
Caderno 21x29 FINAL2.indd   1 24.10.07   11:13:46



2

ÍNDICE

Decreto Nº 10.438/2007  ....................................................................................................................................................................................................3

Regulamento da II Conferência Estadual de Cultura da Bahia  ...........................................................................................................................................4

Síntese das Etapas Preparatórias da Conferência ..............................................................................................................................................................6

Propostas Territoriais Selecionadas ...................................................................................................................................................................................9

 Audiovisual e Radiodifusão  ........................................................................................................................................................................................9 
 Audiovisual
 Cinema
 Rádio Pública/Comunitárias
 TV Pública/Comunitárias

 Culturas Digitais ........................................................................................................................................................................................................15

 Expressão Artística....................................................................................................................................................................................................16 
 Artes Visuais
 Circo
 Dança
 Literatura
 Música
 Teatro

 Patrimônio Imaterial ..................................................................................................................................................................................................30 
 Afro-descendentes
 Culturas Indígenas
 Culturas Populares
 Festas e Ritos

 Patrimônio Material ...................................................................................................................................................................................................38 
 Bens Culturais
 Educação Patrimonial
 Museus

 Pensamento e Memória.............................................................................................................................................................................................44
 Arquivos
 Bibliotecas
 Leitura
 Livro

 Política e Gestão Cultural  .........................................................................................................................................................................................51 
 Cooperação e Intercâmbio Cultural
 Formação Cultural
 Planos
 Redes Culturais
 Sitemas

APRESENTAÇÃO

Alcançamos mais uma etapa na nossa caminhada. Caminho que trilhamos juntos – governos, artistas, produtores, agentes e gestores culturais, professores 
e estudiosos da cultura, historiadores, mestres do saber, grupos de cultura popular, lideranças espirituais, religiosas e juvenis, redes de cultura da paz, 
ambientalistas, enfim, todos os interessados em debater sobre o desenvolvimento cultural da Bahia. Caminho que seguramente nos levará a um planejamento 
cultural mais alinhado com as reais necessidades de cada canto da Bahia.

Nosso propósito é descentralizar o planejamento e a execução de programas e ações culturais para o interior do Estado e democratizar o processo de 
formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da cultura. É a cultura tratada em todas as suas dimensões – simbólica, econômica, política e social 
e, principalmente, sob a ótica de pilar estruturante do desenvolvimento de uma Bahia de todos nós.

Compartilhamos aqui algumas informações importantes sobre todo esse processo, que se iniciou nos encontros municipais, foi consolidado nos nossos 26 
Territórios de Identidade e agora culmina com a II Conferência Estadual de Cultura. São subsídios para a discussão desta nova etapa – como os principais 
resultados dos encontros territoriais, dados relativos aos registros de participação e indicadores que revelam os resultados alcançados pela mais ampla 
mobilização social pela cultura no nosso estado.

Bahia, outubro de 2007

Coordenação Executiva da II Conferência Estadual de Cultura da Bahia
Equipe da Superintendência de Cultura

Secretaria de Cultura da Bahia
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DECRETO Nº 10.438 DE 03 DE SETEMBRO DE 2007
Convoca a II Conferência Estadual de Cultura da Bahia e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A
 
Art. 1º – Fica convocada a II Conferência Estadual de Cultura, a realizar-se no período de 25 a 28 de outubro de 2007, na Cidade de Feira de Santana, sob a 
coordenação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - SECULT.

Art. 2º – A II Conferência Estadual de Cultura realizará seus trabalhos a partir de temas relacionados à cultura nas suas concepções simbólica, econômica e 
de cidadania, como dimensão estruturante do desenvolvimento humano, envolvendo aspectos da política estadual de cultura e suas espacializações territorial 
e municipal.

Art. 3º – A II Conferência Estadual de Cultura tem por objetivos:

I – estabelecer um processo de construção conjunta de formulação e implementação de políticas públicas, mediante a busca de convergências das proposi-
ções oriundas dos poderes públicos e da sociedade;

II – apontar propostas de diretrizes para subsidiar a formulação de planos de cultura, nos seus recortes estadual, territorial e municipal, mediante a discussão 
coletiva e indicações de propósitos a serem alcançados nos diferentes níveis de atuação do Estado;

III – promover articulações dos segmentos, grupos, organizações e instituições de cultura nas localidades e entre os territórios, identificando as possibilidades 
de atuações conjuntas;

IV – fortalecer a implementação do Sistema Estadual de Cultura, mediante a articulação sistemática e o incentivo à crescente convergência de esforços entre 
os níveis de Governo e à participação da sociedade.

