. Pode ser renovado ou não. É um contrato de 
prestação de serviço. Uma coisa não impede a outra”, diz Ricardo Castro. 
 
O Neojibá é um núcleo de orquestras e corais juvenis e infantis que hoje atende 130 jovens 
e crianças nas orquestras Juvenil 2 de Julho (J2J), na Pedagógica Experimental (OPE) e na 
Castro Alves (OCA). Criado em 2007 é inspirado no Sistema Nacional das Orquestras 
eCoros Juvenis e Infantis da Venezuela. 
 
Novo espaço Para o maestro, a mudança da Neojibá do TCA, onde hoje está sediada, para 
o Iceia representa também a disponibilização de outro espaço de cultura. “A partir do 
controle de todo complexo do teatro pela organização, todo o espaço se transformará”. 
 
Ricardo crê que, de início, a verba fornecida pelo governo será suficiente para preparar o 
ambiente para receber a parte pedagógica do projeto, que, além das aulas e ensaios, vai 
abrigar atelier de luteria e biblioteca. 

Ricardo Castro não é funcionário público. Não há impedimento legal para que ele 
ocupe as duas funções 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Relações corporais investigativas no samba da gafieira 

EDUARDA UZÊDA 

O espetáculo de dança Interações, que está em cartaz no Teatro Vila Velha, de sexta a 
domingo, a partir da investigação dos princípios da samba de gafieiras, apresenta 
movimentos corporais contemporâneos. A idéia é brincar com as novas possibilidades de 
construções coreográficas, desconstruindo as regras estabelecidas. 
 
Sim, porque o samba de gafieira, estilo de dança de salão brasileira, tem suas normas: o 
homem é quem conduz a dama, e nunca o contrário. E é o dançarino que exibe a 



malandragem e o molejo diante da parceira, que tem a função de protege-la, deixando 
claro quem dá as ordens no pedaço. 
 
Com elegância e ritmo, ele até concede espaço para que ela faça evoluções, apreciadas 
pelos presentes, mas, ao mesmo tempo, a puxa para si, quando o deseja ou quando outros 
homem se aproximam. 
 
Os seis criadores – intérpretes de Interações – apresentam coreografias individuais, em 
duplas ou coletivas, para contestar padrões de organização espacial. 
 
Nesta gafieira tudo pode: homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. 
 
O comando se alterna. O que é regra deixa de ser. 
 
Calcinhas Interações brinca com o imaginário do samba de gafieira de forma bem 
humorada. No palco, cenas de brigas de malandros capoeiristas e de relações passionais, 
assim como histórias de seduções (em determinada cena, as dançarinas dançam com 
calcinhas presasàs pernas e os homens de cueca). 
 
Os intérpretes-criadores exploram diferentes planos: alto, médio e baixo, experimentam 
transferências de peso e diferentes formas de conduzir o parceiro: nas costas, ao lado, no 
chão (sendo arrastado) ou até lançando a dama no ar, como se fosse uma boneca de pano. 
 
Leandro de Oliveira, Lorrhan Santos, Lucimar Cerqueira, Marcelo Galvão, Maju Passos e 
Mariana Gottschalk têm a seu favor, além do domínio da técnica, o fato de terem corpos 
diferenciados. 
 
Como numa gafieira, onde cada corpo, seja masculino ou feminino, não obedece a um 
mesmo padrão estético. 
 
Opalco traz mesas e cadeiras, como em um autêntico cabaré ou gafieira, no qual parte da 
plateia se aloja. No teto, bolas coloridas de acrílico. A cenografia é assinada por Diego 
Mauro e Ícaro Vilaça e dialoga com o figurino dos intérpretes, também bastante colorido (a 
pesquisa do vestuário é de Dandara Baldez), parecendo questionar uma certa formalidade 
da dança de salão. 
 
Os trajes são quase infantis, sinalizando para uma atmosfera bem lúdica Não falta a 
referência ao tango argentino, uma vez que o samba de gafieira atual, importou alguns 
movimentos da dança portenha. O samba rápido, “dos pulinhos”, aparece ao lado do 
samba lento ou mais gingado, mostrando a pesquisa do grupo em diferentes estilos da 
gafieira. Em um dos belos momentos, intérpretes dançam como público,aosom dacanção 
Carinhoso, de Pixinguinha (as pessoas que querem ir ao palco recebem, antecipadamente, 
um cartão). Enxuto – 45 minutos– Interações dá o recado e agrada. 
 
INTERAÇÕES / SEX E DOM, 20H / SÁB, 18H E 20H, ATÉ O DIA 22 / TEATRO VILA VELHA 
(3083-4600) / AV. SETE DE SETEMBRO, S/N, PASSEIO PÚBLICO / R$ 8 E R$ 4 

A ideia é brincar com possibilidades de construções coreográficas, desconstruindo 
as regras 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Dança de rua pede passagem no Pelô 
 
Todos os domingo, o projeto Dança de Rua Invadindo a Praça acontece no Largo Tereza 
Batista, no Pelourinho, a partir das 16 horas, até o dia 13 de dezembro. 
 
No espaço, performances e disputas entre as principais modalidades do break, um dos 
elementos do Hip Hop. Idealizado pelo grupo Independente de Rua, o projeto integra a 



programação Tô noPelô, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que conta com apoio 
do Programa Pelourinho Cultural. Os que amam o gênero, devem agendar. 
 
O evento, que tem entrada franca, vai premiar as melhores coreografias em dezembro. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Escola Olodum distribui Cartilhas 
 
A Escola Olodum resolveu comemorar o Dia da Consciência Negra promovendo culturae 
informação para todos. Durante toda esta semana, a Olodum estará distribuindo 
gratuitamente, para escolas e outras instituições educativas, 30 mil exemplares da Cartilha 
da Revolta dos Búzio s, que narra, em formato de quadrinhos, as lutas ocorridas no século 
passado em Salvador pela afirmação da cultura negra. 
 
As instituições interessadas em receber a cartilhadevem encaminhar ofício à direção da 
escola, que fica na Rua das Laranjeiras, 30, Pelourinho, das 9h às 11h e das 14h às 17h. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Consciência através de imagens 

A exposição Yalorixás do Século XXI, que marca a Semana da Conciência Negra, apresenta 
um projeto de pesquisa com 21 yalorixás do fotógrafo baiano Alberto Lima. O autor espera 
que a mostra provoque a reflexão sobre o papel do negro na sociedade e influencie olhares 
e posturas. Yalorixás do século XXI / Seg a sex, das 9h às 17h / Auditório do Irdeb 
(31167300) / R. Pedro Gama, 413, Alto do Sobradinho, Federação / Grátis 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Espetáculo Rosário retrata o universo ritualístico em perfis 
de mulheres negras 

TEATRO A atriz Felícia de Castro apresenta solo que trata do sagrado a partir de 
manifestações culturais 

EDUARDA UZÊDA 

Felícia de Castro buscou fazer mais do que um simples espetáculo. 
 
