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RESUMO 

 

Localizado no semiárido baiano, região que no imaginário social costumou ser associada à 

pobreza e ao atraso, o município de Pintadas intenta subverter o discurso hegemônico e se 

enuncia como um lugar possível ao articular um conjunto de experiências da sociedade civil 

na perspectiva do desenvolvimento sustentável e à luz da convivência com o semiárido. Esta 

pesquisa tem como objetivo debater as relações entre cultura e desenvolvimento e, no âmbito 

desta rede, analisar as contribuições e incidências de projetos culturais dirigidos pela 

Companhia de Artes Cênicas Rheluz em nível local e territorial. A escolha deste objeto foi 

determinada, dentre outros aspectos, pela importância de dar visibilidade ao protagonismo 

social que emerge fora dos grandes centros urbanos, a exemplo deste sujeito coletivo que 

desempenhou um importante papel na mobilização de jovens e no ativismo cultural por quase 

duas décadas, promovendo novas formas de participação e atuação política em nível local e 

territorial. Para este estudo, as memórias constituem a principal fonte de investigação e 

utiliza-se o método qualitativo nas entrevistas, as quais servirão para compreender os 

caminhos trilhados e as transformações ocorridas através das vivências com as diversas 

linguagens artísticas. Os procedimentos metodológicos incluem ainda a revisão bibliográfica, 

análises documentais e registros em fotos e vídeos para obtenção de informações. 

Compreendemos que as ações analisadas geraram efeitos no processo de desenvolvimento e 

são frutos da sinergia das forças sociais, que acabaram se fragilizando, contudo, isso não tira o 

mérito nem as lições que deles resultam. 

 

Palavras-chave: Cultura, Desenvolvimento, Pintadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Placed in the semiárido of Bahia, region that in the social imagery was often linked to poverty 

and backwardness, the small city of Pintadas tries to subvert the hegemonic discourse and it  

is enunciated as a possible place building up a set of experiences from civil society in the 

perspective of sustainable development and in the light of the coexistence with the semiarid. 

The aim of this research is to discuss the relationships between culture and development and, 

with his network, analyze the contributions and incidences of cultural projects directed by the 

Rheluz Performing Arts Company at the local and territorial level. The choice of this object 

was determined, among other aspects, by the importance of giving visibility to the social 

protagonism that grows outside the great urban centers, as this collective subject that played 

an important role in the mobilization of young people and cultural activism for almost two 

decades,creating new forms of participation and political action at the local and territorial 

level. For this study the memories are the main source of investigation and the qualitative 

method is used in the interviews, which will serve to understand the pathways and the 

transformations that have occurred through the experiences with the different artistic 

languages. The methodological procedures also include bibliographic review, documentary 

analyzes and records in photos and videos to obtain information. We understand that the 

actions analyzed have generated effects in the development process and are fruit of the 

synergy of social forces, which have become fragile, but this does not detract from the lessons 

that result from them. 

 

 

Keywords: Culture, Development, Pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

El municipio de Pintadas intenta subvertir el discurso hegemónico y se enuncia como un lugar 

posible al articular un conjunto de experiencias de la sociedad civil en la perspectiva del 

desarrollo sostenible y en el semiárido bahiano, región que en el imaginario social ha sido 

asociada a la pobreza y al atraso, a la luz de la convivencia con el semiárido. Esta 

investigación tiene como objetivo debatir las relaciones entre cultura y desarrollo y, en el 

marco de esta red, analizar las contribuciones e incidencias de proyectos culturales dirigidos 

por la Compañía de Artes Escénicas Rheluz a nivel local y territorial. La elección de este 

objeto fue determinada, entre otros aspectos, por la importancia de dar visibilidad al 

protagonismo social que emerge fuera de los grandes centros urbanos, a ejemplo de este 

sujeto colectivo que desempeñó un importante papel en la movilización de jóvenes y en el 

activismo cultural por casi dos décadas, promoviendo nuevas formas de participación y 

actuación política a nivel local y territorial. Para este estudio, las memorias constituyen la 

principal fuente de investigación y se utiliza el método cualitativo en las entrevistas, que 

servirán para comprender los caminos trillados y las transformaciones ocurridas a través de 

las vivencias con los diversos lenguajes artísticos. Los procedimientos metodológicos 

incluyen también la revisión bibliográfica, análisis documentales y registros en fotos y videos 

para la obtención de informaciones. Comprendemos que las acciones analizadas generaron 

efectos en el proceso de desarrollo y son fruto de la sinergia de las fuerzas sociales, que 

acabaron debilitándose, sin embargo, eso no quita el mérito ni las lecciones que de ellos 

resultan. 

 

Palabras clave: Cultura, Desarrollo, Pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

 

ACBPR - Associação Cultural e Beneficente Pe. Riccardo 

ASA - Articulação do Semiárido Brasileiro 

CACR - Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

CEBS - Comunidades Eclesiais de Base 

CESE - Coordenadoria Ecumênica de Serviços 

CEDETER - Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial  

CODETER - Conselho de Desenvolvimento Territorial 

DED - Agência Alemã de Cooperação 

DISOP - Organização para a Cooperação Internacional a Projetos de Desenvolvimento 

GTDN - Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

IRPAA - Instituto Regional de Pequena Propriedade Apropriada 

MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário 

MOC - Movimento de Organização Comunitária 

ODS – Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

PJMP - Pastoral da Juventude o Meio Popular 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PTDS - Plano Territorial de Desenvolvimento Social 

REDE PINTADAS - Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento de Pintadas 

SDT - Secretaria de Desenvolvimento Territorial  

SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

UAB - Universidade Aberta do Brasil  

UFBA - Universidade Federal da Bahia 

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo Baiano 

UNEB - Universidade do Estado da Bahia  

UNIVASF - Universidade do Vale do São Francisco 

UNESCO - Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 01 - Mapa dos Territórios de Identidade da Bahia 72 

Figura 02 - IDH Bacia do Jacuípe 75 

Figura 03 - Mapa Pintadas 79 

Figura 04 – Círculo de entidades parceiras e integrantes da Rede Pintadas 114 

Figura 05 - Apresentação juvenil durante VI Semana Cultural de Pintadas  152 

Figura 06 - Teatro Popular de Ilhéus durante Semana Cultural de Pintadas (2008) 153 

Figura 07 - Apresentação do Núcleo de Teatro do Ponto de Cultura Pintadas 

Viva 

166 

Figura 08 - Apresentação do Núcleo de Percussão 167 

Figura 09 - Apresentação da peça Cata-vento amarelo 167 

Figura 10 - Lançamento do Ponto de Cultura Pensar Filmes 173 

Figura 11 - Flyer de divulgação da terceira turma do Curso de Produção 

Audiovisual do Pensar Filmes 

176 

Figura 12 - Festival Arte Educação no Território Bacia do Jacuípe 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 01 - Conexões entre Cultura e Desenvolvimento 65 

Quadro 02 - Entidades e áreas de atuação da Rede Pintadas 109 

Quadro 03 - Instituições parceiras da Rede Pintadas 112 

Quadro 04 - Temáticas das apresentações de quadrilha 150 

Quadro 05 - Semanas Culturais  162 

Quadro 06 - Pintadas Cultura Viva 170 

Quadro 07 – Pensar Filmes 181 

Quadro 08 - Componentes Curriculares 187 

Quadro 09 - Arte Educação 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 01 - População da Bacia do Jacuípe 73 

Tabela 02 - Distribuição de participantes por atividades 140 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

Introdução 

Aspectos metodológicos 

Estruturação da pesquisa 

18 

22 

25 

1   O campo: cultura e desenvolvimento  28 

1.1 Revisitando antecedentes históricos sobre Desenvolvimento 28 

1.2 A utopia da sustentabilidade ou uma alternativa viável? 34 

1.3 O ser humano no centro do desenvolvimento 

1.4 Múltiplos olhares sobre cultura e desenvolvimento 

1.5 Cultura e cidadania na contemporaneidade 

1.6 Cultura e desenvolvimento nos Territórios de Identidade 

41 

52 

66 

69 

2   O cenário: Pintadas e a Rede de desenvolvimento no sertão 

baiano 

 

78 

2.1 Adentrando o território semiárido 

2.1.1 Antecedentes históricos 

78 

82 

2.2 Do movimento social à luta política 89 

  2.3 Rede Pintadas: cooperação e articulação no semiárido 97 

3   A Trajetória da Companhia de Artes Cênicas Rheluz 118 

3.1 Arte, militância e fé: os primeiros passos 118 

3.2 Cine Rheluz – o universo mágico do cinema chega ao sertão 126 

3.3 A institucionalização e os novos desafios 

3.4 Programas e Projetos 

3.4.1 Arte Faz Cidadania 

3.4.2 Núcleo de Comunicação Digital Pensar Filmes 

3.4.3 Ações permanentes 

3.4.4 Funcionamento e organização 

4   As experiências da companhia de artes cênicas Rheluz para o 

desenvolvimento 

4.1 Semanas Culturais: experimentação artística e celebração da 

diversidade cultural 

129 

133 

133 

135 

139 

140 

 

146 

 

146 



 

 

 

 

4.1.1 Fórum Cultural Regional 

4.2 Ponto de Cultura Pintadas Cultura Viva: espaço criativo para 

crianças e adolescentes 

4.3 Ponto de Cultura Pensar Filmes: protagonismo juvenil e 

construção de novas narrativas através do audiovisual 

4.3.1 Festival Nacional Pensar Filmes 

4.4 Arte Educação pela Bacia do Jacuípe: cultura e ludicidade no 

contexto escolar 

159 

 

164 

 

171 

180 

 

181 

Considerações finais 190 

Referências 196 

Anexo 202 

Apêndice                                                                                                             204



18 

 

 

 

Introdução 

 

 

É no semiárido que a vida pulsa! 