Art. 4º – A II Conferência Estadual de Cultura será presidida pelo Governador do Estado e, na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário de Cultura.

Art. 5º – A II Conferência Estadual de Cultura será precedida das etapas municipal e territorial.

§ 1º – A etapa municipal ocorrerá nos meses de agosto e setembro de 2007 e constará de Conferências Municipais de Cultura convocadas pelos Prefeitos 
ou por Encontros Municipais de Cultura, preferencialmente promovidos conjuntamente pela sociedade e pelos Governos Estadual e Municipal, quando serão 
eleitos os representantes municipais das demais etapas, conforme critérios definidos no art. 6º deste Decreto.

§ 2º – A etapa territorial ocorrerá nos meses de setembro e outubro de 2007 e será composta de Encontros de Cultura em cada um dos 26 Territórios de 
Identidade, a serem organizados pela Secretaria de Cultura em colaboração com os Poderes Públicos Municipais.

Art. 6º – A etapa municipal resultará na indicação dos representantes municipais das etapas territorial e estadual, conforme os seguintes critérios:

I – para cada município haverá pelo menos 01 (um) membro representando o Poder Público Municipal;

II – os representantes da sociedade civil serão eleitos nas Conferências ou Encontros Municipais em número equivalente ao número de habitantes de cada 
município, conforme a seguir:

a)  até 40.000 habitantes – 01 representante;
b) de 40.001 a 60.000 habitantes – 02 representantes;
c) de 60.001 a 80.000 habitantes – 03 representantes;
d) de 80.001 a 100.000 habitantes – 04 representantes;
e) de 100.001 a 150.000 habitantes – 05 representantes;
f) de 150.001 a 600.000 habitantes – 09 representantes;
g) acima de 600.000 habitantes – 17 representantes.

§ 1º – A etapa territorial será aberta a todos os interessados.

§ 2º – Na etapa estadual, serão convidadas representações da Assembléia Legislativa e do Poder Judiciário, de entidades da área cultural e de segmentos 
afins aos temas tratados na II Conferência, bem como de segmentos de instituições acadêmicas que contribuem na pesquisa e produção de estudos no 
campo da cultura.

Art. 7º – As despesas a cargo do Estado da Bahia para realização da II Conferência Estadual de Cultura correrão por conta de dotações próprias, consignadas 
no Orçamento Geral do Estado para o corrente exercício.
Parágrafo único – Os eventos municipais e territoriais serão realizados com o apoio financeiro e operacional dos Poderes Públicos e organizações parceiras 
locais.

Art. 8º – Fica o Secretário de Cultura autorizado a aprovar e fazer publicar o Regulamento da II Conferência Estadual de Cultura da Bahia, bem como dirimir 
dúvidas e solucionar os casos omissos da convocação objeto deste Decreto.

Art. 9º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de agosto de 2007.

Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 03 de setembro de 2007.

JAQUES WAGNER
Governador
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Portaria nº 107, 14 de setembro de 2007
 
Aprova o Regulamento da II Conferência Estadual de Cultura da Bahia e dá outras providências.
 
O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Decreto nº 10.438, de 03 de setembro de 2007, que convoca a II 
Conferência Estadual de Cultura,

RESOLVE

Art.1º  Aprovar o Regulamento da II Conferência Estadual de Cultura, que com esta se publica.
Art. 2º  Fica designada a Superintendência de Cultura como unidade de Coordenação Executiva da II Conferência Estadual de Cultura, competindo-lhe:
I – planejar, coordenar e supervisionar a realização da II Conferência Estadual de Cultura e suas etapas municipal e territorial;
II – mobilizar parceiros para preparação e participação nos eventos programados;
III – definir a programação final das etapas territorial e estadual, bem como apoiar a estruturação da etapa municipal;
IV – promover a elaboração e divulgação de documentos de apoio para subsidiar as discussões em todos os eventos;
V – sistematizar, editar e disseminar os resultados dos eventos;
VI – constituir grupos de trabalho para o desenvolvimento de suas atividades;
VII – prestar os esclarecimentos necessários em relação ao Regulamento objeto desta Portaria e encaminhar ao Secretário de Cultura os casos omissos para deliberação.