Foi a campo beber na fonte das referências vocal, gestual e de cantos populares – uma 
pesquisa que se estendeu por dez anos – e colher as vivências das manifestações 
populares,como a capoeira angola, o candomblé e o samba de roda (BA); o reisado de 
congo (CE) e os congos e o candombe (MG). 
 
O resultado foi o espetáculo solo Rosário, que pode ser conferido, amanhã, Dia Nacional da 
Consciência Negra. A estreia acontece, às 20 horas, no Teatro Icba. A montagem, que fica 
em cartaz todas as quintas e sextas-feiras até o próximo dia 18, traz, à cena, de maneira 
ritualística e simbólica, diferentes mulheres negras para tratar, entre outros temas, de 
ancestralidade, memória, diáspora africana, violência, resistência, religiosidade e 
mestiçagem. 
 
A intérprete, que também é brincante (o termo designa, no Nordeste, os artistas populares 
dedicados aos folguedos tradicionais, onde podem cantar, dançar ou tocar instrumentos) se 
inspirou na simbologia da coroação dos reis negros da devoção de Nossa Senhora do 
Rosário para construir a dramaturgia da montagem. 
 
“Esta mitologia, está presente em vários folguedos, especialmente no conga do mineiro e 
reisado de congo, no Ceará”, pontua, acrescentando que as ações do solo, que também 
refletem sobre processos identitários, são ancoradas em cantos populares e “explosões” de 



textos. 
 
Simbolismo No palco, poucos elementos cênicos, mas quase todos prenhes de simbologia. 
“A cabeça de boi, feita pelo cenógrafo Maurício Pedrosa, por exemplo, sinaliza para o 
trabalho escravizado do homem”, entrega Felícia, que também dialoga com uma coroa, 
para refletir sobre o poder e destacar rainhas africanas, além de carcaças e galhos de 
árvore. 
 
O figurino de Rino Carvalho traz ao palco uma grande saia branca que Felícia usa de várias 
maneiras. Saia, não só com o peça de vestuário, mas como signo de rio, de mar, de 
objetos que se carrega, de filho no colo. 
 
Espetáculo ritualístico, Rosário não segue uma história linear e é contada numa trajetória 
circular. 
 
“É uma fábula pessoal que presta homenagem às mulheres negras e principalmente a 
minha avó, também negra, Almerinda Alves da Rocha, de 93 anos”, destaca, emocionada. 
 
Felícia, que também assina a concepção e divide a direção do A saia branca usada por 
Felícia serve não só como peça de vestuário, mas também como signo Iracema Chequer / 
Ag. A TARDE solo com Demian Reis, revela que alguns pontos são mais destacados na 
montagem: desterritorialização, violência cultural, religiosidade e o feminino. Já o co-
diretor Demian Reis chama atenção para o fato de que a religiosidade da cena não aponta 
para nenhuma religião particularizada. 
 
“É mais no sentido do sagrado, de uma força ancestral”, esclarece. 
 
Mulheres E quem são estas mulheres que estão em cena? Que se querem ouvir? Felícia 
traz na simbologia corporal três velhas (uma romeira, uma que não é nada convencional e 
uma sambadeira) além de uma mocinha. 
 
São inspiradas em pesquisas gestuais realizadas no Juazeiro do Norte, no Ilê Axé Opô 
Afonjá, de Mãe Stella de Oxossi e no Reisado de Congo, do Ceará.Personagens que 
possibilitam múltiplas leituras pela plateia. 
 
Para Felícia, a ter como porta vozes personagens que representam mulheres negras, o solo 
Rosário articula gênero e etnia. 
 
Assina a iluminação, Eduardo Albergaria. 

A atriz Felícia de Castro reuniu no espetáculo o resultado de 10 anos de pesquisa 

A intérprete se inspirou na coroação dos reis negros da devoção de Nossa 
Senhora do Rosário 

Palco e figurino trazem poucos elementos cênicos, mas quase todos dotados de 
forte simbologia 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Nosso estranho tempo na visão desesperançada de Tom 
Wolfe 

DIEGO DAMASCENO - Tom Wolfe, 78, reclama de que ninguém escreveu um livro sobre 
Paris Hilton. Estranho? Não. 
 
Segundo o homem que ajudou a inventar o jornalismo literário, estranho é o nosso tempo. 
 
Último palestrante do evento Fronteiras do Pensamento, Wolfe foi convidado a falar sobre o 



espírito de nossa época. O século que ele viu, viveu e contou em reportagens para revistas 
como Esquire e New York, culminou em um "eclipse de valores". 
 
"A revolucão sexual que vivemos nos anos 1970 acontece hoje, é natural", ele diz, para dai 
chegar no exemplo do vídeo pornô que fez Paris Hilton ainda mais famosa. 
 
Do sexo,Wolfe passou à arte, à política, à ciência, à história e à literatura, sempre 
consultando ummaço de papeis que ele desdobrou sem esconder. Chamou o filósofo 
alemão Friedrich Nietzsche de “grande profeta“, ao dizer que sua frase "Deus está morto", 
hoje, de alguma forma, se realizou. 
 
Mas, se ficou famoso por fundar um estilo próprio de escrita, cheio de coloquialismos e 
onomatopeias, sem no entanto romper com a clareza de ideias do texto, falando, ou 
melhor, lendo, Wolfe não se saiu tão bem. Não foram poucos os momentos em que foi 
preciso algum esforço do público para acompanhar as conexões entre tantos assuntos. A 
tradução simultânea tampouco ajudou. 
 
Mas nem tudo foram sombras. 
 
Wolfe foiconvincente ao situar o capitalismo comoumdos termos chave do nosso tempo. E, 
não só dentro dele, mas ao seu redor, as mudanças continuam a aparecer. "Hoje ser 
‘verde‘ é um modo de lutar contra o sistema capitalista", disse, alinhando, em importância, 
os setores ecológicos da política e os militantes da causa gay. 
 
Wolfe tambem chamou atenção paraa importância eo poder da linguagem, segundo ele, 
ainda mal percebidos pela humanidade. 
 
"A linguagem é mais poderosa do que uma bomba atômica. 
 
Se você nãomexe na bomba, nada acontece. Mas uma palavra, uma vez dita, começa a 
causar efeito nas coisas", comparou. 
 
