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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação constitui na análise das políticas culturais desenvolvidas pelo o Partido dos 

Trabalhadores no município de Vitória da Conquista/BA entre os anos de 1997 a 2016. Trata-

se de um estudo de caso, em que o período estudado compreende momentos específicos da 

institucionalização da cultura nas esferas federal, estadual e municipal, atravessando 

concepções distintas de cultura e política cultural. Essas concepções adotadas influenciaram 

diretamente a forma de pensar e trabalhar os programas e projetos de cultura para o Brasil, para 

o Estado da Bahia e chegaram, em alguma medida, em Vitória da Conquista, inclusive com a 

criação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SECTEL) no ano de 

2004. Por este motivo, a pesquisa foi organizada em três períodos, tendo as mudanças políticas 

como norteador sistemático: 1997 a 2002, quando o PT vence as eleições municipais e se 

encontra isolado politicamente; 2003 a 2006, momento em que o PT alcança a Presidência da 

República e, 2007 a 2016, quando o PT ascende ao poder no Estado da Bahia, tendo enfim, o 

alinhamento político nas três esferas de poder. Esta pesquisa foi realizada através da análise das 

legislações municipais pertinentes ao assunto, especialmente as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA), relatórios de governos, decretos e 

contratos do município, documentos encontrados no arquivo público municipal sobre as ações 

do poder público na cidade, além de referências bibliográficas e entrevistas com personalidades 

que fizeram parte do governo e com pessoas da sociedade civil que atuam na produção cultural 

da cidade em diversas linguagens. Com relação à análise das informações, elegeu-se algumas 

categorias apontadas por Rubim para verificação dos dados obtidos sobre a gestão cultural em 

Vitória da Conquista ao longo do período abordado como: noção de política e de cultura 

adotadas; ações desenvolvidas e implementadas; busca pelos objetivos e metas; atores sociais 

envolvidos; os públicos atendidos pelas políticas e levantamento dos recursos humanos, 

materiais, financeiros e legais, acionados pela gestão; sistema de cultura e seus elementos de 

composição. A pesquisa demonstra que apesar do alinhamento político e das discussões sobre 

os rumos da política cultural que aconteceram na cidade a partir da realização de quatro 

conferências municipais, uma territorial e uma estadual, a ação do governo local se manteve 

limitada a dois grandes eventos (Natal da Cidade e São João) e a ações pontuais sem uma 

sistematização quanto a objetivos ou metas a serem alcançados, gerando desperdício de 

dinheiro público e a permanência de uma política de “balcão”.  

 

Palavras-chave: Cultura, política cultural, partido dos trabalhadores, política de eventos, 

município, cultural local, território de identidade. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation constitutes an analysis of the cultural policies developed by the Workers Party 

in the city of Vitória da Conquista - BA between the years 1997 to 2016. This is a case study, 

in which the studied period comprises specific moments of the institutionalization of culture in 

the federal, state and municipal spheres, crossing different conceptions of culture and cultural 

politics. These conceptions directly adopted influenced the way of thinking and working the 

culture programs and projects for Brazil, for the State of Bahia and arrived, to some extent, in 

Vitória da Conquista, including the creation of the Municipal Secretariat of Culture, Tourism, 

Sport and Leisure (SECTEL) in the year 2004. For this reason, the research was organized in 

three periods, in which the political changes are used as a systematic guide: 1997 to 2002, when 

the Workers Party (PT) wins the municipal elections and it is politically isolated; 2003 to 2006, 

when the Workers Party (PT) reaches the Presidency of the Republic and, from 2007 to 2016, 

when the Workers Party  (PT)  ascends to power in the State of Bahia, having, finally, the 

political alignment in the three spheres of power. This research was conducted through the 

analysis of the municipal legislation relevant to the matter, especially the Budgetary Guidelines 

Laws (LDO) and Annual Budgetary Laws (LOA), reports of governments, the municipal 

decrees and contracts, documents found in the municipal public archive about the actions of the 

public power in the city, besides bibliographical references and interviews with personalities 

who were part of the government and civilians who act in the cultural production of the city in 

several dimensions. Regarding the analysis of the information, some categories appointed by 

Rubim were chosen to verify the data obtained on the cultural management in Vitória da 

Conquista during the period approached as: the notion of politics and culture adopted; the 

actions developed and implemented; the pursuit of objectives and goals; the social actors 

involved; the public served by the policies and the evaluation of the human, material, financial 

and legal resources triggered by the administration; by the cultural system and its compositional 

elements. The research demonstrates that, despite the political alignment and the discussions 

about the direction of the cultural policy that took place in the city from the accomplishment of 

four municipal conferences, a territorial conference and a state conference, the local 

government action remained limited to two major events (Christmas and the June Festivitie 

known as São João) and to punctual actions without a systematization of the objectives or goals 

to be achieved that generates a waste of public money and the permanence of a policy made for 

some few privileged people.  

 

Keywords: Culture, cultural policy, Workers Party (PT), event policy, municipality, local 

culture, identity territory.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

É fato que os debates sobre políticas culturais ganharam força nos últimos anos no 

Brasil e no mundo. A mobilização da Unesco na realização de Conferências e Convenções, bem 

como a elaboração de relatórios e pesquisas, com a participação direta de representantes 

internacionais, além da publicação de inúmeros estudos acadêmicos nas mais diversas áreas do 

conhecimento sobre a temática, confirmam que a produção cultural ganhou foco de destaque 

nessas agendas.  

No Brasil, a partir do ano de 2003 com o presidente Lula, a gestão cultural alcançou 

novas dimensões dentro da esfera do governo. O discurso de posse do então Ministro da 

Cultura, Gilberto Gil, deixou claro o seu intuito de propor novas diretrizes de trabalho para a 

pasta, tendo como ponto norteador uma epistemologia antropológica sobre cultura. Esse novo 

direcionamento propiciou a construção de novas legislações que tinham como marcante 

característica a integração e o comprometimento das três esferas de poder, bem como da 

sociedade e da própria comunidade artística, diferentemente dos governos anteriores, cuja 

política para a cultura girava em torno da lei de incentivo fiscal, mais conhecida como Lei 

Rouanet. 

Tal postura do então ministro Gil (2003-2008) e a do seu sucessor, Juca Ferreira (2008-

2010), de fato renovou os olhares e as discussões sobre políticas culturais no Brasil, 

principalmente quando proporcionou novos canais de diálogo com a sociedade e os demais 

entes federativos por meio das conferências de cultura e o levantamento de dados que deram 

suporte para a construção de metas de trabalho a longo prazo, a exemplo do Plano Nacional de 

Cultura (PNC) e do Sistema Nacional de Cultura (SNC). Apesar desses e outros projetos 

perderem muito da sua força e da euforia inicial quando da mudança do governo (Lula para 

Dilma Russeff), muitos estados e municípios brasileiros aderiram ao plano federal, buscando 

se adequarem ao novo paradigma de políticas culturais e estabelecendo novas dinâmicas no 

processo de fomento, produção e consumo de cultura de forma geral. 

No Estado da Bahia, só a partir do ano de 2007 foi que se deu início ao processo de 

adesão aos planos federais, sendo um dos primeiros passos a incorporação do conceito de 

Território de Identidade no planejamento das ações, assumindo assim a diversidade e 

complexidade das culturas baianas, buscando atendê-las dentro das peculiaridades pertinentes 

de cada uma, indo de encontro ao paradigma de “uma identidade concebida como uma e única 
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para toda Bahia e que desconheceu a diversidade cultural na construção da identidade baiana 

(RUBIM, 2007b). 

Tais mudanças do fazer político da cultura nas esferas federal e estadual serviram de 

impulso para pesquisas sobre políticas culturais na Bahia que incluem levantamento histórico 

das políticas públicas no Brasil, passando por pesquisas de gestões estaduais a estudos 

comparados entre países e redes de intercâmbios e cooperação. Essas pesquisas ganharam 

notoriedade e despertaram grande interesse de diversas áreas de estudos, a exemplo de 

economia, administração, história, patrimônio entre outros. 

No entanto, ao observar mais de perto, percebi uma lacuna nas pesquisas quanto às 

gestões culturais nos municípios baianos, resultado da centralidade do discurso da baianidade 

construído desde a década de 1970 e fortalecido ao longo das gestões do grupo carlista na Bahia. 

Por este motivo, o presente trabalho está voltado para o município de Vitória da 

Conquista, terceira maior cidade do Estado da Bahia, sede do 20º território de identidade, 

abrangendo 24 municípios e que teve relevante participação nas discussões sobre políticas 

culturais no Estado da Bahia, abrigando 04 (quatro) conferências municipais, 01 (uma) 

conferência territorial e 01 (uma) estadual, levando o ex-secretário de cultura da cidade, 

Gildelson Felício, a ser o primeiro coordenador geral do Fórum de Dirigentes Municipais de 

Cultura, criado no ano de 2007. Outra particularidade desta cidade se dá pelo fato de a mesma 

ter sido governada por vinte anos ininterruptos pelo mesmo grupo político, o Partido dos 

Trabalhadores (PT), sendo a cadeira executiva alternada entre os nomes de Guilherme Menezes 

e Zé Raimundo. 

Entretanto, concordando com Nestor Garcia Canclini (2001, p.57), em que o único 

consenso que existe sobre cultura é que não há consenso, devido ao seu caráter transversal que 

lhe confere autonomia de ser, com os devidos cuidados, relacionada e dialogada com diversas 

áreas do conhecimento, faz-se necessário esclarecer o conceito de cultura e política cultural 

aqui considerados.  

A cultura é algo complexo por ela ser a conjunção de percepções sociais, artísticas e 

econômicas, que tanto pode proporcionar campos de liberdade, de diálogo e equidade, como de 

discriminação, de controle e intolerância. Ao observar a história, as mudanças teóricas sobre a 

ideia de cultura sempre estiveram intimamente ligadas com o contexto político-social de dado 

momento, guardando, assim, uma relação muito próxima às visões políticas que, a partir dessas 

dimensões vocabulares, estruturaram as ações e os valores que delinearam a relação do Estado 

sobre as produções artísticas e literárias. Segundo o inglês Raymond Williams, citado por 
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Leonardo Brant (2009), entre os séculos XVI ao XVII, o termo cultura era entendido como o 

cultivo das mentes, trazendo uma distinção entre os que têm cultura e os que não têm cultura, 

ou seja, um caráter civilizatório. Tal entendimento serviu, durante séculos, como justificativa 

para a execução e manutenção do colonialismo. Já entre os séculos XVIII e XIX, serviu para 

distinguir o próprio processo civilizatório das humanidades, separando os “civilizados” dos 

“não civilizados”, o que também serviu de justificativa para o absolutismo e a aristocracia 

privilegiada. 

Em meio ao declínio do absolutismo durante o século XIX, com a proliferação dos 

pensamentos iluministas, provocando mudanças de valores e abrindo as portas para os ideias 

liberais com reivindicações dos direitos do homem, tanto de caráter civil, como política, 

simbólico e cultural, além do desenvolvimento capitalista fomentando as novas condições 

materiais e produtivas, novas construções conceituais de cultura emergem a partir de um viés 

antropológico, que  

 

corresponde a todas as formas coletivas e socialmente arbitrárias ou artificias 

com que os homens respondem às suas necessidades naturais. Isso significa 

que a palavra cultura abrange as relações sociais e os modos de vida material 

e simbólico de uma sociedade, incluindo características e valores econômicos, 

técnicas, estruturas políticas, comportamentos ético-morais, crenças, formas 

educativas e criações artísticas (CUNHA, 2010, p. 17)  

 

Ou seja, cultura aqui não se restringe a noção de patrimônio e belas-artes adotadas no 

primeiro momento da institucionalização da mesma no poder público. Ou ainda, ao pensamento 

dicotômico de alta ou baixa cultura, cultura elitista ou cultura popular. O olhar antropológico 

transborda esses muros lineares para adentrar num labirinto muito mais complexo de 

pensamento cultural, reconhecendo as produções simbólicas individuais e comunitárias, os 

contratos imensuráveis que regem as relações sociais. 

Adiciono a essa compreensão mais dois elementos que conduzirão a perspectiva sobre 

cultura neste trabalho. O primeiro diz respeito a cultura como fator de desenvolvimento, não 

somente econômico, mas “também benefícios sociais, para atender às necessidades materiais e 

à expansão das habilidades intelectuais, sensíveis e de tomada de decisão das pessoas” 

(BAYARDO, 2007, p. 70). E o segundo, não menos importante, refere-se à cultura como um 

direito de todos, noção essa a defendida por Marilena Chauí e que permeou seu trabalho como 

secretária de cultura do município de São Paulo na primeira gestão do Partido dos Trabalhos 

sob a liderança de Luiza Erundina, entre os anos de 1989 a 1992.  
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Tendo então cultura como um direito, como construção simbólica e também 

econômica, busquei a noção de política cultural a partir de um campo participativo e atuante da 

esfera pública no desenvolvimento de mecanismos que auxiliem o fomento, a criação, a fruição 

de bens e manifestações culturais, tangíveis ou não.  

Desta forma, tomei de empréstimo as palavras de Rubim (2019), em que 

 

Política cultural é um conjunto articulado, consciente, continuado, deliberado, 

sistemático e planejado de intervenções, formulações e/ou atuações, de 

diversos entes culturais com o objetivo de: atender demandas e necessidades 

culturais da população; estimular o desenvolvimento simbólico; construir 

hegemonias para conservar ou transformar a sociedade e a cultura; e garantir 

cidadania e direitos culturais. Ela aciona recursos institucionais, infra 

estruturais, normativos, financeiros e de pessoal. Ela destina especial atenção 

às dimensões organizativas da dinâmica cultural  

   

Trata-se de uma atualização do pensamento elaborado por García Canclini em 1987 e 

que influenciou (e influencia) muitos estudiosos até os dias de hoje, uma vez que rompia com 

os conceitos até então defendidos que elegiam o Estado como único responsável pelo desenho 

das políticas sem a participação da sociedade civil ou que limitavam a ação estatal na área da 

cultura a procedimentos administrativos, burocráticos e orçamentários.  

Destaco o caráter de continuidade, de organicidade inerentes à política pública, para 

que não se confunda com ações ou atividades esporádicas, como é muito comum nos 

municípios. Ressalto a condição nata das políticas culturais na transformação de uma sociedade 

a partir do seu desenvolvimento simbólico, além de grifar a cultura como exercício de cidadania 

e como direito de todos. Direito de criar, de usufruir, de expressar, de participar das decisões 

políticas que afetam diretamente toda a sociedade, assim como defendido por Marilena Chauí 

(2010).   

Seguindo as dimensões inerentes às políticas culturais apontadas por este conceito, 

optei por utilizar as categorias apontadas por Rubim no seu texto “Políticas Culturais entre o 

possível e o impossível”(2007a), como norteadoras para análise dos dados levantados sobre a 

gestão cultural em Vitória da Conquista ao longo do período abordado, que são: noção de 

política e de cultura adotadas; ações desenvolvidas e implementadas; busca pelos objetivos e 

metas; atores sociais envolvidos; os públicos atendidos pelas políticas e levantamento dos 

recursos humanos, materiais, financeiros e legais, acionados pela gestão; sistema de cultura e 

seus elementos de composição.  

Em termos metodológicos, a pesquisa teve início com levantamento bibliográfico, 

privilegiando diferentes autores que vêm se dedicando aos estudos sobre políticas culturais e 
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sua relevância na sociedade, e o papel do Estado enquanto fomentador, a exemplo de Isaura 

Botelho, Albino Rubim, Marilena Chauí, José Carlos Durant, Nestor Garcia Canclini entre 

outros. Estudos sobre a cidade de Vitória da Conquista também foram fundamentais para o 

levantamento histórico, como colaborações das pesquisadoras regionais Isnara Pereira Ivo, 

Maria Aparecida Silva de Sousa e Mozart Tanajura. 

Logo em seguida, realizei uma pesquisa documental no Arquivo Público Municipal, 

no Gabinete Civil e no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista em busca das 

publicações do Diário Oficial. Desta forma legislações, decretos, contratos, ofícios, relatórios 

da gestão, serviram de base documental para análise e compreensão do período estudado, aliado 

às entrevistas concedidas por pessoas que fizeram parte da gestão a exemplo de coordenadores 

e o secretário de cultura, e o ex-prefeito Zé Raimundo. Não obstante o grau de relevância para 

o conteúdo deste trabalho, não houve possibilidade de uma entrevista com o ex-prefeito Dr. 

Guilherme Menezes. Personalidades da sociedade civil representativas de diversas linguagens 

artísticas da cidade também foram entrevistadas construindo um contraponto aos documentos 

oficiais e aos próprios representantes do governo. Ao todo, quatorze pessoas concederam 

depoimentos para este trabalho. 

Assim, a dissertação busca discutir as diversas memórias sobre a gestão cultural de 

Vitória da Conquista pelo governo do Partido dos Trabalhadores (PT), a partir de um diálogo 

entre os documentos oficiais do governo e a bibliografia estudada, construindo-se uma narrativa 

crítica-analítica do período investigado, inclusive sobre importantes documentos que não foram 

encontrados, a exemplo das antigas atas do Conselho Municipal de Cultura e dos relatórios das 

conferências municipais de 2007, 2009 e 2011. 

Isto posto e entendendo que “cada política cultural, cada um de seus aspectos e de seus 

objetivos têm um sentido mundial e um sentido em seu próprio contexto” (MARTINELL, 2003, 

p. 93), este trabalho analisou os caminhos percorridos pelas gestões municipais de Vitória da 

Conquista/BA, entre o período de 1997 a 2016, no tocante a sua atuação na construção e 

implementação de políticas culturais. Como estratégia de pesquisa e compreensão, a dissertação 

está dividia em cinco capítulos. O primeiro se propõe a fazer um histórico sobre a evolução do 

município como ente federado e sua importância como esfera potente de execução de política 

cultural. 

O segundo capítulo dedica-se a contextualizar a região do Planalto da Conquista entre 

os séculos XIX e XX, priorizando o caráter violento do mandonismo local que caracterizou a 

construção política, social e cultural da cidade, até a vitória do PT nas eleições de 1996. Procuro 
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apresentar também a vida cultural da cidade a partir das diversas linguagens artística do período, 

bem como as mobilizações da sociedade civil organizada em instituições como a Casa da 

Cultura. 

No terceiro capítulo, dá-se início à análise do primeiro período do mandato do PT em 

Vitória da Conquista, representado pelo prefeito Guilherme Menezes, entre os anos de 1997 a 

2002. Este momento é caracterizado pelo isolamento político do partido no município. No 

quarto capítulo, é investigado o período de 2003 a 2006, momento em que o PT vence as 

eleições presidenciais e o município se alinha politicamente com o governo federal. O quinto 

capítulo, que abrange os anos de 2007 a 2016, coincide com o alinhamento político das três 

esferas de poder a partir da ascensão do partido dos trabalhadores ao Governo do Estado da 

Bahia. Em todos estes capítulos, a situação das políticas culturais nas esferas federal e estadual 

foi observada com intuito de traçar as devidas relações com o município e as possíveis 

mudanças (ou não) executadas pelo poder público local quanto ao andamento da gestão pública 

cultural. 

Finalmente, nas considerações finais, procurei apontar os principais resultados 

alcançados com essa pesquisa, trazendo algumas analises críticas em relação às descobertas 

mais importantes, descrevendo as dificuldades e restrições encontradas no caminho e apontando 

acertos que podem vir a ser realizados a partir do reconhecimento dos erros cometidos por um 

conjunto de posturas. 

Vale acrescentar que as entrevistas realizadas para essa pesquisa foram 

semiestruturadas e feitas de forma presencial na maioria dos casos. Contudo, tendo em vista 

que algumas pessoas não moravam mais na cidade e devido a importância das mesmas para 

compreensão do processo estudado, utilizei o recurso de gravações via redes sociais, a exemplo 

do wharsapp.  

Acredito que a escrita deste trabalho possa contribuir com o olhar sobre a importância 

das políticas culturais tanto para os atores sociais envolvidos no processo de produção cultural, 

quanto para os gestores públicos municipais, conquistenses ou não, bem como com os estudos 

sobre a referida temática, que, no cenário atual de desinstitucionalização da cultura no Brasil, 

se faz mais urgente do que nunca.
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1. O MUNICÍPIO COMO LUGAR DA CULTURA 

 

A organização político-administrativa brasileira, como hoje conhecemos – União, 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios –, foi definida a partir da constituição de 1988. 

É nesse momento que a unidade município ganha autonomia para definir e executar projetos e 

atividades sobre matérias de interesse local, sem a necessidade de tê-las que submeter ao 

consentimento dos governos estadual ou federal.  

Essa organização de distribuição de poderes e da existência de, pelo menos, dois tipos 

de governo (estados e união) é um dos fatores que caracteriza o regime de governo de Federação 

adotado no Brasil desde a constituição de 1891 e que foi-se modificando1 até a carta magna 

vigente. Outra exigência indispensável ao Estado Federal é a presença de uma Constituição, em 

que devem conter os elementos básicos da organização federal, bem como, a distribuição das 

competências dos entes federados, conferindo-lhes autonomia político-administrativa, ao 

mesmo tempo que sujeita a todos à ordem constitucional.  

 

O Estado Federativo difere do Estado Central pela autonomia que concede aos 

demais níveis de governo, estadual e municipal, tanto nas esferas políticas, 

quanto nas administrativa e financeira. Enquanto o Estado Central se 

caracteriza pela centralização de suas normas e pelo reforço dos poderes do 

executivo federal, o Estado Federativo caracteriza-se pela administração 

própria, dos estados e municípios, no que concerne aos seus peculiares 

interesses, à decretação e arrecadação de tributos de sua competência, à 

aplicação de suas rendas e à organização dos serviços públicos locais. 

(ZMITROWICZ, BISCARO E MARINS, 2013, p. 09) 

 

Desta forma, atendendo as características do federalismo, na Constituição Federal 

(CF) vai constar as formas e áreas de participação ativa dos Estados-membros na elaboração 

dos planos de governo para o fomento do país, de forma a movimentar de maneira eficiente e 

eficaz todo o aparelho institucional da Federação, além de determinar a autonomia dos membros 

para legislar sobre suas próprias ordens constitucionais, regulando as competências de seus 

órgãos a partir da observação dos princípios básicos da CF, de forma a buscar equilibrar as 

forças presentes. Por este motivo, não há um modelo rígido de Estado Federal. Cada país 

desenvolve a partir da sua história política e sociocultural, das disputas políticas e econômicas 

da sociedade. 

                                                           
1 Foram mais quatro constituições federais (1934, 1937, 1946, 1967) até promulgarem a de 1988. 
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A construção do Estado Federal no Brasil, é “marcada pela centralização e 

concentração de poder em torno do governo federal, limitando as formas particulares de 

expressões das diferentes forças político-culturais locais” (BARBALHO, BARROS e 

CALABRE, 2013, p. 10).   

Essa centralização é percebida desde a primeira organização político-administrativa 

existente no Brasil, que foi as capitanias hereditárias, que eram destituídas de um pensamento 

ou organização sistematizados de um espírito provincial e nacional. A esse respeito, Levi 

Carneiro (1953) observa um certo isolamento municipalista, materializado a partir das câmeras 

de vereadores, que de forma geral, funcionavam sob os interesses dos senhores de terra e dos 

costumes locais, uma vez que o comando central da política brasileira se encontrava em 

Portugal. 

Tal caráter político de um Estado Unitário e Centralizador permanece até a primeira 

constituição datada de 1824, promulgada por D. Pedro I, que fixou o princípio da monarquia 

unitária, ao mesmo tempo em que constituiu um sistema de quatro poderes: executivo (sob o 

comando do imperador), legislativo bicameral, senado vitalício e judiciário. 

Conforme observação de Ronaldo Alencar dos Santos e Priscilla Lopes Andrade 

(2012): 

 

Pode-se dividir o Período imperial em dois, levando-se em consideração a 

forma de centralização política. Numa primeira fase, observa-se uma 

centralização absoluta do poder político, e na segunda fase, a partir do Ato 

Adicional de 1834, um processo de desconcentração administrativa. 
 

Naquele momento, os municípios passaram a ter caráter meramente administrativo, 

perdendo as responsabilidades policiais e jurídicas que tinham no Brasil Colônia. Com o Ato 

Adicional (1834), as atribuições dos municípios sofrem mais uma queda, vez que as 

competências das Câmaras municipais foram transferidas para as Assembleias provinciais, que 

passaram a legislar e fixar sobre toda e qualquer despesa municipal. Até os juízes de paz que 

eram eleitos pela população local passaram a ser magistrados nomeados pelo governo central, 

segundo a Lei de Interpretação, de 12 de maio de 1840 (IVO, 2004).   

Tais privações das Câmaras municipais, que fortaleceram a centralização do poder 

público por parte do Poder Imperial, mantiveram um governo mais distante da população local, 

ao mesmo tempo em que fortaleceu a parceria com as elites, e obviamente o controle de 

mandatários, como o caso de Imperial Vila da Conquista, tema abordado mais adiante. 
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Durante a República, a situação político-administrativa dos municípios não se altera. 

A única menção dedicada na Constituição de 1891 é o artigo 68: “os Estados organizar-se-ão 

de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios, em tudo quanto respeite ao seu 

peculiar interesse”.  

Segundo Leal (2012), apesar do ambiente favorável a autonomia dos municípios com 

o avanço das discussões das ideias federalistas naquele momento, especialmente devido à queda 

da monarquia, os municípios permaneceram subjugados aos interesses dos Estados e dos 

coronéis, reproduzindo o centralismo do sistema imperial. Leal descreve que essa Constituição 

reduziu “(...) o princípio da autonomia das comunas ao mínimo compatível com as exigências 

da Constituição, que eram por demais imprecisas, deixando os Estados praticamente livres, ao 

regular os assuntos” (2012, p. 49). As Câmaras continuavam privadas de exercerem funções 

legislativas. 

A década de 1930 engendrou uma nova ordem política no Brasil. Sob forte influência 

do constitucionalismo Alemão, que trouxe a proteção de direitos sociais para o paradigma 

federalista, aliado à filosofia de um Estado mais intervencionista, a Constituição de 1934 

ampliou o rol de competências da União, que passou a incluir textos sobre o campo do direito 

do trabalho, da família, da cultura, da educação, da previdência social, entre outros. 

O modelo federalista individualista e dual que predominava até então, começou a dar 

lugar a um federalismo mais cooperativo, para um bem maior. Com esse crescente de matérias 

como competências da União, a dinâmica da administração também ganhou uma multiplicidade 

de atribuições, que fomentou a descentralização e desconcentração de poderes, trazendo os 

municípios para a discussão do campo político, ao mesmo tempo em que os Estados passaram 

por um esvaziamento de funções. 

Observamos que “na constituição em apreço algo peculiar ao federalismo brasileiro 

começa a ser esboçado: a autonomia dos municípios que, como adiante será visto, passarão a 

ser, eles próprios, entes da federação” (FILHO e RIBEIRO, 2007, p. 28). O artigo 13 da 

Constituinte da Segunda República, garantiu o princípio da eletividade da administração 

municipal (I), a organização dos serviços de sua competência (III), aumentou a receita dos 

municípios a partir da autorização de decretar seus impostos e taxas, arrecadar e aplicar suas 

rendas (II) além da participação no sistema de discriminação das rendas previstas no art. 8º, § 

22, que lhe garantia metade dos impostos sobre indústrias e profissões e inclusão em impostos 

futuros criados pela União ou Estado (art. 10, inciso VII, parágrafo único).   
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Leal averigua que o princípio da eletividade municipal veio como ponto principal por 

parte da Assembleia oposicionista a velha República, no intuito de combater o “mecanismo de 

reciprocidade do sistema coronelista” (2012, p. 53). Mas essa compreensão não se estendia ao 

campo administrativo, uma vez que temiam pela ineficiência e irregularidades das 

administrações municipais no gozo de sua recém autonomia concedida. Percebe-se a 

concretização desse pensamento nos dispositivos legais expressos nos §§ 3º e 4º, do art. 13, 

 

§ 3º - É facultado ao Estado a criação de um órgão de assistência técnica à 

Administração municipal e fiscalização das suas finanças.  

 

§ 4º - Também lhe é permitido intervir nos Municípios a fim de lhes 

regularizar as finanças, quando se verificar impontualidade nos serviços de 

empréstimos garantidos pelos Estados, ou pela falta de pagamento da sua 

dívida fundada por dois anos consecutivos, observadas, naquilo em que forem 

aplicáveis, as normas do art. 12.  

Apesar de muitas críticas e protestos dentro da Assembleia quanto à faculdade de 

fiscalização financeira e administrativa dos Estados sobre os Municípios, esses artigos foram 

mantidos na Carta Magna. Conforme Brasílio Machado Neto (1958), vários Estados criaram os 

Departamentos de Municipalidades, cujo intuito era o aperfeiçoamento da máquina pública 

municipal.  

Entretanto, a Constituição de 34 prevaleceu pouco tempo. Três anos depois, um golpe 

de Estado dirigido por Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, declarou a existência 

do Estado Novo (1937 – 1945) e invalidou a ordem constitucional, outorgando a nova Carta em 

10 de novembro de 1937, que conferiu a concentração de controle do país ao poder executivo, 

conforme artigos 73 e 180: 

Art 73 - o Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena 

a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política 

interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse 

nacional, e superintende a administração do País. 

[...] 

Art 180 - Enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da 

República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da 

competência legislativa da União. 

  

Tanto Leal (2012), quanto Neto (1958), usam o termo “inequivocamente 

antimunicipalista” para caracterizar o pensamento sustentado por Getúlio e relatado na 

Constituição por Francisco Campos, que sempre foi contra a autonomia dos municípios. Na 

nova redação, o art. 26 sustentava uma autonomia municipal, paradoxalmente ao art. 27 que 
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atribuía ao governador do Estado a nomeação do prefeito, além de reduzir o orçamento do 

município. Segundo Miranda (apud TAVARES, 1997, p. 176), 

a autonomia municipal era amplo surrão em que se metia o que bem se 

entendia e ao mesmo tempo fragílimo dique às investidas usurpantes dos 

governos estaduais ... A Constituição de 1937 concorre para uma definição, 

mas não a define. As letras a), b) e c) do art. 26 contêm apenas os pontos 

especiais, salientes, da autonomia municipal. Mais precisos são os artigos 27 

e 28.  

 

Após a derrota dos totalitaristas, o federalismo coorporativo foi retomado na nova 

Constituição promulgada no dia 18 de setembro de 1946. Aqui, o Município readquiriu sua 

autonomia, de acordo aos termos do art. 28, que seria pela eleição do Prefeito e dos Vereadores 

e pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar interesse, especialmente, a 

decretação e arrecadação dos tributos de sua competência, aplicação das suas rendas e 

organização dos serviços públicos locais.  

A mencionada constituição fortaleceu o sistema financeiro e tributário em relação aos 

Estados e Municípios, garantindo aos últimos, o direito a porcentagem de arrecadação (art. 21) 

pelo Estado, além dos impostos de recolhimento municipal (art. 29).  Contraditoriamente, ao 

Estado foi permitido a intervenção nos municípios com intuito de regularizar as finanças em 

caso de atraso de empréstimos (art. 23), bem como, propiciou a criação órgãos de “assistência 

técnica” aos Municípios (art. 24), além de fiscalizar a execução do orçamento municipal estabelecida 

pela Constituição estadual (art.22).  

Na verdade, a autonomia municipal mencionada na constituição estava limitada a 

eletividade do prefeito e vereadores, não sendo estendida às atribuições administrativas, 

especialmente as de controle financeiras, que sofriam interferência de inúmeras outras formas 

previstas na constituição de 1946, além das mencionadas acima2. 

Com efeito, embora se possa, doutrinariamente, distinguir a autonomia 

política da órbita de administração peculiar, na prática ambos os conceitos são 

inseparáveis para compor a vida relativamente independente do município. 

Por dois caminhos pode ser amesquinhado o município: ou pelo exercício 

autônomo de atribuições mínimas, ou pelo exercício tutelado de amplas 

atribuições. De nada valeria a administração eletiva, se estivesse peada em 

seus menores movimentos (LEAL, 2012, p. 52). 

 

Com a Constituição de 1967 e os Atos Institucionais posteriores, os poderes voltaram 

a se concentrar nas mãos do chefe do Executivo Federal, não sendo interessante ter Estados 

                                                           
2 Constituição Federal de 1946, Art. 15, §§ 2º, 3º e 4º; Art. 27; Art. 32 
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fortes, muito menos, municípios mais “autônomos”. A concentração dos recursos tributários 

deixou os Estados e os municípios economicamente subjugados ao governo federal. A 

eletividade dos municípios foi mantida pelo art. 15, com exceção dos prefeitos das capitais e 

dos municípios considerados estâncias hidrominerais. Estes eram nomeados pelos 

governadores, ao passo que o presidente da República nomeava os prefeitos dos municípios 

considerados de interesse de Segurança Nacional, a exemplo das fronteiras (art. 16, § 1º). 

Como dito no início, finalmente na sexta Constituição da era republicana, promulgada 

no dia 05 de outubro de 1988, os municípios passaram a integrar a federação como entes, 

conforme artigo primeiro, enquanto que a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos da Constituição, está prevista no art. 18. 

A vigente Carta, outorgou aos municípios a elaboração de sua lei orgânica, sendo esse 

dispositivo legal considerado por Herly Lopes Meirelles, como uma característica fundamental 

na “ampliação da autonomia municipal, no tríplice aspecto político, administrativo e financeiro, 

conforme estabelecido nos arts. 29 a 31, 156 e 159, [...]” (1996, p. 40), retirando o novo ente 

federado da condição de subordinação às autoridades estaduais ou federal, quanto ao 

desempenho dos assuntos de interesse local (art. 30, inciso I). Ainda de acordo com Meirelles, 

essa inclusão é uma reparação histórica, uma vez que o município sempre foi “peça essencial 

da organização político-administrativa brasileira” (1996, p.42). 

Apesar da concentração ainda ser preponderante na Constituição de 1988, posto que  a 

União acumula muitas funções a ponto de influenciar todo o andamento político nacional, a 

descentralização das atividades administrativas e legislativas, a previsão de participação 

popular, a autonomia sobre o orçamento permitiram aos chefes do poder executivo municipal 

e aos vereadores pensarem a cidade considerando suas particularidades e necessidades 

históricas e culturais, de forma independente do posicionamento do Estado. 

Sob outra perspectiva, os representantes municipais eleitos pela população local, a 

partir de então, passaram a assumir a responsabilidade direta pelo fomento da região, pelo o 

desenvolvimento social, urbano, econômico, educacional, cultural, entre outras áreas. O 

município passou a fazer parte fundamental da engrenagem de um sistema maior, adequando-

se ao modelo do federalismo cooperativo adotado pelo constituinte, em que várias atribuições 

passam a ser de competência solidária junto com a União e Estado. Estas atribuições estão 

distribuídas por toda Constituição a partir da “enumeração dos poderes da União, com poderes 
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remanescentes para os Estados e poderes definidos indicativamente para os Municípios” 

(TAVARES, 1987, p. 183). 

Obviamente, muita coisa não foi resolvida na constituição, a exemplo de dispositivos 

que proporcionassem o enfrentamento das disparidades socioeconômicas entre os Estados e que 

fomentassem, de forma mais incisiva, o desenvolvimento regional. Afinal, a “concentração do 

poder em nosso país, tanto na ordem nacional como na provincial ou estadual, processou-se 

através do enfraquecimento do município” (LEAL, 2012, p. 58) e se manteve durante a 

República federativa consolidando a concentração de poder no governo federal e governos 

estaduais às custas dos municípios. 

Outrossim,  

Aos Municípios, [...], não foi concedida possibilidade de participação no 

Congresso Nacional, o que fez com que se afirmasse que ele não constitui um 

ente federativo em termos materiais. O jargão acadêmico é pela ideia de que 

o Município é o “primo pobre” do federalismo brasileiro, ideia esta que reflete 

a posição de inferioridade político-orçamentária que reveste sua contribuição 

ao Estado. Tal fato deveria receber melhor tratamento, tendo em vista que o 

município é o ente que possui relação direta com o cidadão assim como o 

governo encontra maior proximidade com a esfera democrática. (SANTOS e 

ANDRADE, 2012 p. 22) 
 

Entretanto, ao contrário do que acabamos de observar sobre a evolução das estruturas 

político-administrativas do país, em que o Estado sempre esteve determinado em manter o 

controle sobre as atividades da vida pública municipal, a Constituição de 1988 possibilitou a 

sua participação, privilegiando relações mais democráticas e liberdade política, administrativa 

e financeira, a partir do rol mais ampliado das competências comuns e concorrentes, 

proporcionando que os entes federativos tenham a escolha de atuarem de forma sistêmica, 

buscando soluções conjuntas sobre problemas que afligem a comunidade, com parcerias e 

possibilidade de transferências de recursos para tais finalidades. 

O Município, na condição de ente federado mais próximo ao administrado, ou seja, 

tendo a condição primária de relação direta com a população, está na base da organização social 

e política democrática, e por isso tem as maiores chances de acertos na elaboração e execução 

de políticas públicas. 

 

1.1 Os Municípios e as políticas culturais na atual conjuntura federalista brasileira 

 

Da mesma forma que ocorreu no município, somente na Constituição de 1988 é que a 

cultura passou a ter particularidades até então olvidadas nas constituições precedentes. 
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Encabeçando o capítulo III do título VIII da Carta Magna, junto à “educação” e ao “desporto”, 

com seção própria, pela primeira vez a cultura é tratada como direito de todo cidadão. Depois 

de longos anos de convívio de um Estado autoritário, onde era tida como um recurso de controle 

e coesão de poder frente à sociedade, a cultura passou a ser prevista como uma garantia 

constitucional. 

Essa nova valoração dada na Constituição de 1988 abriu portas para a criação de outras 

realidades em torno da compreensão de cultura, unindo-se às concepções trazidas pelas 

constituições anteriores, como: bem, patrimônio, valor, desenvolvimento social, produto, 

ecoando um caráter mais amplo do que as noções de cultura elucidadas nas precedentes, em 

que a ideia de erudição era firmada num caráter de oposição entre instruídos vs. não-instruídos 

intelectualmente. 

Seguindo a argumentação de Júlio Cesar Pereira, expressa no seu elucidativo artigo 

sobre o conceito de cultura nas diversas constituições brasileiras, a 

 

Erudição, proeminência e idoneidade moral: o sujeito dotado de cultura, 

segundo a orientação histórico-jurídica da formação ideológica da sociedade 

brasileira, é um ser apoiado nesta tríade. Alguém mil vezes elevado nos ares 

acima do homem comum. A cultura, conforme se denota dos textos 

constitucionais, é atributo para bem poucos afortunados! Daí seu caráter 

contundente de valoração. Cultura é valor. E digno de quantas genuflexões 

agüente o joelho dos pobres mortais! (PEREIRA, 2008) 
 

No entanto, os artigos 215 e 216 da carta constitucional vigente trouxeram para o 

Estado a obrigação de garantir, além do exercício, o acesso à cultura legitimando a diversidade 

cultural brasileira e suas formas de manifestação, compreendendo cultura como  

 

todo o complexo tradicional de normas de conduta determinadas não pela lei, 

mas pelo costume de tais povos, pelo seu modo de existir (agir), e abrange os 

produtos desta existência (das ações), bem como os valores que conduzem a 

este ou aquele comportamento. Nesta esfera de observação, cultura é 

identificada como um organismo, é o próprio “ser vivente” de que fala 

Frobenius, não correspondente tão-só a certas técnicas específicas, mas a um 

todo social, à própria energia despendida no exercício das aptidões, ao próprio 

ajuste de condutas (PEREIRA, 2008) 

 

Na mesma legislação, no artigo 23 e seus incisos, o enunciador constituinte determinou 

que a proteção e o acesso à cultura são de competência comum às três esferas de poder, e outros 

artigos dispersos na CF 88 deixam claro que “a todos os entes políticos compete legislar 

concorrentemente sobre a matéria e também implantar, harmonicamente, políticas para o setor” 



31 
 

 
 

(FILHO e RIBEIRO, 2008, p. 35), incluindo a sociedade civil e instituições diversas como agentes 

solidários nesse processo, importante passo no exercício da redemocratização. 

Desta forma, tomando de empréstimo a análise da cultura na dimensão antropológica 

de Isaura Botelho,  

na qual a cultura se produz através da interação social dos indivíduos, que 

elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, manejam 

suas identidades e diferenças, estabelecem suas rotinas. Desta forma, cada 

indivíduo constrói “pequenos mundos de sentido”, relacionados a interesses 

específicos e que lhe propiciam uma relativa estabilidade, (BOTELHO, 2016, 

p. 21) 

 

podemos afirmar que o município é a esfera pública privilegiada para propor e executar ações 

que garantam espaços democráticos para expressão da produção simbólica material e imaterial, 

seja individual ou coletiva, bem como que possa possibilitar meios para o consumo e a fruição 

dos mesmos, pois é no convívio da vida urbana que o fenômeno cultural acontece. Não que isso 

diminua ou exima os demais entes federativos de suas obrigações com a área. 

Reforçamos esse pensamento com a afirmativa de Lia Calabre quando declara que “a 

cultura se faz no território” (2018, p.39), pois a cidade é o local dos encontros ou desencontros. 

É nos bairros, nas periferias, nos distritos e comunidades, a partir da construção ou 

ressignificação dos modos de viver e fazer diário, que a cultura se transforma e pulsa. São os 

diversos modos de pensar, são as diversas formas de relações, de construções e afirmações de 

novas identidades, as maneiras de ver, interpretar e de se manifestar no mundo que acontecem 

nas microrelações culturais diárias da cidade. 

O antropólogo Gilberto Velho (1995) também defende uma teoria da cultura a partir 

de um olhar analítico sobre os impactos e os efeitos da cidade moderna metamorfoseada pelo 

avanço capitalista e pela Revolução Industrial, na vida da sociedade e dos indivíduos. Segundo 

Velho, graças ao processo da globalização gerado a partir do século XVIII com a expansão 

marítima europeia, que colocou quase todos os povos das grandes regiões em contato entre si e 

proporcionou a construção de vínculos culturais, econômicos e políticos entre os mesmos, a 

cidade como centro urbano moderno passou a ser o lugar das mudanças das relações sociais e 

das formas de sociabilidade e interação sociocultural. Nas palavras dele, 

 

A grande cidade não só incorpora visões de mundo e estilos de vida díspares 

como está permanentemente produzindo processos de diferenciação. Em 

última análise, ou até como ponto de partida, estará sempre criando novas 

realidades, dentro desse processo. A fragmentação, de um lado, é resultado de 

uma crise e divisão dramáticas de mundos holísticos tradicionais e, de outro, 
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é a multiplicação de experiências e valores até inexistentes em uma ordem 

anterior (VELHO, 1995, p. 232).  

 

A polis do mundo moderno é o locus dos novos arranjos sociais construídos ou 

ressignificados pelos indivíduos a partir da coexistência de diferentes estilos de vida e visões 

de mundo, que são continuamente atravessadas por múltiplos fatores – culturais, sociais, 

econômicos, políticos, tecnológicos -, tornando as relações e as manifestações desses modos de 

viver ainda mais complexas, dinâmicas e diferenciadas. 

Nessa perspectiva, observar política cultural a partir da esfera municipal ganha uma 

conotação de responsabilidade ímpar frente às demais esferas de poder, uma vez que amplia a 

responsabilidade dessa unidade federativa diante da construção de ações que visem ao exercício 

democrático de criação, expressão e fruição artística e cultural. Nas palavras de Isaura Botelho: 

 

Do ponto de vista de minha experiência pessoal, acredito cada vez mais no 

que vem de baixo para cima, o que significa dizer dar de fato atenção ao local, 

na diversidade de desenhos institucionais flexíveis que possam melhor refletir 

a diversidade de atores e de interesses, numa articulação multidisciplinar e 

institucional que reflita a transversalidade da cultura. (BOTELHO, 2018) 
 

Ainda na década de 1980, quando Brasil começou a vivenciar os primeiros ares 

democráticos pós-ditadura militar, os debates sobre as questões culturais ganharam força e 

propostas de políticas culturais começaram a ser elaboradas e executadas, mesmo que sem 

ganhos necessariamente culturais, conforme Botelho destaca. Alguns municípios geridos por 

governos progressistas entre 1989 e 1992, a exemplo de Santo André, Porto Alegre, São 

Bernardo do Campo, compartilharam suas experiências quanto a gestão cultural, que foram 

publicadas pelo Instituto Pólis (FARIA e SOUZA, 1993). 

O caso mais emblemático foi da cidade de São Paulo, tanto pela sua dimensão 

simbólica e territorial, quanto pela sua importância nacional e pelo trabalho desenvolvido pela 

filósofa Marilena Chauí enquanto secretária de cultura durante a gestão de Luiza Erundina 

(1989-1992), a primeira gestão pública de cultura do PT. 

Conforme Chauí (2010), na ausência de uma tradição que pudesse seguir como 

parâmetro, a mesma buscou trabalhos desenvolvidos anteriormente a exemplo de Maria de 

Andrade como referência, além de um levantamento das práticas consolidadas que se recusaria 

a seguir, como o populismo em que o poder público se incumbia de uma missão pedagógica de 

levar a “verdadeira cultura” ao povo e, a onda neoliberal caracterizada pela minimização do 

papel do Estado no plano da cultura, colocando-o como comprador de serviços e conteúdo da 

indústria cultural.  



33 
 

 
 

Ao assumir a pasta da cultura naquele momento, ela deixou claro que  

 

propor uma política cultural supõe decisões mais amplas, definição clara de 

prioridades, planejamento rigoroso dos recursos, sobretudo em tempo de crise 

econômica, quando um órgão público precisa fazer mais com menos. Numa 

perspectiva democrática, as prioridades são claras: trata-se de garantir direitos 

existentes, criar novos direitos e desmontar privilégios (CHAUÍ, 2010, p. 65) 

  

Nessa perspectiva, seu programa de gestão pautou-se por uma política de cidadania 

cultural em que a cultura é compreendida como um direito dos cidadãos e como trabalho de 

criação que deve ser valorizado pelo poder público como produção simbólica da sociedade. O 

direito à cultura ela defendeu ser: 

 

- o direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios culturais 

existentes, seja pela invenção de novos significados culturais; 

- o direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural; 

- o direito de usufruir dos bens da cultura, criando locais e condições de acesso 

aos bens culturais para população; 

- o direito de estar informando sobre os serviços culturais e sobre a 

possibilidade de deles participar ou usufruir; 

- o direito à formação cultural e artística pública e gratuita nas Escolas e 

Oficinas de Cultura do município; 

- o direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e nas humanidades; 

- o direito à informação e à comunicação. (CHAUÍ, 2010, p. 70-71) 

 

 

Depreende-se daí que a política cultural foi apropriada e experimentada como 

mecanismo de ativação de novos processos sociais a partir da garantia de espaços democráticos 

e participativos para as manifestações culturais e seus agentes, reposicionando o papel do órgão 

público na sociedade como um agente ativo na promoção e proteção do direito a cultura, em 

contraponto ao avanço neoliberal que ganhava forças naquele período.  

Essa mesma política também deslocou o conceito de cultura, até então restrito ao 

campo artístico e do entretenimento, para o campo antropológico, e trouxe os princípios da 

descentralização e desconcentração das políticas ao inserir as ações nos bairros e comunidades, 

além de incluir os grupos e movimentos diversos nos debates sobre as decisões do poder 

público.  

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela gestão, especialmente no tocante à 

burocracia e os desentendimentos com os arcabouços jurídicos, ambos despreparados para 

absorção da concepção de cultura e política cultural de forma tão inovadora para a época, essa 

experiência serviu de parâmetro para o amadurecimento sobre o pensamento de gestão cultural 
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para o PT, influenciando, sobremaneira, a construção dos planos de campanha nas disputas 

eleitorais de Lula pela Presidência da República. 

Como complemento desse pensamento, adicionamos que essa visão de uma cultura 

política democrática implementada por Chauí ressignificou a importância do papel da esfera 

municipal no tocante a implementação de políticas públicas, demonstrando o quanto uma 

política cultural que toma como parâmetros as dinâmicas culturais da própria cidade e 

compreende a cultura como fator de transformação político-social e de mentalidades e exercício 

de cidadania tem maiores possibilidades de êxito. 

Essa concepção é corroborada pelo estudioso Victor Vich (2014) ao defender que as 

políticas culturais “podem ser encarregadas de contribuir para a reconstituição da esfera 

pública” ao ”demonstrar a importância do simbólico na estruturação da vida cotidiana e tentar 

modificar formas sedimentadas através das quais interpretamos a realidade social” marcada 

pela estrutura histórica da desigualdade, corrupção e violências de todos os tipos. Ele aponta as 

políticas culturais como importante ferramenta para potencializar a reflexão crítica dos cidadãos 

e a cultura como fator indispensável para a transformação social.  

Em um momento de crise como a que vivenciamos, onde a política é diariamente 

espetacularizada em prol da desistitucionalização dos direitos sociais mais básicos, como o 

direito da expressão de pensamentos, o direito à diversidade e manifestação cultural, um 

trabalho com cultura pode servir como caminho para construir uma nova política, com a 

articulação dos diversos atores sociais, e começar a delinear uma nova ordem social: “uma 

comunidade com melhores laços humanos onde sejamos mais justos diante dos outros e 

certamente mais críticos de nós mesmos” (VICH, 2014). Nesse sentido, a gestão municipal e a 

construção de uma política cultural que paute pela democracia participativa e crítica, que 

desafie os discursos autoritários e possibilite a elaboração de novas narrativas podem contribuir 

na projeção dessa nova ordem. 

 

 

 

  



35 
 

 
 

2. CONQUISTA DO SERTÃO DA RESSACA  

 

Localizada na região do sudoeste da Bahia, com uma população de aproximadamente 

338 885 mil habitantes, segundo recenseamento do IBGE em 2018, Vitória da Conquista é a 

terceira cidade do Estado da Bahia em população, estando atrás apenas de Feira de Santana, 

atualmente com 609 913 habitantes e Salvador, com população estimada em 2.857.3293 

pessoas. 

Com seus mais de 3 mil quilômetros de extensão territorial, o município tem 

localidades rurais distantes mais de 90 km da sede, possui 12 distritos e 284 povoados 

interligados por 2.600 km de estradas vicinais. 

Para melhor visualização, o município é um dos importantes entroncamentos 

rodoviários da Bahia, uma vez que é cortada por diversas rodovias para diferentes direções: 

norte-sul do país (BR-116), Leste-Oeste da Bahia (BA 415) e as estradas que ligam os 

municípios vizinhos – Brumado (BA 262) e Barra do Choça (BA 265). Desta forma, Conquista 

proporciona a interação entre diversas cidade baianas e o norte do Estado de Minas.  