Art. 3º  Caberá aos órgãos da Secretaria de Cultura e entidades sob sua supervisão - Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), Instituto de Radiodifusão Educativa do Estado 
da Bahia (IRDEB), Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia (FPC) e Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) - participar e colaborar 
em todas as etapas do trabalho a ser realizado, bem como prestar os apoios técnico, operacional e financeiro requeridos pela Coordenação Executiva, para a plena realização da II 
Conferência Estadual de Cultura.
 
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
MÁRCIO MEIRELLES
Secretário de Cultura
 
 
REGULAMENTO DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA BAHIA
 
CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS
 
Art. 1º – A II Conferência Estadual de Cultura, convocada através do Decreto Nº 10.438 de 03 de setembro de 2007, tem por objetivos:
I – estabelecer um processo de construção conjunta de formulação e implementação de políticas públicas, integrando os poderes públicos e a sociedade;
II – apontar propostas de diretrizes para subsidiar a formulação de planos de cultura, nos seus recortes estadual, territorial e municipal;
III – promover articulações dos segmentos, grupos, organizações e instituições de cultura nas localidades e entre os territórios;
IV – fortalecer a implementação do Sistema Estadual de Cultura.

CAPÍTULO II – DA REALIZAÇÃO
 
Art. 2º – A II Conferência Estadual de Cultura será realizada de 25 a 28 de outubro de 2007, em Feira de Santana, sob a coordenação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, sendo 
antecedida de etapas municipal e territorial.
 
Art. 3º – São consideradas como etapas municipais:
I – Conferências Municipais de Cultura convocadas pelos Prefeitos Municipais;
II – Encontros Municipais de Cultura organizados conjuntamente pelo Poder Público Municipal, pelo Governo Estadual e por entidades da sociedade civil;
III – Encontros Municipais de Cultura articulados por qualquer uma das instituições indicadas pelo inciso II deste artigo e apoiados pela Secretaria de Cultura do Estado.
Parágrafo único: Para fins de convergência de esforços entre os Poderes Públicos e a sociedade, a Coordenação Executiva da II Conferência Estadual de Cultura procederá às negocia-
ções necessárias para assegurar a convergência de objetivos e de temas entre os eventos aludidos no Art. 3º deste Regulamento.

Art. 4º – As etapas municipais deverão ocorrer entre os meses de agosto e setembro de 2007, tendo como objetivos:
I – celebrizar a cultura local;
II – contribuir para a elaboração de planos municipais de cultura;
III – eleger representantes para atuação nas etapas territorial e estadual.
 
Art. 5º – Para articular e apoiar iniciativas de realização de etapas municipais, a Secretaria de Cultura designou Mobilizadores Culturais devidamente credenciados e capacitados, distri-
buídos nos Territórios de Identidade, que exercerão as seguintes atribuições:
I – contatar os Poderes Públicos Municipais e, em especial, os órgãos municipais de cultura das Prefeituras, no sentido de organizar, apoiar a organização ou angariar apoios para a 
realização dos eventos municipais;
II – contatar os Representantes do Fórum Estadual de Dirigentes Municipais de Cultura, bem como representações territoriais e regionais de organismos públicos estaduais e federais, 
inclusive os indicados para acompanhamento do PPA Participativo, firmando parcerias voltadas para a mobilização e realização dos eventos municipais;
III – promover e apoiar a mobilização de artistas, agentes e produtores, grupos e entidades culturais, professores e estudantes, representações de movimentos relacionados à promoção 
da cultura, da paz, da juventude, do meio ambiente, do turismo, do desenvolvimento social, comunidade indígenas e quilombolas, bem como pessoas interessadas em contribuir com o 
processo de formulação e implementação de políticas culturais;
IV – atuar como facilitador dos eventos realizados e produzir os relatos que serão encaminhados para os eventos territorial e estadual.

Art. 6º – A etapa territorial ocorrerá entre 17 de setembro e 17 de outubro e será composta de Encontros de Cultura em cada Território de Identidade, a serem organizados pela Secretaria 
de Cultura em colaboração com os Poderes Públicos Municipais, tendo como objetivos:
I – celebrizar a cultura regional;
II – compartilhar informações e recolher sugestões acerca das leis de financiamento da cultura do Estado da Bahia;
III – contribuir para a formulação de planos territoriais e estadual de cultura;
IV – discutir e encaminhar mecanismos de gestão e viabilização de ações compartilhadas entre municípios.
 