Também citou Jesus Cristo para, uma vez mais, voltar ao capitalismo e ilustrar o poder da 
palavra. Para Wolfe, a frase do Messias sobre ser mais fácil um camelo passar por uma 
agulha do que um homem rico ir ao reinodos céus, é “uma das mais revolucionárias da 
história“. 
 
Apesar de falar com bom humor, Wolfe não escondeu o desencanto com que vê o mundo: 
“Este não é um tempo são“. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Érico Brás divide-se entre o Bando Olodum e uma companhia 
amadora 

Ana Cristina Pereira | Redação CORREIO | Fotos: Angeluci Figueiredo e Robson 
Mendes  

Não foi Érico Brás quem idealizou a malandragem genuína de Reginaldo, o taxista de Ó paí, 
ó. Quando ele chegou ao Bando de Teatro Olodum, em 1999, o tipo já tinha sete anos de 
vida. Mas hoje, depois do filme e da série da TV Globo, é difícil imaginar outro ator na pele 
do simpático motorista, mulherengo incorrigível e chegado a uma trambicagem.  

Aos 30 anos e com uma trajetória formada no teatro comunitário, Érico Brás diz que gosta 
de Reginaldo, mas que não se identifica com ele: “A galera confunde muito as coisas”, 
afirma. Depois da projeção no cinema e na tevê, principalmente nesta última, Brás é 
sempre saudado por aí como se fosse o próprio Reginaldo.  



 
Érico diverte o público como o texista Reginaldo, da série ‘Ó paí, ó’   

“Fico impressionado. As pessoas repetem frases inteiras que ele fala”, diz Brás. Ele 
citacomoexemploocaco ‘você é a cara do Lázaro Ramos’ que criou para brincar com Roque. 
“O Reginaldo me dá muito mais responsabilidade. Agora sou uma referência dobrada para 
as crianças e jovens lá do bairro. Elas querem ser atores também”.  
EM BANDO  
Quando o ator fala referência dobrada é porque ele já é um espelho em sua comunidade. 
Nascido e criado no bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário, ele resolveu que 
viveria só de arte, atividade à qual se dedica deste a adolescência. Antes, trabalhou no 
Detran, num supermercado e também foi professor. Atualmente, mora no bairro Jardim 
Cruzeiro, com a mulher Thaíse e a filha Érica, 6.  
Entrar para o Bando mudou sua vida. Brás conta que participava de um dos projetos de 
intercâmbio promovidos pelo Teatro Vila Velha quando o diretor Márcio Meirelles - que na 
época estava à frente do grupo - convidou-o para fazer teste de seleção para uma 
substituição no elenco de Cabaré da raça (1997).  

 

Ele estreou como Patrocinado, 
um dos personagens polêmicos 
do Cabaré, que usa marcas de 
grife para tentar ser aceito. 
“Peguei o bonde andando,mas o 
Cabaré é sucesso em qualquer 
lugar, pois questiona o racismo 
com irreverência” pontua.  

TEATRO NEGRO  
Há dez anos no Bando, Brás 
participou de montagens como 
Relatos de uma guerra particular 
(2001), Oxente, cordel de novo? 
(2003) e Auto-retrato aos 40 
(2004). Além do trabalho 
coletivizado, marca da 
companhia, todas as peças têm 
em comum a politização do 
discurso teatral. Até mesmo no 
lúdico Áfricas (2007), primeiro 
infanto- juvenil do Bando, que 
defende a importância de se falar 
de outros aspectos da história 
africana.  

 



Na peça, Brás interpretou dois personagens: o velho africano Seu Muzenza,que conduz a 
narrativa, e o mudo Abdu, no qual brilha sem dizer uma palavra. A atuação lhe rendeu o 
prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Braskem 2007.  

“Fazia teatro negro e não sabia. No 
Bando, questões como racismo e 
preconceito ganham outra dimensão. 
Fiquei apaixonado e comecei a aprender 
aqui para levar para lá”, diz. No 
momento, ele se divide entre o Bando e a 
Oficina Palco - Companhia da Galera, que 
tem base no Centro Cultural Plataforma. 
“É o único teatro do subúrbio”, reforça, 
acrescentando que está em cartaz por lá 
com a peça “Sub”.  

 

O ponto centrald e “Sub”, dirigido por 
Brás, é justamente discutir a condição do 
que é ser suburbano na cidade. “A gente 
pergunta por quê, de fato, somos suburbanos, e a quem interessa que continuemos a sê-
los”, instiga Brás, que é totalmente a favor do sistema de cotas raciais nas universidades: 
“Nosso país tem um problema sério porque não sabe lidar com as diferenças”. 

CINEMA  
No próximo mês, o Bando - que atualmente conta com 25 pessoas - vai tirar férias. “Foi 
um ano puxado. Vou aproveitar para viajar com a família”, explica. Em janeiro, eles voltam 
a cartaz no Amostrão de Verão, com peças do repertório e, em meados de 2010 estreiam 
Respeito aos mais velhos.  

 

Antes disso, vamos ver Érico Brás no 
cinema nos longa-metragens A 
morte de Quincas Berro d’Água, de 
Sérgio Machado, e Capitães da areia, 
de Cecília Amado. Quanto à série Ó 
paí, ó, a depender do ibope desta 
segunda etapa e de Otras cositas 
más, pode ser que ainda aconteçam 
outros desdobramentos.“ Todo o 
mundo quer”, torce. 
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Correio  Yorùbá: língua, memória e parte da consciência do povo 
negro 

Luana Marinho Nogueira | Redação CORREIO  

Diferente de línguas mortas como o latim, o grego arcaico e o aramaico, há uma língua de 
tradição falada, surgida há milênios e que atravessou o Oceano Atlântico nos porões nos 
navios negreiros vindos da costa ocidental africana para sobreviver até hoje na Bahia: o 
yorùbá.  

Dividido em centenas de dialetos e falado por 30 milhões de pessoas espalhadas por Benin, 
Nigéria, Togo, Serra Leoa e Cuba, termos como abadá, acarajé, afoxé, agogô, axé, caruru, 
ilê, kabula, oiá, vatapá, xinxin e zumbi mostram que palavras do dicionário yorùbá também 
fazem parte do dia-a-dia dos baianos. “O yorùbá é tão falado aqui na Bahia que as pessoas 
usam palavras no diálogo e não sabem que têm origem no yorùbá”, explica a coordenadora 
pedagógica da Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos, Alexsandra Oliveira. 
 
Antes mesmo da implementação da lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do 
ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, a Escola, nascida informalmente na 
década de 70 como uma creche, já era referência no ensino das tradições e dos mitos 
africanos. Apesar de não existir uma disciplina específica para o ensino do yorùbá, a 
diretora Ana Lice Mendes esclarece que as crianças aprendem palavras de saudação e 
formas de tratamento da língua.  