Favorecida pela localização geográfica e processo histórico de formação, Vitória da 

Conquista cresceu urbana e economicamente impulsionado por um forte comércio, aliado à 

produção de café, graças à altitude de quase 1000 metros acima do mar, situando-se na faixa de 

transição de biomas importantes: a oeste com a caatinga e a leste com a mata atlântica. Aliado 

a este fator, as atividades industriais ganharam força a partir da década de 1970, estimulando a 

criação do Centro Industrial dos Imborés4 (1975).  

No entanto, segundo dados fornecidos pela Superintendência de Estudos Econômicos 

e Sociais da Bahia5, o comércio e o setor de serviços reposicionaram a economia de Vitória da 

Conquista, destacando-se saúde6 e educação - especialmente o ensino superior7, atraindo um 

fluxo migratório que muito contribuiu para o crescimento urbano, chegando a um crescimento 

populacional de 19,35% entre os anos de 2001 e 2009 (ALMAS e LONGUINHOS, 2011). 

                                                           
3 Informações site do IBGE/2018. 
4 Segundo Almas, o Distrito Industrial dos Imborés é uma denominação dada para a “aglomeração industrial de 

baixo dinamismo, dentro do município, às margens da BR 116”, que “distancia-se, e muito, da concepção de 

Distrito Industrial observada na literatura sobre aglomerações produtivas” (ALMAS e LONGUINHOS, 2011). 
5 Superintendência De Estudos Econômicos E Sociais Da Bahia. Boletim Produto Interno Bruto dos Municípios 

- Bahia: 2015 – 2016. Salvador, 2018. 
6 Vitória da Conquista é reconhecida como um polo regional de prestação de serviço especializado em saúde, tanto 

na esfera pública quanto na privada. A sua influência regional abrange cerca de 80 municípios de pequeno e médio 

porte das regiões circunvizinhas.   (TEIXEIRA, CF., and SOLLA, JP, 2006) 
7 Atualmente Vitória da Conquista conta com três instituições públicas (UESB, UFBA e IFBA) e diversas da rede 

privada (FAINOR, FTC, UCSal, UNIT, Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade Santo Agostinho, UNIP, 

FASU, UNOPAR, UNIT, UNIcesumar e Faculdade Pitágoras). 
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Atualmente, Conquista ocupa o lugar de 5ª maior economia da Bahia, com participação 

de 2,41% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual, sendo o setor terciário responsável por quase 

70% do PIB municipal8.    

Outro ponto de destaque da cidade é que recorrentemente ela é mencionada, tanto pela 

mídia local quanto pelo poder público municipal, como um celeiro cultural, vez que nomes de 

artistas de envergadura nacional e internacional têm Vitória da Conquista como terra natal, a 

exemplo do cineasta e escritor Glauber Rocha9, bem como do compositor, violonista e cantor 

Elomar Figueira10 ou ainda do pianista e maestro Ricardo Castro11.  

Para além desses nomes contemporâneos, registros históricos do município como os 

de Mozart Tanajura (1992), Aníbal Lopes Viana (1982), além de outras pesquisas nos 

apresentam uma movimentação cultural, datada desde meados de 1910, que abrange 

filarmônicas, grupos teatrais, literatura, cinema, além dos festejos populares como o São João, 

o Carnaval, os Ternos de Reis, entre outros.  

Contudo, antes de darmos continuidade ao aspecto cultural da cidade, ponto chave da 

nossa pesquisa, torna-se imperativo fazer um breve relato sobre os processos que deram a 

formação social e política de Vitória da Conquista, para compreendermos a dinâmica das 

relações que marcaram (ou marcam) essa construção política, econômica, social, e, 

consequentemente, cultural do município. 

 

2.1 Formação Sociopolítica de Vitória da Conquista – algumas curiosidades 

  

O nome da cidade de Vitória da Conquista está diretamente relacionado à vitória 

imposta aos índios Pataxós, Mongoyós e Ymborés, então habitantes do Sertão da Ressaca12, 

pelo Mestre de Campo João da Silva Guimarães, líder da expedição responsável pela ocupação 

                                                           
8 Informações da SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – acesso no site 

http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=305, referente a dados 

de 2016. 
9 Glauber de Andrade Rocha, mais conhecido como Glauber Rocha, nasceu em Vitória da Conquista, 14 de março 

de 1939 e é conhecido como um dos maiores nomes do Cinema Novo. 
10 Elomar Figueira, nasceu em Vitória da Conquista, 21 de dezembro de 1937 e reside até os dias de hoje na sua 

fazenda conhecida como “Casa dos Carneiros”, numa zona rural de Vitória da Conquista. 
11 Nascido no ano de 1964 na cidade de Vitória da Conquista. 
12 Apoiada na pesquisa de Ruy Medeiros, Maria Aparecida de Souza em seu livro A Conquista do Sertão da 

Ressaca: povoamento e posse da terra do interior da Bahia, aponta que a expressão Sertão da Ressaca significava 

uma funda baía de mato baixo, circundada por serra, que corresponde à extensão de terra que se estende do Sul, 

no alto Rio Pardo, até ao norte, no mé dio Rio de Contas. (SOUZA, 2001: 19) 

http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=305
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territorial do interior do sertão e pelo seu capitão-mor, João Gonçalves da Costa, em meados 

do século XVIII.  

Tal fato estava alinhado à empreitada da coroa portuguesa em desbravar o interior da 

colônia através dos bandeirantes, com intuito de encontrar novas jazidas de ouro (já em declínio 

nas Minas Gerais), expandir a pecuária possibilitando o povoamento e a abertura de caminhos 

entre o litoral e o sertão, além de subjugar os “gentios” e destruir quilombos que porventura 

encontrasse no percurso (SOUSA, 2001).  

Ao se retirar para Minas Novas13, o sertanista João da Silva Guimarães delegou ao seu 

capitão-mor, João Gonçalves da Costa, a continuidade da empreitada de busca por ouro na 

região. Porém, 

 

após as frustradas buscas pelo ouro e submetido os índios do Sertão da 

Ressaca, João Gonçalves da Costa fixar-se-ia naquela região, em fins do 

século XVIII, iniciando o processo de fundação do arraial da Conquista e 

tornando-se um grande proprietário de terras e criador de gado, estimulado 

pela privilegiada localização da área (SOUSA, 2001, p. 50) 
 

Segundo Souza, João Gonçalves da Costa ganhou notoriedade junto à Coroa por ser 

um notável conquistador e, especialmente, por empregar extrema violência contra os índios, 

dizimando aldeias inteiras, o que era considerado como “feitos heroicos” e que percorreram o 

imaginário popular do antigo Arraial da Conquista até fins do século XX. 

Documentação atesta que Costa nasceu na cidade de Chaves, Portugal, entre os anos 

de 1717 ou 1719, vindo ainda adolescente para o Brasil e fixando-se na região de Minas Novas. 

As pesquisas comprovam que ele era negro e que, no ano de 1744, sob a patente de capitão, 

fora integrado ao Terço de Henrique Dias, formado por negros forros. A mesma documentação 

nos dá pistas sobre sua origem: 

 

[...] criar de novo o posto de capitão do terço de Henrique Dias [...] capitão de 

gente preta que servirá na conquista e descobrimento do mestre de campo João 

da Silva Guimarães que Vossa Majestade teve por bem criar de novo na pessoa 

de João Gonçalves da Costa: preto forro [...] (APED, apud, IVO, 2004, p. 55) 
 

Sem dúvida, o feito mais conhecido e violentamente marcante do então capitão-mor 

(mais tarde promovido a Coronel de Milícia) foi o massacre dos índios Mongoiós, que ficou 

conhecido como “banquete da morte”, que se deu após uma forjada trégua proposta pelo capitão 

aos índios, convidando os “selvagens” (WIED, 1940, p. 428-429) para um banquete, servindo-

lhes cachaça envenenada. Os que não morreram envenenados, porém, embriagados, foram 

                                                           
13 Atual região de Serro e Araçuaí em Minas Gerais  
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degolados pelos homens sob comando de João Gonçalves. Esse fato foi amplamente difundido 

pela oralidade no Arraial da Conquista, a exemplo do senhor centenário Francisco José Maria 

da Ponte, popularmente conhecido como “Tio Nagô”, que nasceu escravo do João Gonçalves 

da Costa (VIANA, 1982, vol. 1) e que teria presenciado o episódio quando criança.  

Esse fato é considerado o marco da conquista definitiva do Sertão da Ressaca, sendo 

a continuidade da ocupação do referido território sob os índios, aliada à intercessão de Nossa 

Senhora da Vitória, história essa também perpetuada pelo imaginário local, criando assim uma 

justificativa mística em torno da “pacificação” sobre os índios. 

 

O capitão João Gonçalves da Costa, de facão em punho, lutava com muita 

coragem com os selvagens e eis que entre a folhagem surgiu uma índia muito 

diferente das outras, pela beleza fisionômica. O capitão aproxima-se para 

captura-la e a índia corria à sua frente pelo mato (...). Aí, a índia deu a frente 

com o capitão, e ele reconheceu nela a imagem de Nossa Senhora. O capitão 

ficou apavorado, estatelado com a visão, <enfincou o facão no chão, ajoelhou-

se e disse: <aqui levantarei a Vossa Igreja>, e a índia desapareceu. (VIANA, 

1982, p. 15, vol. 1)  

 

A Igreja Matriz está localizada na atual Praça Tancredo Neves, centro da cidade de 

Vitória da Conquista. 

Imagem 1 – Fotografia datada de 1925 da Igreja Matriz, autoria desconhecida.  

Fonte: https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com 

https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com/
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Tal história faz parte da construção da memória social da cidade e foi difundida por 

gerações, tanto pela oralidade quanto pelas escolas, pelos escritos e pelas crônicas e 

fundamentou a toponímia da cidade: a vitória dos bandeirantes sobre os selvagens; e a conquista 

da região pacificada – Vitória da Conquista, o lugar da civilização à custa do sangue indígena 

e negro14. 

Na contramão desse imaginário, trabalhos mais recentes como de Sousa (2001), Santos 

(2007) e Oliveira (2012), demonstram que os embates entre os “conquistadores” e indígenas 

foram-se acirrando à medida que as fazendas de gado foram-se ampliando e se consolidando 

quanto criação extensiva, encontrando, no caminho, as aldeias e sua economia de subsistência. 

João Gonçalves da Costa se tornou um dos maiores latifundiários do interior da Bahia 

e proprietário de uma grande quantidade de cabeças de gados (Sousa, 2001). Somado a este 

fator, ele foi o responsável pela abertura de estradas que favoreceram a ligação do litoral 

(Ilhéus) e o referido Sertão da Ressaca. Tal projeto rompeu o isolamento entre as terras 

conquistadas e o litoral da capitania e, associado ao fato de ser um “exímio” conquistador de 

índios, atendendo assim aos interesses expansionistas da Coroa Portuguesa. 

Desta forma, o povoado se tornou um ponto de encontro e passagem obrigatória de 

comerciantes e senhores de gado, além de abrigar uma agricultura rudimentar destinada à 

alimentação da população local. Esse fluxo contínuo comercial proporcionou um crescimento 

econômico e demográfico, elevando o Arraial ao status de Vila no ano de 1840, sendo o 

povoado rebatizado de Imperial Vila da Vitória. Segundo Sousa, “muito mais participante do 

que a princípio se pensava, esses fatores contribuíram para redesenhar o mapa econômico 

daquelas localidades e, por extensão, da Capitania da Bahia” (2001, p. 57). 

 

2.2 Os contornos familiares e o mando político 

 

Em reconhecimento pelos grandes feitos e vitórias obtidas sobre os índios, Dom João 

“doou-lhe todo o terreno de caatingas, menos o do mato de cipó, que havia conhecido o valor 

de seu braço ou de seu facão” (VIANA, 1982, p. 68, vol. 1). Essas terras foram deixadas aos 

herdeiros de João Gonçalves da Costa, por meio de testamentos e inventários, conforme 

                                                           
14 Sousa (2001, p. 53) apresenta um trecho de uma carta do João Gonçalves enviada aos governadores, sobre a 

presença de escravos fugitivos nas aldeias indígenas locais e que por esta razão não teria feito acordo de paz. Isso 

prova que a violenta perseguição se estendia aos negros (quilombolas ou aldeias indígenas). 
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descrição por Viana (1982, p. 69), dando início à formação dos núcleos familiares e seus 

domínios econômicos e de mando político local.  

De acordo Sousa (2001), ao que tudo indica, João Gonçalves da Costa não teria sido 

uma figura que tivesse adentrado no processo da política local, ficando quase que 

exclusivamente dedicado às atividades de expansionismo territorial para a Coroa. Contudo, a 

mesma situação não se aplica aos seus descendentes, tendo seu filho – Antônio Dias de Miranda 

– ocupado o cargo de Juiz de Paz do arraial da Conquista. Mais tarde, o marido de sua neta – 

Luiz Fernandes de Oliveira - também ocuparia esse e posteriormente seria o 1º presidente da 

câmara municipal da Imperial Vila da Vitória. 

Por ocasião da sua passagem pelo Sertão da Ressaca entre os anos de 1815 a 1817, o 

Príncipe Maximiliano de Wied Neuwied relata seu encontro com Miranda como o primeiro 

personagem com quem ele teve contato. Narra ainda, com entusiasmo, seu encontro com o 

Coronel João Gonçalves da Costa, pois já conhecia seus feitos de homem desbravador, 

responsável pelas primeiras “estradas praticáveis no sertão e que combateu os índios de todas 

as bandas” (WIED, 1940, p. 428). 

Percebe-se que o legado estabelecido pela família Gonçalves da Costa abrange a 

economia e relações sociais da região e se estendeu às práticas políticas que influenciaram a 

condução da Imperial Vila da Vitória e posterior cidade de Vitória da Conquista. É um legado 

simbólico, marcado por uma política violenta, conservadora e autoritária (IVO, 2004). 

A pesquisadora Isnara Pereira Ivo assegura que as famílias Ferraz de Araújo, Oliveira 

Freitas, Lopes Moitinho e Fernandes de Oliveira eram os detentores de diversos postos do poder 

local, e que todas elas vinham do mesmo tronco, o patriarca capitão-mor João Gonçalves da 

Costa. Ivo revela ainda que, 

 

Da conquista e reocupação, resultaram a posse e o controle dos órgãos 

públicos por essas famílias, que eram representadas no legislativo, no 

executivo local, na justiça, enfim, em todas as instâncias de gerência da 

administração pública local. (...). Além de administradores locais, os membros 

dessas famílias foram, também, atores das diversas formas de manifestação 

do mandonismo (IVO, 2004, p. 22)   

  

Embora a endogamia fosse usada como ferramenta de controle e contenção política e 

econômica, isso não impediu os conflitos entre famílias pela disputa por terras, ou pelo controle 

nas esferas executivas, legislativas ou jurídicas, sendo o mandonismo a característica marcante 

das práticas sócio-políticas de então.  
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Várias foram as lutas que eclodiram entre as famílias e que marcaram a história da 

região, como, por exemplo, a que ocorreu no ano de 1895 envolvendo as famílias da viúva 

Lourença de Oliveira Freitas e do Coronel Domingos Ferraz de Araújo, proprietário da Fazenda 

Tamanduá. Apesar de terem laços de parentescos, resultou no brutal assassinato de mais de 

vinte pessoas da família do Coronel e que ficou conhecido como a Tragédia do Tamanduá (IVO, 

2004). Outra disputa que também ocorreu entre parentes pelo poder local envolveu a família do 

coronel Emiliano Moreira de Andrade e do Coronel José Fernandes de Oliveira Gugé, e que 

ficou conhecida como luta entre “Meletes e Peduros”, se deu no ano de 1919 e envolveu duas 

facções dos mandatários locais: o Coronel Gugé, representante do grupo político denominado 

“peduros”, e os “meletes”, grupo de oposição, chefiado pelos coronéis Pompílio Nunes e 

Manoel Emiliano Moreira de Andrade. Essa disputa foi encerrada com assinatura de um acordo 

de paz (IVO, 2004).  

O que tem em comum nos dois episódios é a mobilização de toda a sociedade a partir 

da “extrapolação dos limites que separam as instâncias públicas das estruturas do mundo 

privado, característica marcante da história política brasileira desde os tempos coloniais” (IVO, 

2004, p. 219), sendo as disputas pessoais e/ou políticas encenadas em espaços públicos como 

ruas, praças, câmara, igrejas, e com uso de muita violência. Não havia limites no uso das 

instituições públicas para alcançar os fins desejados, uma vez que essas famílias representavam 

e controlavam essas instâncias. 

 Ivo (2004) aponta que o mandonismo local como característica política era um reflexo 

da estrutura-administrativa do Estado Imperial que “promoveu o amesquinhamento dos 

organismos da administração local, tutelando-os em benefício das províncias, fazendo deles 

centro de barganha política” (IVO, 2004, p. 74). 

De acordo com Renata Ferreira de Oliveira (2012) e com João Diogenes Ferreira dos 

Santos (2007), o curso político da Imperial Vila da Vitória seguiu com a disputa e alternância 

entre esses núcleos familiares15, todos aparentados entre si e que naturalmente pertenciam ao 

mesmo grupo social, perpetuando uma governança distante da população, que era subjugada de 

forma autoritária e clientelista. 

Essa situação política só começou a criar novos contornos com a instauração do Estado 

Novo, pois novos elementos adentraram a realidade social, afetando diretamente as disputas do 

comando local. Novos atores sociais sugiram a partir do processo migratório que se deu com a 

                                                           
15 Os troncos familiares mais importantes oriundos dos Gonçalves da Costa foram Fernandes de Oliveira, Oliveira 

Freitas, Santos Silva, Lopes Moitinho, Gusmão e Ferraz, e estes nomes permearão toda a história política e social 

da cidade, permanecendo em importantes cargos representativos local, até os dias de hoje. 
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construção da Rodovia Rio-Bahia na década de 194016, vindo a desenvolver o comércio local e 

auxiliar na expansão da malha urbana. Mozart Tanajura nos esclarece que: 

 

As disputas políticas já não se fazem apenas em torno das famílias dos 

coronéis. Surgem novos fatos sociais com a vinda de novos personagens: os 

migrantes que começam aparecer como força expressiva na comunidade no 

seu desenvolvimento sócio-cultural. (...) O núcleo urbano não para de crescer 

e seu contingente populacional, antes menor que da zona rural, vai-se 

aproximando dessa pelas constantes migrações (TANAJURA, 1992, p. 74). 

 

A construção da BR Rio-Bahia sedimentava a comunicação entre o Nordeste e o 

Sudeste, e isso trouxe um fluxo contínuo e considerável de famílias que fugiam da seca e das 

disputas pela posse de terras promovidas pelos grandes latifundiários. Em busca de uma vida 

melhor, esses migrantes encontraram, em Vitória da Conquista, um lugar propício para se 

instalarem.   

Desta forma, tem início uma reconfiguração das relações sociais, culturais e 

econômicas na cidade. Na política, não poderia ser diferente; afinal os migrantes não estavam 

submetidos ao mandonismo local, não possuíam nenhuma relação de favor com as famílias e 

coronéis da época.  

Contudo, buscando se readequarem às novas configurações políticas e sociais vigentes 

nos planos estadual e federal, as famílias dominantes se reorganizaram em partidos e alianças. 

Campanhas eleitorais baseadas em trocas de favores e promessas de melhorias, de forma a se 

manterem no poder, como foi o caso do prefeito Gerson Gusmão Sales (1951-1955), que passou 

a ser correligionário do então governador Régis Pacheco, após este intervir no julgamento de 

Gerson Sales, sob acusação de assassinato. A intervenção resultou na absolvição do réu 

(MIRANDA, apud, SANTOS, 2007, p. 155).  São as relações de favor e personalismos 

estabelecidas no âmbito da política e no trato da coisa pública, possibilitando a manutenção de 

um status quo. 

 

2.3 O Carlismo e os Novos Sujeitos Políticos de Vitória da Conquista 

 

As eleições de 1962 no município de Vitória da Conquista foram marcadas pela 

polarização e acirramento dos ânimos entre os grupos dominantes, sendo José Fernandes Pedral 

                                                           
16 A Rio-Bahia começou a ser construído na década de 40 sob o governo de Getúlio Vargas, e só foi concluída em 

1963, no governo de João Goulart. 
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Sampaio eleito como prefeito pelo PSD (Partido Social Democrático) com apoio do MTR 

(Movimento Trabalhador Renovador).  

Pedral Sampaio era neto do coronel José Fernandes de Oliveira, o poderoso Coronel 

Gugé, também líder político por quase 20 anos. Mas, apesar de ser descendente do coronelismo, 

Pedral Sampaio e seu grupo político defendiam propostas reformistas que se distanciavam do 

mandonismo exclusivista familiar. 

Sua campanha foi construída a partir de 1958 quando perdeu as eleições para o 

udenista Gerson Sales, e foi pautada na organização de sindicatos, de associações de bairros, 

na aproximação e envolvimento dos grêmios estudantis, com a aproximação da zona rural e dos 

grupos de assistência social. Ou seja, pela primeira vez, a sociedade era envolvida num debate 

político e com propostas de base para a cidade: esgotamento sanitário, luz elétrica, estradas – 

algo inédito para Vitória da Conquista. 

O ex-prefeito Pedral Sampaio era favorável às reformas de base propostas pelo então 

presidente João Goulart e, conforme Santos, 

 

tinha ligações com o governo federal, por intermédio do político baiano 

Waldir Pires, que era consultor geral da República. Tal relação possibilitou 

conseguir recursos destinados ao abastecimento de água no município, além 

de acelerar a conclusão das obras da BR 116, a rodovia Rio – Bahia, cuja 

inauguração aconteceu quando o então presidente visitou a cidade (SANTOS, 

2007, p. 166). 

 

Contrários às reformas de Jango, os antigos mandatários da cidade, representados nos 

grupos da UDN e do PTB, se uniram na Câmara de Vereadores contra o prefeito e seus 

representantes, e aproveitaram o desencadeamento do golpe de Estado no dia 31 de março de 

1964, para enviarem ao governador do Estado, Lomanto Junior, uma lista contendo os nomes 

daqueles que eram contrários ao novo governo, entre eles, José Pedral Sampaio. Junto com 

várias personalidades da cidade ligadas ao então prefeito, Pedral Sampaio foi preso e teve seus 

direitos políticos cassados por dez anos. 

Nesse momento, segundo Fernandes (2008) e Santos (2007) a Bahia assiste à 

consolidação do “carlismo”17 no cenário político. Antônio Carlos Magalhães (ACM) assume a 

prefeitura de Salvador (1967-1970); logo em seguida, torna-se governador (1971-1975), recebe 

                                                           
17 Carlismo foi o termo usado para designar o grupo de políticos baianos liderados por Antônio Carlos Magalhães 

(ACM). Este exerceu diversos cargos políticos durante sua trajetória política, tornando-se sem dúvida a mais 

importante e personalidade política do estado da Bahia. Seu poder se estendia a quase todos os 417 municípios do 

interior baiano, além de muitos deputados federais, mídia, controle sobre o Tribunal de Contas, Legislativo e até 

Judiciário. Ele e seus aliados estiveram à frente do governo do Estado da Bahia desde a década de 1970 até 2006, 

com algumas poucas interrupções.  
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a presidência da Eletrobrás (1975 a 1979) e volta a ser governador (1979-1983). Desta forma, 

ACM costurou relações de clientelismo, solidificando um comportamento político, social e 

econômico conservador entre as classes dominantes, cujo maior objetivo era a “manutenção da 

ordem, com a finalidade de garantir a permanência do mandonismo local numa realidade 

modernizante” (SANTOS, 2007, p. 169). 

No decorrer da lenta abertura política brasileira, José Pedral Sampaio, que nesse 

período era filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) baiano, liderado 

por Waldir Pires, vence, pela segunda vez, as eleições de 1982, cumprindo o mandato até o 

final de 1988, tendo um interstício no ano de 1987 quando assumiu a Secretaria Estadual dos 

Transportes. No ano de 1993, Pedral Sampaio assumiu seu terceiro mandato, porém numa 

configuração política estadual bem distinta da década de 64, pois o comando político, judiciário, 

legislativo, midiático e até empresarial baiano estava nas mãos de ACM. 

Entre os anos de 1985-1990, ACM assumiu a pasta das Comunicações durante o 

governo Sarney, após seu candidato, Josapha Marinho, perder as eleições estaduais para Waldir 

Pires. Contudo, sua influência parlamentar aumentou vertiginosamente, pois ele usou as 

concessões estatais de rádio e televisão como moeda de troca pa\ra acordos políticos. Sobre 

esse aspecto, Antônio Albino Rubim elucida que 

 

(...)sob o comando de ACM, o ministério sofre uma significativa guinada. De 

um ministério encarado como quase técnico, sempre ocupado, desde que foi 

criado em 1967, por militares ou técnicos, ele passa a ser orientado por uma 

visão eminentemente política. Tal diretriz se expressa seja no papel de 

articulação que começa a desempenhar, seja por conceber as concessões, não 

só na perspectiva de uma relação de apadrinhamento como então acontece, 

mas como uma preciosa moeda de negociação no jogo político. O valor dessa 

moeda está alicerçado na percepção, fina e simultaneamente perversa, do 

poder de intervenção política inscrito na mídia contemporânea e na sua 

possibilidade de manipulação, ensejado pelo controle de concessão (RUBIM, 

2001) 

 

Rubim acrescenta que o uso estratégico da midiática-política por parte de ACM 

proporcionou uma atualização no seu fazer político coercitivo de controle e domínio, de forma 

a criar a imagem de comando de um líder/pai da família baiana, e assim se adequar às novas 

relações do cotidiano político contemporâneo, porém, mantendo seu caráter conservador e 

autoritário. 

Assim, a programação da TV Bahia, inaugurada ainda no de 1985 na cidade de 

Salvador e que passou a retransmitir a Globo, ocupando o lugar de líder de audiência, estava 

voltada para o fortalecimento da imagem da família ACM e para a associação da imagem da 
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Bahia ao discurso da baianidade18. A partir de 1987, é que o interior começa a receber 

emissoras, sendo a TV Sudoeste inaugurada em Vitória da Conquista no ano de 199019. 

Desta forma, com um aparato midiático sob controle e com fracasso do governo Waldir 

Pires/Nilo Coelho, ACM retorna ao governo do Estado da Bahia em 1991, mais fortalecido, 

exercendo controle sobre quase todos os municípios do interior baiano, e sobre as estruturas 

estaduais – legislativo, judiciário e Tribunal de Contas –, importantes máquinas para domínio 

ou destruição dos seus opositores. 

Segundo entrevista concedida pelo próprio Pedral Sampaio ao Dantas Neto e transcrita 

na pesquisa de Santos, Vitória da Conquista passava por uma situação econômica muito difícil: 

o café estava em declínio, a gestão de Waldir Pires, seguido de Nilo Coelho não atingiu as 

expectativas de Pedral no sentido de executar, no município, os projetos inicialmente propostos 

(a exemplo do Hospital Geral de Vitória da Conquista), uma vez que o governo federal (Sarney 

à época) não destinava verbas para a Bahia e a cidade não tinha como caminhar sem ajuda do 

governo do Estado.  

Seguindo o raciocínio de Santos, 

 

Como se percebe, os cargos políticos, sejam estaduais ou federais, e os 

recursos do Tesouro do Estado e da União eram moedas correntes nas relações 

entre os políticos. Além disso, as instâncias jurídicas no Estado serviam como 

instrumento de coação, principalmente o Tribunal de Contas, quando 

fiscalizava os gastos das prefeituras e das legislaturas municipais. Criou-se 

uma rede de favores entre o governo e os líderes locais (SANTOS, 2007, p. 

174).  

  

Ainda de acordo com o pensamento de Santos, Pedral Sampaio acreditava precisar do 

apoio do governo do Estado para governar o município. Desta forma, aceitou uma aliança com 

ACM, que, segundo o mesmo, “era uma aliança administrativa e não política” (SAMPAIO, 

apud, SANTOS, 2007, p. 174). Contudo, ao contrário do que Pedral esperava, a aliança não se 

converteu em recursos públicos e de infraestrutura para o município, e vivenciou uma crise 

                                                           
18 O conceito de baianidade é muito complexo e fugiria ao objeto deste trabalho. Muitos antropólogos, sociólogos, 

historiadores e cientistas sociais baianos já discorreram várias opiniões sobre o que é a baianidade. Contudo, 

afunilando para o que abrange essa pesquisa e, mesmo assim, de forma muito sintética, podemos olhar pela 

perspectiva de ser parte de um discurso em torno do texto identitário que foi apropriado pelo discurso oficial do 

poder público do Estado baiano, desde a década de 70, suas políticas estaduais de cultura e turismo, constituindo-

se, por sua vez, numa poderosa estratégia de construção da representação da diferença como motivação para o 

consumo turístico, cultural e de entretenimento. (VIEIRA, 2004, p. 112).  
19 A Rede Bahia de Comunicações ainda é composta pelas: TV Subaé (Feira de Santana), a TV Santa Cruz 

(Itabuna) e a TV Norte (Juazeiro), TV Oeste (Barreiras), TV Sul Bahia (Teixeira de Freitas), além de jornais e 

rádios. Para maiores informações, veja o site: www.redebahia.com.br  

http://www.redebahia.com.br/
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financeira e política que levou ao atraso de salários dos servidores municipais, à inadimplência 

junto aos fornecedores locais, a restrição dos serviços básicos como limpeza pública.   

Aliada a essa situação de precariedade pública, por causa do acordo com ACM, Pedral 

perdeu boa parte da sua base política, e procurou criar um novo grupo o que o enfraqueceu mais 

ainda. Diante do quadro generalizado de insatisfação política e de calamidade pública, greves 

e manifestações se tornaram constantes. Naquele momento, a união dos partidos oposicionistas 

(PT, PCdoB, PSB, PV, PDT e PSDB) ao governo do estado a fim de conquistar o poder 

executivo local, surge como um caminho natural por parte da população local. 

Nesse contexto, em 1996, o Partido dos Trabalhadores, tendo Guilherme Menezes 

como prefeito, vence o candidato e ex-prefeito Carlos Murilo Pimentel Mármore, do PL, com 

59,749% dos votos válidos20, tendo forte apoio e vínculo com sindicatos locais, associações de 

bairros, ONGs, movimentos estudantis, rompendo com o “carlismo”, bem como quebrando a 

histórica sucessão das famílias mandonistas no Poder Executivo e adotando uma gestão pautada 

na participação popular, tendo as áreas da saúde, educação, infraestrutura urbana e 

desenvolvimento social como prioridades de trabalho. 

 

2.4 Aspectos culturais de Vitória da Conquista 

 

O professor e escritor Mozart Tanajura (1992), autor do livro História de Conquista – 

Crônica de uma Cidade, abre o capítulo “Aspectos Culturais” com uma afirmativa bem 

instigante: “A expansão econômica e urbana não acompanhou o desenvolvimento cultural da 

cidade. Antes regrediu sob certos aspectos gerais” (1992, p. 103). Isso porque, de acordo os 

registros levantados pelo referido autor, já havia uma movimentação cultural do município 

antes de 1910, data inaugural da imprensa e do primeiro jornal local. 

Esse movimento se traduzia, comumente, sob a forma de teatro e expressão 

literária, promovidos pelas diversas entidades culturais que foram surgindo, 

na comunidade conquistense, durante a sua fase embrionária em busca da 

expressão urbana. Também representou papel de destaque nesse movimento 

cultural a presença das filarmônicas, que foram a vida e a alma da cidade 

naquele período de transição entre a estagnação e o desenvolvimento 

(TANAJURA, 1992, p. 103) 

 

                                                           
20 Dados do TSE, disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/resultados-das-

eleicoes. Acesso em: 12, jul, 2019. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/resultados-das-eleicoes
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/resultados-das-eleicoes
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Movimentos culturais representados, à época, pelos grêmios, filarmônicas, cinema, 

movimento literário, além dos tradicionais festejos juninos, carnavalescos e de reisados, faziam 

parte do cotidiano artístico cultural da cidade. 

Os registros históricos de Vitória da Conquista realizados por Aníbal Lopes Viana 

(1982), trazem relatos datados da Vila Imperial da Vitória de que, “em 1847 [...] um grupo de 

músicos que tocou na marcha fúnebre nos funerais da célebre mulher conquistense Faustina 

Gonçalves da Costa” (VIANA, 1982, p. 668, v.02). Viana descreve que, nesta mesma época, 

surge a primeira Filarmônica regida pelo professor Ernesto Dantas Barbosa. Apesar de Viana 

não dar maior precisão, o mesmo relata que a referida filarmônica durou poucos anos, surgindo 

a segunda logo em seguida à extinção da primeira, que também não durou muito tempo por 

brigas políticas. Com a obstinação do mesmo professor Ernesto Dantas Barbosa, não demorou 

muito para que a terceira filarmônica fosse formada, com quase todos os músicos dos dois 

grupos anteriores.  

A mesma pesquisa nos mostra o empenho das pessoas em manter e participar das 

filarmônicas. Essa última filarmônica mencionada, por exemplo, tinha como sede para os 

encontros e ensaios, a casa do regente que morava na fazenda Jequitibá, a 24 quilômetros da 

cidade. Aliás, foi um dos motivos para sua dissolução. Contudo, os registros das filarmônicas 

continuam: Filarmônica Aurora Fraternal (1909 até meados de 1915); Sociedade Filarmônica 

Vitória Conquistense (1910 até pouco depois de 1919); Filarmônica Santa Cecília (1925 até 

1931); Sociedade Filarmônica Conquista Lira (1940 até 1945) e a Sociedade Lítero Musical de 

Vitória da Conquista, que deu nome à Filarmônica Maestro Vasconcelos (1963).  

 
Imagem 2 - Filarmônica Aurora, em 1909. 

Fonte: https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com/category/anos-00-1909/ 

 

https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com/category/anos-00-1909/
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Quase todas as filarmônicas tiveram sua extinção devido a dificuldades financeiras ou 

brigas (literalmente) político-partidárias, a exemplo do que aconteceu com a Sociedade 

Filarmônica Conquista Lira que, em novembro de 1945, animava um comício na praça da 

cidade que terminou em conflito entre os partidários da União Democrática Nacional (UDN) e 

do Partido Social Democrático (PSD), quando os instrumentos musicais serviram como “armas 

de ataque e defesa. Houve gente de cabeça quebrada, correrias, e o resultado foi muitos 

instrumentos danificados” (VIANA, 1982, v. 02, p. 671).  

Atenção especial deve ser dada à última filarmônica mencionada – Maestro 

Vasconcelos. Da mesma forma que as demais, a sua fundação, organização e compra de 

instrumentos aconteceram a partir da agremiação de pessoas da sociedade civil. No entanto, 

seguindo o mesmo percurso de quase todas as outras, não teve condições e recursos para 

continuar suas atividades. Em assembleia geral, seus associados decidiram transferir a referida 

sociedade para o poder público municipal, doando inclusive os instrumentos e todo seu acervo 

no ano de 1977. A partir desse momento, a Prefeitura local passava a ter uma filarmônica oficial. 

Um ponto importante a ser destacado é que as fundações dessas sociedades musicais 

partiram de pessoas consideradas influentes e de destaque social na cidade. Essa informação é 

reforçada por Blanco (2006, p. 489-490), conforme citado por Carneiro (2015), 

 

Fundadas no princípio da função social e comunitária, frequentemente 

sustentadas por personalidades locais abastadas (coronéis, fazendeiros, 

comerciantes, etc.), geralmente escolhidos independente até que a sua 

sustentação não fosse mais possível – pelo empobrecimento ou afastamento 

das aristocracias locais (2015, p. 97). 

 

Outra linguagem artística muito forte na história do município conquistense e que foi 

responsável por importantes ações culturais e educacionais na cidade foi o teatro. À época, o 

teatro se organizava em grêmios literários. Mais uma vez quem nos traz o primeiro registro é 

Viana, mencionando a fundação do Grêmio Lítero Dramático Conquistense no ano de 1911, o 

que foi inclusive noticiado no semanário “A Conquista”. Embora, “tendo levado à cena 

representações dramáticas” (VIANA, 1982, v. 02, p. 635), durou apenas dois anos. 

Mas, segundo Tanajura,  

 

foi a criação do Grêmio Ruy Barbosa, Grêmio Dramático União e do Grêmio 

Castro Alves que nutriram na população o hábito pelo teatro e pela cultura 

literária, propiciando o surgimento de grupos teatrais, manifestações artísticas 

e o aparecimento dos primeiro homens de letras da cidade (TANAJURA, 

1992, p. 104). 
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O Grêmio Ruy Barbosa surge no ano de 1918, tendo jornalistas e professores como 

fundadores-integrantes e atuou de forma marcante na cidade com jornadas culturais que 

incluíam palestras de caráter literário e científico. Apesar da sua atuação, que encontra no jornal 

“A Palavra” apoio para divulgação das ações, o grupo encerra suas atividades no mesmo ano. 

No ano seguinte, surge o Grêmio Dramático União que também tem uma vida muito 

curta, mas intensa, realizando duas apresentações teatrais noticiadas pelo jornal “A Palavra”. 

Ainda em 1919, o Dramático União dá lugar para o Grêmio Dramático Castro Alves, que, mais 

bem constituído, conseguiu ter uma caminhada mais longa. 

Sua formação também contava com jornalistas, professores, poetas e pessoas de 

influência social na cidade, de forma que “a linguagem do artista passou a integrar à vida 

intelectual da cidade” (TANAJURA, 1992, p. 105). Esse grupo possuía sede própria, adquirido 

por um membro, onde faziam apresentações e demais atividades; possuía uma biblioteca com 

cerca de mil volumes e uma revista chamada “A Ribalta”. 

Para uma cidade do interior baiano no início do século XX, Vitória da Conquista era 

um destaque pela sua potência cultural, especialmente nas artes cênicas. 

 

Poucas cidades no Sertão conhecem o teatro à exceção de uma ou outra que 

praticava o pastoril, uma espécie de representação teatral levada em cena por 

ocasião das festas de Natal, Ano Bom e Reis.  

[...] 

Fora do Baile Partoril, poucas cidades sertanejas conhecem o teatro na antiga 

época dos dramas emocionantes ou das comédias chistosas de Martins Pensa 

e Arthur de Azevedo. Das poucas, Conquista se destacou com boas exibições 

teatrais, patrocinadas pelos grêmios Castro Alves e Arthur de Azevedo. 
(TANAJURA, 1992, p. 105) 
 

Conforme registro de Viana, o Grêmio Castro Alves atuou até o ano de 194921. Durante 

esse período, recebeu diversas trupes que passaram por Vitória da Conquista, que circulavam 

pelo país com apresentações itinerantes. Tem-se registro da presença de nomes importantes da 

cena do teatro nacional como a Companhia de Teatro Moderno de Barreto Júnior, tendo, no 

elenco, Ismênia Santos e Procópio Ferreira. Verdadeiro privilégio para a cidade. 

                                                           
21 Infelizmente, a pesquisadora encontrou discordância sobre essa data. Viana afirma a data de 1949, enquanto que 

Tanajura menciona 1928. Não encontramos outros registros na cidade que pudessem desfazer essa dúvida. 
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Imagem 3: Grêmio Castro Alves. No primeiro andar, o grêmio. No auditório térreo, o Cine Ritz 

Fonte: https://fotosdevitoriadaconquista.files.wordpress.com/2013/07/50-digitalizar0058.jpg 

 

No decurso da década de 1960, com a deflagração do golpe militar, tem-se nota de que 

grupos de teatros foram formados na cidade, a exemplo da Associação Conquistense de Teatro 

Amador (Acta) e a União Teatral de Amadores Montes Negros (Autam), com intuito de debater 

sobre o assunto, especialmente sobre as prisões políticas que logo começaram acontecer pelo 

país, atingindo inclusive o município. 

Mais tarde, esses dois grupos se uniram, formando o grupo Tesco – Teatro do 

Estudante Conquistense, trazendo, para a cena textos de Ariano Suassuna, Pedro Bloc, Maria 

Clara Machado, João Cabral de Melo e outros. 

https://fotosdevitoriadaconquista.files.wordpress.com/2013/07/50-digitalizar0058.jpg
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No ano 1972, surgiu o Grupo Avante Época, formado por jovens estudantes e atores 

locais, tendo o poeta Carlos Jehovah Leite à frente das atividades. Foi um grupo de grande 

influência cultural e política da cidade, sendo o primeiro a ter espetáculo (Transe, de Ronald 

Radde) premiado na capital baiana22 e a ter reconhecimento de utilidade pública pela lei 

municipal nº 234 de 20 de novembro de 1981. O mesmo grupo apresentou, no ano de 1976, “Os 

Fuzis da Senhora Tereza Carrar” do teatrólogo alemão Bertold Brecht, um desafio em pleno 

regime de exceção. Em 1992 o Avante Época já estava sob a direção do ator Avanilton Carneiro, 

com muitas oficinas para jovens, especialmente nas áreas periféricas da cidade, porém com 

poucas montagens. A última apresentação do grupo, sob a direção de Avanilton, foi em 2012. 

Diversos outros grupos marcaram o final do século XX e início do século XXI, 

compostos por jovens estudantes, secundaristas ou até mesmo ligados a Universidade Estadual 

do Sudoesta da Bahia (UESB) e que proporcionaram uma dinâmica na cidade: Companhia de 

Teatro Mary Marie (1990), Grupo de Teatro da UESB, mais tarde após desligamento com a 

instituição (2001) passa a se chamar Grupo Caçuá de Teatro, Cia. Pafatac de Teatro (2000), 

Companhia Operakata de Teatro (2003), entre outros. 

Todo esse histórico do movimento do teatro local impulsionou a realização do 

Primeiro Congresso de Centros Culturais do São Francisco entre os dias 12 e 15 de outubro de 

1956. O município sediou o encontro que contou com a presença de pessoas de várias partes do 

Estado e do país, terminando, ao que tudo indica, com a promessa política de construção de 

centros culturais que não foram cumpridas. 

 

Em ligeiras palavras, S. Excia., o Sr. Prefeito interino encerrou a sessão [...]. 

A estas horas, estão satisfeitos o Sr. Juvenal Oliveira e companheiros pela 

fundação do <Centro Cultural> local, bem como pela realização vitoriosa do 

I Congresso da Federação de Centros Culturais do São Francisco. 

[...] 

Nota: Tanto o “Centro Cultural José de Sá Nunes” como o “Centro Cultural 

de Conquista”, não tiveram vida, ficando somente na fundação. (VIANA, 

1982, v. 02, p.641)   
 

Vitória da Conquista só viria a ter um espaço oficial dedicado ao teatro no ano de 1982, 

na gestão do então prefeito Raul Ferraz. O Teatro Municipal Carlos Jehovah foi inaugurado a 

partir da adaptação de um pequeno espaço integrante do Mercado de Artesanato localizado no 

centro da cidade, no formato de arena para no máximo 100 pessoas e sem nenhuma estrutura 

de iluminação cênica adequada ou som. 

                                                           
22 Ganhou prêmio de melhor espetáculo no primeiro Festival de Teatro Amador, em Salvador no ano de 1975. 
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Só em 1987, é que Vitória da Conquista recebe um espaço público cultural por parte 

do Estado, o Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, cuja sala principal comportava 400 

pessoas23, além de foyer, salas multiuso e uma concha acústica. Mas, segundo Tanajura, 

também não contava com estrutura técnica adequada para as apresentações. 

O cinema também marcou a vida e a memória de muitos conquistenses. Funcionando 

de forma improvisada num galpão coberto de palha de coqueiro e com projetor manual que 

tinha como fonte de energia um gerador à base de carboreto, o primeiro cinema de que se tem 

notícia na cidade é datado de 1912.  

Não muito diferente deste, em 1917 o município registra o segundo cinema, de nome 

Jurandir, também funcionando de forma improvisada num terreno murado, coberto com palha 

e com cadeiras trazidas pela população. Este foi vendido, passando a se chamar Cine Iris e 

passou a funcionar numa casa adaptada, a mesma que, posteriormente, passou a ser a sede do 

Grêmio Castro Alves e depois virou o Cine Conquista, Cine Castro Alves e Rádio Clube FM. 

A partir de então, vários outros cinemas surgiram (Cine Lux, Cine Teatro Conquista, 

Ideal, Odeon Cinema). Na década de 1970, Vitória da Conquista chegou a ter cinco salas de 

cinema – Riviera, Eldorado, Trianom, Glória e Madrigal – funcionando simultaneamente, 

contando com grande público e localizados uns na zona leste, outros no lado oeste da cidade. 

Todos esses espaços fecharam e a maioria virou igreja evangélica, e outros viraram pontos 

comerciais. 

Imagem 4 – Cine Eldorado   Imagem 5 – Cine Conquista 

Fonte: https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com 

 

Segundo a pesquisadora Cristina Leilane Azevedo Fernandes, os jornais que 

circulavam na cidade tanto anunciavam os filmes que seriam exibidos, quanto possuíam uma 

                                                           
23 No ano de 2013 o referido Centro de Cultura sofreu intervenção do Ministério Público e ficou interditado para 

reformas durante cinco anos. Após sua reforma e reabertura para adequações às nossas exigências de segurança, o 

espaço da sala principal passou a comportar 305 cadeiras fixas, podendo ampliar esse número para até 410.  

https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com/
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sessão de crítica do cinema. Com o surgimento do DVD e a chegada do VHS, os cinemas 

começam a perder força e os filmes comerciais assumem cada vez mais espaço. Isso estimulou 

o surgimento de Cines Clubes na cidade, cujo intuito era assistir a filmes considerados “de arte” 

e que se tornaram espaços de reflexão.  

O serviço de audiovisual criado pela UESB e que passou a produzir pequenos 

documentários, a criação do Programa Janela IndiscretaCine-Vídeo Uesb em 1992 por Esmon 

Primo e Jorge Luis Melquisedeque (in memória)24, além da atuação direta de pessoas 

apaixonados por cinema na cidade (Gildásio Leite, Marcelo Lopes, Mônica Medina, entre 

outros), deram continuidade ao movimento audiovisual da cidade.  

Outras expressões voltadas para as culturas populares, a exemplo dos Ternos de Reis 

(com registros iniciais de 1912), carnaval (1927) e o São João (sem data), também compõem 

esse rico quadro da dinâmica cultural de Vitória da Conquista – apesar de conter uma 

documentação expressiva –, que antecede o período da nossa pesquisa, mas que é extremamente 

importante para visualizarmos o potencial e a necessidade da participação da política pública 

como propulsionador do desenvolvimento cultural local. 

Documentos encontrados no Arquivo Público Municipal de pedidos de autorização 

para apresentações na rua, datados de 1983, comprovam a existência de 15 grupos de Ternos 

de Reis só na zona urbana da cidade25. Segundo Sônia Leite26, esse número era maior contando 

com a zona rural27. 

 

 

                                                           
24 Jorge Luis Melquisedeque foi um vídeomaker de enorme importância para o cineclubismo e o cinema em Vitória 

da Conquista. “Cinéfilo de Carteirinha”, suas ações influenciaram diretamente nas práticas cinematográficas e 

cineclubistas na cidade, ao trazer o cinema para uma discussão mais cuidadosa e profunda do cinema com o Janela 

Indiscreta. A pesquisadora Cristina Leilane Azevedo Fernandes no seu trabalho “Cinefilia em Vitória da 

Conquista: Memórias de uma prática cinematográfica” pelo Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem 

e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, traz maiores informações sobre Melquisedeque e o 

cinema na cidade. 
25 Terno de Reis: 03 Reis Magos, São Sebastião, Estrela Dourada, Jesus Maria e José, Martir São Sebastião, Dois 

Irmãos, Das Flores, Cruzeiro do Sul, Cavalheiros do Oriente, Os 3 Reis Santo, grupo do Sr. Thimitodes, Sr. 

Francisco, Sr. Galdêncio e Sr. Sebastião Soares 
26 Sônia Maria dos Santos Leite, conhecida como Sônia Leite é atriz com mais de trinta anos de carreira, atuou em 

diversas peças teatrais, especialmente sob direção do seu ex-companheiro, também ator e dramaturgo, Gildásio 

Leite. Juntos com seus filhos formaram o grupo de Teatro Batalha, que viajou pelo interior da Bahia durante a 

década de 80. Foi fundadora e dirigiu o espaço cultural Atuar na cidade entre os anos de 2009 a 2011. Foi Diretora 

do Departamento de Cultura do município de Vitória da Conquista entre os anos de 1997 a 2000. Atualmente mora 

na cidade de Salvador/BA e continua atuando nos teatros baianos. Entrevista concedida em abril de 2019. 
27 Vitória da Conquista possui 11 distritos e tinha uma estimativa de 32.127 pessoas na zona rural no ano de 2012. 

Fonte: http://www.pmvc.ba.gov.br/dados-estatisticos/ acessado no dia 22 de maio de 2019. 

http://www.pmvc.ba.gov.br/dados-estatisticos/
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2.5 Casa da Cultura 

 

Influenciado pela efervescência cultural do Rio de Janeiro/RJ e dos movimentos 

culturais da Paraíba, o advogado e ativista cultural Vicente Cassimiro28 trouxe para Vitória da 

Conquista a ideia da criação de uma Casa da Cultura – uma organização que tivesse como 

finalidade a valorização da cultura local, especialmente a literatura e teatro, de maneira mais 

atuante, organizada e orgânica, a exemplo das capitais acima mencionadas29. 

 

O fundamento basilar da Casa da Cultura era promover a cultura, o teatro, a 

literatura sobretudo, até mais do que o teatro [...]. Conquista já precisava de 

uma casa da cultura, já que Conquista é um ...todo mundo sabe, é um chavão 

isso, mas Conquista é um celeiro de arte. Nós temos aí Elomar, Xangai, o 

cineasta Glauber e outros que acabaram se sobressaindo, poetas...  

 

Desta forma, em dezembro de 1974, Vicente Cassimiro junto com Carlos Jehovah e 

quase todo o núcleo do Grupo Avante Época – Teatro fundaram a Casa da Cultura, que assumiu 

o papel protagonista na construção do pensamento de uma política cultural para o município, 

mesmo sem adotar qualquer conceito nesse sentido, conforme afirma Esechias Araújo Lima em 

entrevista: 

 

A Casa da Cultura, seguramente, era muito mais atuante quando foi fundada 

do que hoje. Ela, como você disse, pensava a cidade, trabalhava na produção 

de cultura. Embora sem nenhum cunho político-partidário, tinha uma vocação 

muito forte para buscar, na comunidade, a produção de um movimento 

cultural genuíno. Sem paradigma classificador, mas era ela [Casa da Cultura] 

que estava sempre buscando novidades, antenada com o que acontecia no 

mundo das artes. Ora, não sei se seria interessante falar aqui, mas fomos nós 

[Casa da Cultura] que, na escadaria da Igreja Matriz, apresentamos excertos 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, musicados por componentes 

da própria Casa (musicistas) (...) O verso do Artigo Primeiro, por exemplo: 

“todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito (...) e devem 

agir uns com os outros com espírito de fraternidade...”(fala cantada por 

Esequias). Isso em pleno regime de exceção, com atuação firme da censura. 