Art. 7º – Para realização dos Encontros Territoriais de Cultura a Secretaria de Cultura se responsabilizará pelo apoio metodológico necessário, mediante a alocação de profissionais 
capacitados e recursos tecnológicos para registro e sistematização dos resultados.
 
Art. 8º – A II Conferência Estadual de Cultura reunirá as contribuições das etapas municipal e territorial e, para consecução dos objetivos postos no Art. 1º deste Regulamento deverá 
gerar como resultados proposições de:
I – princípios e diretrizes gerais para a política cultural do Estado;
II – medidas e iniciativas para fortalecimento da gestão democrática da cultura e de articulação intermunicipal;
III – formas para ampliação do acesso, aprimoramento e geração de novos instrumentos de financiamento para a cultura;
IV – mecanismos para a articulação institucional e social com áreas para as quais a cultura se situa como tema transversal ou vetor estruturante para o desenvolvimento.
 
Art. 9º – A II Conferência Estadual de Cultura será presidida pelo Governador do Estado e, na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário de Cultura, conforme disposto no Decreto 
Nº 10.438 de 03/09/2007.
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 Art. 10 – As despesas com a organização geral e realização da II Conferência Estadual de Cultura ocorrerão por conta de recursos orçamentários próprios da Secretaria de Cultura e 
suas entidades vinculadas, bem como de outras instituições públicas ou privadas que venham a colaborar.
§ 1º – Os eventos municipais e territoriais serão realizados com o apoio financeiro e operacional dos Poderes Públicos e organizações parceiras locais.
 
CAPÍTULO II – DO TEMÁRIO E METODOLOGIA

Art. 11 – A II Conferência Estadual de Cultura realizará seus trabalhos a partir de temas relacionados à cultura nas suas concepções simbólica, econômica e de cidadania, como dimen-
são estruturante do desenvolvimento humano, envolvendo aspectos da política estadual de cultura e suas espacializações territorial e municipal.

Art. 12 – Os temas deverão ser desenvolvidos de modo a articular e integrar as diferentes políticas públicas tomando a cultura como referencial.
 
Art. 13 – As análises, formulações e proposições deverão contribuir para:
I – consolidar as visões convergentes de princípios e diretrizes para políticas setoriais relacionadas às expressões artísticas, ao pensamento e à memória, ao audiovisual, à radiodifusão, 
ao patrimônio material e imaterial, à cultura digital e à gestão cultural, dentre outras;
II – incorporar às concepções da política cultural os requerimentos originários das visões de gênero, etnia, faixa etária e de segmentos sociais marginalizados;
III – revelar e estruturar as necessidades regionais;
IV – fortalecer mecanismos democráticos para a gestão cultural;
V – contribuir para a integração da política cultural com outras políticas públicas específicas, em especial meio ambiente, tecnologia, desenvolvimento nas cidades e no campo, comu-
nicação e turismo.
Parágrafo único: As proposições aprovadas contribuirão para a formulação do Plano de Cultura do Estado da Bahia e suas dimensões territoriais.

Art. 14 – A Coordenação Executiva da II Conferência Estadual de Cultura promoverá consultas acerca dos temas de interesse e se responsabilizará pela geração de documentos de apoio, 
palestras e painéis que subsidiarão os debates sobre a política cultural.

Art. 15 – Os temas escolhidos poderão ter as suas discussões organizadas em cooperação com instituições acadêmicas, entidades representativas de grupos ou movimentos sociais, 
bem como órgãos públicos municipais, estaduais ou federais afetos ao assunto.
 
CAPÍTULO IV – DOS PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA 
 
Art. 16 – Qualquer cidadão poderá participar das etapas municipal e territorial da II Conferência Estadual de Cultura.