 

Chegada 
Três grandes grupos foram trazidos para o Brasil no século XVI: Yorubá, culturas africanas 
islamizadas e tribos Bantu. Desde aquela época, a África era uma imensa babel de línguas 
e o Yorùbá era mais um idioma da família lingüística nigero-congolesa. Mas a língua 
ganhou destaque no estado baiano por ser a língua adotada pela Nação Ketu. “A maioria 
dos negros que chegaram à Bahia veio da Nação Ketu e o yorùbá é mais falado nas regiões 
originárias dessa nação”, ressalta a vice-diretora da escola, Ivanildes Nascimento. 

O ensino 
“Nós não ensinamos o yorùbá. Nós utilizamos palavras como paz, amor, com licença, bom 
dia, boa tarde, até logo... É uma forma de resgate da cultura africana, mas não existe uma 
disciplina especifica para o ensino do yorùbá na escola, até porque não é nosso objetivo. A 
escola é conveniada à Prefeitura Municipal e as matérias atendem a um currículo sistêmico. 
Implantar o yorùbá dentro desse sistema seria complicado, pois é uma língua muito difícil 



que pode gerar interpretações dúbias. Então, passar isso para as crianças seria um tanto 
complicado”, afirma a diretora da Eugênia Anna dos Santos. 

 
Crianças da escola aprendem palavras de saudação e formas de tratamento  

A escola fica na rua Direita de São Gonçalo e funciona dentro do terreiro Ilê Axé Opô 
Afonjá, comandado pela ialorixá Mãe Stella de Oxossi. Em 1992, a escola foi incorporada 
ao sistema ensino de Salvador atendendo, atualmente, crianças 6 a 14 anos da 1ª a 4ª 
série. No entanto, mesmo que o projeto pedagógico contemple processos referenciais da 
cultura afro-brasileira, há crianças de outras religiões que seguem o conteúdo regular do 
Ensino Fundamental. A coordenadora pedagógica, Alexsandra Oliveira, afirma que a escola 
não trabalha com religião e sim com o resgate cultural. 

Neste contexto, a referência estabelecida pela Escola Eugênia Anna dos Santos com o 
Yorùbá ajuda a fortalecer o elo Bahia-África.  “É importante falar que a proposta da 
pedagogia da escola é o resgate da cultura afro-brasileira. O yorùbá é uma das diversas 
línguas faladas no continente africano, então, se nós trabalhamos com o resgate, porque 
não fazer referência a essa língua que é tão utilizada por este povo? São palavras mágicas 
que de certa forma ajudam a não deixar a língua perder. Se trabalhamos como a cultura 
afro-brasileira porque não trabalhar com os elementos dessa cultura como um todo?”, 
conclui a coordenadora. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Caminhada comemora o Dia da Consciência Negra em Ilha de 
Maré 

Com o intuito de resgatar a autoestima da população negra da Ilha de Maré, acontece, 
nesta sexta-feira (20), em Praia Grande, uma caminhada em homenagem ao Dia da 
Consciência Negra. Os participantes irão se concentrar antes da saída, às 8h, na Rua das 
Caieiras, em Praia Grande. 

Para também homenagear o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado na próxima 
sexta-feira (20), a Escola Municipal Deputado Gersino Coelho, em Salvador, realizou nesta 
quarta-feira (18), o I Seminário Infanto-Juvenil Diálogos sobre a Consciência Negra. As 
escolas municipais Cabula I e Professor Carlos Formigli prestigiaram e participaram do 
seminário.  
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Tribuna da Bahia Sociólogo que nasceu em Maracangalha compra usina para 
preservar a cultura - Boa Terra - Valdemir Santana 

Prestes a ter suas ferragens vendidas como sucata no comércio de ferro velho, o antigo 
prédio da Usina Cinco Rios, em Maracangalha, no município de São Sebastião do Passé, a 
56 km da Capital, foi comprado por Emilton Rosa. Ele é um sociólogo que nasceu e se criou 
na vila e até o ano passado ocupou o cargo de cônsul de Japão na Bahia, em Salvador.  
A transação custou R$300 mil e garante a manutenção de um centro cultural com 
atividades inspiradas no folclore local e na música “Maracangalha”, de Dorival Caymmi, já 
instalado na antiga usina. “Corri o chapéu entre os meus filhos e parentes e consegui o 
dinheiro”, contou Rosa, ontem, com exclusividade à Boa Terra.  
Além da música de Caymmi, de 1955, que fala de uma famosa sambadeira chamada 
Amália, também o carisma do capoeirista Manoel Henrique Pereira, conhecido como 
Besouro Mangangá, fez a fama do lugar. Mas não é só isso: o povoado foi um centro 
cultural de expressão no Recôncavo baiano no início do século XX. 
A Usina Cinco Rio, que foi inaugurada em 1912 com métodos de produção de açúcar 
considerados de vanguarda, deu ao lugar um dinamismo econômico singular. O armazém 
de Paulo Rosa, pai de Emilton, tinha 11 portas e vendia quase tudo, com um mix de 
mercadorias semelhante a um shopping center. O prédio virou um condomínio residencial. 
“Não dá para resgatar”, lamenta o sociólogo. Com economia forte no povoado, o Cine 
Maracangalha teve programação de cidade grande nos anos 1920. Eremita Rosa, irmã de 
Emilton, tocava violino para a trilha dos filmes mudos. Ela morreu há dois meses, com 100 
anos, e agora, dia 29, recebe homenagem com o nome dela na agência dos Correios local, 
onde trabalhara  quando jovem. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Paparazzo diplomático - Boa Terra - Valdemir Santana 

Virou evento da diplomacia entre o Brasil e Angola a exposição “120 anos do Bembé no 
Mercado”, inaugurada hoje à noite em Luanda, com fotos de Edgar de Sousa. São cenas 
que mostram a tradicional comemoração realizada em Santo Amaro da Purificação para 
marcar a abolição da escravatura no Brasil. A festa, que acontece no mercado público da 
cidade que fica a 75 km de Salvador, é muito animada e lembra as festas de largo da 
capital.  
Edgar, que é colaborador da coluna Boa Terra, já havia mostrado as fotos em Paris, no mês 
passado. Porém, o evento de hoje, na Celamar Galeria de Arte, no sofisticado bairro de Ilha 
de Luanda, ganhou expressão maior porque a Embaixada do Brasil em Angola, a Casa de 
Cultura Brasil-Angola e a Fundação Palmares, responsáveis pela mostra, divulgam o evento 
como parte da diplomacia entre os dois países. Com a exposição, Angola homenageia 
também o Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil a 20 de novembro. “O Dia da 
Consciência Negra é dedicado à reflexão sobre a luta pela abolição da escravatura, bem 
como sobre a importância da contribuição africana à formação da cultura brasileira”, 
informa Tessa Pisconti, diretora da Casa Brasil-Angola, em mensagem enviada à coluna. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Bossa dupla - Boa Terra - Valdemir Santana 

