
                                                                  

Bahia realiza III Conferência Estadual de Cultura em Ilhéus

Dirigentes  de  cultura,  delegados  eleitos  nas  Conferências  Territoriais,  artistas  e  produtores 

culturais de toda a Bahia vão se reunir, de 26 a 29 de novembro, em Ilhéus, para discutir políticas 

públicas  de  cultura.  Em  quatro  dias,  a  cidade  vai  conhecer  manifestações  culturais  dos  26 

territórios de identidade do Estado e participar de debates em que serão apresentadas propostas, 

políticas e ações para os diversos setores de cultura do estado e do país. 

As propostas serão levadas para a II Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 a 14 de 

março do próximo ano, em Brasília, e irão compor o projeto de Lei Orgânica da Cultura que será 

encaminhado para aprovação da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.

Sob  o  tema  Cultura,  Diversidade,  Cidadania  e  Desenvolvimento,  o  mesmo  da  conferência 

nacional, o encontro em Ilhéus acontece após a realização das conferências municipais, territoriais 

e setoriais de cultura realizadas no Estado. 

Dados do Ministério da Cultura mostram que o Nordeste é a região que mais envolveu municípios 

durante a realização das Conferências, sendo que elas aconteceram em 55,77% das cidades. 

Desde  agosto,  a  Bahia  está  em  processo  de  Conferências  de  Cultura.  As  municipais  foram 

realizadas em 367 dos 417 municípios do Estado, as territoriais aconteceram em todos os 26 

territórios  de  identidade.  Entre  representantes,  delegados  e  sociedade  civil,  43.957  pessoas 

participaram dos encontros. O Estado foi o único a realizar Pré-Conferências Setoriais.

O trabalho da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia foi considerado exemplar pelo Ministério 

da Cultura, pois além de levar em consideração a política territorial, a SecultBA criou um guia de 

orientações e instrumentos de registro e apoio metodológico para que os municípios pudessem 

realizar suas conferências.

Segundo o secretário estadual de cultura, Márcio Meirelles, o objetivo das Conferências é envolver 

toda a Bahia nas discussões e aprofundar o debate sobre as políticas públicas para a cultura. 

“Qual  política  queremos  para  as  artes,  para  os  museus,  para  os  centros  de  cultura?  As 
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conferências  são  espaços  em  que  essas  discussões  acontecem,  são  espaços  de  decisão  e 

participação popular democrática”, afirma Meirelles.

 

Os  resultados  da  conferência  serão  sistematizados  e  divulgados  em um documento  final  que 

servirá como subsídio para a elaboração dos planos municipal, estadual e nacional de cultura.

 

Um dos pontos positivos, diz Ângela Andrade, superintendente de Cultura do Estado, é que as 

conferências  permitem  a  reavaliação  das  políticas  públicas  existentes.  “É  a  partir  dessas 

discussões  que vamos atrair  mais  recursos para a promoção da cultura.  E a etapa final  é  o 

coroamento do processo de debate. Agora não se fala o que deve ser feito, mas, sim, como deve 

ser feito”, diz.

Durante o encontro, a cidade de Ilhéus vai se transformar na capital da cultura do Estado. “A 

Praça da Catedral, o Centro de Convenções e o Teatro Municipal de Ilhéus vão abrigar shows, 

performances e manifestações culturais de toda a Bahia”, comemora o presidente da Fundação 

Cultural de Ilhéus, Maurício Corso.

 

O Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães será transformado em um centro cultural. O 

lugar  estará  dividido  em  espaços  para  que  diferentes  atividades  possam  ser  realizadas 

simultaneamente. 

Tenda Digital é espaço para trocas e comunicação com redes

A Tenda Digital é uma das principais novidades da III Conferência Estadual de Cultura. Nesse 

ambiente, será gerado conteúdo para as mais variadas interfaces da internet, como blogs, sites e 

redes sociais, além de podcasts (para rádios) e vídeos (para a TV). 

“Vamos  lançar  olhar  sobre  a  tecnologia.  Os  26  territórios  estão  vinculados  a  uma  rede  de 

interfaces virtuais, usam o computador de forma inteligente. Por isso, aproximamos tecnologia à 

cultura, de forma a resguardar toda diversidade de expressões artísticas de nosso Estado”, afirma 

Meran Vargens, coordenadora artística da III Conferência.

Na tenda, grupos culturais vão poder expor DVDs e fotos. Eles irão receber ainda orientações de 

como criar seus próprios blogs e sites. Além disso, um Espaço de Convivência com artistas dos 26 

territórios  e produção de desenhos no Espaço Interativo onde o visitante  poderá,  através de 

imagens, retratar o território de identidade em que vive.  
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*Programação da II Conferência Estadual de Cultura

DIA 26

Centro de Convenções

14h

Encontros de Redes 

Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia

Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas da Bahia

Fórum da Rede de Pontos de Cultura da Bahia

Comunicação e Cultura Digital

19h

Abertura  oficial  com presença  de  Jaques  Wagner  –  Governador  da  Bahia,  Márcio  Meirelles  - 

secretário  de  Cultura  do  Estado,  representantes  do  Ministério  da  Cultura,  dentre  outras 

autoridades.

Apresentação da Orquestra Juvenil 2 de Julho (Neojibá) com direção de Ricardo Castro.

Avenida Soares Lopes

22h

Surface: concebida por Joãozito na diversidade Cultural dos 26 territórios de identidade da Bahia, 

com assessoria artística de Solange Farkas. 