É no semiárido que o povo resiste!  

(Articulação do Semiárido Brasileiro) 

 

 

Nos últimos anos, o Brasil passou por profundas transformações sociais que tiveram 

como culminância a melhoria de condições de vida de segmentos da população 

historicamente excluídos. Estamos nos referindo ao ciclo de desenvolvimento iniciado em 

2003, com a ascensão de governos de esquerda ao poder, simbolicamente representado pelo 

presidente operário Luiz Inácio Lula da Silva, e interrompido em 2016, com o impeachment 

de Dilma Rousseff1, primeira mulher a chegar à presidência da República. Neste curto período 

da democracia, 36 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza e puderam ter direito a 

bens e serviços antes negados, além de acessar um conjunto de políticas públicas de promoção 

da cidadania e bem estar. Neste sentido, poderíamos elencar uma série de ações como as de 

distribuição de renda, de ampliação do acesso à educação e à cultura, de valorização do rural, 

que provocaram inflexões no cenário nacional.  

A tentativa de implementar outro modelo de desenvolvimento, que, a priori, 

considerou as especificidades regionais, ainda que com contradições e fragilidades, também 

se revelou importante para trazer à pauta as incongruências do projeto de nação e as 

disparidades construídas ao longo dos anos. No contexto de mudanças e de novas demandas 

por direitos advindas de sujeitos secularmente subalternizados, destacamos o Nordeste e mais 

especificamente as regiões semiáridas2. Nesses locais, as políticas públicas voltadas para a 

convivência com o bioma, através de tecnologias sociais, resultaram em um novo paradigma 

em relação à natureza e em novas perspectivas para sua gente3. Como exemplo, em 2017, o 

                                                 
1 O livro “O Golpe na Perspectiva de Gênero”, organizado por Linda Rubim e Fernanda, oferece um panorama 

analítico sobre as circunstâncias políticas desse acontecimento e mostra a influência da cultura patriarcal no 

processo de deposição da presidenta Dilma Rousseff.   
2 O Semiárido Brasileiro tem uma população de 21,7 milhões de pessoas e ocupa 10,5% do território nacional e 

54,1% do território nordestino, engloba 1.104 municípios nordestinos e apresenta uma taxa média de 

urbanização da ordem de 62,3% (2013, A NOVA CARA). 
3 A tese de doutorado “Tecnologias sociais de convivência com o Semiárido Baiano: estratégia para a 

governança global do clima”, defendida na Universidade Federal da Bahia (2013) pela pesquisadora Andrea 

Cardoso ventura, revelou o impacto de práticas e técnicas de armazenamento de água desenvolvidas pelas 

comunidades no contexto da Convivência com o Semiárido. O estudo mostra a incidência disso na mitigação e 
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Programa Cisternas obteve o reconhecimento internacional por meio do prêmio Política para 

o Futuro, concedido pela organização alemã World Future Council em parceria com a 

Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. A iniciativa de origem popular 

começou a ser implantada pelo governo federal em 2003 e foi responsável pela construção de 

1,2 milhão de cisternas no país, tendo sido transformado na Lei nº 12.873/2013, que instituiu 

o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva e outras Tecnologias Sociais de 

Acesso à Água. Historicamente, as populações sertanejas enfrentaram as consequências das 

desastrosas ações de combate à seca que, ao invés de solucionarem o problema da falta de 

água, criaram situações de dependência com práticas assistencialistas e clientelistas. Por isso, 

essa conquista legal foi um marco das lutas e resultado de reivindicações da sociedade civil 

organizada que pautou junto aos governos políticas públicas contextualizadas à realidade. 

A singularidade do município de Pintadas (BA), sobre o qual abordamos nesta tese, 

está justamente na resiliência e na ousadia para intervir e mudar o curso da sua história. Um 

pequeno município do semiárido baiano que desafiou o destino que lhe era reservado e o 

poder das oligarquias para construir um processo endógeno de desenvolvimento. Isso foi 

possível através do movimento sócio-religioso que conseguiu forjar um capital social 

responsável por elaborar e implementar uma série de ações coletivas, principalmente de 

convivência com o semiárido, e mais tarde, conquistar o poder institucional. Neste contexto, 

destaca-se o papel do fórum de organizações da Rede Pintadas, criado em 1999, e registrado 

como entidade jurídica em 2003, sob a denominação de Associação das Entidades de Apoio 

ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas. Composta por representações de diversos 

segmentos da sociedade civil do município, a instituição abrange as múltiplas dimensões do 

desenvolvimento tendo em vista que suas entidades afiliadas se dedicam a vários campos de 

atuação, desde a questão produtiva, econômica, religiosa, cultural, social, dentre outras. O 

caráter das experiências gestadas em Pintadas fez com que essa Rede aglutinasse um conjunto 

de parceiros nacionais e internacionais e se tornasse objeto de interesse de profissionais de 

distintas áreas e pesquisadores, como podemos atestar em variadas publicações4.  

                                                                                                                                                         
adaptação às mudanças climáticas como para a transformação social na vida das populações, possibilitando o 

desenvolvimento humano das pessoas. 
4 Almeida, Cleidenea; Almeida, Edeniz; Trindade, Julita Almeida; Silva, Vandelson Silva. Pintadas e sua 

trajetória de fé e luta: a contribuição das Cebs para as organizações sociais. Monografia Universidade Estadual 

da Bahia (2004); Araújo, Suzethe da Silva. A práxis na gestão e autogestão da cooperativa Agroindustrial de 

Pintadas - Cooap: um estudo de caso. Monografia da Universidade Federal de Viçosa - 2008; Costa, Arnobson 

dos Santos. Limites e possibilidades para o desenvolvimento territorial: um estudo comparativo entre os 

municípios baianos de Pintadas e Serra Preta de 1988 à 2008. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-
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A presente pesquisa faz análise da dimensão cultural nesse processo, aspecto pouco 

explorado nos estudos que versam sobre a Rede Pintadas. Por esse motivo, nos propusemos a 

examinar as incidências das ações culturais operacionalizadas pela Companhia de Artes 

Cênicas Rheluz no desenvolvimento de Pintadas e no seu entorno, entendendo essa instituição 

como parte de um tecido social e que, portanto, não pode ser compreendida de forma isolada. 

Para isso, reconstituímos a trajetória e o papel do Rheluz nos seus quase 20 anos de atuação 

voltado à promoção do protagonismo juvenil através da cultura, à formação e à difusão 

cultural por meio de diversas linguagens artísticas. Destacamos, deste período, quatro dos 

principais projetos executados pela instituição e os impactos gerados para o município e a 

região, os quais serão abordados mais adiante. 

Essa pesquisa ganha relevância no contexto recente do nosso país, que nos últimos 

anos pôde conhecer e celebrar a pujança criativa de um Brasil profundo, revelado no processo 

de reconhecimento das suas raízes e no qual a cultura foi concebida como argamassa do 

projeto nacional de desenvolvimento5. Com esse trabalho, queremos somar esforços na 

sistematização de iniciativas desta natureza para registrar e trazer ao conhecimento público 

experiências provenientes de um espaço/território que por um longo tempo foi invisibilizado 

em muitos aspectos, inclusive, na sua riqueza cultural. 

Com base na literatura relacionada à cultura e desenvolvimento, pudemos analisar 

quão próximos são esses dois conceitos e como eles se articulam, apesar das suas variadas 

interpretações teóricas. Vimos também que o desenvolvimento vem registrando progressos 

extraordinários ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que persistem obstáculos ao seu 

pleno alcance, portanto, é um debate que continua a ocupar um lugar de destaque no campo 

das políticas.  

Infelizmente, décadas depois da redemocratização protagonizada pelos movimentos 

                                                                                                                                                         
graduação em Geografia, Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, 

2009; Filho, Edson Macedo. Poder Local, globalização, políticas públicas e direitos humanos: um estudo de caso 

sobre Pintadas. Monografia da Universidade Estadual da Bahia 2001. Passos, Aída Mello. Comunitário, espaço 

simbólico de encontros e desencontros: o caso de Pintadas-Ba. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 

Rural de Pernambuco 1998; Pereira; Alberto Bittencourt. Cooperativismo de crédito rural e sua influência no 

desenvolvimento local: estudo de caso da SICOOB Sertão, Pintadas-BA. 2008. 169 f. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Urbano) - Universidade Salvador, Salvador, 2008; Sá, Mariana Machado Oliveira. 