Mas, apresentado na escadaria da Igreja Matriz, você contava com o resguardo 

e o amparo da Igreja – né? – que diga-se de passagem, era de vanguarda, com 

a influência de Bispo Vermelho, Dom Hélder Câmara, grande defensor dos 

Direitos Humanos. A Casa da Cultura montou e encenou, com muita coragem 

                                                           
28 Vicente Cassimiro (1932-2019) foi um advogado que muito militou nos segmentos culturais de Vitória da 

Conquista, desde a década de 1970, exercendo o cargo de secretário do governo Raul Ferraz, na Prefeitura de 

Vitória da Conquista. Foi um dos responsáveis pela idealização da Casa da Cultura. 
29 Informação obtida em entrevista concedida por Esechias Araújo Lima - poeta, cronista e membro da Academia 

Conquistense de Letras de Vitória da Conquista, divide a autoria do livro “Auto da Gamela” com o poeta e escritor 

Carlos Jehovah, cujo comentário impresso na orelha foi assinado por Raquel de Queiroz. Culturalista incansável, 

participa diretamente da vida cultural do município desde 1972, quando se mudou de Brumado para Conquista. 

Participou como ator, escritor e diretor do Grupo Avante Época e é integrante da Casa da Cultura, até os dias de 

hoje. 
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e ousadia, “Os Fuzis da Senhora Tereza Carrar” do dramaturgo alemão 

Berthold Brecht. Mas a Casa da Cultura não exibia placa política; tinha, sim, 

um engajamento social mito forte e isso ela expressava na arte, na cultura. 

Com nomes à frente, como Iris Silveira, Carlos Jehovah, Vicente Cassimiro, 

Elquisson Soares, dentre outros. 

 

Foi a Casa da Cultura que sugeriu ao poder público municipal, por exemplo, a criação 

do Arquivo Público Municipal, um memorial sobre o uso do Teatro Municipal Carlos Jehovah, 

“a fixação da data do aniversário da cidade, a criação da Bandeira do Município, edição da 

primeira Coletânea do Escritor Conquistense, organização da memória literária e do patrimônio 

histórico-cultural de Conquista” (TANAJURA, 1992, p. 115)  

A mesma entidade, participou ativamente do processo da construção do Centro de 

Cultura Camillo de Jesus Lima, doando o terreno onde o mesmo foi edificado, tendo como 

contrapartida a cessão de duas salas do Centro: uma para a Academia Conquistense de Letras e 

outra para a própria Casa da Cultura. Essas duas salas, até a presente data, continuam com as 

referidas entidades, apesar da quase ausência de ações nas mesmas. 

Ainda na década de 1980 a Casa da Cultura conseguiu a cessão permanente de usufruto 

do Solar dos Fonsecas, um imóvel de valor arquitetônico e histórico da cidade de propriedade 

do poder público municipal. Nesta casa, a instituição instalou sua sede, inaugurando no ano de 

1988 a Escola de Música que funciona até a presente data, além de garantir a preservação da 

mesma. 

Imagem 6 – Solar dos Fonsecas. Imagem da década de 1970 

Fonte: https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com 

 

https://fotosdevitoriadaconquista.wordpress.com/
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Pensando no conceito de uma política de cidadania cultural defendida por Marilena 

Chauí, compreendo cultura como direito dos cidadãos, aliado ao conceito de política cultural 

para além da esfera do poder público, ou seja, uma política pensada e executada pela sociedade 

civil de acordo às necessidades do seu lugar de pertencimento, defendido por Albino Rubim, 

os integrantes da Casa da Cultura, especialmente durante as décadas de 1970 e 1980, realmente 

sedimentaram uma sólida política naquele momento, levando um discurso sobre a importância 

do desenvolvimento cultural para todos os lugares possíveis de discussão, promovendo a 

ampliação das suas atividades para todos os pontos da cidade, convocando o poder público para 

debates sobre ações e orçamentos.  

O relatório datado de 1988, das atividades da Casa da Cultura, encontrado no Arquivo 

Municipal, comprova a dimensão de suas atividades: criação de um Educandário de Música de 

Conquista para mais de cem crianças; palestras pela cidade em escolas, associações de bairro e 

outros, sobre a importância da atuação da Casa da Cultura no contexto cultural da cidade, bem 

como, sobre contexto político e cultural, a importância da literatura, entre outros assuntos afins; 

apoio aos artesãos locais que, naquele momento, tinham uma atividade muito forte na região; 

diálogos com a Fundação Cultural do Estado; apresentações teatrais; busca de apoios para 

artistas das mais diversas linguagens para participarem de festivais, gravação e lançamento de 

álbuns e livros; mostras de música e poesia. Esses são alguns exemplos das atividades pensadas 

e executadas pela Casa da Cultura, conforme seu Plano de Mobilização Cultural e Turístico30 

para a cidade. 

Conforme documentação, essas e outras atividades conseguiam se concretizar com a 

participação ou apoio material/financeiro do poder público. Prática comum, era a Casa da 

Cultura levantava a demanda, pensava o projeto, organizava e mobilizava a comunidade 

artística e civil e apresentava à, então, Coordenação de Cultura, que era um setor incorporado 

à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as necessidades financeiras e materiais para que 

a execução fosse possível.  

Desta forma, os professores do Educandário de Música de Conquista eram 

funcionários da prefeitura que foram alocados para trabalharem junto ao educandário: 

 

Procurando alargar os horizontes da Casa da Cultura e assisti-la em suas 

necessidades materiais e de recursos humanos, solicitamos de V. Sa a 

                                                           
30 Esse Plano é mencionado em uma comunicação enviada pela Casa da Cultura a Secretaria Municipal de Cultura, 

no ano de 1988. 
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promoção da professora MARIA LUZIENE PIRES DE ANDRADE, ora à 

disposição desta Entidade, para o cargo de Coordenadora educacional, função 

que já vem sendo acumulada a de direção à frente do Educandário de Música, 

com uma carga horária semanal de 48 horas de trabalho, tendo em vista o 

acúmulo de serviço na área de coordenação pedagógica do Educandário.31 

 

Além das atividades e ações acima mencionadas, duas merecem destaque, pelo alcance 

político e social projetado. Uma das ações foi a expansão da Casa da Cultura para o lado oeste 

da cidade, instalando-se num espaço cedido pelo Centro Integrado Navarro de Brito para 

executar suas atividades culturais.  

Com a expansão da Casa da Cultura e, consequentemente, de instalação de 

uma unidade cultural no bairro Brasil, perímetro urbano de maior 

concentração populacional, onde pretendemos lançar a semente do 

Educandário de Música, Teatro e Artes Plásticas, em um espaço cedido pelo 

Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, e em convênio com a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a quem recorremos, no sentido 

de remover do quadro funcional da Prefeitura de Vitória da Conquista, dois 

vigilantes, duas secretárias, dois agentes de portaria, uma zeladora, para 

prestação de serviços nesta Entidade, bem como material de expediente e de 

natureza artística.32 

 

Para melhor compreender a importância dessa ação, faz-se necessário explicar que 

Vitória da Conquista é, literalmente, cortada, pela BR 116, que dá acesso ao norte de Minas 

Gerais. Tal divisão geográfica, também delineia a divisão social da cidade entre os lados leste 

e oeste, sendo este último composto por bairro e loteamentos populares, bem como, periféricos, 

historicamente desprivilegiados de políticas ou ações culturais por parte do poder público. 

Enquanto que, o lado leste é caracterizado por concentrar o comércio, os bancos, as clínicas 

médicas, os bairros nobres, as universidades públicas (UESB e UFBA) e privadas, e sediar os 

dois equipamentos públicos culturais da cidade (Teatro Municipal Carlos Jehovah e Centro de 

Cultura Camillo de Jesus Lima), centralizando as atenções no que se refere a eventos culturais 

de toda ordem. 

O outro projeto que foi realizado pela Casa da Cultura que nos chamou atenção foi a 

instalação da Casa do Artista em Salvador, que conforme a própria entidade esclareceu em seu 

relatório, seria uma “unidade Cultural e Assistencial da Casa da Cultura em Salvador”. O 

projeto se pautava no aluguel de um imóvel pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

(PMVC), para abrigar artistas locais na cidade de Salvador, cujo objetivo era a 

                                                           
31 Comunicação enviada pela Casa da Cultura no dia 26 de dezembro de 1988 para a Secretária Municipal de 

Educação e Cultura, arquivada no Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista.  
32 Comunicação enviada pela Casa da Cultura no dia 27 de dezembro de 1988 para a Secretária Municipal de 

Educação e Cultura, arquivada no Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista 
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profissionalização por meio de estudos em curso ofertados pela Universidade Federal da Bahia 

– UFBA, já que Vitória da Conquista não possuía nada nesse sentido. 

Na verdade, conforme Mônica Medina33, a ideia partiu de outros dois artistas locais, 

sendo estes os responsáveis pelas primeiras movimentações junto ao poder público para a 

concretização da residência em Salvador. Mas, devido à importância institucional da Casa da 

Cultura, os trâmites burocráticos foram assumidos por ela.   

Desta forma, o projeto terminou sendo elaborado e apresentado pela entidade, sendo 

levado ao poder executivo municipal e ao legislativo no ano de 1986 para aprovação 

orçamentária que propiciasse o pagamento do aluguel de um imóvel a uma ajuda nos custos de 

manutenção. Após a aprovação, uma comissão selecionou oito artistas para fazerem a residência 

artística durante o ano de 1987. 

Mesmo com assinatura do convênio entre a Prefeitura e a Casa da Cultura, o projeto 

só durou um ano. A irregularidade no repasse da verba por parte do poder público, bem como, 

as dificuldades financeiras encontradas na própria cidade de Salvador não permitiram a 

continuidade da residência artística. 

Podemos afirmar que, entre os anos de 1974 até 1990, a Casa da Cultura atuou de 

forma intensa como protagonista na construção de uma política cultural da cidade. Enquanto 

sociedade civil, ela construiu uma comunicação entre a comunidade artística e o poder público, 

numa parceria que conseguiu em muito, suprir as lacunas deixadas pelo setor responsável 

daquele momento (Coordenação Municipal da Cultura), seja por falta de pessoal, ou por 

questões orçamentárias ou por interesse institucional. Não vamos elencar essas motivações aqui 

por não ser objetivo desta pesquisa.  

Contudo, conforme informações obtidas, tanto por entrevistas quanto por documentos 

oficiais, percebe-se que a Casa da Cultura era composta por pessoas que vivenciavam, 

dialogavam e compreendiam as necessidades e anseios culturais e artísticos da cidade e que, 

acima de tudo, compreendiam a cultura como fator de desenvolvimento humano, e que 

pensaram e agiram ultrapassando as questões partidárias, deixando um histórico rico sobre o 

fazer político-cultural na cidade. 

 

                                                           
33 Mônica Medina Santos Almeida Neves, professora do Curso de Cinema e Audiovisual da UESB, artista 

multimídia. Possui licenciatura em Desenho e Artes Plásticas pela UFBA, com mestrado em Educação pela UESB. 

Já atuou em diversas peças teatrais desde 1984, e possui registro profissional como roteirista e diretora. Nascida 

em Itambé, mudou-se para Vitória da Conquista no ano de 1984, onde começou a estudar e atuar no teatro no 

Grupo Avante Época, indo mais tarde para o curso Livre de Teatro da UFBA. 



59 
 

 
 

2.6 O poder público e a cultura 

 

O primeiro documento da administração municipal de Vitória da Conquista que 

institucionaliza a organização dos serviços e setores que compunham o poder executivo, 

encontrado (pela pesquisadora), é a Lei nº 35/64.  

Na referida legislação, a cultura enquanto setor institucionalizado, fazia parte do 

Departamento de Educação e Cultura, e, naquele momento, não havia, na própria lei, maiores 

especificações ou atribuições sobre o seu funcionamento, conforme podemos verificar na 

transcrição abaixo: 

 

Art. 29 - O Departamento de Educação e Cultura é o órgão ao qual incumbe o 

planejamento específico e a execução dos serviços municipais de educação, 

cultura e recreação. 

Art. 30 - Compete ao Diretor do Departamento de Educação e Cultura: 

I - Coordenar o sistema educacional do município com o adotado pela 

Secretaria de Educação e Cultura da Bahia, consoante orientação da lei de 

diretrizes e bases de educação nacional; 

II - Incentivar as atividades culturais por todas as suas formas de expressão, 

promovendo a realização de certames, exposições, concursos e programas de 

natureza cultural. 

 

 

No ano de 1978, a Prefeitura passa pela sua primeira reforma administrativa, que foi 

institucionalizada pela Lei nº 161/78. Essa lei cria efetivamente, entre outras, a Secretaria de 

Educação e Cultura e, dispõe sobre sua estrutura, em que a cultura se restringe ao Serviço de 

Cultura e Recreação. Não há uma descrição sobre as atividades que deveriam ser desenvolvidas 

especificamente por esse serviço. No artigo 15 da mencionada lei, que descreve as 

incumbências da Secretaria de Educação e Cultura, aparecem dois itens relacionados à cultura, 

que são: 

 

à proposição de convênios com o estado e a união para executar programas e 

campanhas de educação e cultura; [...]; à difusão e estímulo da cultura sob 

todos os aspectos, bem como à manutenção de unidade de difusão cultural; 

[...]; à proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico do município; à 

execução de programas recreativos, folclóricos e desportivos. 

 

Faz-se necessário abrir um parêntese, neste momento, para mencionar a dificuldade de 

encontrar documentações que subsidiassem, com mais profundidade, a atuação do poder 

público relacionada à pesquisa em questão. O Arquivo Público Municipal, atualmente, possui 

um quadro insuficiente de funcionários que tenham qualificação necessária para sistematizar a 
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organização de todo material que chega até o setor. Na verdade, o referido arquivo só dispõe de 

cinco funcionários: um responsável pela sistematização e quatro que são encarregados de 

organizar o material.  

Outro fator observado é a ausência, nas secretarias que compõe o organograma 

administrativo, de um sistema de organização e de obrigatoriedade de envio de seus documentos 

para o Arquivo Público, de forma que muitos papéis se perderam nos setores durante as 

mudanças de prédios, bem como durante as mudanças dos respectivos secretários, 

coordenadores, gerentes e gestores públicos. 

Soma-se a esses fatores a tensão presenciada pela pesquisadora enquanto se encontrava 

no setor, entre os funcionários e o atual secretário de administração, no tocante ao 

funcionamento diário do setor, carga horária e questões salariais. O resultado é a 

impossibilidade de um funcionamento mais eficaz e dinâmico do setor, gerando mais pilhas de 

documentos para serem processados pelos servidores alocados e sem previsão para execução 

de todo o trabalho. 

Vale ressaltar que não foram encontrados documentos que comprovassem um 

envolvimento do setor onde a cultura estivesse submetida nas ações culturais da cidade. 

Conforme vimos até aqui, a dinâmica cultural da cidade era impulsionada pela sociedade civil: 

grupos de teatro, filarmônicas, Casa da Cultura, músicos independentes, artesãos, etc. 

Aliás, documento emitido pelo Departamento de Cultura e Recreação do município 

datado de 197834, comprova a atuação da Casa da Cultura como promotora de política cultural, 

ao avaliar e aceitar as sugestões de ações contidas num plano de cultura apresentado pela 

referida entidade à prefeitura. 

Ao analisar o material encontrado no Arquivo Municipal, datado entre 1978 a 1990, 

podemos chegar à conclusão de que a postura do setor de cultura, era de uma “política de 

balcão”, onde os artistas apresentavam suas demandas para a realização de alguma atividade e 

ficavam no aguardo de um atendimento que nem sempre ocorria. Assim foi com a Casa da 

Cultura, com o grupo de Teatro Avante Época e outros agentes culturais que aparecem nos 

ofícios. 

                                                           
34 Apesar da lei 161/78, denominar o setor de “Serviço de Cultura e Recreação”, as comunicações internas variam 

entre Departamento de Cultura, Departamento de Cultura e Recreação, Setor de Cultura e Recreação. Não 

encontramos nenhuma lei datada entre 1978 e 1987, que mudasse a estrutura da Secretaria de Educação e Cultura 

ou mesmo que mudasse o nome dos setores. 
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Em entrevista, Mônica Medina afirma que quase nunca esses pedidos eram atendidos. 

Nas palavras dela, “o poder público era incipiente. Muito, muito fraco. Na minha modesta 

opinião, foi fraco sempre”. 

Até mesmo quanto à Casa do Artista em Salvador, mencionada anteriormente, onde o 

munícipio era o responsável por cobrir os custos de aluguel, este não o fez de forma integral: 

 

Foi terrível, foi difícil para nós. Porque a prefeitura começou, os primeiros 

seis meses estava indo, e, de repente, [a prefeitura] não pagava mais e o 

pessoal começou a nos cobrar aluguel. E a gente não estava acostumado com 

aquilo, pois todo mundo tinha um pai e mãe [em Conquista] e, tinha casa. E 

eu focada. Eu estava na faculdade de teatro e belas artes, dando aula nos ateliês 

e no museu. E era muita cobrança dos donos [do imóvel]. (...). Aí eles deram 

ordem de despejo, todo mundo foi embora (...) e, eu e Alex ficamos e 

resistimos até o último segundo. Falei: a prefeitura paga, quem deve é a 

prefeitura. Ela assumiu o contrato e tem que pagar. Eu tinha essa consciência. 

[...]. Ai dois anos depois, eu e Alex resistindo, a polícia já queria despejar a 

gente, já havia uma ordem nesse sentido. Aí nós alugamos um apartamento na 

Federação e deixamos o apartamento.35 

 

Paralelamente a essa postura de atendimento de balcão, algumas comunicações e 

relatórios expedidos pelo setor de cultura e recreação ou do departamento de cultura demostram 

um pensamento voltado para “um programa de atividades e serviços culturais” (CHAUÍ, 1993, 

p.12), especialmente para datas comemorativas cívicas, religiosas e folclóricas. 

No ano de 1987, foi sancionada a Lei nº 421 que “Dispõe sobre a Administração 

Municipal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. ” 

Atendendo as normas federais e estaduais vigentes da época, esta lei estabeleceu as atividades 

da Administração Municipal, especialmente quanto à execução dos planos e programas de 

governo, distribuindo-as de maneira mais diversificada em estrutura e atribuições. 

Porém, no tocante à cultura, esta continua inserida na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, e passa a ter uma Coordenação de Cultura, em vez de Departamento de 

Cultura e Recreação. A Coordenação de Cultura aglutinava três setores ou divisões: Divisão de 

Promoção Cultural; Divisão de Esportes e Recreação e a Biblioteca Municipal.  

Conforme a lei 421/87, no seu artigo 99, à Divisão de Promoção Cultural competia: 

 

I. Coordenar as atividades de cultura no Município; 

II. Promover, regularmente, a execução de programas culturais de 

interesse da população; 

III. Organizar, manter e supervisionar o Museu Municipal; 

                                                           
35 Entrevista com Mônica Medina concedida no dia 03 de junho de 2019. 
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IV. Proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do 

Município; 

V. Divulgar orientações sobre utilização dos recursos ambientais e criação 

dos núcleos ecológicos; 

VI. Promover e incentivar exposições, festivais e concursos municipais e 

regionais das atividades relativas à cultura; 

VII. Promover o desenvolvimento cultural do Município através do estímulo 

ao cultivo das ciências das artes e das letras; 

VIII. Incentivar e proteger o artista e o artesão; 

IX. Participar da elaboração da política cultural do Município; 

X. Executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua 

finalidade. 

 

Mais adiante, a mesma lei estabeleceu os Órgãos Colegiados, ou seja, os Conselhos 

Municipais de Educação e de Cultura, que tinham, entre outras atribuições, a de “Aprovar o 

Plano Municipal de Cultura, elaborado pelo Poder Público Municipal, através do seu Órgão 

próprio”36. 

Conforme a lei, o Conselho Municipal de Cultura tinha caráter normativo, deliberativo 

e consultivo sobre os assuntos culturais de município e sua estrutura era composta por 10(dez) 

membros, sendo todos indicados e nomeados pelo Prefeito Municipal, após aprovação da 

Câmara de Vereadores, cuja prerrogativa para indicação era serem “pessoas eminentes de 

cultura e de reconhecida idoneidade, residentes no Município, que representavam as diversas 

artes, ciências e letras”37. Como podemos observar, tratava-se de um conselho inteiramente 

subordinado ao poder executivo municipal, uma vez que não tinha uma participação popular na 

escolha dos seus integrantes. 

Em 13 de maio de 1993, a partir da sanção da Lei de nº 706, a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura passa a ser designada apenas como Secretaria de Educação, ao mesmo 

tempo que se cria o “Departamento de Cultura” no lugar da “Coordenação de Cultura” e passa 

a ter o Conselho Municipal de Cultura na sua estrutura no lugar da Biblioteca Municipal, 

permanecendo as divisões de promoção cultural e de esportes. Não houve nenhuma mudança 

nas suas atribuições já previstas na lei 421/87.  

Durante todo esse período abordado até aqui, não encontramos maiores 

documentações que comprovassem uma presença do governo do Estado da Bahia no tocante à 

política cultural. As poucas comunicações do governo do Estado para o município se 

restringiam aos avisos de nomeação dos coordenadores do Centro de Cultura Camillo de Jesus 

Lima, único equipamento público estadual de caráter cultural instalado em mais seis localidades 

                                                           
36 Inciso II do artigo 116 da Lei 421/87 de Vitória da Conquista/BA. 
37 Artigo 117 da Lei 421/87 de Vitória da Conquista/BA. 
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no interior da Bahia38, mas que não representou uma presença efetiva de política cultural, sendo 

“numa generalização com poucas chances de erro, [...], subutilizados, e subestimados pela 

administração...” (BALANCO, 2006, p. 08). 

Como observa Balanco (2006), pouca atenção foi dada ao interior baiano desde a 

criação da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo (SCT) através da Lei n° 6.812 de 18 de 

janeiro de 1995 até 1998, período de sua pesquisa. Ele destaca três ações promovidas pela SCT 

que atingiram o interior, sendo que duas dessas, realmente chegaram a Vitória da Conquista. A 

primeira iniciativa foi a execução da segunda fase dos Salões Regionais de Artes Plásticas no 

ano de 1995, que reuniu diversos artistas oriundos das regiões próximas a sede do município 

de cada Salão. O projeto teve início em 1992 e foi realizado em parceria com os setes Centros 

de Cultura do interior baiano e poder executivo das cidades onde estavam localizados.  

A segunda iniciativa destacada por Balanco (2006), refere-se ao projeto de circulação 

chamado Chapéu de Palha, criado em 1983 e baseava-se na execução de cursos e oficinas de 

teatro, de forma que o resultado final era a apresentação de um espetáculo teatral que tinha 

como base a cultura local. Conforme Balanco, em 1995 foram 37 oficinas em 29 municípios 

diferentes, tendo esse número reduzido em 1996 e não havendo mais registros da experiência 

dela nos anos de 1997 e 1998.  

De acordo veremos nos próximos capítulos, até o ano 2006, as ações do governo do 

Estado não alcança o interior baiano em termos de política cultural, sendo sua presença restrita 

aos centros culturais ou a projetos esporádicos. Conforme análise realizada por Lima (2011, p. 

176-177):  

 

As iniciativas realizadas no interior do estado ou fora da zona nobre da capital 

baiana também foram raras. O estímulo a cultura local e as práticas de 

empoderamento da população não foram contempladas. Simbolicamente, o 

governo já tinha determinado qual cultura valorizar e estimular, desprezando 

as produções locais da própria população, não respeitando as nuances e 

diferenças culturais. 

 

Mais adiante, essa relação do governo do estado da Bahia com o interior será melhor 

explorada junto aos marcos temporais estabelecidos para melhor desenvolvimento da pesquisa. 

 

  

                                                           
38 As sete cidades onde foram instalados os Centros Culturais foram: Alagoinhas, Feira de Santana, Itabuna, 

Juazeiro, Porto Seguro, Valença e Vitória da Conquista 
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3. GESTÃO PT – 1997 a 2002 – ISOLAMENTO POLÍTICO 

 

O final da década de 1990 em Vitória da Conquista foi marcado por uma grande 

expectativa de mudanças nos planos sociais, políticos, econômicos e culturais a partir da eleição 

do PT, sob o comando de Guilherme Menezes. Para além de um rompimento com o carlismo, 

a eleição de Guilherme significou o rompimento com o ciclo vitalício de comando de famílias 

ligadas ao tronco de João Gonçalves da Costa, como ficou claro anteriormente. 

Esse governo seguiu durante cinco mandatos consecutivos, sendo os dois primeiros 

especialmente importantes por priorizar a reorganização administrativa e financeira da 

prefeitura que, naquele momento, se encontrava em uma situação crítica que se refletia na 

cidade com a ausência de prestação de serviços básicos como a coleta de lixo e o atraso no 

pagamento dos salários dos servidores públicos municipais que já se estendia por seis meses. 

Podemos ainda destacar o sistema precário de saneamento básico na cidade que, segundo dados 

da prefeitura, até meados dos anos 90 não havia um metro linear de esgoto sanitário no bairro 

Brasil instalado, que naquela época já tinha uma população superior a 20 mil habitantes39.  

Outro fator relevante foi por buscar solucionar os problemas de cunho social que 

assolavam a cidade, a exemplo dos altos índices de violência sexual e de envolvimento com o 

tráfico de drogas entre crianças e adolescentes (SANTOS, 2007), a ausência do aterro sanitário 

que levava a centenas de famílias morarem e sobreviverem do “lixão”, o número inexpressivo 

de escolas na zona rural e a precariedade estrutural das unidades da zona urbana: 

 
Naquela época apenas as sedes dos distritos de Bate Pé, Iguá e José Gonçalves 

contavam com o ginásio que compreende da 5a a 8a série do fundamental. 

Nesta época, 10 mil crianças e adolescentes estavam fora da escola por falta 

de vagas no município e um percentual elevado da população adulta era 

analfabeta. 

[...] 

Quem conhece bem o território de Vitória da Conquista sabe da extensão da 

zona rural, hoje com 284 povoados (IBGE), alguns chegando a mais de 100km 

de distância da sede40. 

 

O governo impulsionou o desenvolvimento de importantes programas sociais, muitos 

voltados para o público infantojuvenil, que levaram o município a receber prêmios nacionais41, 

e desenvolveu um modelo de gestão compartilhada que se deu a partir do fortalecimento da 

                                                           
39 Dados obtidos no Memorial de 20 anos do Governo Participativo – 1997 – 2016.  
40 Dados obtidos no Memorial de 20 anos do Governo Participativo – 1997 – 2016 
41 Relacionamos alguns dos prêmios: Prêmio Prefeito Criança de 1999; Fundação Abrinq pelos Direitos das 

Crianças de 2003; Prêmio Gestão Pública e Cidadania de 1999; Prêmio da Fundação Ford e Fundação Getúlio 

Vargas; Unicef, entre outros. 
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sociedade civil através de instâncias de participação social como conselhos42 e associações, 

orçamento participativo, fóruns de discussões, criando possibilidades mais concretas para 

inovações e intervenções nas demandas sociais. 

Ao que todas essas ações indicavam, naquele momento, Vitória da Conquista seguia 

para um caminho diferente do contexto econômico, político e social nacional sob a direção de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), que dava continuidade às diretrizes do receituário 

neoliberal iniciadas por Fernando Collor, 

 

a partir da década de 90, a sociedade brasileira passa a ser presidida pelo signo 

da reação do conservadorismo, em sentido sociológico e político fortes (...). 

[Fernando] Collor começou a inversão para a reação e o conservadorismo. 

Destrutivamente, ele atacou as principais instituições públicas de um precário 

‘Estado do bem-estar’, avançando impiedosamente no desmantelamento do 

aparelho do Estado para as políticas públicas (...) [No entanto] é com Fernando 

Henrique Cardoso que a inversão se completa, se radicaliza, amadurece e 

ganha foros de projeto de hegemonia (OLIVEIRA, apud, SANTOS, 2007, p. 

18). 

 

FHC impulsionou o processo de privatização das estatais, alterou de forma brutal a 

relação Estado/burguesia, colocando o Estado a serviço do novo poder econômico centrado nas 

multinacionais financeiras e produtivas, o que provocou um aprofundamento na desigualdade 

social e econômica, desempregos em massa, precarização do trabalho, ineficiência da polícia, 

aumento da violência, enfraquecimento dos movimentos sociais, além da desmobilização dos 

serviços públicos em todas as esferas (SANTOS, 2007). Além disso “obstaculizou as tentativas 

de construir uma cultura democrática de ordem política fundada na representação plural e na 

garantia de direitos” (SANTOS, 2007, p. 180). 

Atendendo ao objetivo dessa dissertação pretendemos, neste capítulo, observar como 

estava a cultura nessa conjuntura política nacional e estadual entre 1997 a 2002, para, então, 

explorar os contornos da política cultural no município de Vitória da Conquista, que, naquele 

momento, se encontrava politicamente isolado, trazendo uma nova proposta de gestão 

municipal. 

                                                           
42 O município possui 18 conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal 

de Cultura; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Economia 

Solidária (2008); Conselho Municipal de Educação; Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (2011); Conselho Municipal de Habitação de 

Interesse Social (2003); Conselho Municipal do Idoso (1999); Conselho da Igualdade Racial; Conselho da 

Juventude (2007); Conselho do Meio Ambiente; Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (2002); Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2012); Conselho Municipal de Saúde; Conselho de Segurança 

Alimentar e Nutricional; Conselho Municipal de Transportes; Conselho Tutelar.  
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Buscaremos descrever a organização administrativa em que se encontrava o setor de 

cultura no município durante esse período, observando seu orçamento e diretrizes, 

concomitantemente às narrativas dos entrevistados extraídos na pesquisa de campo e análise 

das ações realizadas na área cultural, tentando compreender o processo de formação do governo 

democrático-popular em Vitória da Conquista quanto a políticas culturais.  

 

3.1 Os contornos políticos da cultura nas esferas federal e estadual 

 

O texto sobre as “tristes tradições” que marcam as políticas culturais no Brasil, 

desenvolvido pelo pesquisador Albino Rubim (2007c), nos revela a atenção dada a área cultural 

pelo Estado durante todo o processo histórico de desenvolvimento político, econômico e social 

do país. Rubim resume essas tradições em três palavras: ausências, autoritarismos e 

instabilidades.  

A ausência, que está presente desde ao período colonial e que reverbera até os dias 

atuais, sempre foi marcada pelo menosprezo e desrespeito às culturas indígenas e africanas; a 

perseguição à imprensa; a limitação a oferta de educação à população; controle na publicação 

e acesso a livros. Durante as diversas fases da história brasileira, essas situações não se 

modificaram de forma significativa, mesmo após a independência do Brasil, atravessando o 

período republicano, travestida pelo novo regime político, mas com os velhos hábitos de 

negação ao exercício da democracia pela ótica da ampliação de direitos básicos, bem como pela 

negação de construção de políticas culturais que elegessem a diversidade e o reconhecimento 

da produção simbólica como parte das identidades do povo brasileiro e dos diversos públicos.  

Nas palavras de Carlos Nelson Coutinho (2011, p. 10), “a principal consequência dessa 

constelação sócio-histórica no plano da vida cultural brasileira foi a preponderância de uma 

cultura "ornamental", elitista, que muito dificultou a construção de uma efetiva consciência 

crítica nacional-popular entre nós”. 

Já sob os auspíciosos ares da redemocratização no Brasil, mais uma nova modalidade 

de ausência foi construída: a transferência da decisão sobre deliberações, metas e prioridades 

quanto a políticas culturais, para as empresas privadas com uso do dinheiro público. Uma 

modalidade que iniciou com o presidente José Sarney, aprimorada por Fernando Collor e 

impulsionada por Fernando Henrique Cardoso e o ministro da cultura, Francisco Weffort. 

Altamente conveniente ao discurso neoliberal de Estado mínimo e maximização do mercado. 
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Quanto à segunda tradição, os autoritarismos, imediatamente reportarmo-nos aos dois 

períodos de ditadura no Brasil – do Estado Novo (1937-1945) e dos militares (1964-1 985). 

Paradoxalmente, foram os dois períodos em que a nação vivenciou, de fato, políticas culturais 

mais sistematizadas, acompanhadas de orçamentos, projetos e criação de diversos órgãos 

importantes, a exemplo do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

atual IPHAN. Mas, conforme Leonardo Brant (2009), a ideia de cultura sempre esteve 

diretamente ligada ao contexto histórico-social de dado momento, guardando, assim, uma 

relação próxima com as visões políticas que “detém em si as chaves dos sistemas de poder. 

Chaves que podem abrir portas para a liberdade, para a equidade e para o diálogo. Mas também 

podem fechá-las, cedendo ao controle, à discriminação e à intolerância” (BRANT, 2009, p. 13). 

À vista disso, nos dois períodos ditatoriais, dadas as devidas particularidades, as 

políticas culturais foram instrumentalizadas de acordo visão política de quem a dominava: 

controle sobre o poder crítico inerente à produção artística; legitimação do poder estabelecido; 

criação de uma identidade nacional em detrimento das manifestações culturais populares, 

descredito das culturas indígenas e africanas, em prol de uma visão cultural elitista e restrita. 

Mas o autoritarismo não se limita àqueles períodos temporais-políticos. De acordo com Rubim 

(2007b, p. 08), “ele está entranhado em quase todos os poros da sociedade brasileira, inclusive 

nas concepções elitistas daquilo que é definido e aceito como cultura, subjacentes à maioria das 

políticas culturais empreendidas”, e percebemos o seu retorno com perda de prioridade das 

políticas de cidadania e diversidade, das culturas populares, do audiovisual, com o descrédito 

das produções artísticas e o discurso do que vem a ser ou não cultura. 

A instabilidade, a terceira triste tradição, apesar de não ser exclusiva do setor cultural 

no Brasil, é percebida com muita força nas políticas culturais. A fragilidade da 

institucionalização da cultura é facilmente reconhecida pelo próprio histórico do MinC: criada 

em 1985, ainda no governo Sarney, cinco ministros passaram pela pasta sem conseguir criar 

estruturas internas ou resolver os problemas financeiros que de imediato já afligiam o novo 

ministério; no período de Fernando Collor, após ele reduzir o ministério a uma secretaria, 

extinguir vários órgãos e paralisar projetos em andamento, passam mais dois secretários e, 

finalmente com Itamar Franco, mais três ministros foram nomeados após o presidente o recriar. 

Cabe destacar, que a criação da pasta ministerial não facultou um avanço na implantação de 

políticas culturais mais abrangentes e significativas para a produção e circulação dos bens 

simbólicos brasileiros. 
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O tratamento dispensado à cultura, caracterizado pelas tradições, continuou durante os 

oito anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Sob o comando do ministro de cultura 

Francisco Weffort, entre os anos de 1995 a 2002, a lei de incentivo fiscal, mais conhecida como 

Lei Rouanet, foi adotada como principal política cultural do Ministério. Para tanto, Weffort 

promoveu reformas nos dispositivos da lei visando desburocratizá-las para melhor uso por parte 

das empresas. De acordo com José Álvaro Moisés (1998?), a reforma realizada na Lei Rouanet 

em 1995 tinha por objetivo: 

 

(a) ampliar o limite de descontos permitidos ás empresas patrocinadoras de 

projetos culturais de 2 para 5% de seu imposto devido; (b) desburocratizar os 

seus procedimentos, agilizando a autorização para captação de recursos e, 

finalmente, (c) estimular a formação de um mercado de intermediação, isto é, 

de venda de projetos às empresas, segundo padrões profissionais, uma tarefa 

necessária para a qual os artistas e produtores nem sempre estão 

suficientemente preparos para desempenhar. 

 

 

Consequentemente, tal política manteve o governo mais ausente, uma vez que o Estado 

se retirava da posição de executor para se tornar um mediador entre as empresas privadas e o 

destino da verba pública no tocante a produção cultural; mais autoritário, já que as propostas 

culturais para serem contempladas passaram a atender aos ditames do mercado e dos setores de 

marketing das empresas, o que deixava de fora propostas de pesquisas experimentais ou 

vanguardistas, ou mesmo culturas populares; e permaneceu instável, levando-se em 

consideração que a ausência de alteração na sua estrutura de funcionamento e pensamento, 

mantendo um ministério com técnicos voltados para aprovação de projetos via Rouanet e 

andamento de outros setores já existentes, com orçamento suficiente para cobrir seus custos 

administrativos, não trouxera nada para agregar ao processo de fortalecimento e peso político 

do MinC no próprio governo e no Brasil. 

A esse respeito, Yacoff Sarkovas sintetiza, com uma ácida crítica, a gestão do ministro 

Weffort ao final do mandato em 2002: 

 
Em 8 anos de governo, FHC não formulou nem implementou nenhuma 

política cultural. Ou seja, faltou o principal: uma visão estratégica do papel do 

Estado no campo cultural de uma sociedade inserida no mundo globalizado, 

traduzida em planos de ações gerais e específicos para os diversos segmentos 

culturais, populacionais, geográficos, etc. O governo FHC nunca teve um 

projeto de desenvolvimento cultural que traduzisse seu respeito pela cultura. 

Acobertou a falta de ideias do setor com um sistema de financiamento baseado 

na dedução integral do imposto, que subverteu o princípio elementar do 

incentivo fiscal, que é o de usar o dinheiro público para estimular o 
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investimento privado. Tornou as leis de incentivo repassadoras perdulárias do 

numerário público, condenando o meio cultural a peregrinar pelas empresas 

em busca de recursos do erário que deveriam estar disponíveis em fundos de 

financiamento direto (SARKOVAS, 2003). 

 

Seguindo o quadro das tristes tradições, a Bahia percorreu os caminhos da dinâmica 

nacional. A ausência é marcada pela inserção tardia das primeiras iniciativas de políticas 

culturais no Estado, que só vieram acontecer no governo de Otávio Mangabeira (1947-1951), 

com a criação do Departamento de Cultura pelo então Secretário de Educação e Saúde, Anísio 

Teixeira. O secretário também foi o responsável pela criação da Fundação para o 

Desenvolvimento da Ciência na Bahia, uma das pioneiras no país com sua política de incentivo 

à cultura. A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), importante órgão na formulação 

e execução de políticas culturais na Bahia, foi criada no ano de 1972 no primeiro governo de 

Antônio Carlos Magalhães (1971-1975), mas só começou a funcionar efetivamente no ano de 

1974. Contudo, recorrendo à pesquisadora Lima (2011), durante esse quadriênio as ações da 

Funceb estavam e foram voltadas restritamente para cultura erudita, marca do autoritarismo. 

Somente no ano de 1987, durante o governo de Waldir Pires (1987-1989), que a Secretaria de 

Cultura (SEC) foi criada, tendo, como secretário, o poeta e compositor, José Carlos Capinam. 

No mesmo caminho, a instabilidade percorre a fragilidade institucional da cultura 

baiana. A recém-criada SEC, foi extinta em 1991 por ACM no seu terceiro mandato como 

governador (1991-1994), seguindo o exemplo de Fernando Collor com o MinC, e a incorporou 

à Secretaria de Educação, que passou a se chamar Secretaria de Educação e Cultura. Num 

movimento de sucessão administrativa ao governo anterior, o governador Paulo Souto fez um 

rearranjo institucional, até então inédito na gestão pública brasileira: colocou a cultura e o 

turismo numa mesma pasta, criando a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo (SCT) no ano 

de 1995. De acordo com Mariella Pitombo Vieira (2004, p. 104), nessa unificação, 

 

amalgamam-se numa fórmula bastante específica de gestão, iniciando uma 

fase emblemática no modo de condução das políticas culturais e turísticas do 

Estado, políticas essas que, fortemente amparadas na gradual 

desregulamentação das funções estatais, possibilitaram, sobretudo, a inserção 

da Bahia nos circuitos nacional e mesmo internacional de entretenimento e 

turismo. 
 

A conformação desse modelo de política cultural já vinha sendo costurada por ACM 

desde a década de 70 quando do seu primeiro mandato como governador (1971-1975), 

aproveitando o Plano Nacional de Turismo que começava a ser implantado no país, alinhando 

iniciativas como a criação da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo. Nesse caminho, 
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durante esse primeiro quadriênio ACM lançou o Plano de Turismo do Recôncavo e reestruturou 

o Sistema Estadual de Turismo, vinculando a Bahiatursa43 - órgão que ganharia força ao longo 

da década de 70 em diante e se tornaria, mais tarde, um dos principais setores responsáveis 

pelas políticas de desenvolvimento turístico da Bahia, incluindo desde a qualificação da mão 

de obra e de serviços turísticos, desenvolvimento de ações de marketing voltadas para o turismo 

e articulação com agências nacionais e internacionais na captação de recursos para investimento 

no setor (MIGUEZ, 2002, p. 244). As próprias ações previstas para a Funceb desde sua criação 

estavam orientadas para o fomento ao “turismo e para a valorização de uma identidade tipo 

exportação” (LIMA, 2011, p. 39). 

Nesse sentido, importantes investimentos de preservação material e históricos da 

capital baiana foram feitos, como a recuperação do Centro Histórico do Pelourinho e 

dinamização de espaços culturais como o Teatro Castro Alves e museus, entre outras ações que 

foram amplamente desenvolvidas com finalidade de fortalecer a “vocação” turística do Estado, 

ao passo que um novo “produto baiano” era forjado a partir de um diferenciado segmento: o 

turismo histórico-cultural.  

Nas palavras de Vieira, tratava-se de “uma tática de promoção das ‘vocações’ turísticas 

e culturais da Bahia, que aposta na celebração de uma presumível singularidade baiana como 

elemento de diferenciação simbólica” (VIEIRA, 2004, p. 112). É o discurso da baianidade que 

passava a ser apropriado pelo poder público e incorporada ao marketing turístico-cultural, 

servindo de fio-condutor para as gestões sucessivas do grupo carlista, incluindo a de Paulo 

Souto dentro do período que aqui nos interessa. 

Devido à complexidade que envolve a discussão sobre os conceitos da “baianidade”, 

é interessante pontuarmos, mesmo que brevemente, sobre a construção desse texto identitário 

do “povo baiano”, para compreendermos a dimensão do alcance desse imaginário turístico-

cultural e as consequências sobre o restante dos municípios baianos que não faziam (e nem 

fazem) parte dessa narrativa.  

Na sua pesquisa sobre a constituição das identidades nacionais, Hall (2006) afirma 

que, para além de instituições culturais, elas são construídas a partir de estratégias discursivas 

envolvendo elementos simbólicos e representativos que são organizados como uma narrativa, 

com objetivo de construir sentidos sobre a “nação” e o pertencimento a mesma. Essas narrativas 

                                                           
43 Hotéis de Turismo da Bahia S/A – BAHIATURSA – foi fundada no 1968, no governo de Luís Vianna Filho, 

como um órgão da administração descentralizada com intuito de explorar a indústria e o comércio hoteleiro 

voltados para o turismo. Em 1973 a Bahiatursa tem sua razão social alterada para Empresa de Turismo da Bahia 

S/A e atualmente se encontra como Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia. 
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“fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e 

rituais nacionais” (HALL, 2006, p.52), além da ênfase nas origens, na tradição e no mito 

fundacional. Na compreensão de Benedict Anderson, trata-se de uma comunidade imaginada 

erigida no decorrer de um dado processo histórico a partir das mais diversas referências 

culturais como a língua, a religião, os símbolos, as bandeiras, assim como os costumes, o 

sentimento de coletividade, e que são delineados conforme os interesses sociais, políticos e 

econômicos e apresentados por meio de repertórios que possibilitem suscitar afetos nos 

indivíduos (ANDERSON, 1985). 

Observando o texto da “baianidade”, ele atende a todos esses requisitos, visto que 

agrega uma série de elementos que singulariza e identifica a identidade cultural do “povo 

baiano”. Para Tiago Santos Sampaio, a territorialidade é um dos elementos que caracterizam a 

narrativa “baianidade”, pois o slogam terra mãe, que estava pautado na Bahia como terra de 

origem do país, ajudou a 

 

consolidar – de modo mais marcante até a década de 1950 – o sentimento de 

tradição, denotando a ideia de um espaço deslocado no tempo e dotado de 

ritmo próprio. Parte destes aspectos cria, em torno da baianidade, expectativas 

que muitas vezes assumem um caráter prescritivo que, por sua vez, se 

manifesta não apenas na eleição dos elementos que devem integrá-la, bem 

como na maneira como estes servem para orientar posturas e um modo 

particular de viver (SAMPAIO, 2010, p. 41) 

 

É o que Jocélio Santos chama de “viver baiano”, marcado pela “docilidade, o ritmo, a 

sensualidade, a malandragem, a capoeira e a culinária” que seriam distinções das origens 

africanas. Santos acredita que essa narrativa passava mais pela ideia de Bahia como uma 

“nação”, no sentido de aspectos culturais do que no sentido político propriamente dito. Uma 

“nação baiana” com religião e linguagem próprias, com especial atenção ao camdomblé, ao 

qual a Bahiatursa se referia como uma religião “colorida e musical” (SANTOS, 2005). Tudo 

isso, aliado a um discurso de democracia racial, reforçado pelas telenovelas e Jornal Nacional 

(RUBIM, 2001), que, ao longo das gestões do grupo carlista, tornou-se o maior atrativo da 

economia do turismo e do entretenimento soteropolitano durante a década de 90 (PINTO, 

2001). Mas, como afirma Milton Moura, o discurso da baianidade se refere a Salvador e 

Recôncavo (MOURA, 2001).  

Hall (2012) acrescenta que todas as nações são marcadas profundamente por divisões 

e diferenças étnicas, sociais, culturais, sendo então as narrativas unificadoras um “dispositivo 

discursivo que representa a diferença como uma unidade ou identidade” (HALL, 2006, p. 62). 

Nesse sentido, as diferenças regionais que constituem os 417 municípios da Bahia foram, 
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intencionalmente, colocadas de lado em prol da construção e divulgação do texto da “identidade 

baiana una”, com objetivos explícitos para venda no mercado nacional e internacional do 

turismo-cultural. 

Conforme pertinente reflexão de Rubim, trata-se de um discurso e de uma política que 

desconhece a diversidade cultural da Bahia. Seguindo esse argumento, vale a pena trazer as 

palavras de Roberto de Abreu (2012), que traduzem o embate sobre essa “baianidade” nos 

municípios distintos de Salvador e Recôncavo: 

 
A construção imagética e caricatural da Bahia festiva, litorânea, alegre, 

carnavalesca, da Bahia-verão tão vendida pela iniciativa do turismo 

soteropolitano, implica sobremaneira em sufocar uma outra Bahia, sertaneja, 

catingueira, Bahia da simplicidade do interior. Com a divulgação da Bahia, 

representada pela baiana de branco, da saia rodada, pela força mística do 

candomblé, pela tarde de Itapuã, pela imagem da preguiça impelida pelo sol 

litorânea do veraneio, uma outra Bahia é mitigada. A Bahia doce e terna do 

interior, a Bahia seca, esquálida, miserável, a Bahia vaqueira, cafeeira, 

agricultora, a Bahia rural, das incelenças, dos folguedos e manifestações 

populares, da fé messiânica e sebastianista, a Bahia que, em extensão, figura 

como uma geografia dilatadíssima que se estende das divisas com 

Pernambuco até as fronteiras com Minas Gerais, parece padecer sob a 

publicização e a dizibilidade da Bahia praieira e veranista. A dimensão de 

alteridade, do estado plural, sofre com a preeminente caricatura litorânea 

(ABREU, 2012, p.7) 

 

Um dos resultados dessa política amadurecida e consolidada ao longo de trinta anos, 

onde a cultura estava o tempo todo submetida ao turismo, vendendo para o mundo globalizado 

uma Bahia leia-se, Salvador e Recôncavo, foi a escassez de políticas culturais no interior 

baiano. A construção de sete centros culturais no interior, até certo ponto significou a 

materialização da ineficiente política do Estado, pois, além de subutilizados, muitas vezes 

reproduziam a postura elitista, conservadora e antidemocrática do próprio Estado. Tomamos o 

caso do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, para ilustrar: a permissão para uso ou não de 

qualquer espaço do referido equipamento cultural, era atribuição do(a) coordenador(a) que 

estivesse nomeado(a) pelo governo. Cabia aos artistas locais dirigirem-se até o(a) mesmo(a) 

para solicitar o uso de alguma das salas ou até mesmo do teatro com as suas propostas de 

trabalho de processos criativos. Mas, conforme depoimentos dos membros do grupo de teatro 

Pafatac, por exemplo, as negativas eram uma constante sob justificativa de que as pautas já 

estariam reservadas, apesar de o grupo não encontrar ninguém nas salas nas datas solicitadas. 
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Em contrapartida, festas, formaturas e outros eventos não culturais no Centro de Cultura, 

envolvendo nomes de personalidades da cidade, eram comuns.44 

O caráter dado ao Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima pelos representantes locais 

do governo era de um espaço elitizado e com restrita abertura para os artistas mais jovens da 

cidade com trabalhos experimentais e iniciais. Essa imagem também se estendia para o público, 

especialmente para os moradores da zona oeste da cidade, cuja dificuldade de acesso ia desde 

a ausência de transporte público direto e horários limitados45 até o desconhecimento da própria 

programação e política de funcionamento. 

As palavras de Gilsérgio Botelho sintetizam a gestão do equipamento naquele 

momento: 

 

na época, tinha uma coisa muito forte, que era mais difícil ainda, pois tinha de 

um lado o Carlos Jehovah e o na outra ponta o Centro de Cultura que era 

absolutamente inacessível para o teatro local, para o artista local. Para 

conseguir um espaço para ensaiar ou alguma coisa, tinha que entrar e tentar 

ocupar os anexos. Apresentação era algo impensável, porque era inadmissível 

um pensamento que abrigasse os artistas locais de teatro, ou seja, era um 

espaço de teatro preparado, mas para receber espetáculos de fora, era a forma 

de pensar, de gerir o espaço cultural. Não era uma estrutura oferecida para o 

teatro local. Da mesma forma, tinha o [Teatro] Carlos Jehovah sem estrutura 

e sem gestão.  