 

DIA 27

Centro de Convenções de Ilhéus

9h - Discussão sobre a Lei Orgânica da Cultura.

19h - BTCA - Balé Teatro Castro Alves apresenta a coreografia “Áfrikas”.

 

Catedral de São Sebastião

21h - Orquestra juvenil 2 julho (Neojibá)

Avenida Soares Lopes

22h

Artistas locais

O Quadro (Hip-hop)
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Improviso Nordestino (forró) 

DIA 28

Centro de Convenções de Ilhéus

9h - Discussão: Grupos de Trabalho dos Eixos e Sub-Eixos Temáticos da II Conferência Nacional 

de Cultura.

19h – Show de encerramento

21h – BTCA Coreografia “Isadora”. 

DIA 29

Centro de Convenções de Ilhéus

9h - Apresentação dos delegados para a Plenária Nacional da II Conferência Nacional de Cultura. 

*Sujeita a alterações

Perguntas e respostas sobre as conferências

O que é a conferência de cultura?

A conferência é um espaço destinado ao encontro entre cidadãos e representantes do governo, 

com o objetivo de debater e propor políticas, programas e ações para serem desenvolvidos nos 

próximos anos. Está dividida em quatro etapas: conferências municipais, conferências territoriais, 

conferências setoriais e conferência estadual.

  

Quem participa?

Com  poder  de  voto,  participam  delegados  eleitos  nas  conferências  municipais,  territoriais  e 

setoriais,  além  de  representantes  do  governo,  agentes,  gestores  e  produtores  culturais, 

professores e estudiosos da cultura.

 

Quem organiza?

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e o Ministério da Cultura. O poder público de 

cada  município  é  responsável  pela  convocação,  regulamentação  e  realização  da  conferência 

municipal.  Cada  município  tem  autonomia  para  elaborar  seu  regulamento.  O  importante  é 

contemplar  as  diretrizes  e  estar  atento  aos  critérios  estabelecidos  no  Regulamento  da  III 

Conferência Estadual de Cultura da Bahia e no Regimento Interno da II Conferência Nacional de 

Cultura.
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Qual o resultado?

Os resultados da conferência são sistematizados e divulgados em um documento final que serve 

como subsídio para a elaboração do Plano Estadual de Cultura.  

 

O que são conferências municipais?

A Conferência Municipal aborda temas pertinentes à realidade de cada município. O objetivo é que 

as propostas apresentadas  sejam levadas às Conferências  Estadual  e Nacional  de Cultura.  As 

conferências municipais são realizadas nos 417 municípios baianos, entre agosto e outubro de 

2009: 90% dos municípios realizaram Conferências, sendo 42.800 participantes.

 

O que são conferências territoriais?

As conferências territoriais têm por finalidade fomentar discussões de temas comuns a todos os 

municípios dos 26 Territórios de Identidade da Bahia. Os resultados obtidos são sistematizados e 

formam o documento-base para os trabalhos da Conferência Estadual. As conferências territoriais 

aconteceram em cidades estratégicas de cada um dos Territórios de Identidade, de 4 de outubro a 

8 de novembro de 2009. Todos os 26 territórios realizaram Conferências.

 

O que são as Conferências Setoriais?

As conferências setoriais são realizadas na região Nordeste, reunindo representantes das áreas de 

teatro, dança, música, artes visuais, livro e leitura, circo, culturas populares e cultura de povos 

indígenas. O objetivo é debater e elaborar propostas para encaminhar à III Conferência Estadual 

de  Cultura.  Na  Bahia,  são  realizadas  ainda  conferências  divididas  pelos  seguintes  setores: 

audiovisual, museus, bibliotecas, arquivos, culturas afro-brasileiras, pesquisadores e estudiosos. 

As conferências setoriais acontecem no dia 21 de novembro de 2009.

 

O que é Conferência Estadual?

A Conferência Estadual é um espaço para discussão e alinhamento das propostas que vão compor 

o Plano Estadual de Cultura. As discussões seguem a mesma divisão temática estabelecida para o 

Encontro  Territorial  e  as  propostas  dos  grupos  de  trabalho  são  levadas  para  priorização  na 

Plenária Final. A Conferência Estadual será realizada em Ilhéus, de 26 a 29 de novembro de 2009.

 

O que é Conferência Nacional?
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A segunda edição da Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 a 14 de março do 

próximo  ano,  em  Brasília,  é  o  momento  de  se  discutirem  as  propostas  apresentadas  nas 

conferências  estaduais.  Durante  o  encontro,  serão  abordados  os  seguintes  eixos  temáticos 

discutidos em todas as conferências: Produção Simbólica e Diversidade Cultural; Cultura, Cidade e 

Cidadania;  Cultura  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Cultura  e  Economia  Criativa;  e  Gestão  e 

Institucionalidade  da  Cultura.  A  conferência  terá  a  coordenação  da  Secretaria  de  Articulação 

Institucional  do  Ministério  da  Cultura  (SAI/MinC)  e  contará  com  apoio  de  uma  Comissão 

Organizadora Nacional  e  um Comitê  Executivo,  que  serão  instituídos  e  terão  como membros 

representantes  das  secretarias  e  vinculadas  do  MinC,  CNPC,  órgãos  e  instituições  parceiros 

convidados.

 

 -------------------------------------------------------

Assessoria de Comunicação
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia

 (71) 3103-3016/ 3027/ 3026/ 9983-5278/ 8151-0893
ascom@cultura.ba.gov.br

http://twitter.com/SecultBA
http://plugcultura.wordpress.com 

www.cultura.ba.gov.br
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