Comunicação comunitária e participação social no semiárido da Bahia: a voz e a vez do município de Pintadas. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Humanas. 2011; Silva, 

Izaias Junior dos Reis. O Mal-estar no terceiro setor: Rede Pintadas – dez anos de desafios na articulação do 

Território de Identidade Bacia do Jacuípe. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Feira de Santana, 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial, 2016. 
5 O reconhecimento da amplitude da cultura foi destacado na fala de posse do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, 

em 2003. 
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sociais, a qual desbancou um regime político autoritário e culminou com a ascensão de forças 

progressistas ao poder e a implantação de modelo de desenvolvimento mais democrático, 

inclusive, no continente latino-americano6, nosso país começa a sofrer novos revezes, 

resultado da reorganização das camadas conservadoras, alinhadas à agenda neoliberal.  

Diante disso, a criação de condições de vida plena e bem estar para todos permanece 

sendo uma tarefa desafiadora, que exige esforços por parte das instituições e, sem dúvida, a 

contribuição da sociedade civil com todo seu potencial criativo. Mas o quê se define por 

desenvolvimento? Que parâmetros deveriam ser acionados para aferir o desenvolvimento 

alcançado por uma nação ou grupo social? É possível pensar o desenvolvimento alheio das 

questões mais amplas que atravessam a vida humana? Como a dimensão cultural interage 

nesse processo? Essas e outras questões fizeram com que estudiosos das mais diversas áreas 

se debruçassem sobre esse tema importante, a exemplo de Amartya Sen, Bernardo Kliksberg, 

Celso Furtado, Ignacy Sachs, Gilberto Rist, dentre outros. Foi pensando nestas questões que 

trilhamos nosso caminho para aprofundar os temas aqui tratados e a sua relevância neste 

contexto mais amplo.  

Seguindo as recomendações de Sachs (VEIGA, 2005, p. 09), não entraremos no 

mérito do campo semântico da palavra desenvolvimento, mas comungamos com a opinião do 

autor de que este vocábulo se firmou como uma ideia-força das ciências sociais cuja essência 

pluri e transdisciplinar é permeada por polêmicas de cunho ideológico e teórico. Compreender 

suas inflexões ao longo do percurso implica, no entanto, fazer uma abordagem histórica 

acerca dessa trajetória com múltiplas dimensões e significados.  

Neste percurso, ressaltamos a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

em 1990, que alterou a concepção do desenvolvimento ao privilegiar a perspectiva humana 

em vez de centralizar no aspecto econômico. Com efeito, o conceito de desenvolvimento 

                                                 
6 Os novos governos progressistas que ascenderam ao poder na América Latina nos últimos anos, com destaque 

para o Brasil, se notabilizaram pela implantação de um novo modelo de desenvolvimento no qual se destacou a 

implantação de políticas de distribuição de renda e redução das desigualdades, de acordo com Fernandes (2016). 

Essa informação, segundo ele, encontra respaldo em índices como o GINI, e foi resultado da ampliação das 

políticas de promoção da igualdade. O pesquisador também aborda o processo de integração política do 

continente, que rompeu com o alinhamento à política dos EUA, deu novo rumo à política externa, favoreceu a 

viabilização de projetos de infraestrutura e expandiu as relações diplomáticas, exemplo disso foi a formação dos 

BRICs (bloco econômico de países formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Para Fernandes, 

tudo isso foi possível graças a uma “viragem progressista”, que seu deu ao longo do processo de desestruturação 

da hegemonia americana, e teve início com a eleição de governos à esquerda: de Hugo Chávez, na Venezuela 

(1998), Ricardo Lagos, no Chile (1999), e Lula, no Brasil (2002). Depois foi seguido por partes da América do 

Sul e América Central (Argentina em 2003; Uruguai em 2005; Bolívia em 2006; Equador e Nicarágua em 2007; 

Paraguai em 2008; El Salvador em 2009; e Peru em 2011). 
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ganhou também um novo significado que se refere ao movimento de expansão da liberdade e 

alargamento das escolhas das pessoas e, em decorrência, mais autonomia e aquisição de 

conhecimento para desfrutarem de uma vida mais longa, saudável e criativa (SEN, 2000). A 

conceituação em que se alicerça esta nova visão tem como foco, sobretudo, os principais 

eixos: educação, saúde e renda. Além disso, desde os anos 1980, a dimensão cultural também 

já vinha alcançando lugar de destaque nos debates sobre desenvolvimento em âmbito global, 

redimensionando o papel das construções simbólicas para a promoção da diversidade, do 

fortalecimento da cidadania e para a transformação social. Esses são fragmentos do que 

abordaremos no decorrer deste trabalho. 

 

Aspectos metodológicos 

 

Qual o papel dos programas, ações e atividades culturais da Companhia de Artes 

Cênicas Rheluz? Essas ações contribuíram/contribuem para o desenvolvimento local? Que 

dimensões do desenvolvimento estão evidenciadas nessas ações? No intuito de refletir sobre 

essas questões, desenvolvemos uma pesquisa que visa iluminar tais pontos e oferecer 

respostas, ainda que não sejam elas universais ou as únicas possíveis. Neste tipo de estudo, o 

objetivo “é apresentar uma amostra do espectro de pontos de vista” sobre determinado tema 

(BAUER E GASKELL, 2002, p. 70). 

Criticada por uma parcela de cientistas sociais, por considerar que esse tipo de 

abordagem não oferece a clareza, objetividade e rigidez nos procedimentos de investigação 

trazida pela pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa ainda assim não pode ser 

menosprezada. Afinal, em qualquer circunstância, seja ela “quanti ou quali”, o pesquisador 

toma decisões que, por si só, revelam preferências. Goldenberg afirma que “a simples escolha 

de um objeto já significa um julgamento de valor à medida que ele é privilegiado como mais 

significativo entre tantos outros sujeitos à pesquisa” (2004, p. 45). Ainda que saibamos que a 

neutralidade científica não exista, a autora pede atenção permanente por esse ideal, que na 

perspectiva trazida por ela, com base em Bourdieu, se define como “objetivação”. 

Compartilhamos desse entendimento de que é preciso tentar afastar-se o máximo possível do 

objeto pesquisado, a fim de desvelar suas entrelinhas e seus meandros, mesmo não sendo uma 

tarefa simples de ser cumprida. 

Nesta discussão, o pesquisador Howard Becker é um dos principais nomes quando se 
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trata da objetividade nas ciências sociais e tem apresentado questionamentos acerca da 

pretensa neutralidade que reina sobre os defensores do método quantitativo. Inclusive, ele 

argumenta sobre possíveis atitudes dos entrevistadores que podem afetar os dados dos 

surveys, por exemplo, uma vez que estes podem ser induzidos a partir de determinadas 

respostas. Em paralelo, Becker advoga pelo qualitativo ao argumentar que esse método 

proporciona mais condições de observar com profundidade determinadas situações que 

possam lhes permitir variadas interpretações sobre o fenômeno estudado (GOLDENBERG, 

2004, p. 46-47). 

Avançando no debate, então, Goldenberg assinala que neste tipo de pesquisa a 

qualidade supera a quantidade no que diz respeito às informações, uma vez que a 

representatividade “está relacionada à sua capacidade de possibilitar a compreensão do 

significado, a descrição densa dos fenômenos estudados em seus contextos e não à sua 

expressão numérica” (GOLDENBERG, 2004, p. 50). Essa tensão é minimizada por Bauer e 

Gaskell (2002, p. 19) ao afirmar que essa distinção pode resultar em equívoco, pois se trata de 

procedimentos de coleta e análise dos dados que podem ser obtidos das mais diversas formas 

e interdependentes. Segundo os pesquisadores, a decisão sobre o delineamento da pesquisa ou 

interesses do conhecimento vem posteriormente. Eles defendem ainda que a realidade social 

pode ser representada de distintas maneiras – texto, imagem e som –, sendo todos eles meios 

importantes para a sua compreensão. Contudo, reforçam a adoção de procedimentos claros 

para que a pesquisa tenha credibilidade, ao tempo em que sinaliza a escassez de literatura 

orientadora nesse sentido.  

No que se refere ao envolvimento do pesquisador, Goldenberg adverte sobre o 

cuidado de evitar situações, pela interação com o objeto da pesquisa, que levem a sentimentos 

causadores de censura sobre os resultados e até mesmo de obrigação. Segundo ela, isso pode 

ser minimizado com uso de estratégias, a exemplo da feitura de um relato completo e o 

envolvimento de diferentes membros do grupo, possibilitando olhares mais diversificados 

para o que está sendo abordado (2004, p. 51).  

Estranhar, naturalizar, cegar. Segundo Goldenberg (2002, p. 59), a proximidade com 

o grupo estudado pode levar o pesquisador a ignorar determinadas informações que podem ser 

importantes na compreensão pretendida, por isso, é preciso manter o “estranhamento” diante 

do objeto para que o êxito da pesquisa não seja comprometido.  

Adotamos como instrumentos de pesquisa um conjunto de elementos: entrevistas, 
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documentos, vídeos, informativos, dentre outros, pois compreendemos que a realidade social 

precisa ser analisada em sua plenitude. Acreditamos que a soma desses fatores ajuda a dar 

forma a essa colcha de retalhos através de um rico processo de sistematização que, nas 

palavras de Milani (et al, 2005a, p. 12), “revela conhecimentos, deixa raízes, transforma 

histórias de vida, interfere em processos sociais”. Para o autor, a sistematização de uma 

prática ajuda a construir memória, reconstituir uma visão integrada, retroalimentar as 

consciências dos atores envolvidos e fornece informações para o futuro, dentre outros 

aspectos. Neste sentido, temos visto muitas experiências que acabaram se perdendo com o 

tempo, justamente porque ficaram apenas na oralidade dos seus antepassados. 