 

3.2 As primeiras aproximações da Cultura no Governo de Guilherme Menezes 

 

 

Na década de 1990, Vitória da Conquista vivenciava dois processos históricos 

contraditórios e conectados ao mesmo tempo. De um lado, a crise econômica, social e política 

que assolava o país, tecida pelo avanço das medidas neoliberais de FHC; do outro, uma ruptura 

com os antigos mandatários locais. Tais situações trouxeram à tona segmentos organizados da 

sociedade civil (sindicatos diversos, grêmios estudantis, associações de bairros, movimentos 

sociais, pastorais do menor e da juventude) que provocaram uma nova experiência de 

participação política e social na cidade. 

                                                           
44 Entrevistas com Poliana Nunes, Shirley Ferreira e Mônica Alves, no mês de junho e julho de 2019. Todas elas 

são ex-integrantes do Grupo de Teatro Pafatac. 
45 Até a eleição do PT, o serviço público de transporte era monopolizado pela empresa Viação Conquistense. 

Contrariando a lei federal nº 8.666/93, a contratação da mesma era feita de livre escolha do prefeito e o único 

contrato vigente era da década de 60 (documento encontrado fora da Prefeitura Municipal). Eram comuns as 

queixas contra a empresa por falta de qualidade na prestação de serviço, incluindo segurança duvidosa dos 

veículos. Conforme registros de relatórios da prefeitura, dos 64 ônibus que a empresa possuía em 1997, apenas 

quatro tinham condições de rodar. Foram tantas irregularidades e dificuldades que só após quase três anos foi 

possível iniciar o funcionamento do novo sistema de transporte pública de forma ampla.   
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A ascensão do PT à gestão municipal trazia consigo as contradições e cisões internas 

devido a aliança feita com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para vice-prefeito 

com Clovis Assis, aliadas às expectativas das reivindicações dos funcionários públicos que 

ansiavam pela regularização salarial e melhores condições de trabalho, a pressão das 

comunidades rurais por melhorias de saúde e educação, os movimentos ligados à proteção do 

menor que, naquele momento, vivenciava altos índices de violência e abuso sexual e trabalho 

infantil, as associações de bairros que se articularam para exigir a infraestrutura básica dos 

bairros periféricos – asfalto, escolas, postos de saúde, praças, iluminação pública, etc. 

Nessa esteira, de forma bem menos organizada que os demais movimentos 

mencionados, também se encontravam os artistas que apoiaram aquela campanha eleitoral, 

especialmente por dois motivos: primeiro, porque muitos artistas tinham alguma ligação com a 

UESB, que foi base para a formação da campanha do PT na cidade, tendo inclusive a maior 

parte do secretariado do primeiro mandato composto por muitos professores dessa instituição 

que, na época, tinha o professor Waldenor Pereira46 como reitor; em segundo lugar, porque 

Guilherme Menezes tinha um bom trânsito com diversos artistas regionais, até por ele ser poeta, 

escritor e compositor, o que gerava uma grande expectativa. 

Segundo informações obtidas em entrevista com Ricardo Marques47, o que 

predominava no município, até aquele momento, que foi muito bem estabelecido durante as 

gestões de Pedral, era uma política voltada para eventos, cujos apoios eram direcionados sempre 

para as mesmas pessoas. 

 
A TV Sudoeste fazia muitas ações na cidade. Tinha o Projeto Verão, que 

montava aqueles palcos nos bairros, no São João fazia nos bairros, tinha o 

Canta Bahia que era o festival dos músicos regionais. Marcos Ferreira [ex-

diretor da TV Sudoeste] apoiava, mas na verdade a prefeitura financiava muito 

isso aí, na época de Pedral. 

(...) 

Eu me lembro de Dozinha, fazendo um Festival de Literatura chamado de 

SocArte. Todo ano tinha esse festival de poesia, mas que tinha música 

também, que era Dozinha e Ataíde. Eles organizavam e a prefeitura fazia 

[financiava]. Tinha o Centro de Cultura, que Ricardo de Benedictis fazia o 

                                                           
46 Economista e professor universitário, ex-reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e, 

atualmente, Deputado Federal pelo Estado da Bahia, filiado ao PT. Foi deputado estadual em 2002, sendo reeleito 

em 2006. Em 2010 foi eleito pela primeira vez como deputado federal, feito repetido nos anos de 2014 e 2018. 
47 Ricardo Marques Santos Carrera – administrador, professor universitário, consultor do SEBRAE, foi chefe da 

Divisão de Planejamento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos em 2001, administrador geral do Hospital 

Municipal Esaú Matos no ano de 2002. Em 2003, assumiu a coordenação de Cultura do Município e, em 2005, 

assumiu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No ano de 2009, foi eleito vice-prefeito ao lado de Guilherme 

Menezes. Concedeu entrevista para essa dissertação no dia 22 de junho de 2019. 
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Festival de Inverno da Bahia48, que tinha verba do Governo do Estado e 

envolvia várias linguagens, os projetos da TV Sudoeste que a prefeitura 

injetava dinheiro, as rádios que tocavam as músicas dos artistas locais... Mas 

realmente não eram iniciativas diretas da prefeitura. Era apoio às pessoas que 

faziam. 

Tinha o Canta Bahia, pessoal de Paulo Mascena, Dirley Bonfim ... que 

estavam próximos a TV Sudoeste e que tinham na memória o que Pedral 

[prefeito] fazia. Todo ano tinha o Troféu da Música e todo ano lançava um LP 

com os artistas, que eram assim, bem escolhido por eles mesmos.  

(...) 

 

O primeiro movimento feito pela gestão municipal petista quanto à cultura, apontava 

para a construção de uma política cultural com viés de participação democrática, assim como 

nas demais áreas. O prefeito solicitou que fosse feita uma espécie de consulta às entidades 

culturais da cidade para que indicassem um nome para assumir a então Coordenação de Cultura, 

sendo o nome de Sônia Maria dos Santos Leite49 referendado pela sociedade civil e nomeada 

pelo poder público conforme Decreto nº 8.891, de 17 de fevereiro de 1997.  

Em entrevista, Sônia Leite destacou o olhar sensível de Guilherme Menezes para com 

a cultura, e uma especial preocupação com as manifestações populares. Aliás, esse aspecto é 

apontado tanto por todos entrevistados que passaram pelo governo (Gildelson Felício, Ricardo 

Marques e Sônia Leite), quanto por pessoas da sociedade civil que tiveram maior contato 

pessoal com ele (Esechias Araújo). 

Sobre isso, a ex-coordenadora salientou o pedido pessoal do chefe do executivo desde 

o primeiro ano de gestão, que foi o levantamento dos grupos de Ternos de Reis do município, 

principalmente aqueles localizados na zona rural de Conquista, para que os mesmos tivessem 

visibilidade e fossem valorizados no primeiro Natal da Cidade, ação que estreou logo em 1997 

e que viria a se tornar o maior evento da prefeitura ao longo das gestões. 

 
E uma das primeiras determinações de Doutor Guilherme, era que resgatasse 

a cultura popular da região. Naquele momento, poucos Ternos de Reis saiam 

na cidade. Então nós tivemos o trabalho de buscar, ir na zona rural e outros 

locais, buscando os mestres de Ternos De Reis para que voltassem ao Natal 

da Cidade, que era o projeto prioritário naquele momento.50 

 

                                                           
48 Ricardo de Benedictis foi jornalista, poeta, compositor e interprete. Foi um dos fundadores da Academia 

Conquistense de Letras (1980) e promoveu o Festival de Inverno da Bahia, em Vitória da Conquista durante 10 

anos alternados (1984 a 1999), evento multilinguagem, que durava um mês inteiro de atividades abrangendo 

música, literatura, teatro, dança, artes plásticas, vídeo, xadrez, oficinas etc. Além disso foi diretor do Centro de 

Cultura Camillo de Jesus lima (1986 a 1998), além de diretor do Departamento de Cultura do Município entre 

1993 e 1996. 
49 Entrevista concedida por Sônia Leite, em abril de 2019. 
50 Ibdem. 
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Ricardo Marques relatou que Guilherme sempre deixou claro que o “Natal da Cidade 

foi criado para ser uma interação entre os artistas regionais, as tradições culturais locais – 

Ternos de Reis – e alguns artistas de renome, mas que tivesse identidade com a cidade”. Nesse 

intuito, o primeiro Natal da Cidade contou com a presença de Elomar Figueira em praça pública 

em dois shows distintos: um com a participação da cantora lírica Luciana Monteiro de Castro, 

e outro show com solistas líricos, coro e reisados. Mais 15 corais e 13 reisados completaram a 

programação, além de 45 artistas regionais. Nos anos seguintes, outros artistas nacionais 

passaram a fazer parte da grade de atrações, sendo garantida a presença dos grupos de reisados 

durante toda a programação, corais diversos e exposição de presépios assinados por diversos 

artistas plásticos da cidade. 

Essa participação dos reisados, como atração de toda programação das comemorações 

do natal, era acompanhada e apoiada pelo poder executivo no processo logístico de transporte, 

alimentação, bem como das vestimentas dos grupos. Nunca houve um cachê em espécie para 

os grupos. 

Outro fato interessante apontado por Sônia e que mostrava o que poderia ser a 

transversalidade da cultura em outras áreas, como fator estratégico na construção de um novo 

pensamento administrativo, foi a confluência do setor cultural na formação do Orçamento 

Participativo. A Coordenação de Cultura levou oficinas de teatro do oprimido para as 

comunidades, como forma de buscar acessar os problemas das localidades, para serem 

discutidas posteriormente nas assembleias. Com o mesmo pensamento, grupos de teatro foram 

acionados em outro momento para promoverem uma campanha de educação no trânsito. 

Esquetes teatrais eram encenados nas escolas, nas feiras, nos ônibus, nas ruas e praças.  

Mas, apesar desses primeiros movimentos, a situação institucional era precária e não 

dava condições para desenvolver um trabalho com maior fôlego, como bem sintetizado pela 

então coordenadora de Cultura,  

 
foi um momento meio difícil e um momento muito importante. Difícil porque 

não tinha estrutura nenhuma, não só a área de cultura, como toda a prefeitura 

quando nós assumimos. O aparelho da administração estava a zero. E na área 

de cultura então, principalmente. Nós não tínhamos uma sala, não tínhamos 

telefone, não tínhamos nada e era apenas a vontade de fazer alguma coisa. 

Uma das dificuldades que tivemos também foi de criar um Plano Municipal 

de Cultura e também fazer editais para que absolvesse os artistas locais, 

principalmente de teatro e (...) tudo isso foi muito difícil. As vezes eu também 

não tinha apoio nem dos próprios artistas. Então foi uma época bem 
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esperançosa porque estava um projeto novo de administração da cidade, mas... 

para mim foi um momento muito difícil51 

 

Essa declaração é reforçada por Ricardo Marques, quando afirma que, 

 
esses quatro primeiros anos [1997-2000] a percepção que eu tinha, próximo, 

mas não dentro, era que a cultura não tinha prioridade, porque tinha muita 

coisa para fazer [na cidade]. Então Sônia não tinha muito o que fazer. O que 

tinha era o Micareta, o São João que era barracão e o Natal. (...). Era isso e os 

apoios, quando dava, pois Sônia não tinha orçamento e nem força política52. 

 

Na verdade, a Micareta de Vitória da Conquista, que surgiu no ano de 1989 e que até 

o ano 2000 ocupava o lugar de terceiro maior evento carnavalesco da Bahia, ficando atrás de 

Salvador e Feira de Santana, e o São João, eram organizados pelo Departamento de Turismo, 

que agregava a Secretaria Municipal de Expansão Econômica, e não pela Coordenação de 

Cultura. 

Mas, para analisarmos melhor as ações que conseguiram ser realizadas pela 

Coordenação de Cultura durante esse período, vamos explorar mais sua estrutura e 

equipamentos. 

 

3.3 A Estrutura Organizacional  

   

Até esse momento, o organograma administrativo da prefeitura era regido pela Lei n.º 

421, de 31 de dezembro de 1987. A cultura estava incorporada à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, tendo a Coordenação de Cultura como setor responsável por “planejar, 

coordenar e promover as atividades de cultura no Município”53, composta por três divisões: 

Divisão de promoção cultural; Divisão de Esportes e Recreação e a Biblioteca Municipal. 

À Divisão de Promoção Cultural competia o desenvolvimento, planejamento e 

execução da política cultural do município. Observando o artigo 99 e seus incisos, a política 

cultural estava pautada em programas e ações de cunho cultural e artístico, além da proteção ao 

patrimônio cultural, histórico, artístico e até ambiental. As palavras desenvolvimento, estímulo 

e incentivo se fazem presente em quase todos os incisos do mencionado artigo, dando uma 

conotação de presença do poder público quanto ao fomento criativo, econômico e simbólico da 

                                                           
51 Entrevista concedida por Sônia Leite, em abril de 2019 
52 Entrevista concedida por Ricardo Marques, em junho de 2019. 
53 Art. 97 da Lei 421/1987.ica  
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cultura. Contudo, o conceito de cultura fica subentendido como “cultivo das ciências das artes 

e das letras”.  

Além dessa divisão específica, o Conselho Municipal de Cultura (CMC) compõe o 

organograma da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como órgão normativo, 

deliberativo e consultivo sobre todos os assuntos culturais de competência do Município. Sua 

composição continha 10 (dez) membros que eram escolhidos, convidados e nomeados pelo 

prefeito, com prévia aprovação da Câmara Municipal de vereadores. Os critérios para o convite 

eram ser pessoa eminente de cultura e de reconhecida idoneidade, com residência no Município 

e que representasse alguma arte, ciência e letras, conforme os termos da lei. 

O decreto nomeando o primeiro conselho da gestão estudada é o de número 9.352, 

datado de 08 de dezembro de 199854. Apesar de muitas buscas e solicitações junto à Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista, apenas um documento sobre as atividades do Conselho foi 

encontrado. Trata-se da pauta para discussão de uma reunião do conselho datada de 13 de julho 

de 199955. As atas, ou mesmo o Regimento Interno, não foram encontrados. 

Apesar da ausência de mais documentos, é possível perceber algumas preocupações 

levantadas pelo o CMC naquele momento e a tentativa de organização interna em comissões 

temáticas para atacarem os pontos abordados. A exemplo da criação de uma comissão para 

organizar um cadastramento dos artistas e entidades culturais da cidade, para levantamento dos 

prédios e casarões para fins de tombamento, para acompanhamento dos projetos culturais 

enviados pela PMVC ao Ministério da Cultura56 e para elaboração de um calendário cultural 

para o município. 

Outro ponto interessante do documento foi a sugestão de uma comissão para estudar e 

criar uma Secretaria Municipal de Cultura, como uma pasta independente da Secretaria de 

Educação. Contudo, a cultura permaneceu preterida na pasta da Educação até o ano de 2004, 

momento da primeira reforma administrativa realizada pelo governo petista. 

Mas, podemos inferir uma certa dificuldade de atuação do CMC a partir da pouca 

participação dos membros, quando na pauta sugere, como ponto de discussão, a substituição 

automática dos membros ausentes às reuniões, situação que já teria sido levantada numa reunião 

ocorrida no dia 04 de maio de 1999. 

                                                           
54 Documento anexado 
55 Documento anexado 
56 Nenhum documento sobre isso foi encontrado no Arquivo Público Municipal. 
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Em entrevista concedida por Edgar Larry57, que à época era o presidente do Conselho, 

ele confirmou essa situação, assegurando que essas ausências eram resultado da falta de 

estrutura para o conselho trabalhar e da falta de espaço político por parte da gestão, levando a 

todos, gradativamente, a se desmotivarem quanto à permanência no Conselho. A única ação 

que o Conselho conseguiu efetuar, na época, foi o tombamento do prédio onde funcionou, 

durante muitos anos, a sede da Rádio Clube FM da cidade e do Grêmio Dramático Castro Alves. 

Ele disse que era 

 

um período ainda (...) incipiente quanto a organização da cultura municipal de 

Vitória da Conquista, ainda padecendo, como até hoje é uma reclamação 

grande, de uma secretaria de cultura que funcionasse adequadamente. Me 

lembro que naquele momento, conversando com os pares, os conselheiros, a 

discutir a construção de um projeto político para a cultura do município, 

levando-se em conta (...) que Conquista possuía, e ainda possui, a cultura em 

grande destaque, com grande potencial para ser um atrativo, inclusive turístico 

para a cidade. (...) E nessa esteira uma das coisas que foram bem definidas, 

foi justamente o papel do Conselho do Municipal de Cultura criando, 

propondo uma política nesse sentido. Então, o papel do Conselho Municipal 

de Cultura que vinha num direcionamento apenas de mapeamento dos prédios 

históricos da cidade, dos casarões, ele passou a ter uma dimensão maior 

naquele momento, com essa nova formação do conselho, quando nós 

começamos a discutir. (...). E naquele momento de grandes mudanças políticas 

no município e de grandes expectativas, nós sentimos muita dificuldade em 

desenvolver um processo cultural adequado e que atendesse as expectativas, 

principalmente dos artistas de todos os setores. E foi um momento um muito 

difícil, porque a cultura infelizmente, sempre não esteve em primeiro plano, 

nas escolhas, nas ações programáticas das políticas dos poderes públicos, e na 

nossa cidade não foi diferente. (...). Consideramos que foi um momento muito 

difícil. Não tivemos o apoio [do governo] que achamos que deveríamos ter 

naquele momento, era um governo recente, de uma outra formação política, 

então acreditamos que o governo ainda estava se deparando com uma nova 

realidade e, por isso, não foi o projeto que sonhamos para aquele momento. 

 

Mas percebemos o embate de posicionamentos internos dos participantes do conselho. 

Quanto à atuação do CMC, Sônia Leite relata que: 

 
O Conselho de Cultura sempre foi ocupado, praticamente por pessoas 

convidadas pelo prefeito... Acho que o Conselho de Cultura também naquele 

momento também não tinha representante de toda classe... Eu não tinha força 

[política] e ficava sempre com as mesmas pessoas, sempre, sempre... Eu 

sempre dizia que era um conselho elitista58. 

 

                                                           
57 Edgar Larry é poeta, escritor, advogado e professor da UESB. Foi integrante do Grupo de Teatro Avante Época, 

além de presidente da Casa da Cultura e da Academia Conquistense de Letras. Entrevista concedida no dia 23 de 

julho de 2019. 
58 Entrevista concedida por Sônia Leite 
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Considerando que a Constituição Federal de 1988, pautada na redemocratização, 

inaugurou um período de formação participativa institucionalizada a partir de conselhos e 

conferências; considerando ainda que o governo do PT na cidade de Vitória da Conquista 

buscou implantar uma gestão cujo lema era “Governo Participativo”, com a presença direta da 

sociedade civil organizada em conselhos, associações e outros, a manutenção de um conselho 

de cultura totalmente nomeado pelo Prefeito, sem anuência de qualquer instituição civil, o que 

soava minimamente contraditório, pode-se dizer que, em tais circunstâncias, as possibilidades 

de construção de debates para a formação de um pensamento político e cultural para a cidade, 

que ambicionasse atingir a toda região, todos os bairros, classes sociais e linguagens de forma 

democrática, eram bem restritas. 

Fato curioso sobre a estrutura da Coordenação de Cultura é a ausência, no corpo da 

lei, dos equipamentos culturais pertencentes ao município que já existiam na época. Eram eles: 

o Teatro Municipal Carlos Jehovah, a Filarmônica Maestro Francisco Vasconcelos e o 

Conservatório de Música que funcionava num casarão pertencente ao poder municipal 

denominado Casa Régis Pacheco. E, apesar da lei 421/1987 citar ser de responsabilidade da 

Coordenação Municipal organizar, manter e supervisionar o Museu Municipal, este não existia 

na cidade enquanto um setor na prefeitura. 

 

3.4 A Estrutura Orçamentária  

 

A primeira Proposta de Emenda à Constituição a buscar impor um mecanismo que 

garantisse uma aplicação mínima de investimento em políticas culturais por parte da União, 

Estados e municípios, foi a de n° 324/2001, que, ao modelo do artigo 212 da CF/88, estabelecia 

a obrigatoriedade da aplicação anual de não menos que seis por cento dos impostos para “a 

produção, a preservação, a manutenção e o conhecimento de bens e valores culturais”. Até hoje 

essa PEC está estagnada no Congresso Nacional, com mais quatro (427/2001, 150/2003, 

310/2004, 421/2014) que surgiram posteriormente. 

Antes desta provocação ao Congresso, a relação estabelecida com a cultura pelo 

Estado Brasileiro foi de uma política de matriz liberalizante, através da concessão formal à 

iniciativa privada da decisão sobre os destinos da produção cultural do país, por meio do 

mecanismo de renúncia fiscal. Esse dispositivo foi inaugurado durante o governo do Presidente 

José Sarney, por meio da Lei n° 7.505, de 02 de junho de 1986, a primeira lei de incentivos 

fiscais para a cultura, que ficou conhecida como Lei Sarney. Na verdade, esse foi o primeiro 
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passo para a formatação de uma prática que se fortaleceria, no país, nos anos seguintes, a saber: 

a desregulamentação das funções do Estado na área da cultura e a concentração de poder de 

decisão do capital privado sobre a verba pública como um dos pilares da política oficial do 

Estado de cultura. 

Essa lei teve vida curta (1986-1990). Seus dispositivos de funcionamento eram frágeis, 

sem clareza quanto ao processo de acompanhamento e prestação de contas, além de os projetos 

não passarem por nenhum crivo para seleção. Segundo Amazonas (2007), “a lei não exigia a 

aprovação prévia dos projetos culturais, bastando o simples cadastramento como entidade 

cultural junto ao Ministério da Cultura, o que gerou distorções nos objetivos da lei”.  Tudo isso 

abriu espaço para diversas críticas por parte do meio cultural e inúmeras denúncias de fraudes, 

que nunca deram em nada. 

Em 1990, sob o governo de Fernando Collor de Melo, o Ministério da Cultura foi 

extinto junto com diversos órgãos, a exemplo da Embrafilmes, e a Lei Sarney foi revogada, 

sendo substituída, em 23 de dezembro de 1991, pela Lei° 8.313, que instituía o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura, ou como ficou conhecida, Lei Rouanet, uma versão aprimorada 

da Lei Sarney, o que não impediu a continuidade de diversos problemas. Esse programa instituía 

três mecanismos de incentivo cultural: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o apoio ao mecenato privado.  

O MinC só foi restaurado no ano 1992, sob o governo de Itamar Franco, assim como 

alguns órgãos extintos por Collor, a exemplo do IPHAN, Funarte e a Fundação Biblioteca 

Nacional. Em 1993, Itamar promulga a lei 8.625, conhecida como Lei do Audiovisual, com 

foco no setor cinematográfico, e que seguia o mesmo direcionamento de incentivo fiscal, porém 

com percentuais ampliados de renúncia para aplicação. Lia Calabre assinala que esse momento 

marca o início de uma ordem, em que as decisões sobre política cultural passaram a ficar mais 

voltada para as leis de mercado, de maneira tal que o Ministério tinha, cada vez menos, poder 

de interferência (AMAZONAS, 2007). 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, esse processo se intensificou. Sob 

a gestão do Ministro Francisco Weffort, o plano iniciado por Collor de transferência da decisão 

sobre o que deveria ou não receber recursos públicos, para a iniciativa privada por meio da lei 

de incentivo, levou as atividades culturais para o setor de marketing das empresas 

patrocinadoras, atendendo a conjuntura nacional daquele momento do avanço do mercado sob 

a égide dos princípios neoliberais.  A abordagem da cultura, sob o slogan “Cultura é um bom 

negócio”, passou a ter 
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uma nítida posição mercadológica, que abriu lacunas para a reorganização das 

produções culturais. O trabalho artístico tornou-se dependente de sua 

adequação ao padrão cultural de mercado. As empresas, por sua vez, passaram 

a estabelecer parâmetros e a identificar o que deveria ser entendido, 

patrocinado e consumido como cultura no país (BRANT, 2009, p. 65)  

  

Paradoxalmente a essa redutibilidade do governo federal quanto às políticas para a 

cultura iniciadas com Fernando Collor, Calabre (2007) aponta que houve um aumento da 

participação dos estados e municípios na manutenção das suas atividades culturais. 

Corroborando a assertiva de Calabre, José Carlos Durand (2013) aponta que, em meados de 

1995, quatro Estados (Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo), além do Distrito Federal 

(Brasília), oito capitais estaduais (Aracaju, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, 

Teresina, Vitória e Salvador) e mais três municípios (Londrina, São Bernardo do Campo e 

Uberlândia) dispunham de leis de incentivo fiscal à cultura.  

Nesse sentido, seguindo o modelo nacional da época, em 09 de dezembro de 1996, foi 

criado na Bahia o FazCultura por meio da lei nº 7.015 assinada pelo governador Paulo Souto 

do Partido Frente Liberal (PFL), programa de incentivo ao patrocínio cultural, com objetivo de 

institucionalizar as relações entre o Estado e a iniciativa privada por meio do mecanismo de 

renúncia fiscal para investimento em cultura. A lei prevê o abatimento de até 5% do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), no limite de até 80% do valor total do 

projeto cultural e, para receber o abatimento, é necessário que a empresa patrocinadora 

contribua com recursos próprios equivalentes a, no mínimo, 20% dos recursos totais 

transferidos ao produtor. 

Enquanto as leis de incentivos fiscais estipuladas pelos estados reservavam um 

percentual do ICMS, os municípios valeram-se do IPTU (Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana) e do ISS (Imposto Sobre Serviço). Na perspectiva de Durand, as legislações 

municipais se adiantaram quanto ao tempo se comparado à estadual, apesar da demora em 

ambos os níveis quanto à implantação. 

Em Vitória da Conquista, não houve a criação de uma lei de incentivo fiscal. Em lugar 

disso, o poder executivo assinou o decreto n° 9.070, em 23 de setembro de 1997, que criou o 

Fundo Municipal de Democratização à Arte e a Cultura, que tinha como finalidade 

“proporcionar recurso e meios para financiar a execução da política de democratização e 

incentivo à arte e a cultura apoiando serviços, projetos e programas específicos”59. A ideia do 

                                                           
59 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, art. 1º da Lei 9.070/1997. 
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fundo partiu de Sônia Leite e de Thalia Ferreira, chefe de Divisão de Promoção Cultural, e 

pretendia-se seguir o modelo de outros fundos de cultura que na época pesquisaram. Segundo 

Sônia, seria uma forma de compensar o orçamento para a cultura que era muito pequeno.  

De acordo ao decreto, o fundo deveria ser constituído por: 

 

I-  As dotações e recursos previstos em orçamento e em leis especiais; 

II-  As receitas resultantes de pagamento de ingressos de apoio a espetáculos 

em geral, exposições, mostras e recitais apoiados pelo Departamento 

municipal de cultura e Divisão de turismo, quando e para atividades que a 

critério deste departamento não tenham entrada franca.  

III - Recursos captados junto a organismos nacionais e internacionais públicos 

ou privados, para projetos autofinanciáveis e de interesse estratégico, visando 

à ampliação, cobertura e melhoria de cultura municipal. 

IV - Recursos financeiros do estado, provenientes da Fundação Cultural do 

Estado da Bahia e Secretária de Cultura do Estado da Bahia - ou de outros 

órgãos. 

V - Transferência de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de 

Cultura e Fundo de Investimento Cultural e Artístico - FICART. 

VI - Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras, na forma 

permitida em lei. 

VII - Outros recursos que lhe venham a ser destinados. 

 

O decreto não traz maiores esclarecimento ou uma regulamentação sobre a 

constituição do fundo, esclarecendo como seria a arrecadação de pagamento de ingressos por 

exemplo, bem como ficam vagos sobre os critérios para o repasse e prestação de contas. Além 

de ter que passar pelo crivo do Conselho Municipal de Cultura, os critérios para destinação dos 

recursos do Fundo eram: 

  

I-  Repasse, mediante convênios, a entidades públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos, a título de participação no custeio de auxílio montagem, apoio para 

viagens, seminários e mostras de todas as manifestações artísticas e culturais; 

II-   Apoio e financiamento de programas, convênios de ação continuada, 

projetos, prestação de serviços e atividades de democratização e incentivo à 

arte e a cultura, obedecidas as prioridades do art. 2º da Lei 662/92; 

III- Custeio de serviço culturais de caráter regional e municipal que, em razão 

de custos ou ausência de demanda justifiquem sua assunção pelo município. 

 

Contudo, esse decreto nunca se efetivou. Sônia relatou esse fato como mais uma 

frustração durante o seu período de coordenadora: 

 
(...) teve o decreto, mas não realizou porque ninguém levou a sério, na 

realidade ninguém levava a sério e foi uma das coisas que fiquei muito 

frustrada também na época. (...) era um descrédito ou uma falta de vontade [da 

prefeitura]. Isso dependia também do aval da Câmera de Vereadores, e na 

época a maioria era oposição e eu sei que não foi adiante.  
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Dez anos depois, em 2007, tal decreto foi resgatado para discussão junto ao Conselho 

Municipal de Cultura, até pela pressão da classe artística sob inspiração das conferências de 

cultura e pelo novo quadro político nacional que se estabeleceu a partir de 2003 com Gilberto 

Gil a frente do MinC. Entretanto, nenhuma solução prática foi dada. Apesar de extensa, vale a 

pena a transcrição sobre a discussão que girava dentro da administração quanto à 

implementação e funcionamento do fundo: 

 

essa questão de 1997 [o decreto 9.070/97] na primeira gestão de Guilherme, 

ela nasce no contexto que foi (...) o prefeito veio com o apoio quase total da 

classe artística, do movimento artístico de um todo da cidade e esses artistas 

se envolvem com a prefeitura e aqueles secretários que teriam afinidade, 

mesmo não havendo uma secretaria [de cultura específica], mal tinha uma 

coordenação, e se não me engano, quem costurava isso junto ao prefeito era o 

secretário, que era uma pessoa sensível para essa área de cultura, César 

Lisboa. [...]. Acho que o prefeito e aqueles que fizeram a lei [o decreto], 

fizeram sem amadurecer como é que seria a execução disso. Tanto é que essa 

lei [decreto] do fundo de cultura, quando eu assumi a secretaria [2005] foi 

debatida exaustivamente (...). Aquilo que falei sobre a isenção de valor para o 

artista (...), era uma crítica muito contundente dos artistas, como se a lei 

[decreto] em si do fundo fosse resolver alguma coisa. E ai, dentro da estrutura 

administrativa financeira da prefeitura se discutia muito, principalmente o 

núcleo mais duro (financeiro) do governo, era que se colocasse o dinheiro no 

fundo criaria toda uma burocracia, uma celeuma para poder gastar e utilizar, 

porque tinha normas próprias. Então ficava assim, como se tivesse engessando 

a utilização desse recurso (...). Essa era uma polêmica da implantação do 

fundo que eu peguei já no meu período, que ela [o fundo] nunca foi 

efetivamente, salvo engano, colocado um centavo, nem na minha época, e nem 

antes. Porque achavam que criaram a lei, mas que na prática a regulamentação 

dela, o funcionamento era (...) impraticável para um trabalho mais ágil dentro 

da estrutura administrativa da prefeitura60  

 

Sob esse aspecto, Marilena Chauí (2010) nos relata as dificuldades burocráticas que 

enfrentou entre os seus pares de governo durante sua gestão na Secretaria de Cultura de São 

Paulo em 1989. Como ela afirma, a burocracia por sua natureza hierárquica, rotineira e aparada 

em segredos dos cargos e funções como forma de garantir o controle de superiores sobre os 

graus inferiores da máquina administrativa, é contrária às práticas democráticas e às atividades 

culturais. Para além de buscar garantir o controle e a fiscalização sobre a res publica, a 

                                                           
60 Entrevista concedida por Gildelson Felício, ex-secretário de Cultura, em abril de 2019. Felício foi membro do 

Conselho Estadual de Cultura da Bahia e Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Vitória da 

Conquista, função que ocupou de 2005 a 2014. De 2014 à março de 2016, foi Secretário Municipal de Trabalho, 

Renda e Desenvolvimento Econômico de Vitória da Conquista. Atua como professor de Lógica, Geometria, 

Estatística e História da Matemática da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, e é licenciado em matemática 

pela UESB, com especialista em Administração Pública pela Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. 
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burocracia pode, e é, “um sistema de poder movido por gente e que a vontade dos indivíduos-

burocratas é mais determinante e imperiosa do que as leis e os procedimentos” (CHAUI, 2010 

p. 77), ao ponto de determinarem as políticas que devem ser, ou não, realizadas, em detrimento 

dos projetos e propostas apresentados durante a eleição e aprovadas pela população por meio 

do voto, interferindo diretamente no trabalho cultural. 

Como qualquer processo de gestão, as políticas culturais necessitam de planejamento, 

diretrizes, metas, execução e avaliação de resultados, bem como prever fontes de recursos e 

mecanismos de financiamento. Mas, como Calabre (2007) afirma, na maioria dos órgãos 

responsáveis pela gestão pública da cultural no Brasil, independentemente do nível de governo, 

tais políticas sofrem com o problema da carência de recursos.  

Desse modo, resolvemos analisar a receita destinada pelo governo para a Coordenação 

de Cultura entre 1997 a 2002. Lançamos mão das Leis Orçamentárias Anuais (LOA) – que são 

os instrumentos legais que garante às secretarias que compõem a administração pública a 

previsão de recursos para realização das ações a serem desenvolvidas por um ano, além de 

demonstrar o programa de trabalho do Governo a partir da distribuição desse recurso. Também 

tomamos como referência a PEC 421/2014, que propõe aos municípios o piso mínimo de 1% 

de sua receita (considerando a soma do produto dos impostos e o repasse do Fundo de 

Participação dos Municípios) em ações e serviços de preservação do patrimônio cultural e de 

incentivo à produção e difusão cultural. 

Faz-se necessário esclarecer que os exercícios de 1997, 1998 e 1999 não constam na 

tabela para análise por dois motivos distintos. A princípio, a LOA de um ano, sempre é 

aprovado no ano anterior. Desta forma, a LOA de 1997 não foi planejada pelo governo de 

Guilherme Menezes. O outro motivo, que é de ordem técnica, é o fato de não termos encontrado, 

junto às leis, os quadros detalhados de despesas com os respectivos programas dos anos de 1997 

a 1999, provavelmente porque somente no ano 2000 é que os anexos de detalhamento 

orçamentário passaram a ser uma exigência legal. Como a coordenação de cultura nestes anos 

era um setor integrado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), só conseguimos 

visualizar o valor global de recurso destinado à SMEC, o que não nos ajuda. 

Os dados foram agrupados em planilhas organizadas por exercício financeiro e, como 

pode ser observado, a dotação da Coordenação de Cultura nas LOAs foi bem inferior à proposta 

tomada como referência.  
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Orçamento/Ano 2000 2001 2002 

LOA – Despesas totais R$ 129.199.826,00 R$ 131.440.897,00 R$ 122.878.300,00 

LOA – Despesas Cultura R$ 655.160,00 R$ 639.160,00 316.035,00 

% da Cultura sobre o total 0,507% 0,486% 0,257% 

Tabela 1 - Relação entre o orçamento da Prefeitura e o orçamento da CC, entre 2000 e 2002. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
 

No período analisado, o orçamento destinado à coordenação representou uma média 

anual de 0,416% das despesas totais da Prefeitura Municipal, o que demonstra o desprestígio 

do setor cultural na esfera administrativa em questão. Entre os exercícios financeiros acima, a 

dotação orçamentária destinada à CC foi sendo reduzida gradativamente, até uma queda brusca 

no ano de 2002. 

No quadro seguinte, as despesas da CC foram organizadas por exercício financeiro e 

projeto/atividades, que são as macroações, revelando preliminarmente o planejamento de ações 

e os montantes destinados para realização destas: 

 

Projetos e Atividades/Ano 2000 2001 2002 Total 

Patrimônio Hist.Artístico R$ 90.000,00 R$ 10.000,00 ------------- R$ 100.000,00  

Difusão Cultural R$ 148.000,00 R$ 274.000,00 R$ 20.000,00 R$ 442.000,00 

Manut. Func.Ativ.de Cultur R$ 417.160,00 R$ 352.160,00 R$ 296.035,00 R$ 1.065.355,00 

Cursos de qualificação -------------- R$ 3.000,00 -------------- R$ 3.000,00 

Total R$ 655.160,00 R$ 639.160,00 R$ 316.035,00 R$ 1.610.355,00 

Tabela 2 - Relação dos orçamentos por Projeto/Atividade da CC, entre 2000 e 2002. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

 

 

Cada projeto/atividade apontado/a na tabela 2 se dividiu em diversas iniciativas 

específicas. As iniciativas voltadas para patrimônio histórico, por exemplo, previam a reforma 

do Teatro Carlos Jeovah e do Museu Cajaíba61 e aquisição de instrumentos para o Conservatório 

                                                           

61 Localizado no alto da Serra do Peri Peri, o Museu Cajaíba é um espaço de quase seis mil metros quadrados, 

construído pelo artista-plástico Aurino Cajaíba, falecido no ano de 1997 e que atualmente é mantido pelo seu filho, 

Edvaldo Cajaíba. O museu a céu aberto, que hoje abriga cerca de 180 esculturas esculpidas em cimento, areia e 

ferro, começou a ser criado na década de 60 e retrata a leitura do artista de vários momentos da História, além de 

figuras de militares, mulheres e cenas de seu cotidiano. Cajaíba obteve reconhecimento nacional quando em 2 de 

dezembro de 1967 a revista Manchete publicou uma reportagem intitulada “A História Fantástica de Cajaíba”, 

onde foi narrada a vida do homem que driblou a miséria e a falta de estudos para se tornar um grande escultor e 

em 1977, ele teve sua vida e obra consagrada no curta-metragem dirigido por Tuna Espinheira, “Cajaíba: Lições 

de Coisas – O Fazendeiro do Ar”, cuja exibição chegou a França. Aurino Cajaíba da Silva nasceu no dia 25 de 

novembro de 1917 em Itaquara, município baiano próximo à Jaguaquara. Criado em Jequié, o artista plástico veio 

para Vitória da Conquista no final dos anos 50, onde se estabeleceu e viveu de forma muito humilde. Seu corpo 
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de Música, enquanto que a difusão cultural, especialmente no ano 2001, estava dividida em 

várias microações, que incluíam incentivo a festas populares, projetos de cultura para a zona 

rural, apoio a artistas locais para descolamento para festivais etc.  

A atividade “Manutenção do Funcionamento das Atividades de Cultura”, como o 

próprio título sugere, prevê as despesas necessárias para o funcionamento interno da 

coordenação que consiste em pagamento de salários, aquisição e manutenção de equipamentos 

permanentes, compra de material de expediente, de limpeza, contratação de pessoa jurídica e 

física em caráter temporário entre outros. É justamente nesta atividade que percebemos que o 

maior dispêndio é referente ao pagamento de salários, que chega a R$ 695.576,00 durante os 

três anos, enquanto que a atividade de “Difusão Cultural” ficou em R$ 442.000,00 no mesmo 

período. De forma matemática, essa atividade ocupou 63,67% do orçamento da CC em 2000, 

55,09% no ano de 2001 e 93,67% no ano 2002, restando muito pouco do orçamento para 

execução de projetos.  

Ao lançarmos o olhar sobre o ano de 2002, em que a dotação orçamentária caiu 

abruptamente, percebemos que coincide com o período em que a Coordenação de Cultura ficou 

sem comando. Apenas o cargo de Chefe de Divisão da Biblioteca estava ocupado. Em 

contrapartida, não havia coordenador e nem chefe de Promoção Cultural. Essa situação iniciou 

em 2001 com o novo mandato de Guilherme Menezes e, permaneceu até setembro de 2003. 

Segundo Ricardo Marques, esse vácuo não se deu por falta de convites feitos pelo poder 

executivo a algumas personalidades da cidade, mas pelo descrédito e desgaste ocorridos durante 

a primeira gestão no tocante à cultura, que atravessou os quatro anos sem estrutura física, 

orçamentária e de pessoal, e voltada para organização do Natal da Cidade, São João, atividades 

em escolas e ações muito pontuais.  

 

3.5 Conjunto de ações desenvolvidas 

 

Chauí assevera que “propor uma política cultural supõe decisões mais amplas, 

definição clara de prioridades, planejamento rigoroso dos recursos, sobretudo em tempo de crise 

econômica, quando um órgão público precisa fazer mais tendo menos” (CHAUÍ, 2010, p.65), 

evitando assim que o órgão público encarregado pelo setor cultural se limite a um programa de 

atividades e serviços culturais. Botelho (2016) corrobora esse pensamento, defendendo a 

                                                           
está sepultado no próprio museu. Segundo o filho, apesar de vários pedidos de auxílio para manutenção do museu 

à prefeitura, nunca foi atendido.  
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necessidade de identificar os problemas que afligem o desenvolvimento cultural de uma dada 

realidade, a partir de um diagnóstico que possa apontar soluções, estabelecer metas, etapas e 

meios de avaliação, o que é bem complexo, já que nem sempre existe uma relação direta de 

causa e efeito no campo da ação cultural (Calabre, 2007). 

Nesse sentido, com intuito de analisar qual a compreensão de política cultural pela 

gestão, usamos como fonte a Lei n º 890/1997 que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) dos 

anos de 1998 a 2001. O PPA é instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece as 

diretrizes, os objetivos e as metas do governo para os projetos e programas para um período de 

quatro anos.  

Antes de partir para a discriminação das metas propostas na lei, é pertinente 

observarmos o texto de apresentação do plano da SMEC anexada ao PPA, no que se refere à 

cultura: 

A dimensão artística e cultural é a expressão maior do espírito de um povo. 

Vitória da Conquista sempre destacou nesse setor, revelando talentos e 

conservando uma expressão cultural forte e atuante. O apoio institucional do 

poder público municipal, nesse setor, tem como suposto a democratização do 

acesso às artes e à cultura, especialmente para a população mais carente 

economicamente. Para tanto é necessário dotar o Município de equipamentos 

culturais e de atividades que potencializem as diretrizes artísticas do nosso 

povo e promova uma animação cultural que alcance os mais diversos 

segmentos de nossa sociedade62 

 

Trazemos dois autores que refletem sobre o significado de “democratização da 

cultura”. Primeiramente recorremos às ponderações de Canclini (2013, p. 150), que, a partir de 

um estudo do consumo artístico desenvolvido no México, afirma que a noção de 

“democratização da cultura” toma o público como um todo homogêneo e de comportamentos 

constantes, desconsiderando as complexidades que são inerentes a cada indivíduo e que leva 

cada um relacionar-se com as produções simbólicas das formas mais diversas. Conforme 

Canclini (1987, p. 46)  

 

Este paradigma [democratização da cultura] concebe a política cultural como 

um programa de distribuição e popularização da arte, o conhecimento 

científico e as demais formas de ‘alta cultura’. Sua hipótese se baseia na ideia 

de que uma melhor difusão poderá corrigir as desigualdades no aceso aos bens 

simbólicos. 

 

Em consonância com essa assertiva, Botelho, que também traz algumas considerações 

tendo como base a experiência dos estudos das práticas culturais desenvolvidas na França, 

                                                           
62 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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observa que a política de “democratização da cultura” estabelece-se sobre a concepção de levar 

a cultura à população mais carente, entendendo cultura como belas-artes, e que subestima as 

reais necessidades da população, bem como sua história e produção simbólica. Os dois autores 

defendem uma mudança de paradigma tendo a democracia com pluralidade, polissemia 

interpretativa e criativa. Ou seja, ambos defendem a política da “democracia cultural” que 

“pressupõe não mais a existência de um público, mas de públicos, no plural” (BOTELHO, 2016, 

p. 37) e que tem como meta possibilitar aos indivíduos, a comunidade e aos grupos ferramentas 

necessárias para desenvolverem as potencialidades culturais a partir das suas próprias 

referências, promovendo uma participação ativa dos cidadãos na vida social. 

Voltando às diretrizes e metas previstas para a Coordenação de Cultura no PPA, havia 

nove projetos previstos para aqueles anos, conforme elencados: 

a) Democratização e incentivo à arte e cultura 

b) Revitalização do Mercado Municipal da zona oeste e criação do Mercado de 

Cultura Popular 

c) Implantação do Teatro Municipal e Revitalização do Mercado de Artesanato 

d) Revitalização e reforma do Conservatório de Música 

e) Festival de Música Popular Brasileira 

f) Pintando a Cidade 

g) Intercâmbio e apoio cultural a artistas e entidades culturais 

h) Centro Comunitário de Cultura, e 

i) Formação de agentes culturais e comunitários 

 

De forma geral, as descrições sobre esses projetos eram vagas e sem apresentação de 

planejamentos, diagnóstico, prazos, levantamento de recursos necessários. A descrição de cada 

projeto se resumia a fragmentos de, no máximo, dois parágrafos sem maior profundidade. O 

objeto previsto para o item “b” por exemplo, ao falar sobre a revitalização do mercado 

municipal da zona oeste, limitava-se à “transformação visual do espaço físico da parte do 

pavimento superior dos barracões” com temas regionais, onde o departamento de cultura atuaria 

na reunião dos artistas locais e pagamento de um pró-labore dos mesmos, além da doação do 

material necessário para as pinturas. E, apesar da criação do Mercado de Cultura Popular ser 

mencionado no título do projeto, não há nenhuma referência na descrição sobre o mesmo.  

Acerca da implantação do teatro municipal, o projeto propôs a construção de um novo 

espaço cênico ou a ampliação do já existente, o Teatro Municipal Carlos Jehovah. Quanto ao 
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projeto para a revitalização do Conservatório de Música, tratava de “melhorar o espaço físico”, 

pois o prédio onde funcionava estava em péssimas condições de estrutura, e se desdobrava na 

“revitalização da Filarmônica Municipal”, que tinha parado suas atividades em dezembro de 

1995.  

A proposta do Centro Comunitário de Cultura trazia o seguinte texto:  

 
com a proposta básica de promover atividades de entretenimento cultural em 

logradouros públicos, nas áreas periféricas da cidade e zona rural, pretende-se 

elaborar programas contínuos nas linguagens artísticas e esportivas, formando 

núcleos culturais: salas de oficina de teatro, de dança, de artesanato, capoeira, 

etc. 

  

Sobre os demais projetos, as descrições não ultrapassam uma linha, onde 

genericamente afirma o potencial artístico da cidade e que o intuito da gestão era promove-los. 

Não vamos encontrar metas, dados para avaliação ou plano de etapas de trabalho.  

De acordo ao relatório de gestão dos anos 1997/2002 apresentado pela prefeitura e 

assinado pelo então prefeito José Raimundo (PT)63, algumas ações executadas pela 

Coordenação de Cultura cumpriram alguns pontos do Plano Plurianual apontado acima. O 

Conservatório de Música foi realocado para um outro imóvel, alugado para esse fim e ganhou 

alguns instrumentos novos e mais professores de música foram contratados, tendo até 2001 

cerca de 300 alunos matriculados.  

Quanto à Filarmônica Maestro Vasconcelos, o relatório aponta que, graças a um 

projeto apresentado pela PMVC e aprovado pelo Ministério da Cultura, foi possível a sua 

“revitalização”, que, segundo informações, teria sido a compra de novos instrumentos. O 

mesmo documento afirma que a filarmônica teria ganhado um espaço físico para seus ensaios.  

Sobre o artesanato, o relatório aponta que foram criadas escolas de artes manuais e os 

produtos produzidos eram expostos em feiras de artesanato. O que conseguimos saber a esse 

respeito é que cursos de artes manuais foram oferecidos em espaços distintos da Coordenação 

de Cultura e sem participação desta, como por exemplo, oficina de tecelagem e artesanato 

desenvolvido no Projeto Conquista Criança desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SEMDES) em que os produtos produzidos pelas crianças atendidas 

                                                           
63 Guilherme Menezes (PT) cumpriu o mandato de 1997/2000, tendo Clovis Assis (PMDB) como seu vice. Na 

campanha seguinte Guilherme conseguiu a reeleição, tendo José Raimundo (PT) como seu vice. Já em 2002, na 

metade do seu segundo mandato, Guilherme renunciou ao cargo de prefeito para se candidatar a deputado federal 

também pelo PT. Ele exerceu essa função por duas vezes: 2003 a 2007 e de 2007 a 2008. Desta forma, no dia 05 

de abril de 2002, José Raimundo assumiu a administração, terminando aquele mandato. Em 2004, ele lançou 

candidatura própria e conseguiu ser eleito como prefeito, permanecendo até 31 de dezembro de 2008. 
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eram expostos em diversas feiras e ocasiões específicas. Ou ainda o projeto do Grupo de 

Economia Popular (GEP) que estimulava e dava suporte técnico e logístico – com oficinas, 

legalização jurídica, noções de economia solidária –, para os/as pequenos (as) artesãos da 

cidade que incluíam principalmente bordadeiras, escultores e costureiras, que passaram a 

organizar feiras na cidade e região com seus produtos. 

A respeito do Teatro Carlos Jehovah, a ação da administração municipal foi a reforma 

do espaço físico. Mas o que o relatório não menciona é que essa reforma só aconteceu depois 

que o grupo de teatro Pafatac, liderado pelo ator e diretor Roberto de Abreu, invadiu e ocupou 

o espaço que estava fechado desde 199964, por falta de um lugar para o grupo trabalhar nos seus 

processos criativos. Abreu foi mais longe e passou a dormir no teatro, com mais alguns 

integrantes do grupo, para demarcar presença e passou a desenvolver atividades culturais no 

espaço, 

 

Ficamos lá um bom tempo e fizemos a montagem do espetáculo Agonia – o 

voou e o grito de um grande klacso. Fizemos o “Projeto Carbono” [projeto de 

improvização de cenas] e fizemos também uma noite de encontro no sábado, 

[e] um chá de leitura que era promovido pelo Pafatac aos domingos, e a gente 

foi movimentando e ai onde mobilizou a prefeitura para fazer a reforma65.  

 

Esse movimento aconteceu entre 2001 e 2002, período em que não havia ninguém 

respondendo pela CC. Depois de uma reunião entre José Raimundo e Roberto, ocasião em que 

o governo se comprometeu a tomar providências, é que o teatro passou por uma reforma, que 

não garantiu a aquisição de suporte técnico (equipamentos de iluminação e sonorização). Na 

época, houve uma proposta inclusive de construir um novo espaço teatral no lado oeste da 

cidade e, por causa disso, contaram com a presença do cenógrafo José Carlos Serroni66 para 

fazer o projeto. Mas, a presença de Serroni ficou limitada a adequações do Teatro Carlos 

Jehovah. 