Paulo Costa, que mora em Paris, veio a Salvador, onde nasceu, como convidado especial 
para encerrar oficialmente a programação do Ano do Brasil na França, anteontem, no 
Teatro da Barroquinha. Com os pés na terra, não esqueceu dos amigos e foi combinar com 
o publicitário e músico Antonio Miranda uma apresentação juntos hoje à noite, no palco do 
Tom do Sabor, no Rio Vermelho. Não se trata apenas de amizade, mas de uma grande 
parceria. Paulo, que é considerado o Embaixador da Bossa Nova na Europa, incluiu sete 
músicas em parceria com Miranda no seu novo CD que lançou na França. 
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Tribuna da Bahia Roteiro Argentino  -Boa Terra - Valdemir Santana 
 
Tomara que os 17 bailarinos e cinco músicos da companhia Tango 21 não cheguem muito 
cansados a Salvador e possam mostrar com toda virtuose o espetáculo Tango a Tierra, no 
dia 27, no Teatro Castro Alves. De março para cá, eles já passaram por Porto Alegre, 
Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Curitiba, Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo e 
Maceió, sem falar nos 20 shows na Europa, incluindo Paris e Moscou, e aí há o perigo de 
fazer apresentação tipo raspar o tacho.  
Mas, seja como for, vale a pena, porque a dupla de coreógrafos Guillermo Salvat e Silvia 
Grynt, que assina o espetáculo, é uma referência na centenária dança argentina. Além de 
tudo, quem perder este espetáculo de resgate cultural do que aconteceu com o tango entre 
os anos 1930 até hoje não vê mais, pois Guillermo e Silvia já começaram a ensaiar o 
próximo espetáculo, para inicialmente apresentar na Ásia.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Lázaro no Tororó - Boa Terra - Valdemir Santana 

Lázaro Ramos ganhou endereço novo no Tororó, bairro central de Salvador. Não é 
residencial, mas é melhor do que isso. É um amplo galpão que já está sendo usado desde a 
semana passada como depósito para os livros que o ator recebe e destina ao projeto Ler é 
Poder, que organiza bibliotecas comunitárias na capital, ilha do Pati, onde o artista nasceu, 
e outras cidades do Recôncavo. Foi um presente oferecido pela União dos Escoteiros da 
Bahia. Feliz da vida, Lázaro foi assinar o documento que registrou a doação e contou como 
isso ajuda o projeto que existe desde 2007, mas que este ano ganhou dimensão maior com 
o apoio do Mais Cultura, do Ministério da Cultura.    

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Pelourinho vai receber Feira de Antiguidades 
18/11/2009 -  

O Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, vai oferecer para as famílias baianas a Feira de 
Antiguidades, que acontecerá no dia 28 de novembro. A feira é promovida com o apoio do 
Programa Pelourinho Cultural, e compõe um ambiente agradável para quem deseja 
adquirir uma boa antiguidade e ainda fazer um programa diferente e descontraído. 

O evento vai acontecer das 10h às 18h e disponibilizará um acervo com peças do Século 
XVIII como imagens sacras, louças finas de antes da Segunda Guerra Mundial, vasos 
franceses em opalina, fino cristal colorido, entre vários outros objetos antigos. 

A Feira de Antiguidades faz parte do projeto Feiras Criativas, que já levou centenas de 
visitantes ao Pelourinho nas edições anteriores. O projeto vem se consolidando como uma 
opção de lazer e um programa cultural para todas as idades. 

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Ipac prorroga inscrições para edital de cultura 

O Fundo de Cultura da Bahia e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) 
prorrogaram até o dia 3 de dezembro, as inscrições para a segunda edição do edital Tô no 
Pelô, que vai selecionar projetos culturais nas categorias de ocupação de largos, 
intervenções urbanas e ações artístico-educativas. 

A programação faz parte da agenda do Programa Pelourinho Cultural e tem o objetivo de 
dinamizar as opções culturais do Pelourinho e adjacências. As inscrições devem ser 



realizadas no Ipac, por meio da sua Assessoria Técnica, na Avenida 28 de Setembro - no 
centro da cidade. 
 
O novo edital conta com investimento de mais de R$ 2 milhões e volta a eleger 22 projetos 
de grupos, companhias, coletivos, artistas independentes e instituições do campo artístico-
cultural que promovam a cidadania no Centro Histórico de Salvador. 

Com a segunda edição do edital Tô no Pelô, a programação do Pelourinho Cultural ficará 
garantida até o final de 2010, reafirmando a transição de um modelo em que o Estado 
atuava apenas como produtor, respondendo quase exclusivamente pela programação 
artístico-cultural, para outro em que passa a fomentar a produção de artistas e produtores 
independentes na região. 
  
Os editais estão nos site do Ipac. Mais informações nos telefones (71) 3117-6491 e 3117-
6492 ou através do e-mail editais@ipac.ba.gov.br. 

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Osba faz concerto com pianistas franceses 

Em comemoração ao Ano da França no Brasil, nesta quinta-feira (19), às 21h, o Teatro 
Castro Alves irá apresentar ao público baiano um concerto com a Orquestra Sinfônica da 
Bahia (Osba), sob a regência do francês Paul Meyer. 

Além disso, o concerto vai contar com a participação dos pianistas franceses, Eric Le Sage 
e Frank Braley. 

No repertório, especialmente escolhido para a ocasião, composições de Mozart e Poulenc, 
compostos para o duo de pianos e orquestra, e a sinfonia de Chausson. Os ingressos 
custam R$ 60 (filas A a P), R$ 40 (filas Q a Z) e R$ 20 (filas Z1 a Z11). 
 
Eric Le Sage - Considerado um dos maiores pianistas da sua geração, Eric Le Sage nasceu 
em Aix en Provence, na França. O artista venceu importantes competições internacionais 
como a Robert Schumann Competition em Zwickau e a Leeds International Competition, 
ambas em 1989. 

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia  MAM promove leitura de imagens para crianças 

A partir do próximo domingo (22), o Projeto Pinte no MAM, coordenado pelo artista plástico 
Maninho de Abreu, passa a contar com a atividade ‘Leitura de Imagens para Crianças’. 

O projeto tem como objetivo promover nas crianças a construção da auto-estima e 
confiança, desenvolvendo uma imagem positiva das linguagens por meio da própria 
reflexão e consciência. 