A pesquisa com entrevista é uma troca de ideias na qual sentidos e sentimentos estão 

ali sendo compartilhados, construindo o conhecimento de forma coletiva, a depender da 

interação que se cria neste ambiente (Bauer e Gaskell, 2002, p. 73). Em relação às entrevistas 

do presente trabalho, optamos por ser individualizada e adotamos a técnica semi-estruturada, 

pela qual os entrevistados são conduzidos a falar mais livre e autonomamente, a partir de 

determinadas questões. Nesse caso, não houve padronização rígida das perguntas. Cada 

entrevistado foi solicitado a falar de forma geral e mais específica, a partir do nível de relação 

e experiência com o objetivo analisado. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados levando 

em consideração sua trajetória com a Companhia de Artes Cênicas Rheluz, projetos e 

iniciativas. Já na construção dos dados, também lançamos mão de informações de fontes 

diversas, a exemplo dos documentos e materiais audiovisuais.  

Bauer e Gaskell (2002) também pontuam que a análise dos textos extraídos das 

entrevistas deve ir além do superficial, e o pesquisador deve “viver e sonhar as entrevistas”, 

pois os detalhes do ambiente, os temas debatidos, a emoção do entrevistado também guardam 

informações que passaram despercebidas e que podem vir a fazer sentido. A nossa análise 

valoriza os depoimentos e considerações dos informantes, que foram estimulados a se 

apresentarem, falarem sobre os vínculos com o Rheluz, as histórias vivenciadas nesta relação 

e sobre percepções de desenvolvimento e cultura. Por fim, e considerando a importância de 

identificar no objeto analisado as diferentes dimensões que englobam o conceito de 

desenvolvimento (cultural, ambiental, econômico, social e político), retomaremos a discussão 

teórica, quando se fizer necessário para que fiquem claras as ideias aqui apresentadas. 
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Estruturação da pesquisa 

 

A estrutura deste trabalho compõe-se de quatro capítulos. Na parte inicial, há uma 

breve trajetória do conceito de desenvolvimento com o objetivo de refletir sobre as diversas 

concepções e enfoques que foram dados a esse tema e as circunstâncias em que eles 

apareceram. Em seguida, tratamos do conceito de cultura e discorremos sobre a 

ressignificação do pensamento sobre desenvolvimento – a partir da relação com esse campo, 

apresentamos marcos históricos e debates concernentes ao período mais recente do Brasil. 

Essa incursão é importante e necessária para a compreensão mais profunda da realidade e do 

contexto acerca da experiência que motivou a elaboração desse trabalho de pesquisa.  

No segundo capítulo, nos dedicamos a uma apresentação do município de Pintadas, 

onde se desenvolve o estudo, revelando seus aspectos sociais, econômicos e culturais, bem 

como outras informações de caráter mais geral. Abordamos ali a caminhada histórica e 

política do município com ênfase na organização do movimento social e mostramos como a 

cultura está imbricada na formação das comunidades e fortalecimento das lutas sociais. Neste 

momento, também levantaremos a trajetória da Rede Pintadas, conjunto de organizações 

sociais que deram sustentação ao processo de desenvolvimento local, em parceria com 

entidades regionais, nacionais e internacionais, apontando a importância desta rede para o 

município.  

No terceiro capítulo, nos debruçamos em reconstituir, dentro da Rede Pintadas, a 

história da Companhia de Artes Cênicas Rheluz, desde a sua formação no seio da Pastoral da 

Juventude do Meio Popular, os primeiros projetos, a trajetória do grupo que passou por 

diversas fases e formou várias gerações. Ainda neste capítulo, fazemos um panorama dos 

projetos executados e do seu papel como articuladora do segmento cultural no Território da 

Bacia do Jacuípe e inserção na luta em defesa de políticas públicas para a cultura. 

No quarto capítulo, nos dedicamos a descrever e analisar mais detalhadamente quatro 

projetos dentre os implantados/executados pela Companhia de Artes Cênicas Rheluz, a saber: 

as Semanas Culturais; o projeto Arte-Educação; o Ponto de Cultura Pintadas Cultura Viva e o 

Ponto de Cultura Pensar Filmes. Nesta parte, foi fundamental o conteúdo das entrevistas 

realizadas ao longo da pesquisa e as contribuições dos diversos estudiosos para 

compreendermos de forma mais ampla as relações entre e cultura e desenvolvimento nas 

práticas escolhidas nesta investigação. E por fim, nas considerações finais, apresentaremos os 
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principais resultados obtidos na pesquisa e os apontamentos para o futuro.  

Para a realização deste trabalho, lançamos mão de procedimentos como análises 

documentais relacionados ao tema da pesquisa e 20 entrevistas individuais com lideranças e 

integrantes que participaram do movimento de cultura. A pesquisa priorizou a análise 

qualitativa aos dados coletados e está respaldada teoricamente em autores que embasam as 

principais discussões contemporâneas nos eixos cultura e desenvolvimento.  

Durante esta pesquisa, tivemos dificuldades de encontrar informações que 

permitiriam dar uma maior amplitude das experiências abordadas no que se refere, sobretudo, 

aos dados técnicos. Apesar do amplo e irrestrito acesso ao arquivo da Companhia Rheluz, 

avaliamos que muitos elementos se perderam no decorrer dessa trajetória ou não foram 

devidamente preservados. Em decorrência disso, surgiram problemas para contabilizar a 

quantidade total de beneficiários dos projetos ou o montante de investimentos, situação que 

nos leva a atribuir fragilidade na sistematização dos dados ou na própria gestão dos projetos, 

face, inclusive, à carência de profissionais especializados. 

Para finalizar, gostaria de reconhecer que, além do desejo de contribuir com o 

registro de intervenções sociais e práticas culturais da sociedade civil, esse trabalho de 

pesquisa também tem motivações pessoais no sentido de colaborar com a sistematização desta 

experiência da qual sou fruto. As vivências na Pastoral da Juventude do Meio Popular 

(PJMP), Companhia de Artes Cênicas Rheluz e Rede Pintadas ajudaram a moldar a minha 

formação cidadã, a construção da minha identidade, e forneceram subsídios para a visão mais 

ampla do mundo. Para falar um pouco da minha trajetória até aqui, faço algumas 

considerações pontuais. Minha formação universitária teve início justamente quando eu ainda 

integrava o Rheluz, nos primeiros anos de sua formação. Naquela ocasião, tive a oportunidade 

de ganhar uma bolsa de estudos da Cooperativa Il Canale, através da Rede Pintadas. Aquilo 

era a realização do sonho de cursar faculdade, que parecia distante pelo contexto familiar 

cheio de adversidades e pela conjuntura da época: ensino médio deficitário em relação à 

concorrência, apenas duas instituições públicas, distância das faculdades da cidade de origem, 

dentre outros fatores. Desde que a probabilidade de ingressar no ensino superior se tornou 

próxima, a decisão foi cursar Comunicação por acreditar na força que a comunicação exerce 

no desenvolvimento social, na contribuição dela para a emancipação dos sujeitos e para 

divulgar as inúmeras soluções muitas vezes excluídas da agenda dos mass media, inclusive os 

projetos que transformam a vida das pessoas. Foi com esse propósito que, em 2002, cheguei 
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em Salvador para fazer a graduação. Conhecer outra realidade, desmistificar e confrontar 

mundos tão diversos, com estigmas e imagens cristalizadas, foi um exercício bastante 

enriquecedor de alteridade entre o sertão e o litoral. Naquela ocasião, comecei a me interessar 

pela construção da representação da seca nos jornais e da imagem do semiárido nos 

noticiários, cujo tema foi pauta da pesquisa final de graduação. Quando ingressei no 

mestrado, já em 2008, procurei analisar a reconfiguração da representação do semiárido, 

historicamente marginalizado, a partir da emergência do paradigma da convivência e dos 

novos discursos produzidos por movimentos sociais através das políticas públicas 

implementadas na região. O doutorado também teve como perspectiva pautar esse lugar do 

ponto de vista da cultura, dar visibilidade aos sujeitos sociais que constroem histórias de 

superação e resistência, buscam reafirmar suas identidades e fortalecer suas raízes dentro 

desse vasto território sertanejo, além de promover o desenvolvimento em suas várias nuances.  
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1 O campo: cultura e desenvolvimento 

 

Discutir a correlação Cultura e Desenvolvimento no município de Pintadas exige que 

façamos uma releitura das concepções e circunstâncias históricas que forjaram novos 

paradigmas para dois conceitos distintos e ao mesmo tempo imbricados, sobretudo, quando 

tratamos da acepção das duas palavras. Durante muito tempo, foi propagada uma ideia de 

desenvolvimento restrito ao desempenho do PIB, portanto o nível do crescimento econômico 

era o principal parâmetro de avaliação. A produção de novos entendimentos acerca dessa 

temática e a ampla bibliografia sobre a mesma revelam que o conceito de desenvolvimento é 

uma construção sócio-histórica que vem passando por significativas mudanças nas quais a 

satisfação das necessidades humanas se tornou central. Essas transformações provocaram 

alterações na formulação e implementação de estratégias políticas pelo Estado, o que se 

percebe também na relação estabelecida pela sociedade civil, que passou a intervir com mais 

força e participação dentro desse processo. Neste capítulo, faremos uma exposição dessas 

abordagens para depois tratar da cultura e do seu papel na pauta do desenvolvimento.  