No mais, o relatório afirma a condição do poder público no apoio logístico a alguns 

artistas para participarem de exposições e festivais, porém sempre na condição maior de atender 

                                                           
64 Não encontramos um registro escrito que precisasse essa data. O ano 1999 foi mencionado por alguns ex-

membros do grupo que foram entrevistados. 
65 Informações obtidas em entrevista com Mônica Alves. Ela é atriz e professora de educação física licenciada pela 

UESB. Foi integrante do Grupo Pafatac em Vitória da Conquista, além de participar de espetáculos de outras 

companhias, a exemplo, do espetáculo “Bagunçu” da Cia Operakata de Teatro. Atualmente reside e trabalha com 

artes cênicas e atividades afins na cidade de Jequié/BA.  
66 José Carlos Serroni (São José do Rio Preto SP 1950) é arquiteto teatral e cenógrafo de destacados méritos, 

internacionalmente reconhecido, ex-colaborador do Centro de Pesquisas Teatrais (CPT) de Antunes Filho (1929) 

e criador do Espaço Cenográfico, escola livre de cenografia. É reconhecido também como pesquisador e curador 

de exposições referentes à história da cenografia e arquitetura teatral no Brasil. 
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a pedidos daqueles que procuravam a Coordenação do que enquanto uma política de incentivo 

coordenada e com critérios claros, o que levanta dúvidas sobre quem, quais e em que 

circunstâncias aconteciam esses “apoios”. Dayse Andrade, ex-integrante do grupo de Teatro 

Pafatac (2000 a 2003) afirma que nunca houve apoio ao grupo por parte da prefeitura naquele 

período, mesmo com todos os trabalhos realizados por eles e viagens para apresentações em 

outras cidades para festivais67, situação essa compartilhada por Marcelo Benigno, diretor do 

Grupo Caçuá de Teatro68. Em contrapartida, o contrato de nº 238/98, assinado entre a PMVC e 

o cantor Elomar Figueira, comprova a contratação do referido artista, incluindo orquestra, 

cantores líricos e dançarinos, para apresentação de sua obra Récita Operística de “Cenas 

Brasileiras” do Projeto Cancioneiro e Lírica no dia 09 de janeiro de 1999, no Teatro Glauber 

Rocha da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde o poder público pagou o valor de 

R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). O referido projeto tinha aprovação do Ministério da 

Cultura e o acesso ao teatro da UESB, à época, para a maioria da população era extremamente 

limitado, senão até desconhecido. 

Os festejos populares como o Natal da Cidade, São João69 e o Micareta também 

constam no relatório como parte das ações culturais da cidade de responsabilidade da 

Coordenação de Cultura. No entanto, os três eventos eram organizados pela Divisão de Turismo 

da Secretaria de Expansão Econômica, de onde também saem os recursos financeiros, mas 

contavam com a presença dos poucos integrantes da equipe da CC. Entre 1997 a 2002, o Natal 

da Cidade, pouco a pouco, passou a ocupar um grande espaço no orçamento do setor, com 

contratações de grandes estruturas para praça pública e de artistas de reconhecimento artístico 

nacional, a exemplo de Elomar Figueira acompanhado pelo seu filho, maestro João Omar, 

Antônio Nobrega, Dércio Marques e Xangai. 

Para além dos eventos, a Coordenação da Cultura não desenvolveu projetos de 

formação, de apoio efetivo aos processos criativos dos artistas locais de forma democrática ou 

                                                           
67 Daisy Andrade é formada em artes cênicas pela UFBA e foi atriz do grupo de Teatro Pafatac (Vitória da 

Conquista) e do Grupo Finos Trapos (Salvador). Atuou de forma ininterrupta como atriz durante cerca de 10 anos. 

Atualmente trabalha na Prefeitura de Vitória da Conquista, na coordenação de um projeto de teatro para mulheres 

gestantes no Hospital Municipal Esaú Matos. 
68 Marcelo Benigno é ator, performer, arte educador e diretor teatral, licenciado teatro pela UFBA, performer. Foi 

o fundador e diretor do Grupo Caçuá de Teatro, atualmente inativo. 
69 Durante a gestão de Pedral o São João acontecia em diversos barracões situados nos bairros. A prefeitura fazia 

o apoio logístico e financeiro com pró-labore de cantores. Quando Guilherme assumiu a PMVC esse formato nos 

bairros foi extinto, a pedido da própria polícia militar da região devido ao alto índice de ocorrências criminosas e 

violentas: roubos, brigas e mortes. A partir de 1997, o São João passou a ser centralizado num único local, ainda 

em formato de “barracão”, em que a administração concentrou sua atenção numa estrutura mais adequada e que 

pudesse haver um maior controle de segurança. Só em 2009 é que os festejos juninos passaram a ganhar 

notoriedade por parte da gestão. 
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mesmo que promovessem visibilidade dos trabalhos desenvolvidos pelos diversos grupos 

culturais70 atuantes na cidade. Apesar das críticas aos altos cachês pagos às atrações 

consideradas principais em detrimento dos pagos pela administração aos cantores locais, os 

músicos conseguiam estar maior em evidência por causa dos eventos, o que também não 

significava uma política cultural no caráter de ações planejadas e continuadas. Conseguimos 

alguns dados no arquivo municipal dos contratos de 1998 e 1999, e resolvemos fazer uma 

planilha comparativa para materializar esse ponto de crítica dos artistas. 

 

Contratado/Ano 1998  Contratado/Ano 1999 

Elomar Figueira R$ 19.500,00  Antônio Nobrega R$ 15.500,00 

Lúcio Ferraz  R$ 450,00  João Dias R$ 736,84 

Marta moreno R$ 600,00  Dirley Bonfim R$ 736,84 

Paulo Macedo R$ 450,00  Paulo Cesar Ponte R$ 736,84 

   Paulo Monteiro R$ 736,84 

   Geslaney Brito R$ 736,84 

   Marta Moreno R$ 736,84 

Tabela 3 – Relação dos artistas contratados para o Natal da Cidade dos anos 1998 e 1999, com seus 

respectivos valores 
 

Em conformidade com depoimentos dos entrevistados representantes do governo, a 

reorganização da cidade e do funcionamento da máquina administrativa naquele momento era 

prioridade da gestão. Segundo eles, isso justificava o baixo orçamento e a pouca atenção dada 

à cultura, apesar do investimento no Natal da Cidade. 

Durante o primeiro ano, a coordenadora de cultura contou apenas com uma secretária, 

Miriam Elisa de Oliveira, e com a chefe de divisão de Promoção Cultural, Thalia Ferreira De 

Assis Lago, que ficou até fevereiro de 1999, sendo Afonso Silvestre nomeado no seu lugar. A 

partir de 1999, dois servidores foram deslocados de outros setores para compor a Coordenação, 

o que ainda era insuficiente. Mesmo assim, projetos eram pensados e elaborados com intuito de 

                                                           
70 Já citamos alguns nomes, mas para melhor ilustrar, trazemos uma lista feita a partir das lembranças de 

entrevistados e em alguns poucos documentos oficiais: Companhia de Teatro Mary Marie, Grupo de Teatro da 

UESB, mais tarde após desligamento com a instituição (2001) passa a se chamar Grupo Caçuá de Teatro, Cia. 

Pafatac de Teatro, Grupo de Teatro Avante Época, Grupo de Teatro Brilho da Arte, Movimento Cultural Ogum 

Xoroque, Grupo Gema, Grupo Teatral Raízes, Cia de Dança Com-Média, Cia Operakata de Teatro. 
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se buscar recursos internos na expectativa de realização. Mas “quase nunca conseguíamos 

realizar”71. 

Fato comum a muitos municípios, vamos encontrar diversas ações de caráter artístico 

realizadas como parte do processo pedagógico em escolas e creches, além de projetos de cunho 

social relacionado a SEMDES. Projetos como o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil) incluíam oficinas de escultura, capoeira, teatro, futebol entre outros, e eram 

ministrados na zona rural e bairros e comunidades mais periféricas da cidade, mesmo que de 

forma muito precária, sem espaço físico adequado ou material técnico e de consumo necessários 

para o desenvolvimento mais potente das linguagens. O próprio Conquista Criança já 

mencionado neste trabalho, criou um grupo de teatro e um coral com as crianças e adolescentes 

atendidos, que funcionou durante algum tempo. 

 

3.6 Algumas reflexões 

 

É inegável que a gestão do PT, dentro do lapso temporal analisado neste capítulo, 

construiu e executou várias políticas públicas, especialmente nas áreas sociais como educação, 

saúde e moradia, que impactaram a cidade naquele momento. A reorganização financeira e 

administrativa da própria prefeitura refletiu sobremaneira na dinâmica da cidade:  infraestrutura 

urbana em bairros periféricos, coleta de lixo, quebra do monopólio do transporte público 

urbano, realização de concurso público, regularização da folha de pagamento dos funcionários, 

bem como do pagamento dos fornecedores entre outras ações, deram credibilidade à gestão que 

conquistou o apoio da maioria da população. 

O slogan “Governo Participativo” foi-se materializando na reestruturação de antigos 

conselhos e criação de novos, além da implementação do Orçamento Participativo e outros 

projetos que atingiram um número significativo da população de baixa renda e da zona rural. 

Tudo isso demarcou a diferença entre a gestão petista e os mandatários que outrora dominaram 

a cidade, além de propagar a imagem carismática de Guilherme Menezes como um gestor 

público competente e honesto. 

Como evidencia Santos (2007, p. 203), 

 

É evidente que essas ações governamentais, em uma realidade marcada por 

carências de serviços públicos e de participação, indicaram sobre os 

movimentos e as organizações populares, que, em certa medida, passaram a 

                                                           
71 Entrevista concedida por Date Sena, em 26 de junho de 2019. Date Sena é artista plástico com exposições 

profissionais desde de 1997 e premiações oficiais no Salão de Artes Plásticas da Bahia nos anos de 1999 e 2006.  
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vivenciar uma forma de governar, diferente da utilizada pelos antigos chefes 

locais, e perceberam, por meio da implementação das políticas e dos 

programas, alguns resultados imediatos no cotidiano da cidade  

 

Contudo, com base nas informações levantadas ao longo desse capítulo, esse olhar 

administrativo não chegou à cultura. Conforme as palavras de Ricardo Marques em entrevista, 

esse período de gestão PT se restringiu a uma política de eventos, tendo em vista que não 

haveria espaço no governo para se pensar em política cultural em virtude da situação caótica 

em que se encontrava o município. 

Dadas as devidas particularidades das circunstâncias de cada cidade, experiências de 

outros gestores municipais de cultura que, a despeito de terem assumidos estruturas 

administrativas precárias, definiram suas diretrizes de trabalho e conseguiram construir, 

minimamente, as bases de uma política cultural eficaz e eficiente, pautada no diálogo com sua 

região, que objetivava identificar suas potencialidades e dificuldades para então elaborar seus 

passos, tudo isso nos leva a questionar essa justificativa72. 

Apesar do estreito elo entre esquerda e cultura no Brasil, inclusive com presença de 

importantes nomes durante a criação do PT, em 1982, como Sérgio Buarque de Holanda, 

Florestan Fernandes e Henfil, não se garantiu destaque ao tema políticas culturais na agenda da 

executiva nacional, pelo menos a princípio (RUBIM, 2016, p. 10). Isso demonstra a 

complexidade e o campo de luta dentro do próprio Partido dos Trabalhadores no tocante ao 

discurso e as práticas na área da cultura. 

Em Vitória da Conquista, as ações da gestão petista confirmam a situação periférica 

da cultura na agenda política do governo, pois, ainda que atividades culturais tenham sido 

promovidas como meio de qualidade de vida nos programas e projetos da SMEC e da SEMDES, 

isso não significou que tenha havido ganhos de natureza propriamente cultural. Os próprios 

empecilhos colocados pelos responsáveis da Secretaria Municipal de Finanças do município, 

conforme as palavras de Gildelson Felício, para justificar a não efetivação de um fundo para a 

cultura, já sugerem a marginalização governamental em relação à área cultural, vez que outros 

fundos, a exemplo do Fundo Municipal do Meio Ambiente, foram institucionalizados e 

colocados em funcionamento. 

A veiculação da cultura à prática de eventos e entretenimento, de forma majoritária, 

privou a administração de adotar uma política em que a cultura fosse tomada como uma das 

                                                           
72 Ver Hamilton José Barreto de Faria e Valmir de Souza (orgs.), Experiências de gestão cultural democrática, 

São Paulo: Pólis, 1993.  
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chaves para um desenvolvimento humano e social, levando em consideração sua natureza 

crítica e reflexiva expressas tanto na produção artística, quanto na discussão e (re)construção 

do pensamento que dialogasse com a proposta de governo petista que estava sendo implantada 

em outras áreas institucionais.  

Outra consequência desse posicionamento foi a ausência de maior aproximação, no 

sentido antropológico, com a própria cidade e do seu fazer artístico e cultural, com os modos 

de viver, as potencialidades criativas e diversificadas, os valores e conflitos, o manejo das 

identidades. Nas palavras de Alfons Martinell, 

 

As políticas culturais locais fomentam a diversidade e a pluralidade, isto é, 

tanto possibilitam a convivência das mais diversas formas de expressão, a 

utilização de muitas linguagens expressivas, como também buscam a 

participação das minorias, de todos os setores da sociedade civil. Graças à 

proximidade da área de ação, as políticas culturais desenvolvidas nas cidades 

são capazes de fazer emergir essa diversidade ali escondida, marginalizada, 

que muitas vezes, não pode ser observada a partir de políticas mais distantes, 

centralizadas (MARTINELL, 2003, p. 98). 

 

Ao mesmo tempo, a preocupação constante em valorizar de alguma forma as culturas 

populares – de maneira específica os reisados – dando-lhes visibilidade a pedido do próprio 

Guilherme Menezes, demonstra as contradições existentes no pensamento do governo advindo 

da carência de uma definição de cultura pelo próprio PT local, visto que a adoção de um 

determinado conceito de cultura delineia a extensão das políticas culturais adotadas por um 

governo. Neste caso, a escassez de critérios mais contundentes sobre como atuar diante das 

culturas populares, limitando sua “valorização e resgate” a apresentações no Natal da Cidade e 

apoio na confecção das roupas, demonstra que a gestão “não conseguiu escapar até então de 

uma camisa de força de um ideal de cultura que ele define mal, pensa pouco e que está disposto 

a colocar em dúvida até o mínimo de coesão social que conseguiu definir para a ideia de cultura” 

(ALVES, 1993, p. 95). 

Interessante observar que nem mesmo a presença de muitos intelectuais da cidade 

advindos da UESB e que, naquele momento, compunham diversas secretarias e coordenações 

da prefeitura, foi capaz de trazer luz sobre uma inovação quanto ao conceito e as práticas nas 

políticas culturais na cidade, como ocorreu em alguns municípios brasileiros sob direção de 

grupos de esquerda, incluindo o PT. Tais municípios guiaram-se pelas referências 

internacionais, principalmente os estipulados na Conferência Mundial de Políticas Culturais 

(Mondiacult), realizada da cidade do México em 1982, promovida pela Unesco em que se 

preconizou a adesão de uma política cultural em conceito amplo de cultura que abarcasse, para 
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além das belas-artes e das letras, os modos de vida, os sistemas de valores, as tradições e as 

crenças, e, desta forma, buscaram desenvolver experiências até então inéditas em suas 

localidades.  

No capítulo seguinte, analisar-se-á a situação da política de cultura entre o período de 

2003 a 2006. 

  

4. GESTÃO PT – 2003 a 2006 – As mudanças nas políticas culturais no MinC 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, o PT alcançou a reeleição em 2000 para o 

mandato de 2001/2004. Desta vez, o poder executivo era majoritariamente petista com 

Guilherme Menezes como prefeito e José Raimundo como vice. 

Naquele momento, graças aos trabalhos desenvolvidos durante o primeiro mandato, a 

cidade já se encontrava bem transformada, sem a presença de todos os problemas 

administrativos de outrora, o que proporcionava possibilidades de ampliação de trabalhos em 

outras áreas na agenda do governo, que não tinham sido contempladas num primeiro momento. 

Na ocasião, dois fatos distintos, porém conectados, vão influenciar diretamente no 

direcionamento das ações do governo na cidade. Em primeiro lugar, em 2002, Guilherme 

Menezes se afasta para se candidatar a deputado federal, deixando a cadeira executiva para o 

vice Zé Raimundo, que conclui o mandato. O direcionamento dado por Zé Raimundo às ações 

de governo o distingue da gestão anterior. Enquanto Guilherme concentrou seus projetos em 

políticas sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social e assistência à 

criança e adolescente, Zé Raimundo teve os programas de infraestrutura urbana e geração de 

empregos como sua marca de gestão, sendo o período em que a cidade recebeu fortes 

investimentos em pavimentação asfáltica, esgotamento sanitário, iluminação pública, 

ampliação dos projetos de habitação popular, construção de escolas e discussões sobre a 

instalação do campus UFBA entre outros. 

O segundo fato foi a acessão do PT ao poder executivo nacional, com Luiz Inácio Lula 

da Silva como presidente da República em 2002, para o mandato de 2003 a 2006. Com o slogan 

“Um Brasil para Todos”, o programa de governo do PT apontava que a reforma social seria 

uma de suas prioridades, com especial atenção aos programas de inclusão social. Ao propor (e 

implantar posteriormente) o projeto Fome Zero, envolvendo diversos ministérios, demonstrava 

para a população brasileira que o governo do PT compreendia que as mazelas sociais não eram 

uma condição de fatalidade individual, mas uma consequência de um processo histórico, 



98 
 

 
 

político e social nacional de negação ao exercício amplo de democracia e cidadania por parte 

de todos, e por isso mesmo essas situações eram uma questão de interesse nacional e de 

responsabilidade conjunta da sociedade e dos governos.  

Ao longo daquele mandato, o governo nacional contemplou mecanismos 

redistributivos de renda e recursos, aliados a uma intensificação do processo de abertura de 

espaços de participação social direta nos processos decisórios de políticas públicas nacionais, 

baseados na institucionalização de conselhos de políticas setoriais e na mobilização de 

conferências por todo o país. Para melhor compreensão daquele momento, Orlando Alves dos 

Santos Junior (2009, p. 09), nos traz a informação de que   

 

entre 2003 e 2006 foram realizadas 29 conferências nacionais, em torno de 

diferentes temas, ─ dos quais podemos destacar cidades, criança e 

adolescente, direitos humanos, saúde, assistência social, meio ambiente, 

política para as mulheres, promoção da igualdade racial, cultura, entre outros 

─, envolvendo, segundo estimativas governamentais, cerca de 2 milhões de 

pessoas entre lideranças sociais, educadores, sindicalistas, profissionais de 

diferentes áreas e representantes de órgãos governamentais. Essas mudanças 

apontam para a construção de novos arranjos institucionais de interação entre 

governo e sociedade, para além das instituições clássicas da democracia 

liberal, baseada nos parlamentos, na perspectiva daquilo que a literatura vem 

denominando como governança democrática.  

 

Em Vitória da Conquista, esse alinhamento político se refletiu em ações e projetos que 

foram desenvolvidos graças aos convênios celebrados entre o município e o governo federal. 

Segundo planilha de informações do portal da transparência, 85 convênios foram assinados 

entre 2003 e 2006, nas mais diversas áreas: construção de pontes, projetos de inclusão social 

voltados para mulheres, quilombolas e negros, geração de renda com investimento em 

economia solidária e agricultores familiares, melhorias de infraestrutura urbana, construção de 

postos de saúde e escolas, entre outros. Importante salientar que dos 85, apenas um convênio 

não teve a verba repassada para o município73. 

Sem dúvida, foram quatro anos bem dinâmicos para Vitória da Conquista. Trazendo 

para o foco dessa pesquisa, vamos observar se e até que ponto essas mudanças na esfera federal 

afetaram a cidade quanto à gestão cultural. Por isso, neste capítulo, vamos analisar as mudanças 

ocorridas no Ministério da Cultura, bem como na Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da 

Bahia, que, naquele momento, teve Paulo Souto (PFL) eleito governador, dando continuidade 

ao grupo carlista no poder político estadual. 

                                                           
73 Informações disponíveis no link http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/consulta: . Acesso em 12 

de julho de 2019. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&periodoLiberacaoRecursosAte=31%2F07%2F2019&periodoVigenciaDe=01%2F01%2F2004&periodoVigenciaAte=31%2F12%2F2009&municipio=19452&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CnumeroConvenio%2CnumeroOriginal%2Cuf%2CmunicipioConvenente%2Csituacao%2CtipoTransferencia%2Cobjetivo%2CorgaoSuperior%2Corgao%2Cconcedente%2Cconvenente%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CvalorCelebrado&ordenarPor=orgao&direcao=desc
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Dando sequência ao capítulo anterior, vamos avaliar se a estrutura institucional da 

cultura em Vitória da Conquista permaneceu ou se alterou, observando tanto os documentos 

oficiais encontrados, quanto as entrevistas concedidas. 

 

4.1 Políticas Culturais: Inovação Federal e Continuidade Estadual 

 

No seu artigo “Uma leitura petista da agenda da gestão pública da cultura”, Roberto 

Gonçalves de Lima demonstra que a preocupação sobre gestão e o papel do Estado no campo 

da cultura já faziam parte da agenda petista desde a primeira campanha de Lula à presidência 

no ano de 1989, tendo o conceito de Cidadania Cultural desenvolvido por Marilena Chauí, 

presente no seu programa de governo “ao apresentar uma concepção ampla da cultura e a 

preocupação em afirmar a liberdade de criação e expressão” (LIMA, 2016, p. 39). 

As propostas para um programa de política cultural em nível nacional foram sendo 

amadurecidas e acumuladas ao longo da década de 90, especialmente a partir das experiências 

em secretarias ou departamentos municipais e estaduais de cultura em várias partes do país, 

dirigidas pelo PT. Essas trocas e debates foram intensificadas entre 2001 e 2002, por meio de 

diversos encontros com ampla participação da sociedade civil entre Porto Alegre, Belém, 

Campo Grande, Recife e Minas Gerais, culminando com a construção do Programa de Políticas 

Públicas de Cultura, compiladas no documento intitulado “A Imaginação a serviço do Brasil” 

para a campanha de Lula no ano 2002. 

Ao contrário do governo anterior, o programa destacava a cultura como uma política 

de Estado com planejamento estratégico de curto, médio e longo prazos, pautado numa gestão 

democrática, que buscasse a descentralização e a participação popular para a construção de um 

Sistema Nacional de Cultura (SNC). Mais quatro eixos, além desses dois, complementavam a 

proposta do programa, a saber: economia da cultura, direito à memória, cultura e comunicação 

e transversalidade das políticas públicas de cultura (PARTIDO DOS TRABALHOS, 2003). 

Para levar adiante essas propostas, o então presidente Lula convidou Gilberto Gil para 

ser Ministro da Cultura. No seu discurso de posse, Gilberto Gil deixou claro o conceito de 

cultura que passaria a orientar o funcionamento do MinC a partir de 2003: 

 

(...) cultura vai muito além do âmbito restrito e restritivo das concepções 

acadêmicas, ou dos ritos e da liturgia de uma suposta "classe artística e 

intelectual". Cultura, como alguém já disse, não é apenas "uma espécie de 

ignorância que distingue os estudiosos". (...). Cultura como tudo aquilo que, 

no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Cultura 

como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o meramente 
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técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como conjunto 

de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o sentido de 

nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos (GIL, 2003) 

 

Aliado a esse pensamento, Gil também fortaleceu o papel do Estado enquanto 

responsável por proporcionar as “condições necessárias para a criação e a produção de bens 

culturais, sejam eles artefatos ou mentefatos”, possibilitando o desenvolvimento cultural de 

todo cidadão brasileiro, visto a cultura ser “um direito básico de cidadania” (GIL, 2003).  

A presença forte do artista-ministro, negro, baiano e possuidor de um histórico com 

movimentos sociais, além de uma obra de extrema relevância, trouxe uma enorme carga 

simbólica para os trabalhos do ministério. Mas, associado a toda essa carga simbólica, seu 

trabalho como gestor deu uma visibilidade às políticas culturais no Brasil e no exterior, até 

então inédita.  

Uma vez afastado o conceito dicotômico de cultura, em que a classificação “erudita” 

e “popular” determinava a valorização tanto simbólica quanto financeira de determinada 

manifestação artística, e ampliado o papel do MinC no seu fazer diário para além de aprovar 

processos que seriam financiados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o MinC passou por 

uma reforma administrativa que evidenciou, na prática, a concepção antropológica e da 

diversidade cultural abraçada pelo ministro. Foram criadas as secretarias de Políticas Culturais, 

de Articulação Institucional, da Identidade e Diversidade Cultural, de Programas e Projetos 

Culturais, agregou a Ancine e fortaleceu outras secretarias já existentes como a de Audiovisual 

e a Executiva. 

Tendo em vista a amplitude dada pelo ministro Gil no ministério e o espaço limitado 

dessa pesquisa, resolvemos destacar três eixos de trabalho executados pelo ministério naquele 

momento, por conectarem-se com Vitória da Conquista posteriormente. O primeiro foi a 

construção durante o ano de 2004, do Sistema Nacional de Cultura. Este passou a ser “um 

modelo de gestão e promoção de políticas públicas que pressupõe a ação conjunta dos entes da 

federação (governos federal, estaduais e municipais) para democratização do setor” (LIMA, 

2016, p. 46). Em janeiro de 2005, o MinC lançou o “Protocolo de Intenções” para os estados e 

municípios visando à adesão voluntária ao SNC. 

O segundo foi a realização da 1ª Conferência Nacional de Cultura entre os dias 13 a 

16 de dezembro de 2005, com a presença dos delegados eleitos nos Seminários Setoriais de 

Cultura, nas Conferências Estaduais, nas Conferências Municipais e Intermunicipais dos 

estados que não realizaram Conferências, entre julho a novembro de 2005. O MinC estimou 
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que este processo envolveu a participação direta de cerca de 60.000 pessoas, em mais de 700 

Municípios, em 25 Estados da federação e no Distrito Federal74. 

O lançamento do Programa Cultura Viva/Projeto Ponto de Cultura criado em 2004, 

além dos editais de seleção pública voltados para valorização da cultura popular, merecem o 

terceiro destaque, pois a proposta reconhecia e estimulava as produções culturais existentes e 

dispersas em todo o país, especialmente os de origem tradicional e popular. Foi um projeto 

pragmático de descentralização das políticas culturais e de cidadania cultural ao valorizar todas 

as manifestações culturais possíveis. 

A despeito dos problemas nos pontos levantados, observou-se um posicionamento 

dinâmico do governo federal em relação às políticas culturais, enfrentando, em parte, as três 

tradições apontadas no capítulo anterior: ausências – ao reposicionar Estado quanto a sua 

responsabilidade cultural; autoritarismos – ao abrir diversos canais de diálogos com a sociedade 

civil e diversos agentes culturais, bem como ao abandonar um conceito de cultura elitista e 

excludente, e instabilidades – ao buscar dar um caráter mais dinâmico o robusto ao MinC pela 

própria reforma administrativa, tal como ao propor políticas de longo prazo, como o SNC. 

Naquele momento, tais medidas proporcionaram um impulso nas discussões sobre políticas 

culturais no Brasil e promoveram uma imagem de um ministério que se fortalecia e elevava a 

cultura para um patamar até então não experimentado pela maioria da população brasileira. 

Concomitantemente, no governo Estadual da Bahia, a lógica da continuidade do grupo 

“carlista” seguiu com a eleição de Paulo Souto (PFL), bem como as atenções à promoção do 

turismo. Em 2003, a Superintendência de Turismo da SCT foi transformada em duas: 

Superintendência de Investimentos Turísticos e Superintendência de Desenvolvimento 

Turístico, enquanto que a Superintendência de Promoção Cultural, responsável pelos 

Programas do FazCultura e Fundo de Cultura, só viria a ser criada no ano de 2006. 

Taiane Fernandes apresentou, em 2008, um aprofundado estudo sobre a STC entre os 

anos de 1995 a 2006, sobre o qual é interessante se debruçar para um conhecimento 

pormenorizado daquele momento. Trouxemos alguns dados que nos ajudarão a explorar o 

período de 2003 a 2006. Fernandes observa que a presença de alguns artistas e acadêmicos que 

foram convidados a assumirem setores específicos na secretaria, a exemplo de Armindo Bião 

na Funceb, além da influência do MinC sob o comando de Gilberto Gil e sua visão 

                                                           
74 Ministério da Cultura. Anais da 1ª Conferência Nacional de Cultura. Brasília, 2006. Disponível no link: 

http://cnpc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/ANAIS-I-CNC_1%C2%AA-PARTE.pdf. 

Acessado em 12 de julho de 2019. 

http://cnpc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/ANAIS-I-CNC_1%C2%AA-PARTE.pdf
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antropológica sobre a cultura, promoveram uma certa ampliação do conceito de cultura pela 

administração Paulo Gaudenzi.  

 

A partir do ano de 2004 os relatórios de atividades de governo já apresentam 

uma noção de patrimônio material que extrapola as igrejas barrocas e os 

casarões portugueses, alcança os terreiros de candomblé e reconhece mestres 

da cultura popular. Somente neste ano são tombados pelo IPAC quatro 

terreiros: Pilão da Prata, Ilê Axé Oxumaré, São Jorge Filho da Goméia e Mãe 

Mirinha do Portão. O intangível também passa a ser reconhecido enquanto 

bem cultural, patrimônio da Bahia (FERNANDES, 2008, p. 104) 

 

 

Entretanto, isso não muda o direcionamento da política cultural da STC quanto à 

apropriação do modo de viver “baiano”, suas raízes e tradições, seu patrimônio material e 

imaterial para o mercado nacional e internacional de turismo, capitaneado pelas campanhas de 

marketing da Bahiatursa.  

Em cumprimento dos termos de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, em fevereiro 

de 2005, por meio da Lei 9.431, o governo do Estado criou o Fundo de Cultura da Bahia 

(FCBA), com recursos orçamentários oriundos do tesouro estadual e com modelo de 

gerenciamento semelhante ao adotado pelo Fazcultura. O objetivo desse fundo seria incentivar 

e estimular a produção artístico-cultural baiana, que tinha dificuldade de inserção no mercado 

de patrocínio privado. Mas Fernandes aponta que o fundo reproduziu os vícios do Fazcultura 

como o clientelismo e a parcialidade na escolha dos projetos apoiados, além de apoio aos 

projetos da própria SCT. 

Falando um pouco sobre esses mecanismos, o Programa Estadual de Incentivo à 

Cultura - Fazcultura foi criado e regulamentado pela Lei nº 7.015/1996, seguindo os moldes 

dos mecanismos de outras legislações em vigência em vários estados e municípios do país de 

benefícios fiscais. Vieira aponta que o programa, que tinha como objetivo promover o incentivo 

à pesquisa, estudo, edição de obras e produções artísticas nas áreas de “Artesanato, Folclore e 

Tradição Popular”, “Música”, “Artes Cênicas”, “Literatura”, “Arquivo, Biblioteca, Museu, 

Bens Móveis e Imóveis”, “Artes Gráficas, Plásticas e Fotografia” e “Cinema e Vídeo”, por um 

lado serviu durante algum tempo para beneficiar o próprio governo do Estado, que determinava 

cota de renúncia fiscal para propostas de interesse direto do governo, assumindo o papel de 

produtor cultural ao se inscrever como proponente. Aliado a essa situação, outras distorções 

foram desenvolvidas, a saber: recursos concentrados em Salvador, prerrogativa do valor 

mercadológico em detrimento do estético-cultural dos projetos, transferência do poder de 
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decisão sobre a produção cultural na Bahia para as mãos da iniciativa privada. Vieira ilustra 

que,  

 

dos R$ 28.572.918,00 captados entre 2001 e 2002, R$10.249.040,00, ou 39% 

dos recursos, ficaram concentrados nas mãos dos dez beneficiários (...). Esse 

é um volume de recursos representativo, tendo em vista o fato de que no 

período analisado 130 proponentes foram beneficiados pela lei estadual de 

incentivo à cultura. Ou seja, os R$ 18.323.878,00 restantes foram distribuídos 

entre os 120 proponentes que não figuraram na lista dos dez mais 

contemplados pelo programa. Essa configuração acaba por revelar um alto 

índice de concentração de recursos por determinadas entidades, situação 

favorecida pelas relações que se estabelecem entre os principais proponentes 

e as empresas patrocinadoras (VIEIRA, 2004. p. 204) 

 

 

A princípio, o Fundo de Cultura (FCBA) reproduzia essas práticas permitindo que 

instituições públicas municipais, estaduais ou federais, pudessem ser proponentes. Segundo 

informações levantadas por Layno Pedra, em dissertação de mestrado:  

 

Entre os anos de 2005 e 2008, o FCBA utilizou cerca de R$ 65 milhões, dos 

quais um terço foi para instituições públicas. Do total repassado a essas 

instituições, 97% dos recursos ficaram para aquelas vinculadas à SECULT, 

sendo que apenas o IPAC ficou com mais de 50% deste total. Os repasses às 

prefeituras somaram apenas 1%. Esses dados revelam que uma das principais 

funções do programa era financiar atividades desenvolvidas pelo próprio 

Estado (PEDRA, 2013, p.96) 
 

Somente em 2008, através do decreto nº 10.992/2008, estabeleceu-se que apenas 

pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado poderiam inscrever projetos, além de que 

esses projetos deveriam ser selecionados por editais de seleção pública. 

Voltando à gestão da STC, ainda no ano de 2005, aproveitando da realização do Fórum 

Internacional Rumo ao Centro Internacional das Indústrias Criativas, promovido pelo 

Ministério da Cultura em Salvador, a SCT integra os vocábulos “indústria criativa” e “economia 

da cultura” ao seu discurso do desenvolvimento social, mas, de forma pragmática, o governo 

mantém a lógica do mercado turístico como importante ferramenta de desenvolvimento 

econômico do Estado. 

Em suma, concordando com Fernandes, entre os anos de 2003 a 2006, houve uma 

atualização do discurso do grupo carlista à nova dinâmica implantada pelo PT na esfera federal, 

particularmente no campo cultural,  

 

muito mais no âmbito do discurso do que na efetivação de projetos neste 

sentido. (...). As pequenas alterações organizacionais sofridas pela SCT não 
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tiveram qualquer impacto sobre a orientação do seu projeto, que não se 

desvirtuou. Ainda que se verificasse um novo direcionamento político para a 

cultura no âmbito federal, a SCT atualizou seu discurso, mas não abandonou 

seu objetivo. A cultura permaneceu, durante todo o período, sendo 

considerada como “diferencial do Produto Bahia” para o turismo (PEDRA, 

2013, p.87-88) 
 

4.2. Alinhamento político e a política cultural conquistense  

 

Com a ascensão do PT à presidência da República em 2003, uma nova configuração 

se estabelece para Vitória da Conquista, vez que ela sai do completo isolamento político que se 

seguiu durante o primeiro mandato. Esse alinhamento se reflete, por exemplo, na celebração de 

vários convênios nas mais diversas áreas, como exposto mais acima.  

No campo da cultura, o governo federal deu início ao enfrentamento de algumas 

tradições presentes na trajetória do Estado com a políticas culturais, especialmente quanto às 

ausências e autoritarismos. A concepção antropológica de cultura adotada por Gilberto Gil 

passou a nortear o desenvolvimento e execução do planejamento estratégico de políticas 

culturais do governo federal, sendo rapidamente viralizada pelo país por meio de seminários, 

conferências, conselhos, fóruns. A cultura, como direito e cidadania, abriu um leque de 

demandas que necessitavam de uma estrutura institucional adequada, capaz de oportunizar o 

avanço dos trabalhos: a reforma administrativa do MinC, a construção do SNC, a 1ª Conferência 

Nacional de Cultura, os editais de chamamento público em diversas áreas e linguagens, o 

reconhecimento da diversidade cultural e das identidades como parte dos trabalhos, somadas a 

outras ações, deram um caráter mais robusto ao ministério e proporcionaram visibilidade e peso 

político da cultura na agenda do governo.  

Apesar desse alinhamento e da dinâmica impulsionada na esfera federal, os rumos da 

política cultural na prefeitura de Vitória da Conquista não davam indicativos de avanços. 

Institucionalmente, a cultura continuava subordinada à Secretaria de Educação, limitada a uma 

coordenação e três divisões – Divisão de Promoção Cultural, Divisão de Esportes e Recreação 

e a Biblioteca Municipal. 

Apesar da existência legal do Conselho Municipal de Cultura, não houve nomeação 

deste de 2001 a 2006. Em diálogo com Geslaney Brito, este afirmou que até a gestão do 

secretário Gildelson Felício, a partir de 2005, ele não tinha conhecimento da existência de um 

conselho anterior:  
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... eu posso confirmar que até depois de Gildelson e companhia limitada, a 

gente não tinha nenhum tipo de informação do que era deliberado no conselho. 

Antes eu não tinha a menor ideia de que existia um conselho e de que esse 

conselho poderia fazer qualquer deliberação em nosso favor, a favor da 

produção cultural da cidade. Eu nasci e criei aqui e só vim ter contato com a 

questão de prefeitura bem, acho que bem depois (...) quando Guilherme 

entrou, que a gente foi contratado para os shows no Natal da Cidade. Mas 

ainda assim não tinha a menor ideia se tinha alguma deliberação, que na época 

também não tinha nem secretaria de cultura, tinha uma coordenação de 

cultura. Eu não saberia responder nem se existia um conselho, porque se 

existia eu não tive nenhum acesso a essa informação75.  

 

Conforme mencionamos anteriormente, o segundo mandato de Guilherme Menezes 

que se iniciou em 2001, deixou a cadeira da Coordenação de Cultura sem nomeação. Apenas o 

cargo de chefe da Biblioteca Municipal e a chefia de divisão de Promoção Cultural foram 

nomeados, que, no caso do último cargo, não necessariamente significou uma chefia de fato, já 

que a pessoa nomeada, Inamara Santos Mello, não exercia o cargo de promotora cultural, uma 

vez que trabalhava na Secretaria de Comunicação.  

Desta forma, constatamos que, entre os anos de 2001 até setembro de 2003, ninguém 

na prefeitura, respondia pela cultura de forma mais autônoma. Sônia Leite, a primeira 

coordenadora de cultura, agora estava exercendo o cargo de chefe da Divisão de Fomento ao 

Turismo, na Secretaria Municipal de Expansão Econômica, onde ainda elaborava projetos 

culturais e tentava viabilizá-los. Um desses projetos foi o Encena Conquista em que grupos e 

artistas de teatro e dança da cidade apresentavam seus trabalhos em diversos lugares da região 

como escolas e associações, incluindo a zona rural. Sobre esse momento, trazemos a informação 

da entrevista concedida por Gilsergio Botelho, diretor da Cia Operakata de Teatro para essa 

pesquisa, que demonstra a vontade de fazer, apesar da precariedade de estrutura: 

 

nessas tentativas de ir no [teatro] Carlos Jeovah, que eu sempre o achava 

fechado, eu vi um cartaz do Encena Conquista. (...). Foi através desse cartaz 

que eu fui até a prefeitura. Eu me lembro que era na Expansão Econômica (...) 

e uma sala muito pequena. Me lembro que tinha Gildelson, Mércia e Sônia. 

Eu me lembro que tinha uma mesinha e não tinha absolutamente nada, e Sônia 

chegava com a bolsa, colocava as coisas ali e então... muito, muito precário, 

mas com um fluxo, um movimento muito intenso. Eu acho que era por conta 

que ali, de alguma maneira, congregavam-se todas as áreas: esporte, turismo, 

e então você tinha um fluxo de pessoas. Então eu fui lá e conheci Sônia; ela 

me recebeu muito bem e, num primeiro momento, eu senti assim uma 

dificuldade muito grande de estrutura e de oferecer essa estrutura [para 

trabalhar], mas Sônia com muita boa vontade, muita disposição para fazer. Eu 

                                                           
75 Geslaney Brito é músico, cantor e compositor com 23 anos de carreira, com participação em diversos festivais 

de música pelo Brasil. Atualmente, além de cantor, trabalha na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista como 

professor de violão do Conservatório Municipal 
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via que estava diante de uma pessoa realmente, uma apaixonada pela arte e de 

fato ela tinha comprado esse projeto, que nada mais era de que ..., ela 

conseguiu, hoje analisando assim, o recurso era muito mínimo assim, era 

muito pequeno, mas foi impressionante como ela conseguiu congregar tantos 

artistas de várias áreas num único projeto, onde você tinha um recurso muito 

pequeno. Eu me lembro que o cachê do grupo era de R$ 300,00 que inclusive 

a gente foi receber durante um tempo depois. Mas que foi onde que eu senti e 

percebi também a influência que ela tinha, o respeito que as pessoas tinham 

com ela. Ela era uma articuladora do projeto em si, porque o projeto em si não 

tinha muito atrativo, até, como eu falei, de estrutura [precária]. Mas acho que 

Sônia conseguiu, naquele momento, congregar esses artistas. (...) 

(...) eu tenho essa memória dessa precariedade, mas, ao mesmo tempo, dessa 

força de Sônia ali naquele momento de imprimir o projeto, dela de alguma 

maneira tentar restabelecer ou congregar ali as pessoas para reforçar a cena 

teatral e cultural da cidade. Mas, no decorrer, eu comecei a perceber também 

a dificuldade, quer dizer, não bastava apenas a boa vontade dela, o interesse 

dela, mas a gente via claramente não existia uma estrutura mínima necessária 

para que os projetos pudessem acontecer. 76  

 

Em contrapartida, os investimentos na Micareta, São João e Natal da Cidade 

permaneciam em alta, sendo o Natal o grande destaque, organizado pela Coordenação de 

Turismo, alocada na mesma Secretaria de Expansão Econômica. O conjunto dessa situação 

criou uma imensa insatisfação na comunidade artística local, que assistia às mudanças nas 

políticas públicas de cultura na esfera federal sendo inovadas e debatidas por um ministro 

baiano, enquanto a administração municipal, pertencente ao mesmo grupo político daquele, não 

oferecia nenhum canal de diálogo ou apresentava propostas de política cultural para a cidade. 

É dentro desse quadro que Ricardo Marques foi convidado a assumir a coordenação 

de cultura. Naquele momento, ele era filiado ao Partido Verde (PV) e administrava o Hospital 

Municipal Esaú Matos. Sobre esse momento, o próprio Ricardo relata: 

 

Quando chegou 2003, eu sei que chegou ao auge da crise. (...). O governo bem 

avaliado, mas o único setor que tinha uma crise gigantesca era a cultura. Foi 

onde entrei na história. Você tinha Gildelson no turismo, mas ele entrava para 

fazer os eventos. (...). Eu era muito amigo de Cesar [Paulo Cesar Lisboa, que 

exercia o cargo de Chefe do Gabinete Civil], e eu era amigo de Cesar por causa 

de música, e por isso sempre estava na casa dele e a gente conversava muito, 

e ele sabia que eu tinha uma relação com os artistas da música, (...) que era o 

pessoal que ficava [cobrando]. E teve um dia, sem saber mais o que fazer pois 

ninguém aceitava [assumir a CC], que Cesar me chamou no gabinete [civil] e 

perguntou: você não quer assumir a cultura não? Eu não dei a resposta de 

primeira. Levei para o PV e eles disseram que eu estava maluco: você tem um 

hospital com 400 funcionários e um orçamento gigantesco, vai deixar para 

pegar um lugar que nem sala tem? 

 

                                                           
76 Entrevista concedida por Gilsergio Botelho, no dia 30 de junho de 2019. 
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O descredito para com o governo em relação ao setor cultural era tão grande, que até 

os artistas mais próximos de Ricardo não o apoiaram a assumir o cargo, tendo em vista que ele 

poderia “se queimar”. Sob promessa do chefe do gabinete civil de que ele teria condições para 

trabalhar, Marques foi nomeado Coordenador de Cultura no dia 08 de setembro de 2003. E, 

cumprindo a promessa, Cesar Lisboa providenciou uma estrutura mínima para a nova CC com 

sala, telefone, computador, equipe e orçamento. Além disso, formalmente, a CC passou a ficar 

subordinada ao Gabinete Civil 

 

Tiraram a cultura da educação, jogou para o gabinete [civil]. Eu me reportava 

a Cesar Lisboa, que era o chefe de gabinete. A sala da cultura [CC] ficou do 

lado [do gabinete]. Em uma semana tinha computador, mesa, cadeira... Mércia 

[funcionária] foi para lá...Botou tapete, a sala ficou linda. Depois chegou 

Esmon [funcionário]. (...) César conversou com Zé [Raimundo], arranjou um 

orçamento bem interessante, de um dia para o outro (...), tinha um dinheiro 

bom para trabalhar 2003 e 2004. César conseguiu tudo77. 

 

Essa estrutura proporcionou a Marques e sua equipe a construção e execução de muitos 

projetos, tanto com orçamento do município, quanto com verba captada através de convênios 

junto ao governo federal, a Petrobras, Banco do Nordeste do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Marques rememorou alguns desses projetos, ressaltando o bom trânsito político que Zé 

Raimundo dispunha naquele momento, fato que muito colaborou para a concretização de 

diversas parcerias, especialmente com a Petrobrás: Partituração da obra de Elomar Figueira, 

Reforma da Casa Memorial Régis Pacheco, Mostra de Cinema Conquista, montagem de um 

estúdio para gravação de CD’s, Projeto Música na Praça, compra de instrumentos para a 

Filarmônica e Conservatório Municipal de Música.  

Além disso, a “política de apoio” aos artistas locais foi intensificada. Como o próprio 

Marques afirmou, havia muita verba para isso. Fornecimento de passagens para participação 

em festivais, impressão de material para divulgação, cessão de carro para transporte de cenário 

de teatro, ajuda de custo para gravação de CD de um artista ou publicação de um livro de 

poemas eram práticas constantes. 

Sob outra perspectiva, essa postura possibilitou uma reaproximação do poder público 

com os artistas, como afirma Gilsergio Botelho: 

 

Lembro que no mesmo ano [2003] houve aí uma mudança, até de estrutura 

física da coordenação [de cultura], porque o apoio que a gente teve para o 

Sonata [um espetáculo do seu grupo de teatro], já foi feito sob a tutela de 

Ricardo Marques. A gente conseguiu a iluminação, a gente conseguiu também 

                                                           
77 Entrevista concedida por Ricardo Marques, em junho de 2019. 
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parte da parte gráfica do espetáculo: cartaz, panfleto, ingressos, em parceria 

com a Gráfica Brasil (...) que entrou como apoiadora com desconto de uma 

parte, e a outra parte foi patrocinado pela prefeitura. Já senti ali um apoio 

maior da prefeitura em relação a cultura. Tanto é que nesse mesmo ano teve 

um projeto - Janela para a Cultura - da TV Sudoeste em parceria com a 

Prefeitura, onde a reunião com os artistas que fariam parte do projeto, a 

reunião foi feita inclusive na sala de Ricardo Marques. E outra coisa que me 

chamou atenção na época, é que eles estavam revitalizando ou dando uma 

estrutura melhor ao conservatório de música, porque numa dessas idas a 

Prefeitura, na sala de Ricardo eu vi vários acordeões, que segundo ele esses 

acordeões seriam para o Conservatório Municipal. Então, eu já senti ali um 

apoio maior, em relação a [cultura]. (...) Sempre foi uma pessoa muito 

acessível [Ricardo Marques]. Nunca tive uma dificuldade maior de contatá-

lo. O acesso a ele era muito tranquilo.   

 

Por outro lado, a mesma postura proporcionou a perpetuação de uma prática de 

“balcão”, perdendo a oportunidade da construção de uma política eficaz a partir do 

desenvolvimento de uma reflexão junto à sociedade civil e outros agentes institucionais, sobre 

uma concepção de cultura mais ampliada, do que eventos ou ações esporádicas, a exemplo do 

que estava acontecendo no MinC e em outras administrações municipais. 

Nesse sentido, Marques deixou muito claro o intuito do governo, quando afirmou que  

 

foi um período de muito esforço, mas não de esforço de política cultural. Foi 

o esforço de ter orçamento, de dar os apoios e fazer esses projetos. (...) vou te 

dizer que também tinha um fundo [político] assim do interesse em 2004, 

pois ia ter o processo eleitoral e tinha que dar uma acalmada no povo. 

Mas de certa forma foi o reconhecimento pela prefeitura em ter ficado 

dois anos sem coordenação de cultura e precisava fazer alguma coisa, 

precisava investir. 

 

Neste momento, é oportuno trazer a análise feita por Isaura Botelho para o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a partir dos dados levantados na Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais – Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic), realizada pelo IBGE no ano 

de 2006, momento em que este assina um convênio com o MinC. A partir dos dados levantados, 

Botelho detectou que quando a cultura estava incorporada a um conjunto de outras políticas 

setoriais – geralmente a educação, a exemplo de Vitória da Conquista –, era considerada de 

forma marginal, e quando estava vinculada diretamente à chefia do Executivo, era “vista como 

uma área produtora de eventos que beneficiam a imagem da gestão em pauta” (BOTELHO, 

2016, p. 284).  

Ainda sobre esse aspecto, cabe trazer tmbém a observação de Marilena Chauí (2010), 

quando aponta que uma das constantes dificuldades dos dirigentes petistas em relação à cultura 

é enxergá-la como um instrumento de agitação política, “numa perspectiva muito próxima do 
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marketing, concebe-se a ‘cultura’ como algo a serviço de algo ‘não-cultural’, isto é, a política” 

(CHAUI, 2010, p. 09). 

Ao que parece, esse intuito de caráter político deu certo em Vitória da Conquista. No 

final de ano de 2004, a relação da Prefeitura com o meio cultural estava tão boa que durante a 

campanha para prefeito de Zé Raimundo, um número significativo de artistas da cidade o 

apoiou, participando inclusive de clip para o horário eleitoral. 

O conjunto desses fatores, que fortaleceu a imagem da cultura na agenda do governo, 

aliado à institucionalização da cultura no governo federal petista, forneceu base para a criação 

de uma secretaria de cultura. Ainda durante o ano de 2004, a prefeitura passou por uma reforma 

administrativa, regularizada pela Lei nº 1.270 de 27 de dezembro de 2004, e, entre outras 

mudanças no seu organograma, cria-se a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer.   

No próximo tópico, deter-nos-emos na estrutura organizacional responsável pela 

política cultural da nova secretaria municipal. 

 

4.3 Lei 1.270/2004 – Organização da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  

 

Até o ano 2004, o funcionamento da estrutura administrativa do município era regido 

pela Lei nº 421/87, ou seja, anterior à própria Constituição Federal de 1988. A necessidade de 

promover mudanças que visassem a uma modernização, dinamização e flexibilização de 

algumas áreas do governo, bem como que buscassem atender às demandas sociais e técnicas 

das novas práticas de gestão pública, impulsionou a criação de cinco novas secretarias a partir 

da extinção de outras três, do remanejamento de alguns departamentos, além da atualização de 

nomenclaturas de vários cargos. 