Para isso, serão utilizadas imagens artísticas, permitindo aos participantes entenderem a 
pluralidade das artes – culta e popular – descobrindo e conhecendo seus potenciais, e, a 
partir daí, fortalecendo uma maneira de se relacionar satisfatoriamente com o Museu, a 
obra de arte, e os elementos das artes visuais. 
 
A iniciativa tem, em cada dia, uma temática diferente.  Neste domingo, será trabalhado 
Pinte no MAM com as luzes e brilhos que vêm do mar e da vida marinha, que vai trabalhar 
com animais, plantas e minerais marinhos. 
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Salvador 
alternativo 

Cobertura: Hoje é Dia de Esquina 

 
Por Clara Marques Camposem  
Por que ninguém por aqui nunca pensou nisso antes? Apresentações artísticas simultâneas 
nas esquinas de uma das avenidas mais movimentadas e mais frias da cidade, em um dia 
de semana, e justamente no horário de tráfego intenso. Parece loucura, não? Mas o “Hoje 
é Dia de Esquina” mostrou como tudo isso é possível de uma forma incrível. Foi 
sensacional! 

Em plena terça-feira, 17 de novembro, entre as 19 e 20h30, a Avenida Manoel Dias da 
Silva, Pituba, mais precisamente na região das quadras entre as ruas Bahia e Piauí, foi 
tomada por arte e cultura – e o melhor de tudo, alternativas. Teatro, performance circense, 
hip hop, grafite e muitos shows de música. Bandas de rock, pop, MPB, surf music, jazz e 
até música regional tocando ali na calçada, nas esquinas, sem palco, palanque ou qualquer 
elevação que as afastasse da platéia. Naquele cenário, os músicos eram quase parte 
daquele público que se aglomerava educadamente em cada aresta da avenida. De graça, 
pra quem quisesse chegar e participar, simples assim. E tudo isso sem atrapalhar o trânsito 
e incomodar os condutores. 

De uma iniciativa louvável e, ao que parece, organização impecável, “Hoje é Dia de 
Esquina” foi promovido por Cássia Cardoso, com apoio da Se Ligue Produções e apoio 
financeiro do Fundo de Cultura da Bahia,  inspirado em um projeto semelhante já 
realizado no Rio de Janeiro. 

A crítica – se é que há espaço para alguma – fica por conta do pouco tempo de duração do 
evento. Uma hora e trinta minutos não foram suficientes e saímos com sede de mais, 
depois de correr de um lado para outro tentando aproveitar um pouquinho do que cada 
esquina tinha pra oferecer. Acontecimentos assim deveriam se repetir, no mínimo, uma vez 
por mês e durante a noite inteira. 

Se a proposta era “fazer uso do espaço público para o convívio saudável, prazeroso, útil e 
atuante dos cidadãos”, sem mudar a rotina da região, o evento foi um sucesso. Realmente, 
durante aquele momento, conseguimos olhar para a Manoel Dias de uma forma diferente 
e aquele espaço urbano parecia verdadeiramente mais humano com o teatro de Aicha 
Marques e André Tavares, o trabalho circense do grupo Malabares & Cia, o hip hop do 
DJ Bandido acompanhado das criações de grafite de Denissena, além da música ao vivo 
com Luizinho Assis, Simone Mota e as bandas Anacê, Banda de Rock, Barlavento, 
Retrofoguetes e Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta. 
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Jornal Feira Hoje Centro Amélio Amorim obtém resultados positivos sob nova 
gestão 

 

 



Os primeiros resultados da nova gestão são comemorados pela coordenadora do Amélio 
Amorim, Rebeca Rodrigues, que mensura a ampliação da divulgação do espaço e a 
programação do mês de outubro.  
 
Foto: Carlos Augusto | Guto Jads | jornalfeirahoje.com.br  

 

Há um mês a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia (Secult), retomou a administração do Centro de Cultura Amélio 
Amorim, em Feira de Santana, administrada desde 2000 pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (Uefs). O balanço deste período de gestão revela resultados positivos. 

Os primeiros resultados da nova gestão são comemorados pela coordenadora do Amélio 
Amorim, Rebeca Rodrigues, que mensura a ampliação da divulgação do espaço e a 
programação do mês de outubro como fatores que estão agradando ao público, além de 
estarem motivando matérias e entrevistas na imprensa local. 

Os números demonstram que o público compareceu aos eventos gratuitos, a exposição 
Pierre Verger contabilizou 672 visitas registradas, o Circuito Popular de Cinema e Vídeo 
obteve um público de 82 pessoas para Os Três Patetas e 47 para O Gordo e o Magro e o 
Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) atraiu 49 espectadores. 

A peça 1,99, encenada por Ricardo Castro, teve 210 pagantes na quinta e 372 na sexta. Já 
as peças do Bando de Teatro Olodum também ampliaram o número de frequentadores do 
Centro – Ó Pai ó teve 174 pagantes e 240 assistiram Cabaré da Raça. 

Segundo a diretora de Espaços Culturais, Kátia Najara, nos meses de novembro e 
dezembro, a programação será composta por eventos pré-agendados pela Uefs, que serão 
honrados pela Funceb. 

Diálogo  

A proposta da Funceb é promover uma gestão participativa do Centro de Cultura Amélio 
Amorim, proposta esta que foi lançada por ocasião da recente reunião entre a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia e a classe artística feirense, que contou com representantes de 
várias esferas da produção e gestão cultural da cidade. O evento, ocorrido no dia 26 de 
outubro, teve como objetivo facilitar o entendimento sobre a política de gestão dos espaços 
culturais Funceb, assim como sobre o processo de ocupação e dinamização destes espaços. 

Segundo Kátia Najara, o debate correu tranquilo, com atmosfera pacífica, simpática e 
colaborativa. “Apresentamos o manual de gestão dos espaços Funceb, que foi bem aceito e 
elogiado, esclarecemos dúvidas, abrimos espaço para que os grupos apresentassem 
algumas propostas e já estamos evoluindo na cessão de salas para os artistas, que 
ocuparão o Amélio por períodos de quatro meses, revogáveis ou não, a depender da 
demanda”. 
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Jornal Feira Hoje Última chamada pública para projetos de mobilidade artística 

Foi divulgado mais um resultado da chamada pública para projetos de Residência, Difusão 
e Intercâmbio Artístico, através do Fundo de Cultura. Com a chamada pública, artistas, 
técnicos e estudiosos podem apresentar trabalho em outro estado brasileiro ou no exterior, 
além de realizar pesquisa, curso de capacitação ou residência artística. Os interessados 
têm ainda uma última oportunidade este ano, com uma seleção aceitando inscrições até o 
dia 27 deste mês. 