 

1.1 Revisitando antecedentes históricos sobre Desenvolvimento 

 

Na atualidade, é comum tratar o desenvolvimento como um conceito polissêmico 

(considerando diversas dimensões: econômica, ambiental, social, cultural e política) – 

compreensão que ganhou densidade nas últimas décadas. Tal visão está entrelaçada com os 

princípios do desenvolvimento sustentável e ganhou forças com a criação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), além de outras noções que foram incorporadas a esse 

debate. 

Se regressarmos ao século XVIII, nos primórdios do debate, veremos que o conceito 

de desenvolvimento estava associado à noção de civilização. Neste período, o inglês Adam 

Smith, um dos principais nomes da economia mundial, dividia o mundo entre civilizados e 

selvagens. Os primeiros seriam o conjunto de países com boas condições econômicas e o 

outro seria o grupo em situação de pobreza e dependência econômica. Mais adiante, as nações 

consideradas “selvagens” passaram a ser designadas como aquelas subdesenvolvidas, e mais 

adiante, em vias de desenvolvimento ou emergentes (DAWBOR, 1995, p. 2-3). 

Do ponto de vista acadêmico, o artigo de Paul Rosenstein-Rodan sobre a 



29 

 

 

 

industrialização da Europa Oriental e Meridional é apontado como a reflexão inaugural da 

moderna teoria do desenvolvimento (SACHS, 2005), seguido de uma profusão de livros e 

outras produções que impulsionaram a difusão deste tema. No campo político, tomamos como 

ponto de partida para a nossa compreensão sobre desenvolvimento a segunda metade do 

século XX, quando o mundo passava por novas configurações na sua geopolítica, resultado da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e da alteração nas correlações de força e poder em 

âmbito global. De um lado, a supremacia dos Estados Unidos, que saiu potente do conflito e 

entrou no campo da disputa das nações europeias destruídas após o combate; do outro, a 

União Soviética, sua ex-aliada que almejava construir um caminho de independência; e ainda 

em outro campo, os países do chamado Terceiro Mundo, que eram objeto de cobiça.  

É no período subsequente à Segunda Guerra, quando começa a chamada Guerra Fria, 

que o debate sobre desenvolvimento, na perspectiva socioeconômica, vai aparecer de forma 

mais contundente. Estamos falando de uma época de grande ebulição acadêmica em torno 

dessa questão e da crescente preocupação governamental evidenciada com a criação, à época, 

do maior organismo mundial de países: a Organização das Nações Unidas (ONU). Criada em 

1945, tinha por objetivo unir forças em torno da paz mundial e promover o progresso 

econômico e social das nações.  

Também é desse período um dos grandes marcos políticos que caracterizou o início 

da chamada era do desenvolvimento econômico: o Plano Marshall, lançado em 1947, pelo 

presidente americano Harry Truman. A proposta visava apoiar e impulsionar a recuperação 

econômica da Europa, então devastada pelos conflitos bélicos (RIST, 2008, p. 69). Idealizada 

pelo secretário de Estado e general George Marshall, esta medida, na verdade, era uma 

estratégia dos EUA para conter movimentações políticas das nações outrora aliadas e 

bloquear o avanço do socialismo que ameaçava a superpotência americana. 

O Plano Marshall se definia como uma proposta de concessão de apoio aos países 

alinhados à política dos Estados Unidos, a chamada Europa Ocidental. Posteriormente, a 

ajuda foi estendida à América Latina e a outros países pobres do mundo através de um 

programa ambicioso que se tornou conhecido como Point Four. A ideia era oferecer 

benefícios e recursos tecnológicos por meio de cooperação técnica e capital para que os países 

pobres pudessem desenvolver, sobretudo, a agricultura e suas indústrias. No documento que 

apresentava a proposta, o governo fez questão de ressaltar que o programa não visava 

exploração econômica, pois tinha como base uma relação justa. Além disso, exaltava a 
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democracia e o papel que os Estados Unidos esperavam ter na criação de condições de 

liberdade e felicidade para toda a humanidade. “Somente a democracia pode criar a energia 

para agitar os povos do mundo à ação triunfante, não só contra o seu opressor, mas também 

contra os inimigos – fome, miséria e desespero” (RIST, 2008, p. 71-72, tradução nossa). Rist 

ressaltava o caráter evasivo da proposta e não visualizava nada de extraordinário no programa 

dito tão ousado, a não ser uma lista de boas intenções e de mobilização de recursos.  

O lançamento do chamado Point Four também marca a emergência do termo 

“subdesenvolvimento” num texto de grande circulação. A palavra “desenvolvimento” já era 

usada no contexto socioeconômico há bastante tempo, porém, o uso do primeiro termo trouxe 

simbolicamente a mudança no olhar do Estado para essas questões (RIST, 2008, p. 72). De 

acordo com esse autor, o binômio Desenvolvimento/Subdesenvolvimento vai constar, 

inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e seu uso vai ocasionar uma 

inflexão radical na forma do mundo pensar as relações que até então se estabeleciam como 

colonizado/colonizador para expressar o nível de progresso e subordinação dos Estados.  

A concepção de subdesenvolvimento não significava um fenômeno oposto ao 

desenvolvimento, mas denotava algo incompleto ou ainda embrionário. Rist (2008, p. 73) 

arrisca dizer que essa maneira de dividir o mundo interessava, sobremaneira, aos norte-

americanos, uma vez que no afã de “promover o desenvolvimento” se justificava e legitimava 

a ofensiva internacional para fortalecer sua hegemonia e implantar um novo modelo de 

imperialismo.  

É nessa conjuntura que vai emergir a Teoria da Modernização ou Teoria Rostow, 

batizada com o nome do seu ideólogo, Walt Whitman Rostow, considerado um dos principais 

intelectuais das teses sobre desenvolvimento à época. A Teoria da Modernização defendia 

uma visão linear pela qual as sociedades passavam pelos mesmos estágios de 

desenvolvimento e, por isso, as nações menos desenvolvidas deveriam copiar os modelos 

daquelas mais prósperas, ideia que recebeu críticas. 

Segundo Pereira (2011), o próprio subdesenvolvimento da América Latina era 

justificado conforme a linha da Teoria de Rostow, no entanto, faltava um arcabouço teórico 

convincente de que a alternativa era a industrialização para superar de forma mais rápida os 

tais estágios de desenvolvimento. A necessidade de estruturação de um pensamento sobre a 

região vai ganhando forças e desencadeia a formação da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), a partir da deliberação da Organização das Nações Unidas.  
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A CEPAL foi fundada justamente em 1948 com a missão de contribuir para o 

desenvolvimento desse coletivo de países7, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção 

e reforçar as relações econômicas entre eles e as outras nações do mundo. Mas, ainda segundo 

Pereira (2011), o órgão nasce num ambiente de insatisfação dos países da América Latina por 

terem sido deixados à margem do Plano Marshall, inclusão que só ocorreu tempos depois 

através do já referido Point Four. 

Sob a liderança do argentino Raúl Prebish, nos seus primeiros dez anos, a Cepal 

dedicou-se a interpretar e formular conhecimento sobre as bases da economia latino-

americana. Mas para além dessa tarefa, ajudou a conformar o próprio conceito de América 

Latina que, segundo Pedrão (1988), ainda não se constituía referência desse coletivo regional. 

Dentre as principais teses da Cepal, destacam-se a crítica ao desequilíbrio econômico do 

centro-periferia, países desenvolvidos versus subdesenvolvidos, face à chamada divisão 

internacional do trabalho; as relações de trocas desiguais nos processos produtivos, nas quais 

a periferia ficava prejudicada em razão da limitação técnica; e a defesa do modelo de 

substituição das importações, no qual pregava a necessidade de fomentar o mercado 

consumidor interno para ampliar a industrialização (PEREIRA, 2011). 

O autor não omitiu as críticas ao modelo da Cepal, mas ressaltou a sua importância 

na construção de um pensamento sobre a região livre das amarras das correntes então 

hegemônicas. Para ele, o organismo se configurou como uma ferramenta de análise para a 

compreensão dos problemas estruturantes desse continente, mas também semeou as bases 

para a elaboração de um autêntico pensamento sobre ela, pelo menos até os anos 1960, 

quando foi tragada pelos regimes ditatoriais que se sucederam na região.  

Considerado um dos intelectuais mais envolvidos no processo de construção da 

Cepal e um dos seus principais teóricos, o brasileiro Celso Furtado teve um papel expressivo 

na formação e evolução do pensamento social brasileiro. O pesquisador mergulhou 

profundamente na elaboração do método histórico-estrutural para compreender as questões 

subjacentes ao processo de subdesenvolvimento e as limitações que impediam o crescimento 

das nações consideradas periféricas. Furtado é autor de livros considerados referência, nos 

quais aborda essa problemática e a importância de entender o contexto em que o 

subdesenvolvimento acontece, sustentando a ideia de que este não é uma etapa do sistema 

evolutivo, mas um processo com suas próprias particularidades.  