Art. 17 – Os participantes da etapa estadual II Conferência de Cultura se distribuirão nas seguintes categorias:
I – Representantes Municipais da Sociedade, eleitos em Conferências e Encontros Municipais de Cultura com direito à voz e voto nos grupos temáticos e nas plenárias de deliberação;
II – Representantes Municipais do Poder Público, indicados pelo Prefeito ou pelo Presidente da Câmara de Vereadores com direito à voz e voto nos grupos temáticos e nas plenárias de 
deliberação;
III – Representantes de entidades da área cultural e de segmentos afins aos temas tratados na II Conferência, bem como de segmentos de instituições acadêmicas que contribuem na 
pesquisa e produção de estudos no campo da cultura, com direito à voz e voto nos grupos temáticos e nas plenárias de deliberação;
IV – Representantes da Assembléia Legislativa e do Poder Judiciário Estadual, com direito à voz e voto nos grupos temáticos e nas plenárias de deliberação;
V – Observadores e Convidados, com direito a voz nos grupos temáticos.
Parágrafo único – Caberá aos Municípios e a cada instituição ou entidade participante custear diretamente ou promover os apoios para realização das despesas para participação dos 
respectivos Representantes nas etapas territorial e estadual.
 
Art. 18 – Os representantes municipais da sociedade civil serão eleitos nas Conferências ou Encontros Municipais em número equivalente ao número de habitantes de cada município, 
conforme o seguinte critério:
I. Até 40.000 habitantes – 01 representante;
II. De 40.001 a 60.000 habitantes – 02 representantes;
III. De 60.001 a 80.000 habitantes – 03 representantes;
IV. De 80.001 a 100.000 habitantes – 04 representantes;
V. De 100.001 a 150.000 habitantes – 05 representantes;
VI. De 150.001 a 600.000 habitantes – 09 representantes;
VII. Acima de 600.000 habitantes – 17 representantes.
Parágrafo único – As representações da sociedade civil deverão recair preferencialmente dentre pessoas com efetiva participação e contribuição para a cultura no município, na região 
ou no estado, devendo pertencer a segmentos diversos.
 
Art. 19 – Os representantes municipais originários dos Poderes Públicos locais serão indicados pelo Prefeito ou Presidente da Câmara de Vereadores, considerados os seguintes 
critérios:
I – Para cada município com até 40.000 (quarenta mil) habitantes, haverá 01 (um) representante indicado pelo Prefeito.
II – Para cada município acima de 60.000 (sessenta mil) habitantes, haverá 01 (um) representante indicado pelo Prefeito e 01 (um) representante indicado pelo Presidente da Câmara 
de Vereadores.
§ 1º: As indicações de representantes municipais originários dos Poderes Públicos deverão recair, preferencialmente, em pessoas que atuem em órgãos ou comissões municipais 
relacionados à cultura.
§ 2º – Para os municípios integrantes do Fórum Estadual de Dirigentes Municipais de Cultura, o membro deste colegiado será considerado, automaticamente, representante nato, salvo 
se houver posicionamento contrário oficial do respectivo Prefeito.
 
Art. 20 – Os representantes de entidades da área cultural e de segmentos afins aos temas tratados na II Conferência, bem como de segmentos de instituições acadêmicas, serão indi-
cados pelos respectivos dirigentes das entidades ou instituições convidadas pela Secretaria de Cultura.
Parágrafo único: As entidades e instituições serão escolhidas mediante o critério de efetiva contribuição para o desenvolvimento cultural da Bahia e o total de representantes indicados 
não ultrapassará a 25% (vinte e cinco por cento) do total previsto para os Representantes Municipais eleitos pela sociedade civil.
 
Art. 21 – Os Representantes da Assembléia Legislativa e do Judiciário Estadual serão indicados pelo Chefe dos respectivos Poderes, cabendo a cada um o total de 05 (cinco) indica-
ções.
Parágrafo único: As indicações de Representantes do Poder Legislativo deverão recair, preferencialmente, em pessoas que atuem em comissões relacionadas à cultura ou aos temas 
afins da II Conferência Estadual de Cultura.
 
CAPÍTULO V – DA VOTAÇÃO
 
Art. 22 – O processo de votação na etapa estadual da II Conferência de Cultura observará os seguintes critérios:
I – cada representante terá direito a 01 (um) voto nas deliberações dos grupos de trabalho e nas plenárias;
II – não será admitido voto por procuração.

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
 
Art. 23 – Será considerada, para todos os efeitos, a população estimada pelo IBGE para o ano de 2006.
 
Art. 24 – O Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, assegurará a presença de representantes de comunidades indígenas, quilombolas e mestres das culturas populares.