Nessa segunda chamada pública, voltada para os projetos a serem realizados em 
dezembro, foram selecionados "Espaço.espaço: objetos presentes", de Adriana dos Santos 
Araujo" e "LuzoouBrazuca", de Mauricio Santil Santos, ambos na vila de Evoramonte, em 
Portugal. 

As propostas foram analisadas pela Assessoria de Relações Internacionais da Secretaria de 
Cultura do Estado e pela Comissão de Pré-Seleção do Fundo de Cultura. Os critérios de 
seleção levaram em conta a adequação do projeto ao histórico de atuação do candidato, a 
relevância do evento e da instituição, a contribuição do projeto para a difusão e valorização 
da cultura baiana, as possibilidades de desdobramento do evento e o intercâmbio e 
apropriação de novos conhecimentos. 

Inscrições 

Para conseguirem o apoio, os interessados precisam ser convidados por instituições 
brasileiras ou estrangeiras, fazer a solicitação através do Formulário de Apresentação de 
Projetos do Fundo de Cultura e serem submetidos à avaliação da Comissão de Pré-Seleção. 
O formulário e a resolução que estabelece as regras para a obtenção do recurso podem ser 
vistos em bit.ly/a5VAf. 
Os projetos devem ser encaminhados à sede do Fundo de Cultura da Bahia, na avenida 
Tancredo Neves, nº 776, Edifício Desenbahia - Bloco A, CEP 41.820-020 – Salvador / 
Bahia, ou entregues pessoalmente no mesmo endereço, no horário das 14h às 17h. 

Serviço 

O quê: Chamada Pública para Apoio do Fundo de Cultura para projetos de Residência 
Artística. 
Quando: 3ª seleção (27 de novembro). 
Informações: (71) 3103-3007 e através 
de internacional.secult@gmail.com e internacional@cultura.ba.gov.br. 
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Jornal Feira Hoje Salvador recebe Pré-Conferência Setorial de Cultura Popular 
Publicado em 14/11/2009 14:14:29  

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por intermédio do Núcleo de Culturas 
Populares e Identitárias, em parceria com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – 
Irdeb, Sebrae, Secretaria de Cultura de Camaçari, Comissão Baiana de Folclore, Rede 
Sertão Brasil, Rede de Cultura Popular de Irecê, Rede Pintadas, Fórum de Dirigentes 
Municipais de Cultura e Asseba – Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da 
Bahia, anuncia a realização da Pré-Conferência Setorial das Culturas Populares, a ser 
realizada neste sábado (14), a partir das 13h, e neste domingo (15), no Liceu de Artes e 
Ofícios, Pelourinho, Salvador, Bahia. 

A Pré-Conferência Setorial das Culturas Populares integra-se à 3ª Conferência Estadual e à 
2ª Conferência Nacional de Cultura. Mais informações no Núcleo de Culturas Populares e 
Identitárias da SecultBA: (71) 3116-4066 / 4075 ou pelo 
mailculturaspopulares@cultura.ba.gov.br. 
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dimasroque.com PEÇA FRANCESA ESTRÉIA EM PAULO AFONSO COM ENTRADA 
FRANCA. 

Postado por Dimas Roque em 18:23:00  

Depois de apresentações em Salvador e São Paulo, 
a peça Tabatabá, do renomado autor francês Bernard-Marie Koltès, chega para uma curta 
temporada em Paulo Afonso, sempre com entrada franca. O espetáculo tem encenação do 
diretor francês Philip Boulay e elenco formado pelos atores baianos Mariana Freire e Elmir 
Mateus. A montagem de teatro na rua, resultado de um projeto de intercâmbio da Wor(L)d 
Compagnie, de Paris, e artistas baianos, integra a programação do Ano da França no Brasil 
e será apresentada nos dias 28 e 29 de agosto, em duas praças da cidade. Ao todo, serão 
quatro apresentações abertas ao público. O projeto conta com patrocínio do Fundo de 
Cultura do Estado da Bahia e CulturesFrance e é uma co-produção da Aliança Francesa de 
Salvador, Oficina da Artes e Wor(L)d Compagnie. 
 
Tabatabá conta a história de um irmão e uma irmã (Abou e Moümounu) que vivem em um 
bairro popular na África, que dá nome à peça. A irmã primogênita repreende seu irmão por 
ficar todo seu tempo cuidando de uma moto e não fazer o que os outros meninos de sua 
idade normalmente fazem. A montagem baiana será encenada ao ar livre como forma de 
sair da “caixa fechada” do teatro tradicional e fazer teatro na rua – ao invés de fazer teatro 
de rua. O objetivo, previsto na própria criação do projeto que resultou neste espetáculo, é 
promover o diálogo intercultural e integrar um público que comumente não tem acesso a 
teatros, ampliando a formação de novas platéias e contribuindo para o desenvolvimento de 
um pensamento crítico. 
 
Traduzida em mais de 30 línguas e encenada em mais de 50 países, a obra de Bernard-
Marie Koltès, autor de Tabatabá, não é desconhecida do público baiano. Salvador já 
abrigou duas de suas peças mais famosas: Roberto Zucco (em 1998, direção de Nehle 
Franke) e Na solidão nos campos de algodão (2003, direção de Adelice Souza). Surgido 
entre os artistas "marginais" no fim dos anos 70, Koltès se impôs lentamente. Passados 20 
anos da sua morte, é estudado nos exames do baccalauréat (processo seletivo equivalente 
ao vestibular na França) e figura entre os autores favoritos nas audições das escolas de 
teatro de Paris. Em breve entrará também no repertório da Comédie Française, uma das 
mais renomadas companhias de teatro em todo o mundo. 
 



O diretor Philip Boulay dirigiu seu primeiro espetáculo, Na solidão nos campos de algodão, 
de Koltès, aos 27 anos, no Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. De 
lá prá cá, obteve uma larga experiência internacional em direção teatral. Já montou textos 
de Koltès na África e, entre 1993 e 2006, foi professor associado à Escola Superior de Arte 
Dramática de Helsinque (Finlândia). Desde 2000, dirigiu numerosos ateliês em várias 
cidades da França e em países como Estados Unidos, Nigéria, Turquia, Chile, Romênia, 
Gabão, Camarões, Angola, Congo, Espanha e Alemanha. Seus espetáculos já foram 
encenados em língua francesa, portuguesa, finlandesa, romena e sueca. 
 
TABATABÁ 
 
Direção: Philip Boulay. 
 
Atores: Mariana Freire (Maimouna) e Elmir Mateus (Petit Abou). 
 