                                                 
7 Em 27 de julho de 1984, com base na resolução 1984/67, a CEPAL passou a abranger também o Caribe. 
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Celso Furtado aprimorou a concepção de subdesenvolvimento recortando a questão 

nacional em seus estudos. Nas suas análises considerou as especificidades locais como 

condicionantes do processo de desenvolvimento, o que, de certa forma, impunha restrições ao 

alcance de um patamar ideal de progresso rostowniano. Desse entendimento decorre a 

percepção do subdesenvolvimento a partir de raízes estruturais, e não apenas como ausência 

de crescimento, escassez de capital ou aspectos isolados, como subscrevem os teóricos 

adeptos do universalismo.  

No bojo deste processo de impulsão do desenvolvimento, a partir da década de 1950, 

o Brasil também começa a passar por profundas alterações resultantes do então incipiente 

processo de industrialização. As intervenções realizadas pelo governo Juscelino Kubitschek 

(1956 - 1961) através do audacioso Plano de Metas que propôs um crescimento de 50 anos em 

5, contou com a participação da CEPAL na sua elaboração. Esse projeto consistia em tornar o 

Brasil um país desenvolvido e moderno. Para isso, seria preciso substituir as importações, 

acelerar a industrialização, aumentar os investimentos nacionais e internacionais, melhorar a 

infraestrutura do país. Uma marca desse movimento foi a instalação das primeiras empresas 

multinacionais em solo brasileiro, o que ocasionou um grande fluxo migratório do campo para 

a cidade motivado pela grande oferta de emprego. O também ousado plano da construção da 

nova capital federal foi uma obra deste período. A edificação de Brasília exprimia o símbolo 

máximo de um ideário nacionalista-modernizador que integrava o Brasil ao trazer para a sua 

região central, o seio do país, o núcleo do seu poder decisório.  

No ensejo desta conjuntura, destaca-se ainda o nascimento da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), projetada no âmbito do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) que tinha dentre as atribuições a construção de 

propostas para o progresso daquela região. Tratava-se de um ambicioso projeto para a 

diminuição das disparidades econômicas e sociais do Nordeste, que à época abrigava um terço 

da população brasileira e se encontrava muito distante em termos econômicos das outras 

regiões do país. Em 15 de dezembro de 1959 estava criada a SUDENE, por meio da lei 3.692, 

sob a liderança de um dos seus ideólogos, Celso Furtado. O paraibano comandou o órgão até 

1964, quando teve seus direitos cassados pelo Ato Institucional nº 1.   

Desde o início, as diretrizes da Sudene divergiam dos interesses do projeto 

conservador das elites, interessadas em manter a política hidráulica de combate à seca, em 

detrimento de um verdadeiro projeto de transformação social da região. O discurso 
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determinista ambiental, que tratava o subdesenvolvimento regional como um problema 

inexorável, os trágicos relatos sobre a seca nos jornais, na literatura e nas artes, contribuíram 

para produzir uma representação de Nordeste, em especial do semiárido, que justificava o 

envio de grandes somatórias de recursos para a região8. A “indústria da seca” era alimentada 

pela construção fatalista, que, por mobilizar a opinião pública, também ajudava a angariar 

recursos para obras faraônicas, quase sempre alvo dos desvios de corrupção. Com o 

afastamento de Furtado, que defendia, dentre outras coisas, o fortalecimento da produção 

agrícola e o aumento da renda das famílias, a SUDENE acabou desviando-se de seus 

principais objetivos, sendo denunciada por uma série de irregularidades que culminaram na 

sua extinção, anos mais tarde. O órgão foi recriado anos depois, no dia 07 de janeiro de 2007, 

durante o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

A criação de equipamentos como a SUDENE, em meados da década do século XX, 

só foi possível porque, segundo José Antonio de Paula (2013), o pensamento econômico já 

estava mais sensível para admitir a existência de realidades díspares, do subdesenvolvimento 

e da necessidade de novos elementos para a compreensão desse fenômeno. Outro ponto de 

inflexão apontado pelo estudioso foi a entrada em cena de sujeitos políticos advindos das mais 

diversas esferas da sociedade, cujas bandeiras de luta tinham como perspectiva reformas de 

base. Neste quesito, ressaltamos os movimentos em defesa de políticas públicas para o 

semiárido, sobre os quais abordaremos mais adiante. 

Diante da conjuntura em que se produziu e dos resultados insatisfatórios, o 

desenvolvimento ganhou contornos ainda mais nítidos de um processo complexo e 

contraditório, criticado por alguns especialistas e apelidado de “modernização conservadora”. 

Foi assim denominado porque se configurou como um modelo caracterizado pela 

incorporação de novas tecnologias de aumento da produção, pelo incremento na economia, 

mas, paradoxalmente, pela manutenção das estruturas de dominação e aprofundamento das 

desigualdades sociais, sobretudo, no campo. O modelo de desenvolvimento até então vigente 

mostrava-se essencialmente econômico, desprestigiando qualquer outra vertente ou dimensão 

que não tivesse como horizonte a renda e o lucro.  

 

                                                 
8 Para um debate mais aprofundado sobre esse assunto, recomendamos: GOMES, Alfredo. O Imaginário social 

da seca: suas implicações para a mudança social. Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 1998; 

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 4ª ed. Recife, Ed. 

Massangana, 2009. 



34 

 

 

 

1.2 A utopia da sustentabilidade ou uma alternativa viável? 

 

Até os anos 1960, o debate internacional sobre desenvolvimento ainda se voltava, 

majoritariamente, ao fator econômico, sendo consideradas desenvolvidas aquelas nações que 

haviam alcançado progresso em virtude da industrialização (VEIGA, 2005). É tanto que neste 

período foi lançada, pela ONU, a Primeira Década das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, cujo propósito era alavancar a economia dos países e gerar emprego. 

Dentro desse panorama, tem-se a criação, em 1965, do PNUD (Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento) que hoje atua em mais de 170 países e foi responsável pela 

elaboração do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, na década de 1990 – mecanismo 

que alterou profundamente a avaliação do desenvolvimento em todo o planeta. Em 1971, foi 

lançada a Segunda Década do Desenvolvimento, cujo foco não se restringia à vertente 

econômica, mas também na criação de estratégias de geração de emprego e ampliação do 

acesso à educação e à saúde para tentar diminuir as diferenças entre desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. 

Ainda que fossem tomadas diversas providências, os resultados não foram muito 

animadores. Em paralelo, começaram a florescer ideias sobre desenvolvimento com enfoque 

na questão ambiental. Esse momento foi possibilitado/fortalecido pelo avanço considerável 

nos estudos sobre a biosfera e os efeitos da destruição ambiental, que viriam a ser reforçados 

com uma série de acontecimentos que traziam a preocupação com as gerações futuras. 

 

A transição para um novo paradigma de desenvolvimento e os seus desafios 

são acompanhados de inovações no terreno das ideias e nas consciências das 

sociedades, incluindo a formulação de novas propostas de desenvolvimento. 

Aparentemente, o primeiro grande impacto nas consciências se dá no final 

da década de 60 e início dos anos 70 como resultado do efeito combinado da 

crise do petróleo com a publicação do primeiro relatório do Clube de Roma 

(BUARQUE, 2008, p. 57). 

 

O relatório “Limites do Crescimento”, datado de 1972, por exemplo, teve uma 

grande repercussão à época por prever um cenário apocalíptico, com base num estudo 

aprofundado sobre o tema, até então pouco explorado, e revelando a necessidade de uma 

mudança radical na relação ser humano versus natureza. O documento sugeria medidas 

radicais no uso dos recursos naturais como prevenção a um iminente colapso, dado o índice 

de destruição das fontes naturais, o que causou embates e as mais diversas reações dos países 
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em desenvolvimento. Por ter sido financiado por gigantes do setor empresarial, esse 

documento também foi alvo de críticas e desconfianças, inclusive, de insinuações de que por 

trás dele haveria interesses capitalistas escamoteados. Ainda assim, serviu de alerta e subsídio 

para os importantes debates que viriam a seguir. 

A primeira reunião internacional que trouxe à tona essa discussão de forma mais 

expressiva foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, promovida pela 

ONU, em Estocolmo (Suécia), em 1972, motivada pela preocupação global com os riscos 

ambientais acentuados pelo consumo predatório da natureza. Esse evento se tornou um marco 

histórico e desencadeou, ainda no corrente ano, a criação do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA).  

Mas é preciso assinalar que o assunto, porém, nunca foi algo consensual, o que ficou 

claro justamente no período da Conferência onde se destacavam dois tipos radicais de 

pensamento: um que minimizava a preocupação com o meio ambiente afirmando que este não 

podia ser inibidor do crescimento; e a outra visão que acreditava na destruição da humanidade 

caso o crescimento econômico não fosse estagnado. Combater a pobreza sem destruir o meio 

ambiente, eis um grande dilema. 

A Conferência de Estocolmo lançou as bases do que viria a ser a concepção de 

desenvolvimento sustentável anos depois. Naquela ocasião, o ambientalista canadense 

Maurice Strong propôs a adoção de um caminho para equacionar o crescimento econômico 

com uma relação mais sustentável para a vida na terra. Na presidência da Conferência, ele 

lançou o termo Ecodesenvolvimento, inspirado nas ideias de Paul Ehrlich e outros estudiosos 

que chamavam a atenção sobre a degradação ambiental e a finitude dos recursos naturais, 

como uma proposta a ser construída na direção de um novo modelo possível.  