Naquele ano, através da Lei 1.270/2004, foram criadas as seguintes secretarias: 

Governo; Agricultura e Desenvolvimento Rural; Controladoria Geral; Agência de 

Desenvolvimento, Trabalho e Renda e; Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

(Sectel). 

Apesar do fortalecimento da institucionalidade participativa promovida pelo governo 

federal, de forma particular pelo MinC, desenvolvendo diversas formas ampliadas de 

participação através de conferências, conselhos, consultas públicas e outros, os arranjos para a 

elaboração da Sectel não foram compartilhados pelo poder público com a sociedade civil, 
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lembrando que, naquele momento, não havia conselho nomeado. Nem o próprio coordenador 

de cultura da época, Ricardo Marques, foi consultado ou chamado para uma discussão.  

De portas fechadas no Gabinete Civil, a SECTEL foi literalmente “montada” a partir 

do deslocamento de coordenações e chefias de divisão das Secretarias de Educação, do 

Gabinete Civil e da extinta Secretaria de Expansão Econômica e envolveu a criação de uma 

nova coordenação, a de Esporte e Lazer. Aliás, as antigas coordenações e divisões da Expansão 

Econômica foram distribuídas entre três das cinco secretarias recém-criadas. 

O resultado desses remanejamentos, deu a seguinte configuração à estrutura da 

Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer:  

 

Tabela 4 – Organograma administrativo da SECTEL a partir de 2004 

 

 

As finalidades e competências previstas na Lei 421/87 para a Coordenação de Cultura 

e seus setores foram mantida; em outras palavras, não foram atualizadas pelas novas 

perspectivas do MinC. O mesmo aconteceu com a Coordenação de Turismo, remanejada da 

Expansão Econômica que, grosso modo, girava em torno do fomento ao turismo por meio de 

calendários festivos, feiras, exposições de capacidade turística. Tendo em vista o objeto da 

pesquisa, escolhemos não detalhar sobre a coordenação de esportes e sua gerência.  

A lei só descreveu as finalidades da SECTEL, que podem ser resumidas em promover 

políticas de incentivo a atividades e eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, além de 

manutenção dos equipamentos culturais e do acervo documental do Município. Vale destacar 

o inciso II do artigo 23 da lei, onde é de competência da secretaria “executar as atividades 
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relativas à preservação das diversas manifestações da cultura popular e do patrimônio imaterial 

do povo Conquistense, incluindo as festas tradicionais e populares, profanas e religiosas.” Na 

verdade, a Secretaria vincula o termo “patrimônio imaterial” nas suas finalidades, mas quase 

nada empreendeu em seu favor, ou empreendeu de forma “truncada”. A exemplo disso, 

trazemos, mais uma vez, a situação do “resgate” dos Ternos de Reis pela prefeitura local nas 

palavras de Marcelo Lopes, que presenciou muitas situações emblemáticas quando trabalhou 

na Expansão Econômica,  

  

O reisado tem toda uma tradição, inclusive para a feitura das roupas. Ai o povo 

[o poder público] já chegava com as cores que podiam, com o tecido que 

queriam e empurravam para a galera lá e eles [os grupos de reisados] que se 

virassem. Eles não escolhiam, tinham que aceitar o que a administração dava. 

É complicado, porque você estimula de um lado, mas precariza pelo tipo de 

apoio que você dá. Tinha que pensar em outras coisas, como forma de 

perpetuação. Como você perpetua isso: dá oficinas, por exemplo. Uma coisa 

legal foi o registro em CD [dos ternos de reis].  Precisa tentar entender a lógica 

da pesquisa sobre como funcionava o reisado em Conquista, estimular essas 

práticas, não pegar uma prática institucionalizada e colocar eles para cantar 

para cima e para baixo nos eventos da cidade, sem necessariamente valorizar 

o que eles são de verdade. Muitos grupos deixaram de existir porque eles não 

tinham apoio. Esse apoio fez com que eles continuassem na lida, mas não deu 

suporte para que eles continuassem na lida independente disso[do evento], 

porque se tivesse feito isso, hoje o reisado estaria funcionando muito bem, 

mas como não tem mais o apoio direto da prefeitura ... você cria uma 

dependência78.  

 

Ou seja, a ausência de uma política, de um planejamento que vislumbrasse atender 

demandas de médio e longo prazo, proporcionando um processo de pesquisa, formação, 

sustentabilidade, autonomia e fortalecimento dessa manifestação, respeitando as 

particularidades de cada grupo e valorizando na sua comunidade de origem, fez com que os 

grupos voltassem a serem quase inexpressivos após a mudança do grupo político. 

O Conselho Municipal de Cultura simplesmente não aparece na nova lei, 

permanecendo, estranhamente, sob a regência da lei 421/87. Novamente, os equipamentos 

culturais do município não foram mencionados. Apesar da ausência legal, nem mesmo um 

regimento interno de funcionamento, convencionou-se que a responsabilidade pelo Teatro 

                                                           
78 Marcelo Costa Lopes, é graduado em História, especialista em Cultura, Memória e Educação e com Mestrado 

em Memória pela UESB. Trabalhou na UESB com publicidade, nas pautas para a TV Uesb e posteriormente com 

formação de público no Projeto “Janela Indiscreta” que exibia e comentava filmes no auditório Glauber Rocha da 

UESB, aberto a comunidade. Desta forma, elaboração de projetos culturais sempre fez parte das suas atividades 

na instituição de ensino, migrando posteriormente para a Prefeitura, na Secretaria de Expansão Econômica. 
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Municipal Carlos Jehovah, a Filarmônica Maestro Francisco Vasconcelos, o Conservatório de 

Música e o Memorial Régis Pacheco era da Coordenação de Cultura. 

Ao contrário do que poderia se esperar naquele momento, a formatação da secretaria 

de cultura não acompanhou as inovações que estavam acontecendo no MinC. A concepção de 

cultura adotada pela administração não abarcou a ideia das dimensões econômica, simbólica e 

cidadã. Os campos da diversidade cultural e identidades não foram pensados e a possibilidade 

da transversalidade foi deixada de fora. De forma complementar, nem a dimensão sociológica, 

que compreende a esfera especializada da produção, com circuitos organizados relacionados às 

expressões artísticas e culturais, ou a dimensão antropológica, que se refere a interação social 

dos indivíduos, suas práticas simbólicas, por meio das quais eles elegem suas rotinas, constroem 

suas identidades entre outros aspectos, conforme defesa de Botelho (2016), foram 

contemplados na estrutura da secretaria.  

A própria comunidade artística, que, em outros momentos, já tinha sinalizado sobre o 

desejo e a necessidade da criação de uma secretaria de cultura, teve seus anseios frustrados com 

a junção de turismo e esporte, conforme sinalizou Edgar Larry e diversos artistas, inclusive nas 

conferências que viriam acontecer posteriormente. Em entrevista com o ex-prefeito Zé 

Raimundo, que assinou a reforma administrativa, ao ser questionado sobre o porquê de uma 

secretaria nesse formato, ele respondeu  

 

que a ideia foi desdobrar a estrutura, um pouco na linha do governo federal e 

onde havia recursos. Como foi criado o Ministério do Esporte, como também 

foi contemplado a questão das mulheres, dos quilombolas. Então, na nossa 

reforma buscamos atender os vários grupos identitários, que entraram para as 

políticas públicas com sua própria estrutura. Então nossa ideia inicial foi: 

vamos dar independência cultura e depois a gente evolui. Então a gente pegou 

rapidamente o que a gente tinha e jogamos lá (...). e como as fontes de recursos 

orçamentárias são muito escassas, eu não quis montar uma estrutura com 

audiovisual, pintura, teatro..., para não pulverizar muito a coisa, porque senão 

ia gastar muito com uma estrutura interna e sem uma fonte de recursos para 

praticar eficazmente colocar em prática os programas e as ações. Então a nossa 

ideia foi: eu crio a estrutura e depois essa estrutura vai caminhando, vai 

tocando os programas.  

E em 2003 e 2004 o governo Lula estava ainda implementando... Lembro que 

o Gil esteve aqui em Milagres, onde Glauber Rocha gravou um filme, num 

seminário no Sertão. Eu fui, com outros prefeitos e secretários, onde ele [Gil] 

discutiu ... muito interessante esse evento do Gil.79  

                                                           
79 Entrevista concedida por Zé Raimundo, em 25 de julho de 2019. Esclarecendo, segundo relatório de 20 anos do 

governo, foi criado em 2004 o Núcleo de Promoção da Igualdade Racial, vinculada a Secretaria de Governo. 

Contudo, a legislação que cria as coordenações de Igualdade Racial, Mulheres e LGBT só foi sancionada no ano 

de 2014. Quanto ao encontro em Milagres, que ele denominou “seminário”, tratava-se do lançamento da primeira 

edição do projeto “Revelando os Brasis” no dia 11 de agosto de 2004 pelo Ministério da Cultura, por meio da 

Secretaria do Audiovisual e do Centro Técnico do Audiovisual (CTAv), em parceria com o Instituto Marlin Azul. 
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Aliás, ao associar a cultura ao turismo dando ênfase à política de eventos, o governo 

do PT se aproximou mais da política conservadora eleita pelo governo do Estado da Bahia, 

Paulo Souto. Apesar da fala constante de Zé Raimundo “sobre a defesa das políticas culturais, 

como principal secretaria de governo”80 na prática isso não chegou nem perto de ser efetivado, 

tanto na concepção de cultura, quanto nas práticas políticas adotadas passando pela formatação 

da nova secretaria. Conforme crítica de Botelho, o desprestígio ou a visão reducionista da 

cultura “não impede que tal posição seja proclamada por políticos de diversos matizes 

ideológicos – o que demonstra seu potencial retórico –, servindo igualmente a populismos de 

esquerda e de direita” (BOTELHO, 2016, p. 25).  

Lia Calabre (2018), Isaura Botelho (2016) e outros autores defendem o município 

como esfera privilegiada na construção e execução de políticas culturais, por ser o lugar onde 

a cultura acontece. A proximidade dos modos de viver e fazer do cotidiano, das relações sociais 

estabelecidas historicamente e que se modificam diariamente em microrelações a partir do 

contato com outros fazeres e modos de pensar por diversos canais – migração, globalização, 

política, economia, televisão, internet – e que podem ou não gerar tensões, mas que, com 

certeza, geram novas visões de mundo, novos significados expressos nas identidades, nas 

manifestações artísticas, nas produções simbólicas materiais e imateriais, impõe aos governos 

municipais a necessidade de criar canais democráticos para o diálogo e com um olhar mais 

sensível, que é indispensável para que ele possa compreender as demandas locais e buscar 

atendê-las, garantindo o direito à cultura conforme previsto na própria CF/88.  

Isso não exclui a responsabilidade das demais esferas públicas, apenas reforça o 

potencial do poder público local nesse processo. Nesse sentido, o gestor municipal Zé 

Raimundo e sua equipe deixaram passar uma oportunidade de institucionalizar a cultura em 

uma secretaria com setores e responsabilidades que refletissem essa complexidade que é 

inerente à própria cultura, especialmente quando se trata de um órgão que conjuga políticas de 

outros setores – turismo e esporte.  

Mais uma vez recorrendo a Botelho (2016, p. 284),  

 

quando temos uma secretaria municipal em conjunto com outras políticas, o 

fato de ela ser nominalmente considerada secretaria pode significar que o 

poder público percebe apenas seu potencial de ‘distinção’. Embora não 

                                                           
A cidade de Milagres fica localizada a 232 km de Salvador, e serviu de cenário para o filme Dragão da Maldade 

Contra o Santo Guerreiro de Glauber Rocha no ano de 1960. 
80 Entrevista concedida por Ricardo Marques, em junho de 2019. 
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represente uma valorização de fato, esse modelo indica um certo prestígio do 

setor cultural do ponto de vista da gestão municipal. 

 

Adiante, discorre-se sobre estrutura orçamentária, equipe e ações, para então analisar 

em qual patamar de “prestigio” a cultura se encontrava na administração a partir da sua 

institucionalização como secretaria. 

 

4.4 Estrutura Orçamentária e de Pessoal 

 

Após sanção da lei municipal que alterou a estrutura administrativa no final de 2004, 

o ano de 2005 iniciou com o funcionamento da SECTEL. Ao contrário do que esperavam todos 

que acompanharam a gestão de Ricardo Marques como coordenador de cultura entre os anos 

de 2003 e 2004, ele não foi nomeado para ser secretário da pasta de cultura. Por causa de 

desentendimento político dentro do PV (Partido Verde), Marques foi nomeado Secretário de 

Meio Ambiente e Gildelson Felício de Jesus (PSB)81 foi nomeado o Secretário da SECTEL. 

Felício já trabalhava no governo desde 1997, porém na coordenação de transporte onde 

permaneceu até o ano 2000, seguindo posteriormente como Coordenador do Departamento de 

Turismo da Expansão Econômica entre os anos de 2001 a 2004. Ele era o principal articulador 

dos eventos da prefeitura, o que lhe rendeu visibilidade junto ao governo. Além de Gildelson, 

os demais cargos foram ocupados com os seguintes nomes: 

 

Coordenador de Cultura João Omar de Carvalho Melo 

Gerente de Promoção Cultural Paulo Maurício Lopes de Araújo Junior 

Gerente de Biblioteca Dernival Araújo de Lima 

Coordenador de Turismo e Eventos Silvio França Farias Leal 

Gerente de Fomento ao Turismo Marcus Vinicius da Costa Januário 

Gerente de Projetos e Eventos Ailton Brito Rocha 

Coordenador de Esportes e Lazer Hudson José de Almeida Castro 

Gerente de Esportes e Lazer  Gilmar Pereira Freitas 

 Tabela 5 – relação dos cargos nomeados para a SECTEL, entre 2001 a 2004. 

 

                                                           
81 Professor de Lógica, Geometria, Estatística e História da Matemática da Universidade do Estado da Bahia-

UNEB, Licenciado em Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Especialista em 

Administração Pública pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS e Doutorando no Programa de Pós-

Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social - Área de Concentração em Educação Matemática na 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.  
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Além dos cargos comissionados, todos homens, a Sectel contava com uma equipe de 

servidores municipais que dava o suporte do funcionamento diário do órgão. Porém, ao 

contrário do que aconteceu em 2003 com a CC, a nova secretaria iniciou suas atividades sem 

estrutura física, material ou mesmo financeira, tendo em vista que a reforma administrativa foi 

sancionada em dezembro de 2004 e a LDO para 2005 já tinha sido aprovada em junho de 2004. 

Em entrevista concedida por Gildelson Felício para essa pesquisa, ele relatou as dificuldades 

do primeiro ano da secretaria: 

 

Eu me lembro que logo nos primeiros dias que eu assumi a secretaria, a gente 

sequer tinha uma sala. Ai nós fomos alugar aquela casa que funcionou na Rua 

João Pessoa. Então não existia nada. Nós pegamos apenas alguns arquivos e 

algumas mesas, fisicamente falando, da própria sala de Coordenação de 

Turismo que eu tinha assumido anteriormente, que eram duas mesas e um 

armário e fomos montar tudo nessa casa. Então tivemos que comprar 

equipamentos (...) Então assim, nem estrutura material e física tinha a 

secretaria. Então, nesse primeiro ano [2005], foi um trabalho muito grande de 

montar a secretaria, desde equipe de pessoal, que também era limitadíssimo, 

à estrutura física e material para funcionar minimamente – computadores, 

mesas, cadeiras, etc. Foi um ano de laboratório de ... todos nós, buscamos nos 

desdobrar para elaborar muitos projetos para tentar captar recursos e fazer 

parceira. Todos os coordenadores, funcionários e o próprio secretário, fizemos 

oficinas para poder elaborar projetos... digamos assim, praticamente atirando 

para todas as áreas.82 

 

Desta forma, contando com verba externa à prefeitura por meio de captações, com 

ações conjuntas com outras secretarias, foi que a Sectel conseguiu passar pelo ano de 2005. No 

entanto, quando se tratava dos eventos (Natal da Cidade, São João, Micareta ou outro de 

interesse do governo), o gabinete civil determinava o remanejamento de orçamento de outras 

secretarias para a Sectel viabilizá-los: 

 

Chegava os eventos que o prefeito entendia como importantes que precisava 

dar uma alavancada ... o nosso São João naquela época ainda era, 

relativamente, incipiente, mas o Natal já tinha um direcionamento com um 

nível de investimento razoável.  

 

Ou seja, é possível deduzir que naquele momento, o “prestígio” da Sectel se restringia, 

especialmente, como uma “produtora municipal” de eventos. 

Utilizando do mesmo expediente do capítulo anterior, montamos uma tabela para 

verificar o orçamento previsto pelo governo para a Coordenação de Cultura entre os anos de 

2003 a 2006, período tratado neste capítulo. Como a Coordenação de Cultura permaneceu com 

                                                           
82 Entrevista concedida por Gilselson Felício, em 02 de julho de 2019. 
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a mesma estrutura legal anterior a criação da Sectel, sendo apenas remanejada, percebemos que 

era totalmente possível a construção desse quadro. Tendo em vista manter a objetividade da 

pesquisa, abrimos mão dos orçamentos da coordenação de esportes e lazer.  

Coletamos os dados das LOAs de 2003 a 2006 e continuamos com a referência da PEC 

421/2014 de 1% como piso mínimo de investimento em ações e serviços de preservação do 

patrimônio cultural e de incentivo à produção e difusão cultural. 

 

Orçamento/Ano 2003 2004 2005 2006 

LOA – Despesas totais R$ 124.303.754,84 R$ 152.577.400,00 R$ 208.233.434,44 R$ 208.465.053,25 

LOA – Despesas Cultura R$ 218.000,00 R$ 500.000,00 --------------- 872.000,00 

% da Cultura sobre o total 0,1753% 0,3277% 0,0% 0,4182 

Tabela 6 - Relação entre o orçamento da Prefeitura e o orçamento da CC, entre 2003 e 2006. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
 

 

Retomando um dado da tabela 4, na qual é demonstrada a queda gradativa da dotação 

orçamentária destinada a CC, percebe-se que essa redução continuou acontecendo no ano de 

2003, período de hiato de coordenador(a) na cultura. Mas, o valor que foi destinado para 2004 

confirma os dados fornecidos por Marques quanto ao suporte financeiro que o gabinete civil se 

comprometeu a fazer para ele trabalhar, mesmo que esse valor tenha ficado bem abaixo da 

referência que aqui utilizamos. Já em 2006, verificamos um aumento no orçamento destinado 

para a Coordenação de Cultura, enquanto parte da Sectel. 

Seguindo o mesmo raciocínio, a tabela seguinte foi organizada a partir das despesas 

por exercício financeiro e projeto/atividades, que são as macroações, revelando 

preliminarmente o planejamento de ações e os montantes destinados para realização destas: 

 

Projetos e Atividades/Ano 2003 2004 Total 

Incentivo a Arte e Cultura R$ -------------- R$ 137.000,00 R$ 137.000,00   

Manut. Func.Ativ.de Cultur R$ 218.000,00 R$ 363.000,00 R$ 581.000,00  

Total R$ 218.000,00 R$ 500.000,00 R$ 1.610.355,00 

Tabela 7 - Relação dos orçamentos por Projeto/Atividade da CC, dos anos de 2003 e 2004. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

 

 

Não é necessário aqui retomar a explicação sobre “Manutenção do Funcionamento das 

Atividades de Cultura”, pois já consta no tópico 3.4. Da mesma forma que antes, a dotação 

prevista para esse item levava a maior parte do orçamento previsto. Aliás, no ano de 2003, 

praticamente o orçamento inteiro era destinado ao pagamento de salários de cargos que nem 
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estavam ocupados até setembro daquele ano. Enquanto que no ano de 2004, do valor apontado, 

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) eram para a contratação de serviços de terceiros – 

pessoa física e/ou jurídica, como aluguel de som e luz, palco, toldos, artistas etc. 

O plano de trabalho denominado “Incentivo a Arte e Cultura” estava divido entre 

incentivos a projetos culturais e implantação de espaço de arte e cultura. Não há detalhamento 

sobre o que viria a ser esse espaço.  

No ano de 2006, a previsão orçamentária da CC era de R$ 872.000,00 (oitocentos e 

setenta e dois mil reais) e contava com um plano de trabalho dividido em mais propostas de 

projetos. A partir daquele momento, as despesas com folha de pagamento e manutenção 

deixaram de fazer parte da unidade orçamentária “Coordenação de Cultura” e passaram para a 

unidade “Gabinete do Secretário”. Por isso, construímos uma tabela específica do ano para 

demonstrar a distribuição da verba: 

 

 

Tabela 8 – Demonstrativo das despesas fixadas para a CC para o ano de 2006. 

LOA Despesas Total: R$ 208.465.053,25 

LOA Despesas SECTEL: R$ 3.928.253,19  

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

 

Nota-se uma ampliação considerável na previsão orçamentária da Coordenação de 

Cultura na Sectel, se comparado quando da SMEC. Com efeito, dentro da receita orçamentária 

estimada para 2006, a Sectel obteve aproximadamente 1,884% da despesa total do município. 

Mas, por se tratar de uma secretaria que aglutinava (e aglutina) cultura, turismo e esporte, à CC 

coube aproximadamente 0,4182% do orçamento geral e 22,198% da despesa total da Sectel. 
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De acordo a leitura do gráfico, constata-se a ausência de valores destinados à formação 

artística ou difusão cultural de forma mais abrangente, incluindo outras linguagens além da 

música. Não havia previsão de ações que se relacionassem com o estímulo à produção artística, 

que abrangessem iniciativas como concursos, prêmios, editais, selos editoriais etc. 

Isso nos aponta que, apesar da presença de uma secretaria que inclua o nome cultura 

na sua sigla e de um orçamento, mesmo que distante do ideal, esses elementos não foram 

suficientes para garantir o desenvolvimento de uma política cultural numa perspectiva cidadã, 

uma vez que o pensamento cultural permaneceu limitado a uma perspectiva imediatista e fugaz. 

Partimos então para o próximo tópico em que teremos a oportunidade de detalhar as 

ações executadas pela Sectel. 

 

4.5 Ações desenvolvidas 

 

No capítulo anterior, para fins de comparativos, analisamos as propostas para a área 

cultural contidas do PPA de 1998 a 2001. Buscamos o PPA 2002/2005 aprovado pela lei nº 

1.077/2001, observando que, quando da sua sanção, a CC ainda se encontrava como órgão 

vinculado a SMEC, sendo seu planejamento feito por esta secretaria. De qualquer maneira, no 

PPA, só continha um programa para a cultura que era o “incentivo à arte e cultura” que 

objetivava “revitalizar a programação de arte e cultura criando condições para sua divulgação”, 

a partir de algumas ações nomeadas, porém desprovidas de qualquer tipo de justificativa ou 

detalhamento que pudessem esclarecer as ações propostas. Para ilustrar, segue o nome de 

algumas: “teatro das trupes”, “céu de lona”, “pra ver a banda passar” etc.  

Como a Sectel foi criada posteriormente e como o PPA não trazia muitas informações, 

estendemos o olhar para as LDOs desses anos para verificar se encontrávamos algo mais 

palpável. O resultado foi o seguinte: 

 

Objetivo: Revitalizar a programação de arte e cultura, promovendo a divulgação das artes 

cênicas e a realização de oficinas culturais 

Ações 2003 2004 2005 2006 

Realização de festival de cinema e vídeo X    

Incentivo a projetos culturais X X X X 

Implantação de espaços de arte e cultura popular  X X X X 

Realiz. festivais, mostras, expo., oficinas de arte cênica, música     X 

Tabela 9 – Propostas de trabalho das LDOs de 2003 a 2006 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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Notamos que o objetivo se repete em todos os anos, mesmo após a criação da Sectel, 

bem como quase todas as ações, o que nos permite deduzir uma não execução durante todos 

esses anos da implantação do citado espaço de arte e cultura popular, que está presente desde a 

LDO de 1998. Sobre o incentivo a projetos culturais, este se encontra vinculado aos “apoios” 

já mencionados anteriormente, uma prática que foi fortalecida entre os anos de 2003 e 2004. 

Quanto à realização de festival de cinema e vídeo não encontramos nenhum documento que 

comprove se houve e como no ano de 2003. 

Tendo em vista que o produto relacionado ao item “realização de festivais e outros” 

era “Espaço implantado”, e que tinha uma previsão orçamentária de R$ 528.000,00 (quinhentos 

e vinte e oito mil reais), deduzimos que se tratava da construção do que viria a ser o que a 

administração nomeou de Complexo Cultural Glauber Rocha, pois, naquele momento, 

Guilherme Menezes, enquanto deputado federal, já estava negociando em Brasília a cessão para 

a Prefeitura de um terreno que pertencia ao Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transporte (DNIT) para esse fim, mas as obras desse complexo só aconteceram a partir do ano 

2012. 

Interessante observar que o objetivo que permeou a LDO dos anos de 2003 a 2006 tem 

as artes cênicas bem especificada na sua redação. Poderíamos inferir um maior cuidado com 

essa linguagem por parte do poder público. Mas fica na dedução, pois, conforme exposição de 

Gilsergio Botelho, mesmo após reforma do Teatro Carlos Jehovah, as dificuldades enfrentadas 

pelos artistas que procuravam aquele espaço não acabaram e nem amenizaram: 

 

E ainda falando do [Teatro] Carlos Jehovah, um dos poucos teatros de arena 

que a gente tem na Bahia, mas ainda não tinha uma estrutura técnica. O [teatro] 

Carlos Jehovah funcionava da seguinte forma: você ia pra lá e ai você tinha 

que ir a Prefeitura para ceder o espaço e conseguir o apoio da parte técnica, 

ou seja, do som e da luz. Ou seja, era o teatro que não tinha funcionário, não 

tinha luz e nem som. Só funcionava quando tinha evento, e mesmo assim para 

o artista que entrava para fazer um trabalho tinha uma dificuldade muito 

grande para fazer, porque ele não conseguia ter a disposição a estrutura 

[técnica] do teatro. Isso foi uma grande dificuldade para nós83. 

 

Ou seja, era um espaço público de cultura que permanecia fechado à comunidade a 

maior parte do tempo, sem funcionários direcionados para cuidar ou pensar o lugar e que, 

durante muitos anos, teve como única identificação a placa de inauguração que fica localizada 

na parte interna do corredor que dá acesso ao teatro. “A população da cidade, a grande maioria 

da população da cidade não sabia onde ficava o [teatro] Carlos Jehovah, e que até hoje, não 

                                                           
83 Entrevista concedida por Gilsérgio Botelho, em 30 junho de 2019. 
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mais por uma falta de identificação, mas de ação”84. Tratava-se de um espaço sem gestão, sem 

bilheteria, sem banheiros adequados, sem uma autonomia. Até o final de 2006, essa era a 

situação do Teatro Carlos Jehovah. 

Em compensação, a linguagem do audiovisual começou a ganhar contornos mais 

sólidos, com fortes investimentos que proporcionaram a primeira Mostra de Cinema Conquista 

no ano de 2004 com recursos municipais. A priori essa mostra era realizada pela UESB num 

formato menor, mas quando o professor Abel Rebouças assumiu a reitoria da universidade não 

permitiu mais a sua execução, sendo abraçada pela CC ainda com Ricardo Marques. A segunda 

edição, em 2006, já foi realizada com patrocínio do governo federal pelo Fundo Nacional de 

Cultura e conseguia atingir vários pontos da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, 

com exibição de filmes, oficinas e mesas redondas. 

Na mesma esteira, outro projeto de audiovisual, realizado via recurso externo, foi o 

“Cine Cidadão”, que também fazia exibição de filmes fora do circuito comercial, especialmente 

para as comunidades localizadas na periferia e na zona rural. O projeto, que foi realizado por 

meio de emenda parlamentar, permitiu a compra dos equipamentos necessários para exibição e 

um carro para o transporte da equipe e material. Funcionou durante mais de quatro anos de 

forma quase que ininterrupta graças aos agendamentos realizados pelas escolas e associações 

da sociedade civil. 

Conforme o próprio Ricardo Marques, o ano de 2004 encerrou com alguns convênios 

assinados, entre eles o que previa a reforma da Casa Régis Pacheco e que foi executado e 

finalizado entre os anos de 2005 e 2006, passando o espaço a se denominar Memorial Regis 

Pacheco. Contudo, por motivos administrativos, o espaço só foi oficialmente entregue à 

comunidade no final de 2007, com uma exposição coletiva chamada “Cenas Conquistense”. 

Neste casarão, encontram-se alguns quadros que reportam à história de Vitória da Conquista e 

que foram encomendados a diversos artistas locais pelo gestor público. 

Outras ações menores foram realizadas, mas o que realmente ganhou destaque com 

alocação de muito recurso público foi o Natal da Cidade. Marques afirma que na gestão de Zé 

Raimundo esse evento passou a ter um investimento vertiginoso. Só para ilustrar, nos anos que 

se seguiram à gestão de Zé Raimundo, passaram pelo palco do Natal da Cidade: Cia Carroça 

de Mamulengos, Belchior, Cordel do Fogo Encantado, Armandinho, Dércio Marques, Ricardo 

Castro, Chico César, 14 Bis, Wagner Tiso, Geraldo Azevedo, Flávio Venturine, Kleiton e 

Kleidir, Banda de Boca, Saulo Laranjeira, Oswaldo Montenegro e Guilherme Arantes. Além 

                                                           
84 Ibid 
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disso, passou a ter um investimento em iluminação da Praça Tancredo Neves, cartão postal da 

cidade. 

Os artistas regionais continuaram a ser contratados por valores bem abaixo do que 

esperavam, enquanto que os cachês dos artistas consagrados chegaram a atingir o valor de R$ 

100.000,0085. Como o valor dos artistas regionais era muito baixo, eles recebiam por recibos 

avulsos, e a contratação era feita por um instrumento legal que se chamava carta-contrato, o 

que não nos possibilita verificar os valores por meio dos contratos publicados em diário oficial. 

Os Ternos de Reis continuavam a se apresentar sem nenhum tipo de pró-labore, mesmo com o 

destaque que os reisados gozaram naqueles anos por causa da gravação do CD com suas 

músicas feito pela Prefeitura. 

Em 2005, a SECTEL laçou o projeto “Por isso é que eu canto”, que era um concurso 

cultural direcionado a jovens cantores, cujo objetivo era “fomentar a participação de novos 

talentos locais e regionais no intuito de democratizar a arte e a cultura, bem como proporcionar 

possibilidades de inserção de novos artistas no cenário musical conquistense e regional”86. Os 

artistas se inscreviam seguindo um edital publicado pelo município e os selecionados 

participavam de três etapas eliminatórias. Era dada uma premiação em dinheiro aos três 

primeiros colocados, condicionado a cantarem no palco principal do Natal da Cidade, abrindo 

uma noite da programação. Só conseguimos acesso pelo site da prefeitura aos editais dos anos 

de 2012 a 2015, e os valores foram os mesmos: R$ 4.000,00 (primeiro lugar), R$ 2.000,00 

(segundo lugar) e R$ 1.000,00 (terceiro lugar). 2015 foi o último ano desse concurso. 

Enquanto isso, na esfera federal, acontecia a 1ª Conferência Nacional de Cultura. Era 

dezembro de 2005 e o município de Vitória da Conquista não participou, bem como passou o 

ano de 2006 sem assinar o protocolo de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, sem Conselho 

Municipal de Cultura, sem discussões sobre o Sistema ou Plano Municipal de Cultura. 

 

 

 

  

                                                           
85 Esse foi o valor pago pelo cachê do cantor Milton Nascimento no ano de 2013. 
86 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 



122 
 

 
 

5. GESTÃO PT – 2007 a 2016 – Mudanças no Estado da Bahia e o alinhamento político  

 

Depois de 16 anos ininterruptos de comando do grupo carlista sob o governo do Estado 

da Bahia, em 2006 um partido de esquerda ascende ao poder executivo estadual. Contrariando 

as pesquisas, o petista Jaques Wagner87 venceu as eleições no primeiro turno com 52,89% dos 

votos, contra 43,03% votos de Paulo Souto (PFL).  

Sob a perspectiva analítica de Paulo Fábio Dantas Neto (2006), a vitória do PT se deu 

por um conjunto de fatores que, sobrepostos, construiu uma nova base político-social forte o 

suficiente para minar o poderio carlista na Bahia e possibilitar a alavancada do PT ao comando 

do Estado. Neto elegeu o amadurecimento do partido como o primeiro fator imprescindível para 

aquele resultado. Essa maturidade estava expressa nas alianças construídas do grupo de 

oposição ao carlismo, que conseguiu se apresentar como uma alternativa política real. 

O segundo fator diz respeito à influência do governo federal sob a decisão do 

eleitorado baiano, que, para além do apoio pessoal do presidente Lula e do impacto eleitoral de 

programas sociais como o Bolsa- Família – “é preciso considerar o papel que teve a perda, pelo 

carlismo, de suas posições no governo federal e o conseqüente arquivamento do seu papel de 

procurador político obrigatório das lideranças municipais na busca pelo atendimento dos pleitos 

de suas comunidades” (NETO, 2006). 

O terceiro – e não menos importante fator – diz respeito ao desgaste político do grupo 

carlista após 16 anos contínuos de gestão, não exatamente pela derrota da figura de ACM, que, 

na ocasião, já se encontrava em decadência, cercado por escândalos, mas pela proposta política 

de “renovação por dentro” do quadro carlista, tendo os nomes de Paulo Souto e de Antônio 

Imbassahy como continuadores.  

Na esfera federal, Lula (PT) era reeleito com 60,83% dos votos, contra 39,17% dos 

votos de Geraldo Alckmin (PSDB). O ano de 2007 começava para Vitória da Conquista com o 

alinhamento partidário nas três esferas de poder, fato que seguiria até 2016, com o retorno de 

Guilherme Menezes à administração municipal nas eleições de 2008 e que permaneceu até o 

final do mandato de 2016. 

                                                           
87 Jaques Wagner foi diretor e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica da Bahia e um 

dos fundadores do PT e da CUT no estado, em 1980. Entre os anos de 1990 a 2002 foi deputado federal. Durante 

o governo Lula ocupou os cargos de Ministro do Trabalho e Emprego, Secretário Especial do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e Ministro das Relações Institucionais. Foi 

eleito governador da Bahia em 2006 e 2010. Foi ministro da Defesa e da Casa Civil no segundo de governo Dilma 

Rousseff, em 2015. Deixou o governo no início de 2016, quando a presidente foi afastada do cargo por 

impeachment. 
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Esse alinhamento continuou representando impactos na cidade, a exemplo dos repasse 

de recursos federais através de convênios – 107 convênios assinados entre janeiro de 2007 a 

junho de 2016, segundo dados do portal da transparência – para diversas áreas, especialmente 

aqueles ligados ao Programa de Aceleração do Crescimento PAC, construção de postos de 

saúde, escolas e quadras poliesportivas, ações voltadas para políticas para as mulheres e 

quilombolas, geração de emprego, entre outros. 

Até aqui, já passamos por metade da gestão do PT na cidade de Vitória da Conquista 

no tocante a política cultural. Neste capítulo, vamos observar o percurso das políticas culturais 

durante os últimos dez anos do PT na região, observando as mudanças que se desenvolveram 

na esfera federal e estadual, aliada às entrevistas de personalidades do poder público, bem como 

da sociedade civil, além dos documentos encontrados.  

 

5.1. Novos ares culturais na Bahia e as perspectivas federais 

 

Tendo em vista o lapso temporal da pesquisa, especificamente este capítulo, seria 

impossível, nesta dissertação, dar-se conta de todas as ações, projetos e políticas culturais 

executadas pelo MinC e pelo governo do Estado da Bahia. Correríamos um grande perigo de 

deixar execuções de fora. Por isso, sem a pretensão de abarcar um todo, foram eleitos pontos 

que, de alguma forma atingiram a cidade de Vitória da Conquista. 

Assim, após a reeleição de Lula à Presidência da República para o mandato de 

2007/2010, Gilberto Gil continuou à frente do MinC até julho de 2008, quando se afastou do 

governo por motivos pessoais, sendo Juca Ferreira o seu sucessor. Juca já estava no governo 

desde 2003 como Secretário-Executivo e acompanhou, de forma ativa, todas as ações do 

ministério e deu seguimentos ao pensamento e à dinâmica de trabalho implantada desde o 

mandato anterior. 

As políticas desenvolvidas pela pasta, articulando a cultura a partir do 

desenvolvimento da sua dimensão simbólica, como direito de todos os brasileiros e como fator 

de economia e produção de desenvolvimento humano e social, reposicionou o papel do Estado 

enquanto pilar estratégico no fomento e formulação de políticas públicas que visem 

democratizar o acesso à cultura e aos meios de produção cultural. 

Nesse sentido, pela primeira vez na história desde ministério, através da Secretaria de 

Identidade e da Diversidade Cultural (SID), a diversidade cultural passou a ser reconhecida 

como parte legítima da formação histórica e social das identidades brasileiras e como fator de 
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proteção. Ultrapassando o paradigma dos autoritarismos e das ausências no qual somente a 

cultura branca, elitista, católica e ocidental era privilegiada, políticas públicas relacionadas à 

diversidade e ao intercâmbio cultural passaram a fazer um trabalho de inclusão de segmentos 

da sociedade brasileira. 

Para chegar até esses lugares, a SID/MinC promoveu ações como o Prêmio Culturas 

Indígenas no ano de 2006, que premiavam iniciativas dos povos indígenas no sentido de 

promover ou de proteger a sua cultura tradicional em diversas áreas. Num exercício de respeito 

à diversidade cultural, as inscrições podiam ser gravadas, em vez de serem escritas. O principal 

critério era ser uma atividade cultural indígena. Na mesma esteira, outros prêmios e editais 

foram lançados visando contemplar culturas populares, população LGBT, quilombolas, 

população cigana entre outros. 

A política de fortalecimento do setor audiovisual também pautou no fortalecimento e 

valorização da diversidade cultural através de incentivos à produção de vídeos pelos habitantes 

das várias regiões nacionais por meio de projetos como o “DOCTV” (financiamento de 

documentários) e o “Revelando os Brasis” (apoio a produção documentários e ficção). Na 

mesma direção, o lançamento do Programa Cultura Viva e seus Pontos de Cultura foi outro 

importante movimento do governo na valorização das manifestações populares, pois previa o 

reconhecimento institucional enquanto movimento cultural e dava suporte às atividades de 

grupos de cultura atuantes nos mais diversos segmentos (teatro, capoeira, artesanato, música, 

dança, tradições populares, hip-hop, etc), proporcionando a construção de uma rede 

colaborativa de produtores culturais. Segundo dados do IPEA, até dezembro de 2007, 544 

pontos de cultura já estavam conveniados na Secretaria de Programas e Projetos Culturais 

(SPPC) (SILVA e ARAÚJO, 2010). 

Paralelamente a todas essas ações, a instituição do Sistema Nacional de Cultura através 

da aprovação e promulgação pelo Congresso Nacional, em 20 de novembro de 2012, da Emenda 

Constitucional 71/2012, e a sistematização do Plano Nacional de Cultura (PNC), por meio do 

projeto de lei 6.835/200688 e regulamentação pela lei 12.343/201089, concretizaram o 

compromisso por uma gestão que elegeu a democratização e descentralização das decisões e 

dos recursos, bem como a integração e a colaboração federativa. Nas palavras de João Roberto 

Peixe (PEIXE, 2016, p. 221): 

                                                           
88 Informações oficiais sobre o projeto lei 6385/2006. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 

Web/fichadetramitacao?idProposicao=31914> acesso em 28 de julho de 2019. 
89 Informações oficiais sobre a Lei 12343 que institui o PNC. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/ 

fed/lei/2010/lei-12343-2-dezembro-2010-609611-norma-pl.html > acesso em 28 de julho de 2019; 

http://www2.camara.leg.br/legin/
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Essa concepção de gestão se confronta diretamente com a cultura política 

tradicional ainda muito forte em nosso país, marcada notadamente pelo 

personalismo, pela descontinuidade administrativa com as mudanças de 

governo, pela competição intra e intergovernamental e por uma histórica 

resistência política à institucionalização da participação social, apesar dos 

avanços assegurados na atual Constituição Federal, vigente desde 1988. 

 

Enquanto todos esses movimentos aconteciam na esfera federal, na Bahia novos rumos 

em relação as políticas culturais começaram a ser tomados ainda durante a fase de transição 

entre os governos de Paulo Souto e Jaques Wagner. A pedido no novo governador eleito, a 

Secretaria de Cultura foi desvinculada do Turismo, mediante a Lei nº 10.549 de 28 de dezembro 

de 2006, criando a Secult. No ano de 2007, o novo governo iniciava suas atividades com uma 

secretaria de cultura independente, tendo o artista Márcio Meirelles como secretário.  

De acordo o Relatório de Atividades da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 

2007/2009, a nova gestão aliou-se à concepção de cultura adotada pelo MinC, utilizando as três 

dimensões da cultura como estratégia de ação, acrescentando mais uma, a territorialidade. 

Conforme o relatório da Secult: 

 

Tratar a cultura como essencial ao desenvolvimento e como uma necessidade 

básica, exige deslocamentos conceituais, de prioridades e foco. A SecultBA 

representa, portanto, o posicionamento do Governo do Estado no sentido de 

considerar a cultura um elemento estratégico para o desenvolvimento da 

Bahia, pela adoção de um novo paradigma na implementação de políticas 

públicas para a área. Este paradigma, por um lado, baseia-se numa concepção 

contemporânea da cultura, entendida como construção histórica 

multidimensional e transformadora, abarcando o simbólico, o territorial, o 

econômico e o fortalecimento da cidadania e, por outro, numa nova prática de 

gestão e de atuação pautada na descentralização, na participação, na 

estadualização e na articulação institucional90 

 

Com foco na descentralização e democratização, a SECULT adotou o 

“desenvolvimento territorial da cultura” como uma das cinco linhas programáticas de ação, 

aderindo à ideia de territorialização das políticas de cultura, dividindo os 417 municípios que 

compõem o Estado da Bahia em 26 Territórios de Identidade (TI), como forma de melhor 

articular com os poderes públicos locais, sociedade civil e a iniciativa privada. Essa linha de 

organização em territórios foi desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

                                                           
90 Relatório de Atividades da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 2007/2009, p. 12. Disponível no link: 

http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/RelatorioSECULT_2007_2009.pdf. Acessado em: 29 de julho de 

2019. 

http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/RelatorioSECULT_2007_2009.pdf
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(MDA) e adotada pelo governo Wagner, mas pela sua importância e especificidades, falaremos 

com um pouco mais de detalhes sobre o Território de Identidade em um tópico específico. 

 

 

Imagem 7: Mapa dos territórios de identidade da Bahia. Ano 2007. 

Fonte: Relatório da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 2007/2010 

 

Ainda com foco na descentralização, no ano de 2007, a Secult promoveu o I Encontro 

de Dirigentes Municipais da Cultura, de onde surgiu o Fórum de Dirigentes Municipais da 

Cultura, instância consultiva e opinativa sobre as políticas culturais na esfera territorial e 

estadual, que congrega dirigentes de órgãos e fundações culturais, além de secretários 

municipais.  

A realização de editais com cotas determinadas para os territórios (fato que foi 

intensificado entre 2007 a 2010 e, reduzido após 2011) permitiu que várias instituições do 

interior baiano que já realizavam atividades culturais há anos tivessem a chance de concorrer a 
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financiamento do governo e de forma mais democrática, levando-se em conta a concentração 

de oferta de qualificação, sobretudo em artes, na cidade de Salvador.  

Seguindo os mesmos passos do governo federal, o diálogo com a sociedade civil e 

organizações afins passou a ser contemplado pela Secult por meio das conferências estaduais 

de cultura e pelo Conselho Estadual de Cultura. A I Conferência Estadual de Cultura aconteceu 

no ano de 2005 ainda sob a gestão de Paulo Souto e, segundo Daniele Canedo (CANEDO, 

2008, p. 90), 

 
Na Bahia, apenas 21 municípios estiveram envolvidos em conferências 

municipais e intermunicipais de cultura, o que representa 5% das 417 cidades. 

Foram realizadas conferências municipais em Alagoinhas, Água Fria, Una, 

Barra do Mendes, Souto Soares, Itaberaba, Amargosa, Camaçari, Salvador, 

Lauro de Freitas, Maragogipe Nazaré e Utinga. No total, foram 13 

Conferências Municipais com 1.839 pessoas presentes, perfazendo uma média 

de 141 participantes por conferência. Também foi realizada a Conferência 

Intermunicipal da Microrregião de Valença, que contou com a presença de 

112 representantes dos municípios de Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, 

Nilo Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Taperoá e Valença. Portanto, 

foram realizadas 14 conferências envolvendo 21 municípios, com a 

participação de 1.951 pessoas e médias de 139 participantes por conferência. 

[...] Na I Conferência Estadual, realizada nos dias 28 e 29 de novembro de 

2005, no Centro de Convenções de Salvador, estiveram presentes 248 pessoas, 

sendo 168 representantes da sociedade civil e 80 dos poderes públicos, do 

governo estadual e de 54 municípios. 

 

 

A II Conferência Estadual de Cultura realizada no ano de 2007, no Campus da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, contou com a participação de 2.042 pessoas, 227 

municípios representados por 534 delegados, assistidas por mais 931 pessoas presentes na 

conferência. Importante destacar a participação de 30 representantes de comunidades indígenas 

e 30 quilombolas que foram convidados pela Secult.  

No ano de 2010, Jaques Wagner (PT) alcançou a reeleição com 63,83% dos votos 

válidos, contra 16,08% de votos de Paulo Souto do Partido Democratas (DEM) antigo PFL. 

Para a Secult, Wagner nomeia o professor da UFBA, Antônio Albino Canelas Rubim, que deu 

continuidade às políticas implementadas na gestão anterior e desenvolveu outras. Destacamos 

aquelas que procuraram aprofundar o processo de territorialização, como o projeto Caravanas 

Culturais promovido pela Secretaria e a Funceb-Itinerante, cujo objetivo era possibilitar o 

deslocamento de equipes desses órgãos para o interior da Bahia para dialogar com as 

comunidades artísticas e debaterem sobre políticas culturais. Foram alcançados cerca de 70 

municípios entre 2011 e 2014.  
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O deslocamento da gestão dos centros culturais, do interior e da capital, da Funceb 

para a Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura, com intuito de dinamizar 

sua inserção no processo da territorialização, bem como o fortalecimento das conferências e 

fóruns municipais, também vieram a colaborar com esse objetivo. Aliado a isso, os projetos de 

formação e qualificação em artes e cultura, tanto para a sociedade civil quanto para gestores, 

realizadas no interior da Bahia, foram de suma importância devido a concentração de oferta 

continuada dessas áreas na capital baiana. Então, muitas oficinas de elaboração de projetos, 

artes, sistema e plano municipal de cultura foram oferecidas pela Secult aos territórios.  

Como se abordou no início desse tópico, seria impossível dar conta de todas as ações 

do governo. Destacamos estas por compreender que seriam importantes para o 

desenvolvimento deste capítulo quando a análise da cidade de Vitória da Conquista, pois, de 

uma maneira ou de outra, são elementos que atingiram o município e que vão se desdobrar 

durante a escrita.   

  

5.1.1 Territórios de identidade 

 

O desenvolvimento da abordagem de território como unidade de planejamento e 

monitoramento do conjunto de políticas articuladas iniciou-se no governo de Lula com intuito 

de viabilizar estratégias e critérios para a intervenção pública em prol do desenvolvimento 

sustentável, prioritariamente nos espaços rurais de maior demanda social. O Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) ficou responsável pelo estudo e elaboração de um programa 

que fosse capaz de abarcar aquela enorme demanda. Para isso, o Governo Federal criou 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), subordinada ao MDA e formulou o Programa 

Nacional de Desenvolvimento de Territórios Rurais - PRONAT no âmbito do Plano Plurianual 

do Brasil 2004-2007.  

Conforme o Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais 

elaborado pela STD/MDA, território é apreendido como: 

 

um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 

multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, 

a política e as instituições – e uma população com grupos sociais relativamente 

distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos 
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específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade e coesão social, cultural e territorial91 

 

Compreendo a unidade municipal como uma referência muito restrita, assim como a 

escala estadual como muito ampla para o planejamento, organização, descentralização e 

promoção de políticas públicas que conseguissem atender minimamente a tantas 

especificidades, o MDA compreendeu a unidade território como a que melhor dimensionaria a 

proposta do governo, levando em consideração que as relações estabelecidas entre 

comunidades, grupos sociais e instituições proporcionariam uma maior mobilização de todos 

comprometidos com o desenvolvimento. Para o MDA a abordagem territorial significava um 

processo de construção entre o governo e os agentes em defesa de um crescimento sustentável, 

o que não seria possível numa ação unilateral verticalizada de cima para baixo.92 

Outro ponto importante a ser destacado do Marco Referencial é no tocante à concepção 

adotada de desenvolvimento. Para além da dimensão econômica, as dimensões socioculturais, 

político-institucionais e ambientais complementavam entre si os eixos de ação do que seria o 

desenvolvimento para os territórios. 

Neste contexto, o Governo de Wagner adotou e adequou a metodologia praticada pelo 

MDA na construção dos Territórios Rurais e Território de Cidadania, para a elaboração dos 

Territórios de Identidade, legitimando-os como unidade de planejamento e gestão de políticas 

públicas estaduais, sendo a Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN) o órgão 

responsável por esse processo, segundo o decreto nº 10.359/2007: 

 

Art. 2º - Compete a SEPLAN:  

I - coordenar a elaboração e a atualização do Plano de Desenvolvimento 

Estadual, da Política de Desenvolvimento Territorial e Regional, do Plano 

Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais. 

  

 

A Secult imediatamente adotou a política territorial de desenvolvimento adotada pelo 

governo do Estado, já que tal concepção passava diretamente pela cultura, por considerar os 

laços de identidades regionais, reconhecendo a diversidade cultural pertinente aos municípios 

baianos, para além do “jeito de ser baiano”.  