Assistência de Direção: Albertine M. Itela e Alda Valéria Garcia da Silva. 
 
Cenografia: Jean Christophe Lanquetin. 
 
Iluminação: Stéphane Loirat (Esteban). 
 
Coordenação de Produção: Luciana Vasconcelos. 
 
Realização: Associação Cultural Franco-Brasileira – Aliança Francesa de Salvador, Wor(L)d 
Compagnie e Oficina de Cultura. 
 
Patrocínio: Fundo de Cultura do Estado da Bahia e CulturesFrance. 
 
Ingresso: Entrada Livre 
 
Datas e locais: 
 
28/11 – Duas apresentações, as 16h e as 18h. 
 
Local: Praça Padre Lourenço - Bairro Tancredo Neves II 
 
29/11 – Duas apresentações, as 16h e as 18h. 
 
Local: Praça Dom Jackson Beriguer (Praça da Igreja Nossa Senhora de Fátima) - Centro. 
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PRÉ-CONFERÊNCIA DE CULTURA 

 
Representantes de 13 segmentos culturais estarão reunidos neste sábado (21), a partir das 
8h, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para mais uma 
etapa da Pré-conferência Setorial de cultura da Bahia. O encontro – que antecede a III 
Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada de 26 a 29 de novembro – tem como 
temas principais a Cadeia Produtiva da Cultura e os Sistemas Culturais. Um das 
palestrantes do encontro será  Heloísa Buarque de Holanda, professora de Teoria Crítica da 
Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que irá falar sobre “Redes produtivas de 
cultura”.Para mais informações:http://blogdaconferencia.com/.  
 
 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

BOLETIM RRNE 
MINC 

CULTURA E JUVENTUDE EM DEBATE 

 
De 18 a 22 de novembro, no Teatro Cidade do Saber, acontece o I Fórum de Cultura e 
Juventude de Camaçari, que pretende criar um canal de aproximação dos jovens com as 
políticas públicas. Os principais eixos de de discussão serão: Educação, Cultura, Geração de 
Emprego e Renda, Novas Tecnologias, Acessibilidade ao Esporte e Lazer, Direitos Humanos 
e Políticas Afirmativas. A iniciativa é promovida pela Coordenadoria de Juventude do 
Município (COJUV) e pela Secretaria Municipal de Cultura.  Inscrição e programação 
completa aqui.  
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EXPOSIÇÃO 

   
“Para que não esqueçamos: o triunfo sobre a escravidão”, mostra originalmente da Unesco, 
doada à Fundação Pedro Calmon/Secult, estará em exibição no Palácio Arquiepiscopal, na 
Praça da Sé (ao lado da estátua de Zumbi dos Palmares), de 20 de novembro a 4 de 
dezembro. A exposição, que traz 32 painéis ilustrativos do povo negro e das atrocidades 
cometidas enquanto era permitida a escravidão, é gratuita e está aberta a visitação sempre 
das 9h às 17h. Outras informações: www.fpc.ba.gov.br/ . 
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Últimas notícias: 

 
• A Coordenação Executiva da II Conferência Nacional de Cultura divulga mais 

orientações para conferências estaduais. Confira todos os detalhes no Blog da II 
CNC da Representação Regional Nordeste do Ministério da Cultura: 
http://culturadigital.br/2cncnordeste/ .  

 

• A Conexão Vivo, em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte/MinC), 
está selecionando, por meio de edital, 18 artistas para o circuito de shows que fará 
parte da programação  complementar da Feira Música Brasil ( 9 a 13 de dezembro 
- Recife). Podem se inscrever artistas, músicos ou DJs, individualmente ou 
representando um grupo. Para participar é necessário criar um perfil no portal da 
Conexão Vivo, postar no mínimo 02 (duas) músicas completas, além de enviar 01 
(um) release/currículo e 01 (uma) foto do artista/grupo/DJ. Não há restrições de 
estilo ou gênero. Vídeos, fotos, links, matérias escaneadas e postadas no perfil do 
artista serão consideradas relevantes na avaliação da curadoria. Os contemplados 
serão selecionados através de um edital, cuja curadoria é formada por profissionais 
indicados pelos representantes das 16 entidades que compõe o Conselho Provisório 
da Rede Música Brasil.  As incrições podem ser realizadas até o dia 20 de 
novembro, exclusivamente pelo portal www.conexaovivo.com.br. A Feira Música 
Brasil – Música Tocando Negócios – é uma iniciativa do Ministério da Cultura, por 
meio da Funarte, da Representação Regional Nordeste e da Secretaria de Políticas 
Culturais (SPC/MinC), e conta com o apoio da Prefeitura de Recife, da Fundarpe, 
além das principais entidades do setor: ABEART, ABEM, ABER, ABMI, ABPD, 
ABRAFIN e ARPUB. Mais informações: www.feiramusicabrasil.com.br.  

 
            A Fundação Nacional de Artes, instituição vinculada ao Ministério da Cultura, 
divulgou o resultado do Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça. A relação dos 
projetos classificados foi publicada nesta segunda-feira, 16 de novembro, no Diário Oficial 
da União (Seção 1, página 13). Os contemplados na região Nordeste são:  



• Yuri Firmeza e Pablo Lobato, Fortaleza (CE)  - Projeto O que exatamente vocês 
fazem, quando fazem ou esperam fazer curadoria? - Centro Cultural do Banco do 
Nordeste;  

• Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Salvador (BA) - Projeto 5 peças 
em vidro óptico, Carlito Carvalhosa - Museu de Arte Moderna da Bahia;  

• Rodrigo Braga, Recife (PE) - Sol e Prata - Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães.  
 

• Foi divulgada na sexta-feira, 13 de novembro, no Diário Oficial da União, a Portaria 
contendo a relação dos projetos habilitados e inabilitados do Programa Nós na 
Tela. Os concorrentes poderão apresentar recurso em até cinco dias, contados da 
data da publicação. Confira as listas: Projetos habilitados e Projetos inabilitados. O 
Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, recebeu 143 
inscrições de jovens, entre 17 e 29 anos. Do total de inscritos, sete projetos são da 
região Norte, 43 do Nordeste, sete do Centro-Oeste, 79 do Sudeste e sete do Sul. 

• O resultado do edital Programa Laboratórios de Experimentação e Pesquisa em 
Tecnologias Audiovisuais – XPTA.Lab foi publicado no último dia 11 de novembro, 
no Diário Oficial da União. Ao todo foram selecionados 4 projetos aptos a receber o 
apoio de R$ 850 mil, mais 4 suplentes, que serão chamados caso haja desistência 
ou impedimentos nos projetos selecionados. Confira aqui o resultado. 

 