A concepção de ecodesenvolvimento teve seus princípios formulados e amplamente 

disseminados pelo economista francês Ignacy Sachs, que desenvolveu um vasto arcabouço 

teórico sobre o assunto. Mas, essencialmente, o fundamento do ecodesenvolvimento se baseia 

na gestão e uso dos recursos naturais para satisfazer as necessidades das gerações atuais e 

futuras, sem esquecer o forte componente cultural implícito no processo. Neste sentido, o 

pesquisador estabeleceu como dimensões da sustentabilidade: 

 

1) Social: baseia-se na equidade e numa melhor distribuição de condições de vida ao 

conjunto da sociedade, reduzindo a distância entre ricos e pobres; 
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2) Econômico: prima por melhor alocução e eficiência da gestão dos recursos, tendo 

como horizonte maiores ganhos macrossociais do que os lucros empresariais; 

3) Ecológico: defende o uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas, sem 

prejuízos à sustentabilidade, ao tempo em que restringe o consumo dos recursos 

esgotáveis ou que causem prejuízos ambientais, ou ainda propondo a substituição 

destes por produtos renováveis e inofensivos; limitação dos países ricos do consumo 

material; investimento e pesquisa nas chamadas tecnologias limpas; 

4) Espacial: volta-se para a necessidade de melhor equilíbrio na ocupação humana do 

território, em âmbito rural ou urbano, e do espaço das atividades econômicas; 

5) Cultural: considera as especificidades locais e as raízes endógenas nos processos de 

modernização e integração da produção rural. 

 

Posteriormente, em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, cuja atribuição principal era elaborar estratégias para subsidiar os países e 

estimular a cooperação internacional na construção de uma agenda comum para preservação 

do meio ambiente e desenvolvimento. Depois de uma série de conferências, debates e 

audiências públicas em diversos países, diálogos com especialistas, a articulação resultou na 

formulação de um importante documento denominado “Nosso Futuro Comum”, apresentado 

em 1987. O texto também ficou conhecido como Relatório Brundtland, em referência à 

primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, indicada pela ONU para chefiar a 

missão que deveria se debruçar na criação de propostas mundiais para o desenvolvimento com 

o olhar sobre o meio ambiente (LAYRARGUES, 1998, p. 147). 

 

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação 

no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação 

do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 

reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 

aspirações humanas (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, p. 49). 

 

É a partir desse relatório que, no lugar de ecodesenvolvimento, vai aparecer pela 

primeira vez o conceito de “desenvolvimento sustentável”, que apesar de guardarem 

semelhanças, alguns estudiosos discordam que trate de sinônimos. Layrargues, por exemplo, 

avalia que não apenas há diferentes estratégias quando se trata de caminhos para atingir a 

sustentabilidade, mas também há opções ideológicas que as separam (1998, p. 148). Para ele, 
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isso está evidente, sobretudo, quando se trata da questão da justiça social aplicada ao 

consumo, pois isso implicaria num nivelamento do padrão de consumo entre os países de 

“primeiro e terceiro mundo”. O estudioso também critica o que chama de acobertamento do 

consumo desenfreado dos países desenvolvidos, responsável por grandes danos ambientais, e 

diz não encontrar uma posição mais firme no relatório no sentido de frear os efeitos danosos 

ao meio ambiente. O conceito de desenvolvimento sustentável tem na sua essência a busca de 

novas formas de lidar com os desafios impostos nesta conjuntura, Buarque reforça que: 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável resulta do amadurecimento das 

consciências e do conhecimento dos problemas sociais e ambientais e das 

disputas diplomáticas, mas também de várias formulações acadêmicas e 

técnicas que surgem durante as três últimas décadas com críticas ao 

economicismo e defesa do respeito ao meio ambiente e às culturas 

(BUARQUE, 2008, p. 58). 

 

Buarque avalia ainda que a chamada globalização dos problemas ensejou uma 

espécie de solidariedade entre os povos, levando-se em consideração que “a explosão da 

pobreza e da desigualdade atravessa as fronteiras e ameaça a estabilidade das regiões e dos 

países ricos” (2008, p. 60).  

Apesar de ser considerado um avanço para a época, o relatório Bruntland foi alvo de 

críticas por sugerir propostas percebidas como conflitantes, como recomendar a continuidade 

do crescimento econômico como forma de combater a pobreza, vista como endêmica. Ao 

combater essa medida, especialistas argumentavam que a pobreza tenderia a ser mais 

acentuada e os recursos ambientais continuariam a ser exauridos se não fossem criadas 

tecnologias de produção menos impactantes na matriz energética, sem uma mudança radical 

na cultura e nos padrões de consumo vigentes. Mas a análise principal era que, na proposta, o 

desenvolvimento sustentável se apresentava como um projeto ecológico de caráter neoliberal, 

por não atacar os pontos nevrálgicos do processo, ou seja, por não responsabilizar o mercado 

e seu modelo convencional (LAYRARGUES, 2016).  

Mesmo com tais ressalvas, todo esse debate abrirá caminho para a ampliação do 

conceito de desenvolvimento como um processo pluridimensional. É em virtude dele que o 

conceito vai passar a abranger questões de âmbito econômico, social, político e cultural. 

Dentre os fatores que impulsionaram esse movimento pode ser ressaltada a constatação de que 

mesmo os países que alcançaram razoável desenvolvimento no viés econômico tiveram 

grandes prejuízos ambientais. Realidade reveladora de que o crescimento econômico, situado 
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em um cenário de degradação da natureza, pobreza e desigualdade não se configura como 

desenvolvimento, por isso, esse conceito precisaria passar por uma revisão. É o que James 

Migdley (Apud KLIKSBERG, 2002, p. 114) aponta como “desenvolvimento distorcido”, isto 

é, o crescimento que não vem acompanhado por mais acesso à saúde, educação, serviços 

públicos e outros elementos consagradores de bem estar social. 

Com a introdução do debate ambiental, definir desenvolvimento passou a incluir o 

compromisso com o presente e o futuro das gerações vindouras. Por conseguinte, o 

crescimento econômico passou a ser visto como um meio para se alcançar o desenvolvimento 

e não como um fim em si mesmo. “O objetivo central passa a ser a satisfação das 

necessidades humanas fundamentais, que não devem, no entanto, ser identificadas por estudos 

tecnocráticos e sim autodefinidas pelas sociedades humanas, num processo democrático” 

(SACHS, 2005, p. 154). 

Dando continuidade a esse debate, um importante acontecimento realizado no Brasil 

foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ou RIO-92.  

Ao pleitear a realização do megaevento, o país buscava galgar uma posição de destaque e 

maior credibilidade junto aos países desenvolvidos, atuação que culminou na liderança do 

debate junto aos países considerados menos desenvolvidos. O encontro teve a presença de 105 

chefes de estado e delegações de 180 nações, feito histórico sobre o tema para alinhar as 

questões de desenvolvimento com meio ambiente. Do evento, saíram marcos importantes 

como: Declaração do Rio, Agenda 21, Convenção da Biodiversidade; Convenção da 

Desertificação; Convenção das Mudanças Climáticas, Declaração de princípios sobre 

florestas, da Carta da Terra, além de documentos com uma série de recomendações para as 

décadas seguintes. 

Vale salientar que a pauta das regiões semiáridas, embora fosse motivo de 

preocupação, não constava da agenda de Rio 92, cujo foco eram as mudanças climáticas e a 

região Amazônica (SEMIÁRIDO, 2010). No entanto, os esforços da sociedade civil e do 

Governo do Ceará resultaram na realização da ICID - Conferência Internacional sobre 

Impactos de Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas, da 

qual saiu um conjunto de recomendações para o senado brasileiro e para a própria RIO 929, 

atividade mundial que consagrou o início do debate sobre o tema do Desenvolvimento 

                                                 
9 Durante a ICID foi apresentado o trabalho de pesquisa “Manejo de Águas superficiais para a pequena 

agricultura do tr6pico semi-árido do Nordeste brasileiro”, que apresentava uma experiência de manejo da água 

de açudes em áreas rurais em Pintadas (COURCIER, R., SABOURIN, E, 1992).  
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Sustentável. Como resultado dos debates intensificados durante a Rio 92 e do Relatório Nosso 

Futuro Comum, após dois anos, o Governo Federal lançou o Projeto Áridas: uma proposta de 

desenvolvimento sustentável para o Nordeste. 

Para Sachs (1993), os resultados do evento não se evidenciaram na dimensão da sua 

expectativa dado o esvaziamento de conteúdo em função de negociação de textos e outros 

acontecimentos que levou alguns críticos a considerar o evento apenas um exercício de 

retórica. Para o pesquisador, o documento mais abrangente saído da Conferência foi a Agenda 

21, considerado por alguns analistas com pouca chance de ter sua implementação bem 

sucedida, pelo conjunto de estratégias de locais de transição para o desenvolvimento 

sustentável e cujo avanço requeria um grande nível de mobilização social. 