Art. 25 – Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelo Secretário de Cultura.
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SÍNTESE DAS ETAPAS PREPARATÓRIAS DA CONFERÊNCIA

Encontros Municipais de Cultura

Envolvemos 91% das cidades baianas na realização de 381 Encontros Municipais de Cultura, com participação de 35.663 pessoas. Em oito Territórios de 
Identidade foram realizados encontros em 100% dos municípios: Bacia do Paramirim, Itaparica, Médio Rio de Contas, Metropolitana de Salvador, Recôncavo, 
Sertão Produtivo, Sisal e Vitória da Conquista. Os Encontros Municipais de Cultura foram organizados por 30 mobilizadores culturais, contratados por três 
meses pela Secretaria Estadual de Cultura, através de seleção pública, e capacitados para atuar na articulação dos municípios para a II Conferência Estadual 
de Cultura. 

Nesses encontros foram discutidos os aspectos da cultura local, a partir da pergunta: “Qual o lugar da cultura no município?”. O objetivo dessa etapa foi 
incentivar a organização e a parceria entre os poderes públicos e a sociedade civil para a implantação de órgãos municipais específicos para a gestão da 
cultura, com dotação orçamentária própria, e para a criação dos Planos Municipais de Cultura, de Conselhos Municipais de Cultura e dos Fundos de Cultura 
dos municípios. 

Tabela 01 - Encontros Municipais de Cultura

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE Mun. por território Encontros Mun. realizados  Participantes Encontros Mun. %

PORTAL DO SERTÃO 17 16 1087 94%

AGRESTE DE ALAGOINHAS/LITORAL NORTE 22 21 979 95%

RECÔNCAVO 20 20 1735 100%

BAIXO SUL 14 13 918 93%

SISAL 20 20 1351 100%

SEMI-ARIDO NORDESTE II 18 17 4875 94%

VALE DO JIQUIRIÇÁ 22 20 1175 91%

ITAPARICA (BA/PE) 6 6 358 100%

MEDIO RIO DE CONTAS 16 16 844 100%

LITORAL SUL 26 25 1969 96%

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 10 7 307 70%

EXTREMO SUL 21 20 1614 95%

PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU 9 7 602 78%

ITAPETINGA 13 12 777 92%

PIEMONTE DA DIAMANTINA 9 7 422 78%

IRECÊ 20 12 627 60%

VITÓRIA DA CONQUISTA 24 24 2490 100%

CHAPADA DIAMANTINA 23 21 1390 91%

SERTÃO PRODUTIVO 19 19 4320 100%

VELHO CHICO 16 11 732 69%

BACIA DO PARAMIRIM 9 9 1135 100%

BACIA DO RIO CORRENTE 11 10 1803 91%

PIEMONTE DO PARAGUAÇU 14 13 933 93%

BACIA DO JACUÍPE 14 13 1628 93%

OESTE BAIANO 14 12 585 86%

METROPOLITANA DE SALVADOR 10 10 1007 100%

TOTAL GERAL 417 381 35663 91%
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Encontros Territoriais de Cultura

A etapa territorial teve como objetivo promover o diálogo entre os municípios de uma mesma região para a constituição de arranjos institucionais de gestão da 
cultura. As propostas discutidas nos encontros vão subsidiar a implantação dos Planos de Desenvolvimento Territoriais de Cultura, a serem conduzidos pelo 
Governo do Estado em parceria com os poderes públicos locais, através do Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura, e a sociedade civil. 

Entre 17 de setembro e 18 de outubro de 2007, a Secretaria Estadual de Cultura realizou Encontros Territoriais abertos à participação da população nos 26 
Territórios de Identidade da Bahia. Representantes de 352 municípios participaram dos encontros de cultura em suas respectivas regiões. Em cinco territórios 
houve participação de representantes de todos os municípios: Bacia do Paramirim, Itaparica, Piemonte do Itapicuru, Recôncavo e Região Metropolitana de 
Salvador. No total, 3.833 pessoas participaram das discussões temáticas nos 26 encontros. O território com maior número de participantes foi o Semi-Árido 
Nordeste II, com 338 participantes. Em seguida, a Região Metropolitana de Salvador (293), a Bacia do Jacuípe (200), o Sertão Produtivo (188) e o Médio Rio 
de Contas (177). Todos os encontros contaram com a participação de diversos artistas nas celebrações culturais. Vale observar que, em alguns encontros 
estes artistas não se inscreveram para participar das discussões temáticas.