                                                           
91 Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais. SDT/MDA. Série Documentos 

Institucionais. 2005. p. 7. Disponível no link: http://sge.mda.gov.br/bibli/documentos/tree/doc_214-28-11-2012-

11-32-675117.pdf. Acessado em: 30 de julho de 2019. 
92 Para mais informações sobre os conceitos de Território ver: FLORES, Cintya Dantas. Territórios De Identidade 

na Bahia: Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente frente à Dinâmica Territorial. Salvador: UFBA, Pós 

Geografia, 2014.  

http://sge.mda.gov.br/bibli/documentos/tree/doc_214-28-11-2012-11-32-675117.pdf
http://sge.mda.gov.br/bibli/documentos/tree/doc_214-28-11-2012-11-32-675117.pdf
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Essa dinâmica possibilitou pensar o interior baiano na construção de políticas que 

pudessem levar o braço cultural do Estado para fora de Salvador, do Recôncavo e das cidades 

turísticas. Em 2008, a secretaria selecionou 27 Representantes Territoriais em Regime Especial 

de Direito Administrativo (REDA), sendo que dois eram para Salvador. Segundo Flores, esses 

representantes atuavam “como um posto avançado da Secretaria de Cultura nos Territórios de 

Identidade” (FLORES, 2014, p. 104). 

Obviamente que, entre o campo das ideias e da realidade concreta, muitos problemas 

se erguem, o que é natural. Considerando a marca coronelista e carlista que marcou a história 

da formação política da Bahia, a proposta dos Territórios de Identidades veio como um grande 

avanço na construção de um processo democrático e participativo na criação e execução de 

políticas públicas, mesmo que esta não conseguisse dar conta de todas as demandas de todos os 

munícipios. Mas foi uma ideia plantada que se mostrou bem fértil e que se encontra aberta para 

amadurecimento.  

Em 2012, o Território de Identidade do Extremo Sul se dividiu e os municípios 

desmembrados criaram o Território do Descobrimento, totalizando 27 territórios. Mais tarde, o 

território denominado Vitória da Conquista foi modificado para Sudoeste Baiano. 

 

5.1.2 Instabilidades: a tradição que não passa 

 

Calabre (2007) aponta que um dos grandes desafios do poder público é “criar projetos 

que não sejam desmontados a cada nova administração, gerando um ciclo contínuo de 

desperdício de recursos e de trabalho” (CALABRE, 2007, p. 100). De fato, a instabilidade, uma 

das três tristes tradições, não escapou à administração petista.  

No ano de 2010, Dilma Rousseff (PT) venceu as eleições com 56,05% dos votos 

válidos, contra os 43,95% dos votos de José Serra (PSDB). Dilma foi a primeira mulher eleita 

como Presidente da República na história brasileira. E, tendo em vista os avanços conquistados 

no MinC com oito anos consecutivos com Gil e Juca, a expectativa era de que as políticas 

culturais que vinham sendo encaminhadas continuassem com o mesmo protagonismo e 

avançassem nos pontos que não deram certo por motivos diversos, abrindo novas possibilidades 

e propostas. 

Entretanto, os direcionamentos foram ambíguos de tal forma que o primeiro sintoma 

da instabilidade já se apresentou na troca das gestoras do MinC. Ana de Holanda, ficou 
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nomeada entre janeiro de 2011 a setembro de 2012, sendo sucedida por Martha Suplicy, que 

permaneceu até 11 de novembro de 2014. 

Apesar da continuidade de alguns dos projetos iniciados nas gestões anteriores do 

Minc, o andamento para implementação do SNC e do PNC foi prejudicado pela falta de um 

envolvimento mais assertivo do Ministério como antes acontecia. Segundo Rubim (2015, p. 20) 

 

O PNC e o SNC continuaram sendo trabalhados em lugares institucionais 

distintos no Ministério, com ritmos de implantação diferenciados e 

desarticulados. Tal desconexão institucional e temporal afetou o 

desenvolvimento necessariamente combinado destas duas dimensões 

estruturantes. O desenvolvimento sincronizado deles torna-se condição para 

colocar as políticas culturais nacionais em outro horizonte (de estabilidade) 

no país. 

 

Com uma postura conservadora, a política de financiamento foi praticamente 

desconsiderada, de forma que as leis de incentivo continuaram a ser protagonistas na produção 

cultural do Brasil, atingindo 80% do financiamento. A redução no orçamento do Ministério, os 

rearranjos institucionais com a junção da SID e da SCC para criar Secretaria de Cidadania e 

Diversidade Cultural, seguido da não realização dos editais dos pontos de cultura que já tinham 

sido anunciados, gerou muita tensão.  

O encolhimento das políticas de cultura digital e de flexibilização dos direitos autorais, 

marcas das gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira, também caracterizou a descontinuidade e 

uma postura contrária ao processo democrático que vinha sendo instaurado. Ainda, denúncias 

de fraudes junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) e a recusa de 

Hollanda em aceitar a carta dos povos indígenas xinguanos, durante a cerimônia do Kuarup, 

em agosto de 2012, contra a construção da usina de Belo Monte e outras reivindicações afins 

envolvendo a demarcação das terras indígenas, serviram para desgastar mais ainda a imagem 

da ministra, que logo anunciou a sua saída do ministério. 

Na Bahia, a mudança do governo Wagner para Rui Costa (PT) em 2015 também gerou 

impactos na construção das políticas públicas de cultura que vinham sendo implementadas por 

Meirelles e Rubim, especialmente no tocante a territorialização, com a gestão de Jorge Portugal 

à frente da Secult.  

Projetos como “Verão Cênico” que proporcionava que grupos de teatro de interior da 

Bahia circulassem entre os Centros Culturais, inclusive na capital, o edital “Calendário das 

Artes”, que proporcionava ações mais simplificadas e desburocratizadas nos territórios, o 
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“Quarta que Dança” projeto de difusão das produções de dança na Bahia, que também 

proporcionava uma circulação dos grupos, simplesmente deixaram de acontecer.  

O Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, depois de sediar tantas conferências, foi 

interditado pelo Ministério Público por determinação do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia da Bahia (CREA) em setembro de 2013 e permaneceu fechado até julho de 2018. 

As discussões que giraram em torno das obras do referido equipamento público vagaram entre 

abusos da política do Ministério Público conta a gestão do PT e a lentidão dos processos 

internos do governo estadual. Contudo, independente das questões políticas e/ou estruturais que 

levaram ao fechamento do espaço, questão que extrapola essa pesquisa, a permanência do longo 

período de portas fechadas para a comunidade e território, enquanto o governo ainda teria a 

“vantagem” do alinhamento político, deixa um espaço aberto para maiores investigações quanto 

à relação do Estado para com o interior neste período. 

Os representantes territoriais, selecionados pelo sistema REDA em 2013 a partir de 

2015 tiveram suas atividades bruscamente reduzidas, conforme afirma Marittza Ribeiro, 

representante selecionada para o território de Conquista.  

 

No terceiro ano, a coisa parou. Os editais foram diminuindo, o dinheiro foi 

acabando, o trabalho foi diminuindo. Eu ia para Salvador a cada dois meses e, 

eu visitei os pontos de cultura só uma vez e depois essa demanda sumiu, 

ninguém nunca mais mandou eu visitar esses pontos de cultura novamente. E 

ai depois a coisa foi parando, as demandas foi diminuindo, no último ano 

praticamente não tinha demanda. Foi um ano terrível. A gestão de Portugal 

foi... nem precisa dizer. No último ano, foi muito parado. Tanto que eu estava 

ajudando no serviço de Centro de Cultura.   

 

Gilmar Dantas93, que, em 2015, participava do Colegiado de Música da Bahia, também 

relatou a retração do Governo do Estado em relação à cultura e a política territorial. Ele declara: 

 

No governo de Rui Costa ele tirou literalmente a palavra território, 

territorialidade do plano de governo dele. Não tem isso mais, não tem 

nenhuma meta disso. Está totalmente centralizado, os recursos não chegam 

mais no interior de jeito nenhum. Cada vez mais temos menos projetos sendo 

selecionados. Era para ser o contrário, tipo aumentar o número de territórios 

contemplados, mas não, eles conseguiram centralizar novamente. (...). Hoje 

na Bahia, a cultura não é prioridade. Eu nem posso citar o nome de Jorge 

Portugal porque, pelo quanto ele era amarrado, não deu para saber o que Jorge 

Portugal queria como secretário de cultura, da mesma forma que não dá para 

saber o que Arany [Santana] quer, porque eles não têm autonomia nenhuma 

                                                           
93 Entrevista concedida por Gilmar Dantas, no dia 07 de agosto de 2018. Gilmar Dantas é graduado em Letras pela 

UESB, é produtor cultural e representante do Coletivo Fora do Eixo em Vitória da Conquista. É professor e técnico 

em assuntos culturais do município. Faz parte do Conselho Estadual de Cultura e participou duas vezes do 

Colegiado de Música da Bahia. 
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de trabalho, de montar uma equipe, de recurso, de ação. A gente não soube o 

que Jorge pensava para a cultura e a gente não vai saber também o que Arany 

pensa, já está claro isso. Rui estabeleceu um Estado que parece rival da cultura 

e a gente não pode questionar nada. (...). Eu critico muito e já recebi ligações 

para tirar meu nome de projetos. O Estado é vingativo. O colegiado 

simplesmente acabou com Rui Costa. 

 

5.2 Política cultural conquistense: alinhamento político? 

 

Depois de dez anos consecutivos no comando do Poder Executivo de Vitória da 

Conquista, a gestão vivenciava um alinhamento político nas três esferas de poder, com ascensão 

de Jaques Wagner ao governo do Estado da Bahia, e as mudanças política e burocráticas que 

logo começaram a serem implementadas na Secult por Márcio Meirelles começaram a chegar 

à cidade. 

Gildelson Felício continuava como secretário da Sectel, cargo que exerceu durante 

nove anos. No ano de 2007, depois de um interstício de nove anos da nomeação do primeiro 

Conselho Municipal de Cultura durante a gestão do PT na cidade, um novo conselho foi 

nomeado através do decreto nº 12.366, de 03 de maio de 2007. No entanto, a nomeação do 

conselho ainda seguia a lei nº 421/87 a qual determinava que,  

 

Art. 117 O Conselho Municipal de Cultura compõe-se de 10 (dez) membros, 

nomeados pelo Prefeito Municipal, com prévia aprovação da Câmara 

Municipal de Vereadores, entre pessoas eminentes de cultura e de reconhecida 

idoneidade, residentes no Município, que representam as diversas artes, 

ciências e letras94. 

 

Indagado sobre esse processo do conselho, em entrevista, Gildelson Felício esclareceu 

da seguinte forma: 

 

As ações específicas das demandas do movimento artístico como um todo, 

individual ou coletivo, nós entendemos que era fundamental reorganizar o 

conselho de cultura, para não só ouvir as demandas, mas para também 

construir políticas públicas de cultura ouvindo a classe, o segmento artístico 

de um modo geral. Então desde o primeiro momento o prefeito Zé Raimundo 

foi extremamente solícito e aberto a essa ideia, e nós reativamos o conselho 

de cultura, que já teve em outros momentos, mas que tinha uma crise antes da 

secretaria ser criada, com reclamações muito grande do movimento artístico 

que..., o conselho funcionou no primeiro mandato de Guilherme, mas que na 

ponta parece que não resolvia algo, e sempre ficava a sensação de que discutia, 

discutia e não resolvia nada do que foi encaminhado. E nós criamos um 

                                                           
94 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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conselho muito bom, com a indicação, obviamente que a indicação era do 

prefeito porque era a lei, só que eu tive o cuidado de convidar e ouvir os 

diversos segmentos para que o conselho fosse bastante plural, do ponto de 

vista de ideias, e diversificado do ponto de vista de representações dos 

segmentos. (...). Era [um conselho] muito representativo porque a gente ouviu 

indicações, (...), eu pedia sugestões às entidades. Naquele momento eu ainda 

podia fazer uma eleição, porque era minha primeira experiência [como 

secretário], mas eu pedi indicações a UESB (...). Então, as instituições 

culturais ou educacionais é que indicaram e que depois da indicação, que tinha 

dez suplentes e dez titulares, a gente submeteu ao crivo do prefeito que acatou 

sem nenhuma restrição e nomeamos.  

  

Podemos dizer que, por mais que com os pedidos de indicações às entidades se tenha 

buscado ser mais democrático do que uma indicação direta do prefeito para nomeação do 

conselho, de maneira alguma substitui a participação ampliada de uma cidade mobilizada, pois 

muitos movimentos artísticos, principalmente naquela época, não estavam organizados como 

instituições ou mesmo coletivos; muitos se encontravam em periferias que não dialogavam com 

UESB, Casa da Cultura ou Academia Conquistense de Letras, sem contar as comunidades 

quilombolas e zona rural. E, levando em consideração o tempo de gestão decorrido até aquele 

momento, as mobilizações do governo federal desde 2003 e as mudanças iniciais do governo 

estadual, percebe-se a ausência de uma discussão mais profunda sobre políticas culturais na 

agenda do executivo municipal. 

Paradoxalmente, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2007, o município de Conquista se 

fez representado no I Encontro de Dirigentes Municipais da Cultura na cidade de Salvador, o 

qual tinha como objetivo “apresentar as propostas e programas da Secretaria de Cultura e 

estabelecer o diálogo com os municípios para implantação do Sistema Estadual de Cultura e 

para a descentralização das ações da Secult para o interior” (CANEDO, 2008, p. 85). Desse 

encontro, originou-se o Fórum de Dirigentes de Cultura do Estado da Bahia, onde Gildelson 

Felício saiu nomeado Coordenador Geral. 

Seguindo a agenda e os programas da Secult, em 30 de setembro de 2007, realizou-se 

a I Conferência Municipal de Cultura de Vitória da Conquista. A conferência foi convocada 

pelo decreto nº 12.451, de 04 de setembro de 2007 e, além dos dois mobilizadores culturais 

contratados pela secretaria do estado, teve a participação do Conselho Municipal de Cultura na 

organização e realização da mesma, que aconteceu no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima.  

Infelizmente, não se localizou nenhum documento sobre a conferência: lista de 

participantes, propostas aprovadas ou nome dos representantes eleitos para participarem da II 

Conferência Estadual de Cultura. Contou-se apenas com a memória de pessoas que 
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participaram daquele momento e disseram que houve uma grande adesão da comunidade 

artística local.  

Abre-se, aqui, um parêntese, para mais uma vez ressaltar a dificuldade em encontrar 

alguns documentos que seriam bem importantes para essa pesquisa. Como veremos adiante, 

mais três conferências municipais foram realizadas e, apenas a última dispõe de alguma 

documentação sobre as deliberações aprovadas. Trazendo as palavras do historiador Marc 

Bloch, “os documentos não aparecem, aqui ou ali, pelo efeito de um qualquer imperscrutável 

desígnio dos deuses. A sua presença ou a sua ausência nos fundos dos arquivos, numa 

biblioteca, num terreno, dependem de causas humanas que não escapam de forma alguma à 

análise” (BLOCH, apud. LE GOFF, 1990, p. 544.), pois a construção ou não de um documento, 

está diretamente ligado às estruturas de poder e do tipo de testemunhos que um determinado 

grupo dominante quer deixar. Deixemos essa análise para as considerações finais. 

Com a continuidade dos investimentos no Natal da Cidade, a realização da Mostra de 

Cinema que, desde 2006, já contava com verba do Fundo Nacional de Cultura, posteriormente, 

Fazcultura e Fundo de Cultura do Estado da Bahia, politicamente a imagem cultural de Vitória 

da Conquista vinha ganhando espaço perante o Estado e o território. Internamente, percebia-se 

a ausência de um planejamento estruturado de ações e programas que buscassem atender as 

demandas culturais da cidade nos seus mais diversos segmentos, em outras palavras, a cidade 

continuava sem políticas culturais, que não se limitassem a política de eventos e apoios. 

Essa visibilidade política ajudou a trazer o II Encontro de Dirigentes Municipais de 

Cultura da Bahia para Vitória da Conquista, que se realizou entre os dias 26 e 28 de março de 

2008 e contou com a presença de representantes de 144 municípios. Conforme o Boletim 

Informativo desse encontro, a temática central girou em torno da discussão sobre ações 

estruturantes para o desenvolvimento local e territorial da cultura. Em entrevista contida no 

mesmo boletim, o então secretário Meirelles destacou a importância do Sistema Estadual de 

Cultura nesse processo e a adesão dos municípios ao sistema através da assinatura do Protocolo 

de Intensões por intermédio da Secult. Contraditoriamente, Vitória da Conquista só viria a 

assinar esse protocolo muito tempo depois desse encontro, já no governo de Guilherme 

Menezes, conforme próprio relato de Patrícia Moreira95, que foi representante territorial de 

2008 a 2012: 

 

                                                           
95 Patrícia Moreira é atriz, professora de artes, formada em Cinema pela UESB, onde atualmente é professora 

substituta. Trabalhou como representante territorial de Vitória da Conquista entre os anos de 2008 a 2011. 
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Conquista inclusive foi uma das últimas [cidades] que eu consegui fazer com 

que assinasse o termo de adesão ao Sistema Estadual de Cultura. Foi o último 

que eu consegui, porque fui falar com Guilherme na época. Porque existia uma 

questão política entre o secretário de cultura Gildelson Felício e o prefeito 

Guilherme, então tudo o que chegava da representação [territorial], ele 

aceitava entre aspas e, falava que iria acatar, que iria assinar, que iria fazer, 

que iria criar, mas nunca era criado, nunca era feito nada. Então a gente 

percebeu que era uma questão política mesmo. Então todas as cidades que 

tinham uma relação com a Secretaria de Cultura mais próxima ao PT, eles 

implementavam mais rápido, apesar de que aqui [Vitória da Conquista] 

também ser, na época, mas o secretário de cultura não era, então isso era uma 

barreira política. E as barreiras políticas eram muito frequentes nas cidades. 

 

 

Mas, como o próprio nome do documento propõe, é um protocolo de intensões, e sua 

assinatura não significa obrigatoriedade de execução dos termos ali proposto, ao exemplo de 

Vitória da Conquista, que exerceu praticamente toda a gestão sem um fundo e sem sistema, 

como pode-se ver mais à frente. 

Naquele encontro, foi lançado o edital de Pontos de Cultura na Bahia. Vitória da 

Conquista teve cinco pontos aprovados: Associação de Educação para a Vida – ASSEV, Cia 

Mary Marie de Teatro, Grupo Avante Época-Teatro, Movimento Cultural Consciência Negra e 

Sociedade Lítero-Musical de Vitória da Conquista. Na mesma ocasião, foi eleita a diretoria para 

o Fórum de Dirigentes para o biênio 2008/2009, momento em que Gildelson Felício foi reeleito 

como coordenador geral. 

A II e a III Conferências Municipais de Cultura, foram convocadas, respectivamente, 

pelos decretos nº 13.223, de 18 de setembro de 2009 e 13.995, de 22 de agosto de 2011, e 

aconteceram no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima. Como dito anteriormente, não 

encontramos os documentos produzidos nas conferências na Sectel. No mesmo Centro de 

Cultura em dezembro de 2011, foi realizada a IV Conferência Estadual de Cultura, 

oportunidade em que foi sancionada a lei do Sistema Estadual de Cultura.  

No dia 04 de agosto de 2013, a IV Conferência Municipal de Cultura convocada pelo 

decreto municipal nº 15.305, de 05 de julho de 2013, aconteceu no Centro de Cultura e teve 

como tema “Uma política de estado para cultura: desafios do Sistema Municipal de Cultura”. 

Tema esse muito próximo ao da III Conferência: “Planejar é preciso: diretrizes para construção 

do Sistema Municipal de Cultura”. Sobre essa última conferência a Sectel dispunha do relatório 

final, que continha as propostas aprovadas em cada eixo de trabalho e que comprova as falas 

de alguns entrevistados (Gilmar Dantas, Marcelo Lopes, Patrícia Moreira) sobre a repetição das 
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propostas de uma conferência para a outra, que não haviam sido atendidas, o que foi provocando 

um maior desgaste com o governo. Para melhor visualizar, vejamos a imagem abaixo:  

 

      

Imagem 8 – Fragmento do relatório da IV Conferência Municipal de Cultura 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Grifo nosso 
 

A esse respeito, Patrícia Moreira fez um desabafo: 

 

Outra função nossa [enquanto representante territorial] era a produção das 

‘benditas’ conferências de cultura que não serviam para nada. Que eram 

repetidas, repetidas, repetidas e que eram uma suposta forma de ouvir o que 

as pessoas teriam a dizer, mas que não chegavam na ponta, não chegavam 

nunca. A partir daí a gente foi percebendo que, “o que a gente está fazendo?”. 

(...) Sabe quando você acredita muito numa coisa, porque você é daquele 

meio, você quer que a coisa se modifique, mas você percebe que o sistema 

não fornece as condições para que as coisas se modifiquem. Foi em 2011 que 

a gente percebeu que as coisas não eram como a gente imaginava, 

principalmente a parte das conferências de cultura. A gente sentiu que as ações 

não estavam mais surtindo efeito. Tudo o que a gente falava na prefeitura, 

tipo: olhe vai acontecer isso ... as coisas começaram a não acontecer. (...) E 

nós deixamos de ter a mesma visibilidade e aceitação nos municípios.  

(...) 

O resultado disso [das conferências], foram a criação de vários documentos, 

bem elaborados, porque a gente compilava tudo e elaborava tudo o que era 

preciso, mas também não era um esforço só do Estado, era um esforço do 

município que não era feito. A gente fazia uma conferência municipal, que era 

posta pelo governo do Estado e tinham municípios que não acatavam por 

questão política. As coisas não eram feitas, não eram lidas (os documentos). 

Eram de acordo com os interesses da secretaria de cultura. 

(...) 

Em Conquista, aconteceu essa dicotomia, que era o fato do secretário de 

cultura ser distanciado do prefeito, isso trouxe vários transtornos de criação 

de muita coisa por causa disso, por conta dessa falta de aproximação. O 

prefeito totalmente cultural, digamos assim, foi um prefeito que das vezes que 

eu procurei sempre... Tipo, foi depois que eu o procurei, que ele assinou o 

termo, depois que eu o procurei ele disse que iria criar o fundo de cultura, mas 

já a coordenação de cultura, junto com o secretário de cultura tomavam outros 
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rumos. Eu tive vários embates com Gildelson... coisas que a gente queria 

trazer recursos, dinheiro e não conseguia com Gildelson, era muito difícil. E 

olhe que ele era participante ativo, ele era dirigente do Fórum [de dirigentes].  

(...) 

Tinha adesão as conferências por parte dos artistas de Conquista, mas a 

questão política era demais. As pessoas estavam acreditando que as coisas iam 

mudar. Mas as questões políticas emperraram demais. Era um desdém com os 

documentos produzidos. Não se havia interesse real do que era produzido. 

Então era perca de tempo.  

 

A Conferência foi tomada pelo MinC a partir de Gilberto Gil, como um instrumento 

para obter a participação da sociedade no debate para construção das políticas culturais, as quais 

passariam a compor o SNC e o PNC. A conferência seria o espaço propício para os embates 

necessários para a construção de um novo modelo de gestão, para o aprendizado, para os 

encontros e até para a troca de contatos entre os participantes, estabelecendo uma rede de 

comunicação cultural. Mas, principalmente, para o levantamento de propostas, demandas, 

estratégias para as três esferas de poder, especialmente o poder municipal, que vivencia 

diariamente a cultura e que estaria frente a frente com os anseios da sua cidade num momento 

reservado só para isso. No entanto, a não concretização dessas demandas em políticas 

executáveis e executadas ao longo de anos, gera um grande prejuízo social e financeiro para 

todos envolvidos, além do descredito político e, consequentemente, o afastamento da sociedade 

novamente do poder público e a paralização de um desenvolvimento cultural potente. Foi o que 

aconteceu no caso específico de Vitória da Conquista.  

As demandas apontadas e levadas para as esferas estadual e federal foram de alguma 

forma estudas e atendidas dentro de um alcance mais amplo. Os editais, os cursos de formação 

para gestores e produtores culturais, o levantamento de dados, os primeiros passos para a 

descentralização das políticas culturais, foram algumas devoluções para essas reivindicações. 

Mas, para que isso ganhasse maior impulso e gerasse uma dinâmica interna, o município 

também precisava acompanhar essas mudanças que ocorriam no macro e trabalhá-las no micro, 

na cidade, o que nunca aconteceu. A classe artística foi tomando conhecimento, de forma 

autônoma e tardia, das propostas do governo federal e estadual, enquanto que a Sectel não 

renovava seu fazer político-cultural. 

Provavelmente isso seja um reflexo do pensamento sobre o papel do Estado quanto à 

gestão de cultura do poder público municipal em questão. Em entrevista com o então prefeito 

Zé Raimundo, o mesmo declarou: 

 
Qual o papel da cultura e de uma ação de governo na sua dinâmica interna e 

na sua relação com a sociedade? Esse talvez seja o maior desafio. Em primeiro 
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lugar as suas fontes de recursos, que são poucas. No governo Lula se abriu 

muitos editais, muitos apoios. Tanto os entes públicos poderiam acessar, mas 

sobretudo mais para os empreendedores. O governo Lula e Gil valorizou 

muito a autonomia dos agentes de cultura, com os editais. (...). Agora fica essa 

dúvida nossa, porque é uma atividade com poucos recursos, é uma atividade 

que se você seleciona de forma erudita demais, não tem a mesma visibilidade. 

Então, qual era a nossa diretriz, um pouco de reeducação das pessoas 

promovendo um show de Natal da Cidade, que inicialmente era uma coisa 

mais restrita aos artistas locais, na minha gestão procurei dar uma ampliada, 

desde os artistas clássicos, desde aos grupos de cultura de teatro mambembe 

com a Carroça de Mamulengos, (...) com pontos eruditos, entre aspas. Então 

nosso grande drama é se a cultura passa a ter uma centralidade maior .., mas 

ela deve ter uma inserção na vida das pessoas e para ter essa inserção na vida 

das pessoas, o conjunto da sociedade tem que ser mais espontâneo, mais 

autônomo. Eu brincava ao mesmo tempo brigando com meus amigos, eu dizia: 

ora os grandes movimentos culturais nasceram completamente sem apoio dos 

governos. Maiakovski nunca teve apoio de governo, só depois. E os grandes 

movimentos na história da humanidade, tanto o surrealismo, o dadaísmo, 

nasceram dos movimentos dos agentes que propuseram. Então a revolução da 

cultura, a Semana de 1922 ... Quer dizer, não é o Estado que vai ser o guardião 

da cultura somente. Na verdade, a tendência do Estado, do poder público é 

manter aquilo que já é socializado. As prefeituras todas fazem é festa, festa do 

que já está aí. Muito dificilmente uma prefeitura revela e proporciona o 

surgimento de valores, poucas prefeituras têm um conservatório como a gente 

tem aqui. Já o governo do PT Estadual fez isso com muita dificuldade, quer 

dizer, batalhou, tentou regionalizar e não foi, não teve tanta visibilidade, 

porque os grupos da cidade não se movimentam. Então, cultura não é o Estado 

quem faz ao meu ver, ele estimula, ele proporciona. A cultura tem que sair dos 

grupos sociais, da sociedade e nos espaços públicos não estatizados (...) Como 

é um processo muito subjetivo, você não pode impor. 

 

De fato, a cultura floresce da sociedade, das relações, dos modos de viver, de pensar, 

de compreender o que está ao seu redor e que pode se manifestar de inúmeras formas. Contudo 

isso não impede que o Estado também faça cultura formulando políticas que estimulem, 

valorizem, fomentem, protejam e financiem a diversidade cultural, especialmente aquelas não 

contempladas pelo mercado e que se encontram nos bairros de periferia dos municípios 

distantes das capitais. São as ações vanguardistas locais que expressam nos seus trabalhos o seu 

olhar crítico sobre o mundo no qual está inserido, sobre as ausências e autoritarismos dos 

poderes públicos e dos seus braços legais. 

Ainda sobre a fala de Zé Raimundo, mais uma vez trazemos o olhar de Isaura Botelho 

quando assevera que “cabe à esfera municipal o conhecimento profundo de suas manifestações, 

sem que o olhar para fora de sua realidade a impeça de valorizar e estimular as produções locais. 

Ao mesmo tempo, deve-se pensar no que é necessário incorporar para o desenvolvimento da 

vida cultural local” (BOTELHO, 2016, p. 82). Zé Raimundo afirma que, quando o PT assumiu 

a administração municipal, tiveram o cuidado de observar como era o quadro cultural da cidade, 
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reconhecendo que havia movimentos ativos de teatro, poesia, música entre outros. No entanto, 

paradoxalmente, percebemos que essas informações não serviram como subsídio suficiente 

para ter a atenção da gestão para uma política que fosse além de ações pontuais ou do 

reconhecimento de outros nomes potentes na cidade para além de Glauber Rocha ou Elomar 

Figueira, que foram citados por ele na entrevista. 

Sobre os demais desdobramentos dados (ou não) quanto às demandas levantadas nas 

conferências, falaremos no tópico 5.4. Contudo, vale destacar aqui que as solicitações para a 

criação de uma secretaria exclusiva de cultura e a reformulação da legislação do CMC com 

eleição participativa da comunidade local, estiveram presentes em quase todos os grupos de 

trabalho. As demais deliberações variavam entre criação de Fundo de Cultura, qualificação dos 

profissionais de arte da cidade, elaboração de editais, entre outros. O documento completo está 

no Anexo L, mas destacamos outra ação solicitada naquela conferência, que foi a adesão ao 

Sistema Nacional de Cultura, que, apesar de o processo ter começado no ano de 2005 na esfera 

federal, até aquela data Vitória da Conquista não tinha assinado o termo de adesão. Conforme 

publicação em Diário Oficial do dia 13 de novembro de 2013, o município assinou o Acordo 

de Cooperação Federativa para o desenvolvimento do SNC em 07 de novembro de 2013 (Anexo 

K). 

Para finalizar esse tópico, faz-se importante destacar a lei municipal de nº 1.593, de 12 

de fevereiro de 2009, que “Dispõe sobre o financiamento a atividades artístico-culturais”. Essa 

lei foi encontrada nos arquivos da PMVC durante a pesquisa e cria o Programa para a 

Valorização de Iniciativas Culturais de Vitória da Conquista – VAI.  

De acordo o artigo 2º dessa lei, os objetivos dela seriam: 

 

I. estimular a criação, o acesso, a formação de platéia e a participação do 

pequeno produtor e criador artístico, de forma individual ou coletiva, no 

desenvolvimento cultural da cidade; 

II. promover a inclusão e a difusão cultural; 

III. estimular dinâmicas culturais locais. 

 

Esses objetivos seriam alcançados mediante a destinação de recursos para projetos 

artísticos aprovados por uma comissão composta por representantes do poder público e da 

sociedade civil. Os projetos deveriam ser inscritos numa plataforma simplificada, que seria 

aberta uma vez ao ano. 

Olhando de forma mais cuidadosa, a lei em questão é uma cópia da lei nº 13.540, de 

24 de março de 2003, do município de São Paulo, que objetivava apoiar financeiramente grupos 

juvenis que desenvolviam ações culturais nos próprios locais de origem, relacionadas, portanto, 
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ao cotidiano da cidade. Em São Paulo a realização do VAI apresentou resultados positivos, 

especialmente por reconhecer a pluralidades das ações culturais juvenis desenvolvidas nas áreas 

periféricas da cidade, e continua sendo executado até a presente data. 

Contudo, ao contrário de São Paulo e assim como o decreto nº 9.070/1997 que criou o 

Fundo de Cultura de Vitória da Conquista, o referido programa em Vitória da Conquista não 

saiu das intensões burocráticas legais. Na verdade, de acordo a entrevista concedida por 

Gildelson Felício, ele desconhecia essa lei até ser apresentado pela pesquisadora.  

 

5.3 Estrutura Orçamentária e Pessoal da Sectel  

 

Guilherme Menezes retornou à administração de Vitória da Conquista nas eleições de 

2008, vencendo com 56,18% votos, contra os 30,42% votos do candidato do PSDB, Herzem 

Gusmão Pereira.  

Conforme decreto municipal de nº 12.931, de 20 de janeiro de 2009, pouco se alterou 

no quadro de coordenadores e gerentes da SECTEL em relação ao mandato anterior. Além 

Gildelson Felício como secretário, foram nomeados: Hudson José de Almeida Castro, como 

coordenador de esportes e lazer; João Omar de Carvalho Melo, coordenador de cultura; Antônio 

Ricardo Pereira dos Santos, como gerente de fomento ao turismo e Dernival Araújo de Lima na 

gerencia da biblioteca municipal. Posteriormente, o cargo de projetos e eventos foi ocupado por 

Carlos Alberto Alves Porto, a gerência de promoção cultural, ficou com Nagib Pereira Barroso 

e Silvio França Farias Leal foi nomeado gerente de esporte e lazer. 

Apesar das reivindicações, tanto do CMC quanto da comunidade artística através das 

conferências, a estrutura da SECTEL não foi modificada até a presente data da pesquisa. A 

cultura continuou tendo que disputar a atenção da gestão da pasta, com turismo e esporte, uma 

luta muitas vezes injusta devido aos recursos que essas traziam, além da visibilidade 

proporcionada pelas mesmas. 

De acordo o portal da transparência, entre 2007 a 2016, último ano de gestão do PT 

local, a cidade teve 15 contratos de repasse assinados com o Governo Federal, por intermédio 

dos Ministérios do Esporte e do Turismo. A maioria dos convênios se referiam à construção de 

quadras poliesportivas e malha cicloviária. Dois contratos foram destinados aos grandes 

eventos da cidade: São João, no valor de R$ 100.000,00 e o Natal da Cidade, com R$ 

300.000,00, ambos no ano de 2008. 

Apenas um contrato, celebrado junto ao Ministério da Cidadania com repasse do 

Fundo Nacional de Cultura, teve a cultura como centro. Foi o convênio nº 779190/2012, que 
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tinha como objetivo “formar e capacitar jovens, por meio de oficinas musicais, aulas de 

formação musical básica (teórica e prática), atividades de estudos dirigidos e aprendizado 

coletivo, objetivando integrar esses jovens à Orquestra Conquista Sinfônica”96. De acordo com 

o relatório de execução, apenas 12% do valor destinado ao projeto foi utilizado pelo município, 

que, em 2016, assinou a desistência do contrato e devolveu mais de R$ 60.000,00 aos cofres 

públicos sem concretizar a ação na sua totalidade. Na verdade, esse foi o segundo convênio 

assinado visando a formação da Orquestra Conquista Sinfônica. O primeiro foi no ano de 2009 

com o BNB Cultural, que será melhor pormenorizado mais adiante. 

Como fizemos nos capítulos anteriores, vamos observar os orçamentos destinados à 

Coordenação de Cultura, a partir das LOAs de 2007 a 2016, acrescentando o valor total orçado 

para a Sectel, e construir um quadro para compará-lo ao piso de 1% de investimentos na área 

cultural. 

 

Ano LOA - Despesas 

totais 

LOA – Despesas 

SECTEL 

LOA – 

Despesas CC 

% da Sectel 

sobre o total 

% da CC 

sobre o total 

2007 R$ 222.959.581,41 R$ 3.868.450,23 R$ 623.000,00 1,7350% 0,27014% 

2008 R$ 260.156.154,46 R$ 5.464.529,50 R$ 835.000,00 2,1004% 0,3209% 

2009 R$ 304.646.184,00 R$ 7.243.960,00 R$ 871.000,00 2,377% 0,28590% 

2010 R$ 317.837.363,77 R$ 5.159.310,00 R$ 871.000,00 1,6232% 0,27403% 

2011 R$ 343.255.857,34 R$ 5.874.575,00 R$ 383.000,00 1,7114% 0,11157% 

2012 R$ 373.828.000,38 R$ 5.899.785,00 R$ 466.000,00 1,5782% 0,12465% 

2013 R$ 442.862.239,58 R$ 6.396.785,00 R$ 633.000,00 1,4444% 0,14293% 

2014 R$ 578.633.616,12 R$ 8.993.725,00 R$ 1.727.800,00 1,5543% 0,29860% 

2015 R$ 637.725.654,81 R$ 13.213.735,65 R$ 757.400,00 2,0720% 0,11876% 

2016 R$ 734.766.331,17 R$ 9.219.568,20 R$ 485.500,00 1,2547% 0,06607% 

Tabela 10 - Relação entre o orçamento da Prefeitura, a SECTEL e a CC, entre 2007 e 2016. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

% aproximada 

 

Apesar do valor total destinado à Sectel ficar acima de 1%, não podemos afirmar que 

isso significou investimentos no desenvolvimento cultural da cidade. Levando-se em 

consideração que a secretaria aglutinava esporte, turismo e cultura, construímos essa tabela 

destacando a previsão orçamentária para a Coordenação de Cultura, que não alcançou 0,5% em 

relação ao orçamento total do município. 

                                                           
96 Informações no link: http://www.transparencia.gov.br/convenios/779190?ordenarPor=data&direcao=desc. 

Acessado em 03 de agosto de 2019. 

http://www.transparencia.gov.br/convenios/779190?ordenarPor=data&direcao=desc
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Levando em consideração a ampliação do Natal da Cidade e o lançamento no ano de 

2009 do “Forró Pé De Serra do Periperi”, que se tornou o segundo maior evento da 

administração, resolvemos comparar os investimentos entre a Coordenação de Cultura e a 

Coordenação de Turismo (CT): 

 

 

Tabela 11 – Gráfico de previsão orçamentária: Sectel, CC e CT – 2007 a 2016 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

 

Podemos perceber que, a partir de 2010, a previsão para a CT, gradativamente, foi 

sendo ampliada. Vale destacar, que essas tabelas foram elaboradas em cima das previsões 

orçamentárias para a secretaria e suas respectivas coordenações. Os reais investimentos só 

seriam possíveis a partir da verificação dos empenhos de pagamentos, o que seria inviável para 

essa dissertação. Mas, a previsão já consegue demonstrar onde as atenções da gestão estavam 

concentradas. 

Apesar de não fazer parte da pesquisa, ressaltamos que, em geral, a Coordenação de 

Esporte e Lazer gozava de um orçamento bem razoável, tendo em vista os diversos convênios 

para construção de quadras poliesportivas ou mesmo projetos como o Segundo Tempo. 

Quanto às macroações previstas nessas LOAs, há uma repetição de vários 

projetos/atividades, com poucas variações. Apesar do lapso temporal de dez anos, é possível 

elencar todas atividades previstas, conforme abaixo descrito: 

 Preservação e revitalização do patrimônio público;  

 Incentivo e valorização da cultura e turismo; 
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 Apoio e valorização aos artistas e grupos culturais; 

 Revitalização e restauração de patrimônio artístico, histórico e cultural;  

 Implantação de espaços culturais; 

 Apoio a associações e entidades para o desenvolvimento cultural; 

 Realização de ações e eventos de arte e cultura;  

 Manutenção e ampliação do conservatório municipal; 

 Revitalização da biblioteca;  

 Casa Regis Pacheco  

 Aquisição e instalação da Kaza Glauber – 2008, 2009, 2010,  

 Incentivo ao tombamento. 

 

Como já foi apontado, não há uma descrição detalhada com justificativa, fases, 

planejamento ou diagnóstico que apresente e/ou esclareça as macro ações contidas nas LOAs. 

Essencialmente, a LOA reproduz a LDO e o PPA sem nenhum detalhe a mais.  

Mas observamos que algumas dessas atividades eram, basicamente, de manutenção do 

que já havia, a exemplo da biblioteca, da Casa Régis Pacheco e do Conservatório Municipal, 

que não teve ampliação. Outras, são propostas que só ficaram no papel, como o incentivo ao 

tombamento que consta na LOA de 2008 e alguns anos anteriores, e que não foi executado além 

do imóvel da antiga Rádio Clube FM mencionado no capítulo três. Vale ressaltar que a 

negligência à pesquisa e o tombamento representou uma grande perda da memória patrimonial-

histórica da cidade que testemunhou, pouco a pouco, a destruição de vários casarões coloniais, 

para dar lugar a estacionamentos ou prédios contemporâneos. 

Segundo Zé Raimundo, o projeto de aquisição e instalação da Kaza Glauber foi escrito 

por ele e mais alguns colaboradores e previa a aquisição do imóvel onde Glauber Rocha nasceu, 

que fica no centro de Vitória da Conquista, para servir tanto como um museu da memória 

Glauber, quanto um centro de estudos e cursos de cinema. Infelizmente, o projeto nunca saiu 

do papel, devido às dificuldades de negociação do imóvel entre as partes envolvidas: poder 

público e família97. 

Quanto à implantação de espaços culturais, entre 2007 e 2016, há dois espaços abertos: 

o Centro Glauber Rocha – Educação e Cultura e a Praça CEUs. No projeto do Centro Glauber 

Rocha, que é localizado na zona oeste da cidade e que conta com uma área total de 24.771,56 

                                                           
97 Não conseguimos falar com ninguém da família de Glauber Rocha, que pudesse relatar quais teriam sido as 

dificuldades da negociação. 
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m², sendo 4.376,58 m² de área construída, previa-se um Centro Educacional Audiovisual e um 

Mercado de Artesanato com 240 boxes, além de um planetário, banheiros e uma enorme área 

destinada aos grandes eventos do município, com banheiros, palco e camarins. 

As obras começaram em 2012 e só foram inauguradas no ano de 2014, justamente com 

a festa do São João, que contou com a presença de Xangai, Targino Gondim, Flávio José, 

Adelmário Coelho, Waldonys, Falamansa, além de artistas locais, que seguiam a tradição de 

uma festa junina mais regional. Na oportunidade, os boxes do novo Mercado de Artesanato 

foram entregues aos associados dos grupos caracterizados como economia solidária e que eram 

orientados pela Coordenação de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Emprego, 

Trabalho e Renda (SEMTRE). Apesar da instalação desses pequenos empreendedores que 

trabalham basicamente com artesanato, nenhuma política ou ação de visibilidade foi pensada 

para que o local tivesse frequência além das festividades, o que gerou grandes dificuldades para 

que os mesmos pudessem se manter por falta de consumidores, tendo a desistência de alguns 

depois de algum tempo. 

O Centro Educacional Audiovisual e o planetário, não foram inaugurado até o final da 

gestão petista em 2016, apesar da compra dos equipamentos do planetário que girou em torno 

de 1,2 milhões de reais e que foi adquirido nos Estados Unidos com financiamento do Banco 

do Brasil98. 

 

                    Imagem 9 – Área do Centro Glauber Rocha – Educação  

      Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

                                                           
98 Informações do site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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Imagem 10 – Primeira noite do Forro Pé de Serra do Periperi no dia 18 de junho de 2014, data da inauguração 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

 

Sobre o Centro de Artes e Esportes Unificados de Vitória da Conquista J. Murillo, 

conhecido como Praça CEUs, é fruto de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), cuja execução estava vinculada a uma planta arquitetônica enviada pelo governo 

federal. Foi inaugurado em janeiro de 2016, depois de muito atraso e risco de devolução de 

verba. Está localizado no Bairro Alto Maron, área popular da zona leste e conta com uma 

biblioteca, um infocentro, uma quadra poliesportiva coberta, uma sala de atendimento do 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), área administrativa, de convivência e um 

cineteatro, que não foi contemplado com equipamentos de iluminação cênica. A Praça CEUs 

se tornou um lugar extremamente habitado pelos jovens moradores da região, proporcionando 

que coletivos de teatro amadores surgissem por iniciativa de atores e mobilizadores culturais 

autônomos. 

Vale destacar que, no ano de 2013, o município realizou um concurso público e a 

novidade foi a criação do cargo de técnico em assuntos culturais, que exigia nível superior, para 

duas vagas. De acordo a lei municipal nº 1.760, de 27 de junho de 2011, que cria esse cargo, o 

técnico de assuntos culturais é responsável por: 
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Planejar e gerenciar a execução de eventos de natureza artístico-cultural e 

cívica, do calendário do município, atendendo demandas de segmentos desse 

meio expressivo, assim como elaborar novos projetos a serem desenvolvidos 

nessa área, tanto de caráter expressivo como de reciclagem e formação 

teórico-técnica, visando os artistas e ativistas culturais como também a 

formação de plateia na comunidade. Planejar também a utilização dos espaços 

públicos com essa finalidade mencionada. Desenvolver ações de preservação 

da memória e do patrimônio artístico-cultura99 
 

Mas a primeira colocada, Iara Assessú que foi convocada para exercer a função, 

relatou que, na prática, os coordenadores da Sectel não detinham muita essa clareza e que, por 

isso, as dificuldades para efetuar suas atividades foram imensas: 

 

Quando fiz o concurso, as atribuições incluíam elaboração de projetos 

culturais, organização dos espaços culturais, agenda cultural do município, 

mapeamento dos equipamentos culturais, dos artistas, das manifestações 

culturais, enfim... Quando cheguei lá, não tinha nem sala, nem mesa, nem 

cadeira. Passei quase um mês sem direcionamento nenhum. Depois 

conseguiram uma mesa, mas revezava o computador com o gerente de cultura, 

quando ele não estava, eu usava. Não tive nenhuma espécie de treinamento ou 

informação, então resolvi fazer um mapeamento dos equipamentos e um 

diagnóstico de como se encontravam, mas não tinha carro, então fiz 

diagnóstico apenas dos espaços físicos. Procurei também as leis relacionadas 

a cultura e não encontrei praticamente nada. Sugeri alguns projetos sem 

custos, utilizando os equipamentos que estavam à disposição, mas não foram 

aceitos. Tudo isso no primeiro mês quando percebi que não ia ter estrutura 

alguma para exercer minhas funções, então solicitei disponibilidade do cargo, 

mas apesar de estar tudo acertado, ainda fiquei na cultura por mais sete meses 

sem função definida e fazendo atividade de assistente administrativo de nível 

médio: atender telefone, fazer ofício e marcar pauta de toldo.100 

 

Ela foi transferida e, de fato, não atua como técnica em assuntos culturais. O segundo 

colocado, Gilmar Dantas101, foi convocado e permanece na Sectel, mas, em entrevista, ele 

relatou as mesmas dificuldades: 

 

Eu fui conquistando espaço. Tive que brigar por uma mesa, por um 

computador. Depois consegui uma sala... Eu tive que ir brigando ali dentro 

para ter mais voz, para ter participação. Mas no início eu não tinha nada e 

participação nenhuma. Só depois de um tempo mesmo. Eu mantinha isso, a 

lei que determinava minhas funções na gaveta para mostrar aos coordenadores 

quando me mandavam fazer algo do tipo nada a ver com minha função. 

 

                                                           
99 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
100 Entrevista concedida por Iara Assessú, em 06 de agosto de 2019. Iara é cantora da cidade, com participação em 

diversos festivais de música. Graduada em História pela UESB e em Direito pela FAINOR, atualmente trabalha 

no Procon, setor vinculado a Procuradoria Jurídica, apesar de ter feito o concurso para Técnico em Assuntos 

Culturais.  
101 Entrevista concedida por Gilmar Dantas, em 07 de agosto de 2019. 
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Gildelson Felício permaneceu até maio de 2014 como secretário de cultura, turismo, 

esporte e lazer. Ele foi nomeado secretário da SEMTRE e Nagib Barroso foi nomeado o novo 

secretário da SECTEL, permanecendo até dezembro de 2016. Basicamente, não há alterações 

na rotina da secretaria, que permaneceu na sequência do São João, Natal da Cidade, apoio 

financeiro e logístico na produção da Mostra de Cinema Conquista e outras ações que vamos 

pontuar a seguir. 

 

5.4 Conjunto de ações desenvolvidas (ou não) 

 

 

Conseguimos, junto à Secretaria Municipal de Comunicação, o Memorial de 20 anos 

do Governo Participativo e tomamos esse documento como referência para verificar as ações 

concretizadas pela Sectel entre os anos de 2007 a 2016.  

O Natal da Cidade é considerado como “um marco, uma referência cultural ao longo 

do processo de regulação da cidade”102. Sem sombra de dúvida, foi o evento que proporcionou 

muitos empregos diretos e indiretos, durante a sua realização, para a comunidade local. Além 

da superestrutura de som, luz, palco, segurança, contratação de artistas locais e nacionais, os 

pequenos comerciantes de gêneros alimentícios e artesanato tinham a oportunidade de maiores 

lucros com suas barracas organizadas pela administração no entorno no evento. As 

apresentações dos corais da cidade e dos ternos de reis deram visibilidade as manifestações 

populares locais.  

Com o tempo, a exposição de mini presépios a partir de um concurso popular e a 

apresentação de espetáculos de teatro, passaram a integrar a grade de programação. Sobre as 

apresentações teatrais, Gilsergio Botelho chamou atenção para a ausência de estrutura mínima 

para as apresentações, como iluminação cênica e até mesmo divulgação dos espetáculos em 

algumas ocasiões, quando os espetáculos eram deslocados para apresentações em espaços 

alternativos. 

Entre os anos 2007 a 2016, passaram pelo palco principal do natal: Fagner, João Bosco, 

grupo Tarancon, Zeca Baleiro, Zé Geraldo, Uakti, Elomar Figueira e Quinteto da Paraíba, 

Pereira da Viola, Vander Lee, Leila Pinheiro, Saulo Laranjeira, Luiz Caldas e Armandinho, 

Guilherme Arantes, Oswaldo Montenegro, Teatro Mágico, Yamandu Costa, Xangai, Emílio 

Santiago, Zizi Possi, Ceumar, Zé Renato, Raimundo Sodré e os grupos Formidável Família 

Musical e Pirigulino Babilake, Ricardo Castro e a Orquestra do maestro Fred Dantas, Lenine, 

                                                           
102 Memorial 20 anos de governo participativo – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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Gal Costa, Jerry Adriani, Marina Elali, Edson Cordeiro, Zélia Duncan, maestro Arthur Moreira 

Lima, Erasmo Carlos, Nando Reis, Luiza Possi, Milton Nascimento, Sandra de Sá, Maria Gadu, 

a cantora portuguesa Susana Travassos, Paulinho da Viola, Marcos Valle, Fafá de Belem, The 

Fevers, Ana Cañas, Toquinho, 14 Bis, Beto Guedes, Luiza Saldanha, Antônio Nobrega, 

Marcelo Jeneci, Orquesta Neojiba, Cidade Negra.  

Além desses nomes nacionais, artistas locais eram selecionados e contratados a partir 

da avaliação de projetos inscritos por meio de edital. Por outo lado, esse edital era extremamente 

criticado pelos artistas pela vinculação da categoria a ser inscrita à quantidade de artistas no 

palco em detrimento da qualidade artística, além de uma certa desvalorização de trabalhos 

autorais, conforme descrito no item 4 e 5 do edital: 

 

4.2. As inscrições serão efetuadas mediante a apresentação de um Projeto 

Musical voltado para o Natal, por escrito, endereçado à Coordenação da 

Programação do Natal da Cidade de 2012, contendo: 

A. Projeto musical, incluindo nome do show, repertório (preferencialmente de 

música brasileira) com respectivos autores das canções, nome dos músicos e 

instrumentos que irão compor o show; 

5.1. Os espetáculos musicais selecionados para participarem da Programação 

do Natal da Cidade 2010 serão escolhidos mediante análise da documentação 

apresentada, em particular do Projeto Musical, por uma comissão julgadora 

escolhida pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 

totalizando no mínimo 05 (cinco) membros, os quais observarão os seguintes 

itens:  

A- Reconhecimento do artista ou grupo musical em função do currículo 

artístico;  

B- Projeto musical com concepção voltada para o Natal, com participação de, 

no mínimo, 04 (quatro) artistas acompanhantes, para a “categoria A”; no 

mínimo, 03 (três) artistas acompanhantes, para a “categoria B” e no mínimo 2 

(dois) artistas acompanhantes para a “categoria C” (grifo nosso)  
 

Sobre isso, mais uma vez Iara Assessú, que antes de ser funcionária municipal, 

participou desses editais e cantou em algumas ações do município, esclarece: 

 

foi dividido em categorias, com exigências absurdas, como a quantidade de 

músicos no palco. Era tipo 5 mil, 3 mil e mil.  

Imagine que você tenha uma peça de teatro com 2 personagens, mas para 

conseguir apresentar por um valor melhor, tenha que criar e encaixar mais 3 

personagens em cima da hora. É mais ou menos isso aí. Desqualifica todo o 

trabalho, acaba com a proposta. 

(...) 

Se você colocasse um repertório autoral, dificilmente iria passar. Se você 

pegar os materiais dos natais, aquele livrinho que tem um resumo do show, 

vai ver show de músicas de natal, show de “Elas cantam Elis”, fulano canta o 

rei, músicas dos anos 80, música das novelas natalinas... Aí no meio de uns 10 

shows, você vai achar 1 ou 2 que sejam autorais. Numa cidade em que os 

músicos são reconhecidos pela composição. A gente vai para festival em São 
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Paulo, Espirito Santo, Minas Gerais, na Bahia e em vários deles é muito 

comum ter mais de 1 compositor de Conquista. Já fui para festival fora onde 

5 músicas de 20 eram de Conquista. Mas aqui, tinha que tocar música que toca 

no rádio e botar uma banda de baile no palco. 

 

 

Outra questão muito criticada era quanto à lisura do processo de seleção, pois todos os 

participantes da comissão eram da própria secretaria e conheciam ou tinham uma relação com 

todos os artistas inscritos. 

O “Forró Pé de Serra do Periperi” e a Mostra de Cinema também são destacados no 

memorial. Desde sua segunda edição em 2006, a Mostra de Cinema teve como patrocinadores 

Fundo Nacional de Cultura e FazCultura. Atualmente, é realizado pelo Fundo de Cultura, na 

qualidade de projetos calendarizados da Secult, além de contar com apoio municipal. 

Da mesma forma que o Natal, para o São João se contratavam cantores locais, 

construía-se uma espécie de “vila junina”, arrumavam-se as barracas dos pequenos 

empreendedores no entorno do evento, além de contratar-se uma estrutura de palco, som e 

segurança. Durante alguns anos promoveram concurso de quadrilhas juninas. A novidade do 

“Forró Pé de Serra do Periperi” foi o fato de ter conseguido agregar, num único espaço, a festa 

junina, que antes funcionava de forma descentralizada, em barracões. Isso possibilitou que o 

São João se tornasse o segundo maior evento promovido pela administração pública. Outra 

característica a ser destacada, era a qualidade artística predominante na festa, pois todos os 

cantores, locais ou nacionais, eram conhecidos por tocarem o forró tradicional.  

O memorial cita, ainda, o Projeto Música para Todos no Conservatório Municipal de 

Música no ano de 2009, momento em que o conservatório foi contemplado como Ponto de 

Cultura, possibilitando a ampliação dos cursos e aquisição de um estúdio digital. Ainda em 

2009, o projeto “Domingos por Encanto” foi iniciado pela SECTEL. A ideia era levar os 

serviços se saúde e desenvolvimento social, junto com atividades artísticas e esportivas, aos 

bairros populares com estrutura de toldo, som e palco. Uma equipe da Coordenação de Cultura 

sempre ia antes ao bairro, com objetivo de identificar quais os valores culturais daquela 

localidade e convidá-los para se apresentar no dia, proporcionando uma integração. Não havia 

pagamento de cachê ou algo parecido.  

O projeto “Leitura de Olhos Fechados”, que foi escrito por uma funcionária da 

prefeitura no ano de 2009, também é mencionado no relatório. A proposta previa que deficientes 

visuais tivessem mais acesso à cultura e à informação por meio da audiodescrição, um recurso, 

até então, pouco utilizado e até desconhecido por profissionais da cidade e na Bahia na ocasião. 

O Leitura de Olhos Fechados foi contemplado no edital do Banco do Nordeste do Brasil e 
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recebeu o patrocínio do Governo Federal e BNDES e foi realizado entre os anos de 2010 e 2011 

pela Prefeitura em parceria com a UESB e a Associação Conquistense de Integração do 

Deficiente (ACIDE) de Vitória da Conquista. 

Depois de mais de dois anos de negociação, em 2014 a PMVC conseguiu comprar o 

antigo Cine Madrigal. Apesar de a negociação ter sido mediada por Gildelson, a rubrica 

orçamentária para efetuar a desapropriação foi da Secretaria de Educação. Por isso, no site da 

prefeitura consta que “adquiriu o equipamento a fim de transformar esse espaço histórico em 

um local destinado a atividades culturais e educacionais. Após reformado, o espaço também 

servirá para atividades pedagógicas ligadas à Rede Municipal de Ensino de Vitória da 

Conquista”103, o que não agradou aos artistas da cidade, especialmente àqueles da área de 

cinema. No entanto, o imóvel não foi reformado até o final do mandato, permanecendo de portas 

fechadas. 

O relatório das atividades culturais de 20 anos de gestão encerra-se com duas 

informações curiosas. Uma se refere ao Censo Cultural datado de 1998, mas de que não há 

documentação sobre isso e muito menos, das ações que teriam sido realizadas com esses dados 

em mãos. A outra informação é que a gestão teria encerrado o mandato de 2016 com a criação 

do Plano Municipal de Cultura, o que não é verdade.  

Porém, alguns fatos que não constam no relatório, mas que foram mencionados em 

algumas entrevistas concedidas para essa pesquisa, merecem espaço nesse tópico, pois dizem 

respeito a gestão da SECTEL, como o projeto da Orquestra Conquista Sinfônica. 

Em 2010, a PMVC foi contemplada pelo Programa BNB de Cultura para criar a 

Orquestra Conquista Sinfônica, a partir da experiência de resgate social da Rede de Atenção e 

Defesa da Criança e do Adolescente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, como 

núcleo de formação artística e sócio-profissional para jovens em situação de risco.  

O projeto orçado em R$ 100.000,00 previa, além da compra dos instrumentos, a 

capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social para formação musical e a 

contratação de um coordenador pedagógico, um coordenador social e os monitores que dariam 

aulas durante onze meses. 

Contudo, conforme informações de Marcelo Lopes, que, na ocasião, trabalhava no 

núcleo de projetos da Secretaria Municipal de Transparência e escreveu o projeto, os objetivos 

não foram alcançados como poderiam ter sido: 

 

                                                           
103 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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O dinheiro do projeto veio, foi aprovado e ficou dois anos parado na conta. 

(...). Eu fui falar com Guilherme e ele fazia questão da compra de um piano 

de calda e que tinha que comprar para lançar o projeto com esse piano, mas o 

dinheiro foi ficando na conta por dois anos. Ai o BNB pediu o dinheiro de 

volta. Tiveram que modificar o projeto, pois ele era direcionado para as 

crianças atendidas pela rede de atenção com oficinas, como isso não aconteceu 

a tempo, tiveram que juntar todo mundo para tudo acontecer. (...). O projeto 

deve ter funcionado mais uns seis meses, por causa de um aditivo.  

 

De posse dos contratos de prestação de serviço da equipe prevista na proposta 

aprovada, o projeto só funcionou dois meses, entre 01 de julho a 26 de setembro de 2011104. 

No ano de 2012, outro contrato celebrado pela PMVC nos chamou a atenção. Trata-se 

do de nº 491/2012 em que o município contou com os serviços de cineasta Orlando de Salles 

Senna para a realização de uma consultoria no processo de elaboração e implantação do Centro 

de Formação, Produção e Difusão Audiovisual em Vitória da Conquista, que seria executado 

em parceria com a UESB. Segundo Milene Gusmão105, os primeiros movimentos para esse 

projeto começaram no ano de 2010 em uma conversa informal com Guilherme Menezes. A 

proposta foi sendo amadurecida ao longo do ano de 2011, de forma que a UESB e a PMVC 

acordaram por meio de convênio de cooperação técnica e administrativa para viabilizar o 

projeto.  

O contrato de Orlando Senna que custou R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao cofre do 

município e mais R$ 50,00 (cinquenta mil) para a UESB, resultou em um projeto que teve como 

referência o extinto Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará, porém 

nunca saiu do papel, gerando o desperdício de verbas por falta de um planejamento engajado, 

conforme alerta de Lia Calabre. Nas palavras de Lopes: 

 

A ideia desde o início era, comprar a casa que era de Glauber Rocha, e 

seguindo a nomenclatura do Janela Indiscreta que é “Ver, Ouvir e Falar de 

Cinema”, o projeto era para formação, distribuição e exibição. Ainda é, o 

projeto está lá com esse mesmo pilar desde o início. Ia comprar aquele espaço, 

trazer parte do acervo do Templo Glauber do Rio de Janeiro para cá (...). Ai 

tinha a ideia do Dragão do Mar [Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 

localizado em Fortaleza, CE] que foi a referência para Orlando Senna pensar 

aqui. Orlando resolveu pensar numa coisa mais como política pública (...) 

envolvendo recursos do Estado, da Federação e do Município, no molde do 

Dragão do Mar, que era transformar a casa do Glauber Rocha, que era o lugar 

                                                           
104 De acordo a administração municipal os instrumentos adquiridos naquele momento, estão sendo utilizados pelas 

crianças atendidos pelo município e que hoje compõe o Núcleo Neogiba,  
105 Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (2008). Mestre em Memória Social pela 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNI-RIO (2001). Professora Adjunta do Departamento de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde atua como docente 

pesquisadora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade 

(PPGMLS) e do Bacharelado em Cinema e Audiovisual, do qual participa desde a implantação em 2010. 
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da referência simbólica, em um lugar da logística, do credenciamento... e 

expandir para a ideia de formação, de exibição e distribuição, e criar políticas 

de condições de estrutura para que as pessoas pudessem produzir audiovisual, 

produzir cinema aqui em Conquista. (...) Nunca se executou, nunca se buscou 

de fato fazer executar. O máximo que se fez foi pagar pelo projeto 

[elaboração] 

 

Em entrevista concedida para a pesquisa, Milena Gusmão relatou que depois que o 

projeto estava pronto, o prefeito Guilherme Menezes não apareceu mais nas reuniões 

subsequentes que seriam para definir as obrigações das partes envolvidas e começar a execução 

de fato, ao passo que Gildelson Felício se manteve distante de todo o processo sem manifestar 

nenhum tipo de apoio. O único representante que a prefeitura enviou, foi o secretário de 

finanças Mizael Bispo, que negou qualquer possibilidade de envolvimento do poder público 

municipal na implementação do Centro de Audiovisual. 

Marcelo Lopes relatou sobre as dificuldades políticas internas do município que 

geraram muitos entraves e culminaram na não execução de outros projetos culturais na cidade:  

 

Teve muitos projetos que não vingaram. Alguns não vingaram por questões 

políticas, tipo emenda parlamentar que chegava para ser executado e 

[Guilherme] não deixava executar por questões políticas. Porque assim, se 

chega de um opositor, de alguém de um partido político opositor, eu já vi 

acontecer e não só na área da cultura, mas de áreas diversas, o cara trazia para 

cá e ai ele [Guilherme] não tinha interesse. Outra coisa também era que o 

projeto ia dar trabalho demais, já cansei de ouvir isso: não vou executar porque 

vai dar trabalho demais. Por exemplo, a reforma do Cristo [de Mario Cravo], 

veio recurso e voltou. 

 

Talvez o caso mais emblemático de desperdício de dinheiro público e de grande 

prejuízo para a cidade foi o do Centro Cultural Banco do Nordeste em Vitória da Conquista, 

com verbas do próprio banco, cerca de quatro milhões de reais. O projeto começou ainda na 

gestão de Zé Raimundo: 

 

Eu solicitei a Wagner, ele não era governador ainda, mas pedi o contato a ele 

do Roberto Smith [então presidente do Banco do Nordeste do Brasil]. Eu sabia 

que na agenda do Banco do Nordeste tinha um centro cultural para abrir, aí 

nós fizemos a fundamentação, com João Omar, fiz questão de ajudar no 

projeto colocando algumas ideias minhas e nós conseguimos ser selecionados. 

Não foi um edital, foi uma espécie de manifestação de interesse, uma proposta 

de manifestação de interesse. Conquista se enquadrava, eles vieram aqui e 

montaram todo o projeto e ficou somente faltando os detalhes para ser 

implantado. 

 

Em 2009, por meio da lei nº 1.673, a PMVC doou uma área de 3.610,42m² para o BNB 

construir o Centro Cultural, porém esbarrou na oposição da câmera (os mesmos que hoje 
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ocupam o Poder Executivo) que criou várias situações adversas. Tais situações fizeram com 

que o projeto fosse se arrastando ao longo de anos sem que as obras se iniciassem. Quando 

finalmente tudo teria sido liberado, a gestão do Banco mudou e o projeto foi retirado, pois não 

tinha começado.  

 
Era o primeiro lugar no Nordeste que eles [BNB] iriam construir era aqui. Eles 

aqui, ouviram os artistas, ouviram a comunidade. E ai entrou a discussão com 

o grupo político que hoje está na Prefeitura, de que o espaço que a prefeitura 

estava indicando para ser, que seria na Praça Sá Barreto, eles entraram com 

um discurso conservador porque era na frente da igreja, que tinham outros 

lugares que precisavam e inventaram várias coisas que, politicamente 

funcionou para ser um movimento de oposição mesmo ao PT. (...) E nesse 

caso acho que houve uma falta de empenho da administração, porque eu já vi 

dentro da prefeitura pautarem situações mais difíceis, peitarem mesmo. E não 

foi assim que funcionou e a discussão era muito fraca, frágil. O projeto era 

fazer um circuito cultural, da Praça Tancredo Neves, passava pelo o BNB e 

subia para o Cristo, era para ser assim e eles não peitaram. Porque tem isso 

dos ciclos de atividades rápidas, porque o ciclo de eleição também demanda 

organização: quando começam a trabalhar para eleger governador para tudo, 

para presidente para tudo, para deputado e prefeito, para tudo. Então esse 

projeto ficava parando. O que funcionava? Aquilo que já estava marcado, 

estava no calendário e que era rápido de resolver: os eventos e tinha 

visibilidade106. 

 

O Centro Cultural iria ser implantado no bairro popular e de alto índice de violência 

chamado Cruzeiro, o que desqualificava a justificativa da oposição sobre “outros lugares mais 

adequados”. O projeto que começou a ser discutido ainda em 2006, pelas informações de Zé 

Raimundo, foi suspenso em 2012 sem ser executado. 

 

5.4.1 O Festival de Cenas Curtas – um caso digno de nota 

 

Em 2011, Patrícia Moreira que cursava Cinema na UESB, produziu um vídeo como 

parte de suas atividades acadêmicas, cujo tema era “políticas culturais para o teatro” em Vitória 

da Conquista.  

O vídeo foi feito em parceria com a Companhia Operakata de Teatro, que cedeu os 

direitos autorais de um espetáculo do seu repertório chamado NÓS, que tinha como mote o 

dilema de um grupo de atores sobre permanecer com o seu trabalho artístico ou abandonar tudo 

devido as dificuldades de sobrevivência. Era um texto metalinguístico e que foi incorporado a 

                                                           
106 Entrevista concedida por Marcelo Lopes, em 16 de julho de 2019 
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produção do documentário com diversos depoimentos de artistas locais que relatavam suas 

angústias quanto a total ausência de projetos na área de teatro na cidade até aquele momento. 

Na ocasião, o próprio Teatro Carlos Jehovah não possuía uma identificação. Isso só 

foi feito, depois que a proposta de intervenção artística na área externa no teatro, feita pelo o 

artista plástico Arisson Sena, ganhou a premiação do Edital Calendário das Artes da Fundação 

Cultural do Estado da Bahia.  

O resultado do vídeo foi um grito de indignação documentado em 45 minutos, dado 

pelos artistas que tiveram que sair da cidade para continuarem trabalhando com o teatro, como 

Roberto de Abreu, Kécia Prado e o próprio Gilsergio Botelho. Nas palavras de Patrícia Moreira, 

um vídeo altamente político e que, por isso mesmo, nunca conseguiu ser exibido na própria 

Mostra de Cinema da cidade. 

Ao perceberem a potência do documentário, o secretário de cultura foi convidado por 

Patrícia Moreira para assisti ao filme numa exibição no Centro de Cultura Camillo de Jesus 

Lima e com a presença de vários artistas, para uma conversa logo após sobre o mesmo e o 

levantamento de propostas para as artes cênicas. 

Depois do atraso de uma hora, o secretário e o coordenador de cultura apareceram no 

local, onde cerca de 40 artistas os esperavam. Após a exibição do filme e muita discussão, uma 

provocação foi lançada por Gildelson Felício: a de que a Sectel não fazia nada em relação ao 

teatro por culpa dos próprios artistas que não lhe mostravam propostas. 

Isso levantou muitos questionamentos, mas o resultado final de tal provocação foi a 

proposta de um Festival de Cenas Curtas elaborada por Gilsergio Botelho e Vitória Vieira. 

Tratava-se de uma ação simples, porém muito potente, onde os grupos inscreveriam suas cenas 

de até 15 minutos, para uma seleção. Os selecionados apresentariam suas cenas, que seriam 

julgadas e votadas por uma comissão formadas por pessoas da área teatral. As categorias 

premiadas eram: melhor espetáculo, melhor ator e atriz, melhor figurino e melhor cenografia.  

A primeira edição aconteceu em 2012 e lotou o Teatro Carlos Jehovah por três noites 

consecutivas. Sobre aquele momento, Gilsergio que levou o projeto e dialogou com Gildelson 

relata,  

contamos com a sensibilidade de Gildelson para fazer o primeiro Festival de 

Cenas Curtas na cidade. O festival mostrou claramente que só faltava uma 

ação simples para os artistas, até porque duvidava-se muito desse festival e à 

medida que o festival foi recebendo inscrições e que o [Teatro] Carlos Jehovah 

ficou pequeno, à medida que abria as portas para as pessoas ficarem do lado 

de fora assistindo, porque de fato não conseguiam assistir diante do sucesso 

que foram os trabalhos apresentados nesse projeto. E eu me lembro muito da 

fala de Gildelson para com Paulo Mascena [então Coordenador do Centro de 

Cultura], que precisava ver já para o ano seguinte a transferência para o Centro 
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de Cultura, porque ali não cabe mais, ou seja... Um festival com um recurso 

muito pequeno, premiações pequenas e fato curioso, não existia nem um 

troféu, não tinha nada, além de um cachê dissolvido a medida que você tinha 

ainda uma contrapartida, pois você tinha que apresentar no Natal da Cidade. 

 

Apesar da repercussão e até do envio para o secretário de uma avaliação do festival 

escrito pela própria Operakata com sugestões do que poderia ser melhorado na segunda edição 

do festival em 2013, nada foi modificado. A segunda edição aconteceu com uma estrutura de 

divulgação e de apoio institucional menor do que o ano anterior, sendo a última. 

Para fechar esse item, vale a pena lermos as considerações do artista Gilsergio Botelho,  

 

Algo que me chamava muita atenção era que parte das pessoas que ocuparam 

as suas funções, esses cargos eram artistas também. Particularmente para mim 

foi uma grande frustração, pouco se fez. E ai, claro, dentro do meu lugar de 

fala, pouco se fez pelo teatro, pela dança, artes plásticas. (...) Parece que tinha 

uma questão do Poder Público de não acreditar no potencial de seus artistas, 

porque quando se fala em valorização, se pega esses ícones, pega Glauber 

Rocha, Elomar ..., ou seja, a coisa está pautada ai. A gente não vê outra coisa.    

 

Nesse sentido, a percepção de Gilmar Dantas se aproxima bastante, 

 

O que parecia, olhando para a ação da gestão anterior, fazendo uma análise 

bem grosseira da coisa, parecia que as gestões do PT tinham a certeza que 

tinha que levar a ‘boa cultura’ para o povo, que política cultural era levar uma 

orquestra para tocar na praça, era para levar um show de Milton Nascimento, 

uma apresentação da orquestra Neojiba e música erudita para o povo que não 

tinha acesso a esse tipo de cultura. Era essa a grande missão das gestões 

anteriores. Não podiam trabalhar com o que eles achavam ser cultura de baixo 

nível. Coisa que eu discordo completamente, acho que tudo tem que ser 

trabalhado, quando se trabalha com cultura. 

 

 

A esse respeito, buscamos, mais uma vez, a crítica que Marilena Chauí fez sobre 

muitos dirigentes petistas em relação à cultura, quanto emprego do conceito de cultura somente 

ao campo das belas-artes, em detrimento das demais manifestações e como um saber de 

especialistas, onde alguns fazem e outros só recebem. Foi na direção contrária que Chauí 

construiu o seu plano de gestão de Cidadania Cultural em 1989, determinando que a Secretaria 

Municipal de Cultura de São Paulo não seria produtora de cultura e não adotaria a divisão entre 

cultura de elite e cultura popular, mas que a ela caberia estimular e promover as condições para 

que a população da cidade criasse e usufruísse a invenção cultural (CHAUI, 2010, p. 71). Para 

que essa diretriz se efetivasse, uma política pensada em torno de ações de formação e fomento 

de caráter continuado foi construída e executada. No caso do município em estudo, isso não foi 

cogitado. 
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Outro ponto a ser observado, é quanto à presença de artistas ocupando cargos 

comissionados na área da cultura: João Omar que foi Coordenador de Cultura é filho de Elomar 

Figueira e maestro; Nagib Barroso, nomeado secretário em 2014 e Carlos Moreira Ribeiro são 

cantores; Gildelson Felício foi coordenador da organização geral da micareta durante muitos 

anos durante a gestão do PT, mas já era organizador de blocos da mesma festa antes de entrar 

na gestão municipal. 

José Carlos Durand defende que, para o florescimento de uma política cultural 

democrática, faz-se necessário, entre outros fatores, técnico e dirigentes profissionais da área e 

que isso não condiz com a nomeação de pessoas tomando como critério ser artista de prestígio 

em sua área de atuação. Para ele os governantes os escolhem com objetivo de ‘“dar brilho” a 

uma equipe de governo ou ‘impor-se perante’ a comunidade artística” (DURAND, 2013, p. 40) 

e que geralmente, por não terem habilidade nem conhecimento dos processos burocráticos, 

limitam o uso dos cargos para realização de projetos pessoais ou delegam suas obrigações a 

subordinados. 

De fato, percebemos que a presença de artistas na Sectel não se converteu em políticas 

culturais de formação de público e de outros artistas, de fomento com estruturas eficientes, de 

reconhecimento efetivo dos valores artísticos e culturais da cidade de maneira democrática e 

cidadã; uma política que possibilitasse algo mais que os eventos; uma política que 

proporcionasse, minimamente, continuidade. 

 

 

5.4.2  Sobre o Sistema Municipal de Cultura 

 

Apesar de todas as discussões em conferências, da presença de um secretário 

municipal de Vitória da Conquista como coordenador geral do Fórum de Dirigentes Municipais 

de Cultura e do alinhamento político com as três esferas de poder desde o ano de 2007, o 

Sistema Municipal de Cultura só foi transformado em lei complementar no dia 11 de outubro 

de 2016, no final do mandato do PT na cidade, sob o número 2.106/2016. 

Em entrevista concedida por Gilmar Dantas, ele informou que a formatação da lei do 

sistema foi um pedido direto do prefeito Guilherme Menezes no gabinete civil e levou um ano 

e meio entre a pesquisa, elaboração com o auxílio da representante territorial Marittza Ribeiro 

e aprovação na Câmara de Vereadores. Ele aponta que foi um processo que começou muito 

tarde em Vitória da Conquista, mas que, por outro lado, isso deu mais tempo para a elaboração 

da lei, com pesquisas de outros municípios que já a haviam implantado. 
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De fato, a lei do sistema segue as normativas e diretrizes do Sistema Nacional de 

Cultura e do Sistema Estadual de Cultura e está pautada na concepção tridimensional da cultura: 

simbólica, cidadã e econômica. Essa mesma lei estabelece novas normativas para o Conselho 

Municipal de Cultura, garantindo que ele seja eleito com participação da sociedade civil e não 

mais por indicação do Prefeito, além de criar o Fundo Municipal de Cultura assegurando que 

10% (dez por cento) do orçamento direcionado para a Sectel seja diretamente para o fundo, 

apesar de isso não ser cumprido até a presente data. 

 

Art. 52  São receitas do Fundo Municipal de Cultura - FMC: 

I - Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de 

Vitória da Conquista e seus créditos adicionais, atingindo 10% das despesas 

orçadas na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

relativas à cultura.107 

 

Apesar da aprovação da lei do Sistema Municipal de Cultura, Gilmar Dantas lamenta: 

 

Faltou realmente política cultural. Só teve uma preocupação sobre política 

cultural no penúltimo ano de gestão com o Sistema Municipal de Cultura. 

Então, você tem vinte anos de governo e no décimo nono ano lembrou de fazer 

política cultural. E é claro que não dá tempo. Então deixou muito a desejar. 
 

 

De forma abrupta, a Sectel convocou a sociedade para participar de um Fórum 

Municipal de Cultura por meio do decreto nº 17.317, de 05 de dezembro de 2016, para o dia 10 

de dezembro de 2016. De acordo o decreto, o fórum tinha como objetivo:  

 

I – Discutir a cultura no Município e as políticas culturais na Bahia; 

II – Promover o debate entre artistas, produtores, conselheiros, gestores, 

estudiosos e pesquisadores, investidores e demais protagonistas da cultura, 

valorizando a diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões; 

III – Eleger os novos membros para composição do Conselho Municipal de 

Cultura. 

 

Pela falta de articulação, o Fórum não teve quórum para eleger o CMC, bem como 

pessoas para efetuar os debates propostos no inciso II. O Fórum foi remarcado para 14 de 

dezembro, momento em que a classe artística se mobilizou e possibilitou acontecer a primeira 

votação da sociedade civil para composição do Conselho, porém sem as discussões necessárias 

propostas nos objetivos do decreto.  

 

                                                           
107 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
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5.5 Algumas reflexões sobre o fazer político cultural da gestão petista 

 

 

Em seu texto “Políticas Culturais entre o possível e o impossível”, Rubim (2007a) 

sugere várias dimensões analíticas que devem ser contemplas numa investigação sobre políticas 

culturais como está. Uma dessas dimensões diz respeito à determinação quanto à noção de 

política acionada, pois diversas modalidades de políticas podem compor uma política cultural. 

Nesse rastro, perguntamos a alguns entrevistados sobre o que pensavam ser política 

cultural, tendo como contraponto o fazer cultural da administração municipal durante esses 

anos. As descrições podem ser longas, porém tão importante quanto uma reflexão sobre o 

conceito de política cultural, elucida sobre o anseio de quem produz arte e vivencia diariamente 

as dificuldades geradas pelo tipo de política adotada por um poder público. 

Marcelo Lopes, asseverou: 

 

Conquista pensou a política de cultura, num comparativo bem tosco, como 

quem pensa cobrir as ruas de asfalto, só por asfalto, não pensou na 

infraestrutura, só no asfalto. Boa parte das coisas que mais pesou na política 

de cultura de Vitória da Conquista, tinha a ver com visibilidade: evento, 

evento, evento. O que evento em si não é ruim, muito pelo contrário, eu acho 

um instrumento muito importante até. A experiência de você está na praça e 

ver uma Gal Costa, Milton Nascimento, ver uma diversidade de figuras 

extremamente fortes e representativas da cultura no Brasil, para a população 

e de graça, isso é fantástico. De fato, tem um mérito gigantesco nisso ai. Mas 

uma das grandes coisas que a prefeitura falhou, e era uma questão de gestão, 

tinha muito a ver com o personalismo do prefeito, especialmente de Guilherme 

em relação a isso, porque tinha os quereres dele, com relação a apoiar um ou 

outro, como por exemplo, trazer Yamandu Costa para tocar na praça, isso era 

o gosto muito particular dele, apesar que tivesse pessoas que pudessem dizer 

a mesma coisa, era uma indicação direta dele. Apesar de se fazer tudo isso, 

existia uma ausência muito grande de um trabalho nos intervalos dos eventos. 

O recurso que você gastava com um Natal da Cidade, distribuído muito bem, 

você podia fazer oficinas de teatro, de música, de dança, de artes plásticas, de 

hip hop e por ai vai. Você podia fazer um monte de coisa, para um público 

cada vez mais segmentado. Tanto que o Natal da Cidade tem música; no São 

João, música; no Festival da Juventude, música. Porque? É essa coisa do 

asfalto. O asfalto é para a população ver. Na cultura, o evento é o que a 

população vê. 

 

Nesse mesmo sentido, Gilmar Dantas declarou: 

 
sou daqueles que concordam que política cultural se refere ao gestor tem que 

fazer em relação a cultura. E eu acho que o gestor tem que proporcionar 

infraestrura e fomento, trabalhando essas duas palavrinhas tudo fica mais fácil. 

(...)  

Poderia se fazer o Natal da Cidade? Poderia. Poderia se fazer o São João? 

Claro que poderia. Mas não é que você faça esses grandes eventos, com essas 

atrações mais, como eles diziam, eruditas de alta cultura brasileira, que você 
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não vá trabalhar todo o resto, como atividades de formação que faltou, não 

teve trabalho de formação, atividades continuadas que não teve. Era só os 

grandes eventos esporadicamente. Então quando lembrar da gestão anterior, 

vai lembrar do Natal e São João. Quem vai lembrar de algo mais? E não é 

porque – ah, foi tão bom – é porque só foi isso e não tem mais nada para 

lembrar. Se pegar um milhão e quatrocentos mil reais que um Natal da Cidade 

já chegou a custar em 2014, que foi o primeiro natal no Centro Glauber Rocha, 

tinha que ser um evento realmente muito bom. 
 

E Iara Assessú, defende que 

 

não é dever do poder público sustentar o artista, concordo com isso. Mas o 

poder público é mediador, artista produz e esse produto é relevante porque a 

arte molda a identidade da gente como povo (ou ninguém falaria nos 

princípios dos discursos políticos que Conquista é a terra de Glauber Rocha e 

Elomar). Nesse contexto capitalista que vivemos, arte é um produto. Qual é a 

função do poder público com a cultura então? Seria promover ações, políticas 

públicas que proporcionasse ao artista ferramentas para escoamento de sua 

produção, porque isso gera economia e de quebra, fortalece a identidade do 

município/estado. Políticas culturais não têm que ser pontuais, elas têm que 

ser continuadas e promover capacitação, discussões, promover uma ponte 

entre produtor/artista e consumidor/público, para que o artista tenha 

possibilidades de vender seu produto e a população tenha interesse em 

comprar. Se o Natal da cidade, ao invés de um megaevento musical, fosse uma 

mostra de arte de diversas linguagens, com fóruns de discussão, oficinas de 

formação, mesmo continuando a ser um evento pontual, isso teria muito mais 

alcance e muito mais benefício para os artistas e para comunidade, porque essa 

aprenderia a ser consumidora desse tipo de produto, que não é massivo, que 

não é da indústria, acho que já faria uma diferença a longo prazo. Conquista 

já deveria ter editais de produção artística, de circulação, de fomento, as ações 

da secretaria poderiam ter mais lisura nos processos que envolvem cultura, 

menos conchavos políticos, menos burocracia quanto a contratação de artistas 

locais. Os espaços poderiam ser ampliados. 

 

Essas declarações se coadunam com o conceito de política cultural que adotamos e 

que está expressa no primeiro capítulo e demonstram a lucidez sobre as práticas adotadas pelo 

poder público dentro do período estudado e o prejuízo gerado pela ausência de um programa 

com metas e objetivos claros, que otimizassem os instrumentos, os meios e os recursos 

disponíveis, sejam humanos, financeiros, materiais e legais. 

Como ficou claro, as críticas feitas pelos entrevistados não são quanto ter as festas de 

Natal e São João, mas pelo fato de só ter dado atenção com investimentos astronômicos para 

uma cidade no porte de Vitória da Conquista, a esses eventos. Tais recursos, que poderiam ter 

sido direcionados para fomentar o elo da cadeia de criação com formação, difusão, circulação, 

fruição, potencialização do mercado interno de cultura foi enviado, em grande parte, para fora 

da cidade em pagamentos de cachês de artistas consagrados. Nas palavras de Chauí (2006, p. 
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135): “não que a cultura não tenha um lado lúdico e de lazer que lhe é essencial e constitutivo, 

mas uma coisa é perceber o lúdico e o lazer no interior da cultura, e outra é instrumentalizá-la 

para que se reduza a isso, supérflua”. 

Observando o caráter da valorização e proteção à diversidade cultural, bem como pela 

norma constitucional que estipula cultura como um direito de todos, percebemos a ausência do 

reconhecimento territorial dentro do próprio município pela gestão. Com exceção do projeto 

“Domingos por Encantos”, todas as demais ações eram executadas no centro da cidade, na zona 

leste. O Natal e o São João sempre se concentraram no centro também. Somente em 2014 é que 

as duas festas foram transferidas para a zona oeste por causa da localização do Centro Glauber 

Rocha. Os bairros populares e periféricos da zona oeste e sul, bem como a zona rural, contaram 

com poucas e bem esporádicas ações do governo. 

Pela ausência de um pensamento mais abrangente de cultura e de política cultural, o 

próprio “Domingos por Encantos” não foi percebido como uma ação de potencialização 

cultural, pois, ao ir aos bairros e buscar saber quem eram os atores socioculturais locais, 

simultaneamente estavam levantando dados que poderiam ter servido como parte de um 

diagnóstico cultural da cidade, com questões de identidade e diversidade. Mas nenhum 

documento foi gerado sobre isso e, muito menos, planejamento de projeto e ações que 

impactassem de fato a vida daquelas comunidades. 

A concentração de recursos financeiros, materiais e humanos em eventos teve como 

resultado um esvaziamento até mesmo dessas ações e de tudo que girava em torna das mesmas 

após a derrota do PT nas eleições de 2016 para Herzem Gusmão (PMDB) em segundo turno. O 

próprio reisado que foi exaltado durante todos os natais e nos discursos de Guilherme e Zé 

Raimundo, sumiu novamente, como Marcelo esclarece, 

 

o reisado, que era uma preocupação da administração municipal, mas era uma 

coisa que precisava ter essa coisa de pensar a médio prazo. Como a gente 

estava falando: você dava um suporte imediato para que o reisado 

sobrevivesse, literalmente, sobrevivesse, pois eles realmente estavam num 

processo decadente e a possibilidade de se manterem em atividade, mesmo 

que pontualmente, ajudou que eles se mantivessem, mas efetivamente, o que 

eu sentia era que eles só tinham aquela estrutura para vim, tocar e voltar, e o 

que eu sabia era que eles não recebiam um pró-labore. Mas, tem uma outra 

preocupação em se manter. Você tem uma gama de pessoas ali na prefeitura, 

técnicos, gente da arte, gente do teatro, gente de linguagens próxima ali, que 

podiam estar ali ajudando a criar uma memória de gerações para gerações mais 

novas, inclusive desse reisado, isso não aconteceu. Tanto é que isso foi uma 

política pontual, que acabou a gestão e o reisado quase sumiu novamente. Se 

você está olhando de fora, Conquista tem uma imagem muito boa de cultura 

nesse período, mas para quem está de fora. É a visibilidade. Mas se você chega 

de fato com um trabalho efetivo, um trabalho forte, você tinha uma formação 
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de continuidade do reisado, de uma estrutura de autonomia para o reisado, 

porque eles precisavam e não teve, nesse caso não teve e você teria um 

processo para formação de público para que essa representação que é 

extremamente popular, extremamente forte e que emociona muita gente ainda 

hoje, a população soubesse o que é, porque muita gente, a geração de agora 

não faz nem ideia do que é reisado. Então você não tinha o trabalho com o 

público porque a formação era essa, nem você teve um trabalho de estímulo 

dessa expressão cultural, que em tese virou capa de encarte do Natal da 

Cidade. Virou um selo que de fato não era real. Marcavam presença, mas que 

presença era essa? 

 

Botelho defende que ocorrências aleatórias e/ou ações isoladas que não geram 

impacto, mudanças significativas por onde passam, justamente por desconhecerem e ignorarem 

os elos da cadeia criativa – formação, difusão e consumo – não podem ser confundidas com 

política cultural. “Ou seja, uma política pública exige de seus gestores a capacidade de antecipar 

problemas para prever mecanismos para solucioná-los” (BOTELHO, 2016, p. 29). Durante os 

vinte anos de gestão, isso não foi amadurecido e executado.  

Vale destacar a desarticulação dos atores sociais nesse processo todo. Esse dado foi 

ventilado por alguns entrevistados e está respaldado por Alfons Martinell, quando divide a culpa 

do papel secundário que a cultura ocupa na agenda política na maioria das cidades, entre os 

partidos políticos e o próprio setor cultural. “Se a cultura só se incorpora, quando se incorpora, 

de forma marginal, às agendas políticas da grande maioria dos países, alguma responsabilidade 

por isso deve caber ao próprio setor cultural” (MARTINELL, 2003, p. 96). 

De fato, houve algumas poucas tentativas de articulação por parte da sociedade civil, 

que até conseguiram chamar atenção da Sectel, a exemplo do Mobiliza Cultura Conquista, que, 

em 2011, reuniu artistas de diversas linguagens que começaram a questionar as ações do poder 

público e deram início aos estudos sobre as legislações municipais, sobre sistema de cultura, 

bem como a questionar a formatação do Conselho Municipal de Cultura, de maneira tal, que a 

secretaria começou a enviar representantes para participar das reuniões. Contudo, o movimento 

perdeu sua força com os desentendimentos dos próprios participantes em defesa das suas 

linguagens, aliada a questões de interesses partidários, já que alguns militavam no partido. 

Ao observamos todas essas críticas da sociedade civil e contrapondo-as com as ações 

do governo, podemos afirmar que, durante toda a gestão a administração petista em Vitória da 

Conquista, a democracia cultural não foi adotada como paradigma de política na cultura, vez 

que o centro deste pensamento está intimamente ligado a cultura local e autônoma, em que o 

Estado valoriza e garante espaços e condições para o desenvolvimento dos processos criativos. 

Nesse diapasão, Canclini enfatiza que este paradigma de política pública  
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não se limita a ações específicas, mas trata-se de ação cultural com sentido 

contínuo (ao longo da vida e em todos os espaços sociais), e não reduz cultura 

ao discurso ou estética, porque busca estimular a ação coletiva por meio da 

participação organizada e autogerida, reunindo as mais diversas iniciativas (de 

todos os grupos, nas áreas política, social, recreativo, etc.) (CANCLINI, 1987, 

p. 51, tradução própria) 

 

Levando-se em consideração a luta histórica dos partidos de esquerda pela democracia 

das relações sociais, Canclini salienta que seria natural a adesão dos mesmos a esta concepção, 

mas assinala que mesmo partidos progressistas participaram de “concepções antidemocráticas”, 

seja pela via do estatismo ou do partidocratismo, chegando a ponto de impor “as classes 

subalternas concepções paternalistas de democratização. Poucos estão interessados em 

organização comunitária, local, cultural e satisfação de necessidades” (1987, p. 51-52). 
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Considerações Finais  

 

Ao chegar a esse momento do trabalho, percebo quão complexa e difícil é essa antiga 

relação entre estado, cultura e política. Obviamente que não tenho nenhuma pretensão de traçar 

aqui esse histórico brasileiro, mas particularizar para o objeto dessa pesquisa, que é a cidade de 

Vitória da Conquista durante a gestão petista. 

Foram vinte anos de gestão de um mesmo grupo político de esquerda, onde a 

centralidade do poder executivo e da secretaria de cultura se limitou basicamente em dois 

nomes, Guilherme Menezes e Gildelson Felício, respectivamente. Isso não descarta a 

participação do ex-prefeito Zé Raimundo, ou mesmo os demais coordenadores de cultura e o 

último secretário da Sectel, Nagib Barroso, mas demonstra a personificação da força política 

que ambos exerceram na cidade, a partir dos seus respectivos cargos e força esta determinante 

para a dinâmica política em relação à cultura durante todo esse período. 

Certamente não existe um modelo pronto de política cultural que atenda e que se 

amolde a todos os lugares. Uma política é construída a partir da constatação de uma dada 

realidade, aliada às condições estruturais, de pessoal, material e orçamentária, de forma a buscar 

potencializar e otimizar os recursos ao alcance. Ou seja, uma política cultural precisa ser 

considerada em seu próprio contexto. Contudo, a compreensão do que é cultura e política 

cultural é o que conduzirá todo o processo. 

Em nove anos de atuação de um mesmo dirigente na Sectel e 20 anos de um mesmo 

grupo político, não foi possível observar grandes avanços na forma de pensar e fazer a política 

cultural na cidade. A política foi marcada pela continuidade da prioridade aos eventos. De 1997 

a 2016, os projetos praticamente foram os mesmos, com alguns acréscimos eventuais e outros 

projetos esporádicos que se perderam no meio da trajetória ou tiveram uma fugaz existência de 

um a dois anos. 

A partir de 2007, com a ascensão do PT ao Governo do Estado trazendo 

transformações significativas sobre o olhar da política cultural na Bahia com a territorialização, 

além da realização das conferências municipais e territoriais, houve um certo anseio por parte 

da sociedade quanto a uma mudança em relação ao fazer cultural na gestão municipal, mas que 

só ficou nos relatórios perdidos que foram gerados nesses encontros. De modo geral, nenhuma 

alteração profunda ensejada pela comunidade e pronunciada nos encontros foi efetuada, 

prejudicando sobremaneira as ações propostas pelo próprio governo estadual no município. 

A adoção do conceito antropológico de cultura por parte do governo federal em 2003, 

reposicionando o Estado em relação à cultura como ente ativo na formulação de ferramentas 
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institucionais que buscassem, de fato, aliar a cultura como um direito de todos, a exemplo do 

Sistema e Plano Nacional de Cultura, as conferências, a reestruturação administrativa do 

Ministério da Cultura, passos que foram adotados pelo Governo do Estado da Bahia em 2007, 

não foram assimilados pela gestão municipal, mesmo diante do alinhamento político e da 

participação ativa do secretário de cultura no Fórum de Dirigente de Cultura dos Municípios, 

como coordenador geral por duas vezes.  

A ausência de documentos que comprovassem um planejamento ou mesmo de 

programas com objetivos, etapas e metas que pudéssemos usar como parâmetro para uma 

análise mais profunda com modelos de analises de políticas públicas demonstra que a secretaria 

se pautava na execução de ações pontuais e de forma não sistematizada, sem preocupação ou 

analise quanto ao impacto qualitativo gerado por tal atividade. 

A pesquisa aponta que essa postura gerou muito desperdício de dinheiro público, como 

foram os casos dos convênios voltados para a Orquestra Conquista Sinfônica, do contrato com 

Orlando Senna e das próprias conferências, que geraram despesas para a realização das mesmas 

e que posteriormente não foram devidamente apropriadas pela Sectel, a permanência das portas 

fechadas do Cinema Madrigal e até mesmo a inexistência de uma política de funcionamento do 

Centro Cultural Glauber Rocha que também ficou limitada aos eventos. 

Caso emblemático do distanciamento das discussões por uma cidadania cultural, foi a 

permanência da estrutura do Conselho Municipal de Cultura durante toda a gestão com uma 

legislação datada de 1987, onde a sociedade civil era alijada de um processo democrático de 

escolha dos seus representantes. Essa conduta por parte da administração municipal aliada à 

não promoção de cursos de formação e informação das mudanças que estavam acontecendo nas 

esferas federal e estadual, contribuiu em muito para que a classe artística fosse mantida afastada 

das discussões políticas e conceituais que já estavam ocorrendo, já que o acesso a essas 

informações, inicialmente, não era tão instantâneo como hoje.  

Os critérios adotados para a escolha dos representantes do Conselho por parte da 

administração, tendo o notório saber como destaque, denotam que a compreensão de cultura 

por parte dos gestores era como um saber de especialistas, assim como a concentração de 

recursos orçamentários no Natal da Cidade e no São João, a despeito dos artistas locais que 

eram contratados ou do terno de reis que ocupava um lugar na grade de apresentações, 

demonstra que a cultura não era vista de forma efetiva como um fator de desenvolvimento 

econômico, cidadão e simbólico para e da cidade, mas como números que, aliados a uma 

dinâmica publicitária, geraram uma espécie de produto turístico e cultural. 
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O Natal da Cidade foi o único projeto, se assim podemos dizer, gerado e sustentado ao 

longo de toda trajetória do governo municipal e que projetou o nome de Vitória da Conquista 

em nível estadual e nacional, criando uma visibilidade externa de um município que primava 

pela cultura de uma maneira diferenciada. Tal visibilidade era reforçada com o uso das imagens 

dos ícones culturais da cidade, como Glauber Rocha e Elomar Figueira, aliado a uma frase 

muito propagada pela administração: “Vitória da Conquista é um celeiro cultural”, fazendo uma 

gestão para fora, e não para dentro da própria cidade. 

Não há como negar o mérito do Natal da Cidade e do São João. Foram eventos 

construídos e mantidos a partir do protagonismo do ex-prefeito Guilherme Menezes, do gosto 

pessoal dele, mas que proporcionou à população local o acesso a grandes nomes da cultura 

musical brasileira, que de outra maneira dificilmente teriam condições de pagar pelo show em 

caso de uma apresentação fechada. Contudo, a concentração de erário público nestes eventos 

privou o próprio governo de se fazer presente de forma consistente nas periferias e na zona rural 

da cidade a partir da oferta de formação, do reconhecimento e da valorização das manifestações 

da diversidade cultural do próprio município. 

A manutenção de um pensamento de cultura e política voltado para os eventos e os 

números que estes geravam afastou a possibilidade da realização de um diagnóstico local que 

colocasse o poder público frente a frente com um trabalho de base que tocasse os pequenos 

grupos de manifestações diversas existentes na cidade – para além da música que se viu 

privilegiada por causa das atividades executadas –, criando estratégias que levassem em conta 

a comunidade de forma mais abrangente e duradoura. 

Paradoxalmente a toda essa concentração de eventos, destaco a manutenção do 

Conservatório Municipal de Música como um bem-sucedido e único processo de formação. 

Apesar da estrutura física não adequada para a realização das aulas visando a um maior 

rendimento de aprendizagem, a continuidade da formação e o acesso gratuito à comunidade, 

proporcionaram que muitas crianças, jovens e adultos tivessem contato com a educação musical 

durante muito tempo. 

Infelizmente, a formação ofertada pela administração estacionou no conservatório. 

Apesar da propaganda do nome de Glauber Rocha, ou mesmo do histórico dos grupos de teatro 

da cidade, dos escritores locais e outras manifestações diversas, a gestão não teve a habilidade 

de observar isso como demandas possíveis para programas de profissionalização do setor 

cultural, deixando de contemplar o estímulo à cultura local de maneira sistematizada e contínua. 
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Por outro lado, percebo que a desarticulação da sociedade civil do setor cultural 

também contribuiu para que a gestão seguisse durante vinte anos com a mesma primícia de 

eventos com foco na música e distanciamento das políticas culturais do estado e da união. As 

poucas tentativas de mobilização mostraram resultados, mesmo que de forma tímida por parte 

do poder público. Atribuo que a falta de maior formação e conscientização política das pessoas 

envolvidas, além do processo de militância partidária por parte de alguns, tenham auxiliado 

nessa desmobilização. 

Interessante observar o processo inverso quanto ao grupo que compunha a Casa da 

Cultura durante as décadas de 1970 a 1990. Sem sombra de dúvida, essa organização foi muito 

importante para o desenvolvimento dos primeiros passos institucionais de cultura na cidade, 

sendo inclusive uma das responsáveis pela promulgação da primeira lei que criou o Conselho 

Municipal de Cultura em 1987. De fato, acredito que ainda cabe mais estudos sobre essa 

associação e sua contribuição para a cidade. 

Da mesma forma, apesar dessa pesquisa ter tocado nesse assunto, detecto que há uma 

lacuna que necessita ser melhor investigada em relação aos resultados qualitativos da 

territorialização nos territórios de identidade, já que as entrevistas concedidas pelas próprias 

representantes territoriais trazem olhares distintos sobre a atuação do Estado e a recepção por 

parte dos municípios. 

É importante destacar a dificuldade de obtenção de informações mais precisas junto 

aos órgãos do governo, especialmente por falta de histórico dos registros públicos das ações da 

Sectel. Destaco aqui a ausência das antigas atas do Conselho Municipal de Cultura. Segundo 

informações da própria Sectel, bem como de ex-participantes do conselho, era muito comum a 

permanência desses documentos sob os cuidados pessoais dos antigos conselheiros, deixando 

uma lacuna para estudos posteriores mais aprofundados sobre a atuação dos mesmos. Outro 

documento bem importante e não encontrado, conforme já mencionado no corpo da pesquisa, 

são os relatórios gerados nas três primeiras conferências municipais de cultura, e que serviriam 

para demonstrar um panorama das demandas culturais da cidade em dados momentos 

históricos. 

Por fim, considerando o fato de que o contexto social, político e econômico 

contemporâneo sinaliza para a perda de centralidade do Estado nas mais diferentes esferas da 

via social, de forma especial em relação com a recente extinção do Ministério da Cultura e com 

a desmontagem sistemática dos órgãos que compunham essa instituição tanto a partir da 

redução orçamentária, quanto da adoção sistemática de práticas de controle e censura, observo 
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o quanto é importante o papel do município na cena cultural local, na construção e execução de 

políticas culturais que pautem na cidadania, onde a cultura é considerada como fator de 

desenvolvimento humano, conforme conceituado na introdução, apesar de isso não ter 

acontecido no município estudado durante uma gestão de esquerda, o que comprova que mais 

do que alinhamento político, o essencial é o sentido que a cultura ocupa na agenda e no pensar 

dos gestores públicos. 
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