Propostas para as Políticas Setoriais

Nos Encontros Territoriais, os inscritos participaram de grupos de trabalho para a discussão de sete temas que compõem as políticas setoriais da Secretaria 
de Cultura: Audiovisual e Radiodifusão; Culturas Digitais; Expressões Artísticas; Patrimônio Material; Patrimônio Imaterial; Pensamento e Memória; e Políticas 
e Gestão Cultural.

No total dos territórios, o tema com maior número de participantes foi Expressões Artísticas, com 1.547 pessoas. Na seqüência estão Patrimônio Imaterial 
(834), Políticas e Gestão Cultural (659), Patrimônio Material (294), Audiovisual e Radiodifusão (236), Pensamento e Memória (206) e Culturas Digitais (57). 
Estes temas foram subdivididos em 26 subtemas. Dentre estes, o que obteve maior número de inscritos foi Teatro, com 578 participantes. Em seguida estão 
Culturas Populares (507), Música (393), Dança (311) e Sistemas Culturais (261). 
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Escolha de Prioridades Temáticas

Além da discussão de propostas nos grupos de trabalho, a Secretaria de Cultura também promoveu uma pesquisa com o público presente à plenária final 
de cada Encontro Territorial para saber que temas eram considerados prioritários na região. Cada pessoa escolheu três temas, classificando-os em primeiro, 
segundo e terceiro lugar. A temática Culturas Populares foi escolhida como prioridade máxima por 13 dos 26 territórios, além de aparecer como prioridade 02 
e 03 em outros sete territórios. Teatro foi apontado nos três níveis de prioridade em 13 territórios. Em seguida aparecem Música, Bens Culturais, Sistemas, 
Planos e Formação Cultural. Os três últimos integram o tema Gestão e Políticas Culturais.

A presença expressiva de subtemas que integram a Gestão e Políticas Culturais (sistemas, planos, redes, formação, cooperação e intercâmbios culturais) nos 
três níveis de prioridades, referenda o trabalho que a Secretaria de Cultura vem desenvolvendo para a descentralização do planejamento de políticas públicas 
de cultura e para a estruração do Sistema Estadual de Cultura visando o desenvolvimento sociocultural .

Tabela 02 -Escolha das prioridades temáticas por Território de Identidade

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE Prioridade  01 Prioridade 02 Prioridade 03

PORTAL DO SERTÃO Culturas Populares Bibliotecas Cooperação e Intercâmbio 
Cultural

AGRESTE DE ALAGOINHAS/LITORAL NORTE Formação Cultural Cooperação e Intercâmbio Cultural Culturas Populares

RECÔNCAVO Culturas Populares Teatro  Planos de Cultura

BAIXO SUL Bens Culturais Dança Culturas Populares/
Sistemas Culturais

SISAL Culturas Populares Formação Cultural Teatro

SEMI-ARIDO NORDESTE II Culturas Populares Teatro Afrodescendentes/música

VALE DO JIQUIRIÇÁ Culturas Populares Planos Culturais Culturas Digitais

ITAPARICA (BA/PE) Musica Teatro Culturas Populares

MEDIO RIO DE CONTAS Culturas Populares Sistemas Culturais Artes visuais

LITORAL SUL Culturas Populares Cooperação e Intercâmbio Cultural Bens Culturais

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO Sistemas Culturais Teatro Culturas Populares

EXTREMO SUL Bens Culturais Cooperação e Intercâmbio Cultural Afro descendentes

PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU Teatro Sistemas Culturais Culturas Populares

ITAPETINGA Culturas Populares Museus Afrodescendentes

PIEMONTE DA DIAMANTINA Culturas Populares Sistemas Culturais Música

IRECÊ Culturas Populares Museus Planos Culturais

VITÓRIA DA CONQUISTA Musica Formação Cultural Radio Publica/comunitaria

CHAPADA DIAMANTINA Culturas Populares Educação Patrimonial Teatro

SERTAÕ PRODUTIVO Teatro Bibliotecas Culturas Populares

VELHO CHICO Culturas Populares Biblioteca Formação Cultural

BACIA DO PARAMIRIM Musica Bens Culturais Teatro

BACIA DO RIO CORRENTE Teatro Cinema Música

PIEMONTE DO PARAGUAÇU Teatro Culturas Populares Sistemas

BACIA DO JACUÍPE Culturas Populares Formação Cultural Sistemas Culturais/Teatro

OESTE BAIANO Teatro Cinema Música

METROPOLITANA DE SALVADOR Planos Culturais Formação Cultural Sistemas
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