É importante ressaltar que a pauta ambiental foi tendo cada vez mais evidência, 

tornando-se um elemento aglutinador de um conjunto de organizações que emergiram no 

semiárido brasileiro e depois vieram a constituir a Articulação do Semiárido Brasileiro, a 

exemplo do Movimento de Organização Comunitária (MOC) e do Instituto Regional de 

Pequena Propriedade Apropriada (IRPAA), coletivos de expressão nacional que defendem um 

modelo de desenvolvimento pautado na convivência com o semiárido. O próprio Centro 

Comunitário de Serviços de Pintadas, entidade que deu origem à Rede Pintadas, é 

reconhecido como uma das organizações pioneiras na defesa de outro paradigma ambiental, 

tendo sido uma das primeiras instituições do Nordeste a iniciar a construção de cisternas de 

placas10.  

No ano de 1993, uma grande seca atingiu o Nordeste, mais uma vez o movimento em 

defesa da região ganhou evidência em âmbito nacional. Diversas agendas foram realizadas, a 

exemplo da realização do Fórum Nordeste de Entidades Civis. Com a participação de mais de 

trezentas organizações sociais, foi elaborado um importante documento – “Propostas da 

Sociedade Civil para o Semiárido” (FAVERO, 2002) –, no qual constavam cobranças de 

                                                 
10 Considerada uma espécie de tecnologia social por ter sido desenvolvida no meio social e ser factível de 

replicabilidade, as Cisternas de placas são reservatórios de água para consumo humano ou produção de 

alimentos muito comuns na região semiárida que impedem que a água evapore com facilidade. Geralmente são 

feitas de cimento e contam com um sistema de captação, através de calhas, para guardar a água das chuvas que 

escorrem pelos telhados das casas. As cisternas possuem um grande valor simbólico para a população que sofre 

constantemente com as estiagens, pois representam liberdade, autonomia e empoderamento dos sujeitos do 

campo. No Brasil, a Articulação do Semiárido Brasileiro protagonizou a campanha P1MC – Programa Um 

Milhão de Cisternas, que contou com inúmeros apoiadores ao longo dos anos. Em função do pioneirismo na 

efetivação de cobertura hídrica com cisternas no Nordeste, Pintadas inspirou e foi sede do lançamento do 

programa de governo Água Para Todos na Bahia, pelo então postulante ao executivo estadual, Jaques Wagner 

(PT). Com a vitória do candidato, o projeto entrou em vigor em agosto de 2007. Em 2011, o programa ganhou 

dimensão nacional tendo sido incorporado, em 2011, pela gestão da presidenta Dilma Rousseff.  
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ações para combater a pobreza e para a adoção de políticas públicas estruturantes para o 

semiárido com base no paradigma da convivência, bem como a participação da sociedade 

civil na elaboração das propostas.  

Embora os governos tenham implementado ações nas linhas debatidas, não houve 

mudanças significativas no desenvolvimento da região, o que levou as organizações sociais a 

organizarem, em 1999, um Fórum Paralelo à 3ª Conferência das Partes das Nações Unidas 

da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca, de onde extraíram a Declaração do 

Semi-árido Brasileiro. Este momento marca também a consolidação da Articulação do 

Semiárido Brasileiro11. Sem dúvida, a Declaração pode ser considerada um divisor de águas 

de todo esse processo de luta, pois, além de pautar ações específicas no que se refere ao seu 

principal problema que é o acesso à água, denota uma compreensão de que o desenvolvimento 

precisa ser holístico, plural, integrado. Podemos notar esse entendimento a partir dos 

princípios elencados pelo documento no qual estão presentes questões que revelam a 

preocupação de empoderar mulheres e jovens, valorizar conhecimentos tradicionais, organizar 

as pessoas para a intervenção qualificada nos processos, dentre outros. Neste sentido, o 

paradigma da convivência inaugura um discurso sobre a região, “imprimindo-lhe novas 

significações simbólicas, apesar dos desafios que ainda se impõem em decorrência do modelo 

hegemônico de desenvolvimento vigente” (SANTOS, 2012). 

Duas décadas após a ECO92, o Brasil voltou a liderar o evento mundial sobre meio 

ambiente em 2012, a Rio+20, que tinha entre seus objetivos: renovar o compromisso político 

sobre o meio ambiente; avaliar os compromissos assumidos e a sua execução; e discutir os 

novos desafios. Se, naquela ocasião, o país teve um importante papel de protagonista para 

pautar o debate ambiental em nível internacional e almejava o reconhecimento dos novos 

países na estrutura da governança global, desta vez destacou sua liderança para inserir na 

agenda o tema da mudança climática e a erradicação da pobreza como elemento indispensável 

ao desenvolvimento sustentável (DALAQUA/NEVES, 2012, p. 26).  

Durante a Conferência, a partir da construção de espaços alternativos de debates, o 

Programa Cidades e Governos Locais Unidos (CGL) buscou ganhar forças para legitimar a 

cultura como quarto pilar da sustentabilidade a partir da contemplação dos elementos culturais 

dos povos nas estratégias de desenvolvimento dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. A ideia era reconhecer a importância da diversidade, da criatividade e das 

                                                 
11 A Articulação do Semiárido Brasileiro está presente através de organizações, fóruns e redes em 10 estados 

(MG, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA). 
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dimensões simbólicas na agenda global, que seria ratificada em 2015 até 2030, incorporando 

os pressupostos da agenda 21 da Cultura (2004) e do documento “Cultura, o quarto pilar do 

desenvolvimento sustentável” (2010). 

 

1.3 O ser humano no centro do desenvolvimento 

 

Em paralelo ao crescimento da perspectiva ecológica, outras vozes começaram a ser 

ouvidas na proposta de construir novos olhares sobre o desenvolvimento. Em 1990, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apostou numa nova direção 

ao privilegiar o desenvolvimento humano e não o crescimento econômico como prioritário.  

Esta mudança de rota aconteceu sob a liderança do paquistanês Mahbub ul-Haq e a partir da 

sensibilidade do economista Amartya Sen, que defenderam a necessidade de romper com as 

barreiras das privações humanas e a criação de oportunidades sociais para todas as pessoas. 

Com isso, eles fizeram o mundo passar a olhar para si através do enfoque do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que considera indicadores como saúde, educação e renda 

componentes essenciais para uma vida digna. Datado de 1990, o lançamento do primeiro 

Relatório do Desenvolvimento Humano (RDHs), um caderno lançado anualmente até hoje, 

com análises dos principais temas que desafiam a humanidade e sugestões de caminhos a 

serem seguidos na busca de soluções. 

A sentença “As pessoas são a verdadeira riqueza de uma nação”, presente no 

Relatório de Desenvolvimento, exprimia a máxima do seu objetivo, que era colocar o ser 

humano no centro das análises. Nesta ótica, a questão desenvolvimento passa a ter um olhar 

mais sensível para as necessidades humanas, diferente da trajetória que se vinha trilhando. Por 

este novo olhar, “o desenvolvimento humano é um processo de alargamento de escolhas. E 

essas opções permitem às pessoas uma vida longa e saudável, ter educação e um padrão de 

vida digno. Outras escolhas incluem liberdade política, direitos humanos garantidos e auto-

estima (RDH, 1990, p. 10). 

Considerado um divisor de águas pela abordagem proposta, Sen (RDH, 2010, p. 10) 

avalia que o primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano provocou mudanças profundas 

na maneira com que os agentes formuladores passaram a elaborar as políticas públicas, bem 

como no olhar da sociedade para o significado do progresso social. Ouvindo-se as vozes 

descontentes com o olhar restrito do pensamento tradicional do desenvolvimento, propunha-se 
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desde ali uma amplitude das informações e análises sobre os diversos aspectos da vida 

humana. Sen também revela as dificuldades de lidar do ponto de vista analítico com uma 

proposta que veio para contrapor um conjunto de análises simples, que é o caso do PIB, por 

algo mais complexo, que necessitava ser adaptado.  

Se para os dias atuais trata-se de algo natural, para aquela época foi bastante 

inovador colocar as pessoas no centro do processo de desenvolvimento, na perspectiva de 

desfrutar uma vida melhor. Desde o lançamento do IDH, outros índices foram incluídos em 

decorrência da incorporação de novas agendas, debates e desafios da nova cena 

contemporânea. São eles: o Índice de Pobreza Humana (IPH), o Índice de Desenvolvimento 

ajustado ao Gênero (IDG) e a medida de participação segundo o gênero (MPG). Algumas 

propostas de indicadores não tiveram o mesmo sucesso (exemplos do Índice de Liberdade 

Humana (ILH), formulado em 1991, e do Índice de Liberdade Política (ILP), datado de 1992) 

em função da complexidade de captar determinados aspectos. 

O trabalho do economista e filósofo indiano Amartya Sen foi fundamental nesta 

perspectiva. Ele destaca a promoção da liberdade como elemento fundamental desse processo 

e recusa a ideia restritiva de desenvolvimento que tem como unidade de medida o Produto 

Interno Bruto. Para o autor, o principal objetivo do desenvolvimento deve ser a melhoria das 

condições de vida das pessoas e a eliminação da privação das liberdades, dando aos 

indivíduos a condição de agentes de mudança e não apenas o lugar de receptores passivos. 

Como afirma, “os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos 

outros. Não precisam ser vistos, sobretudo, como beneficiários passivos de engenhosos 

programas de desenvolvimento” (SEN, 2000, p. 26). 

A liberdade do qual Amartya Sen trata deve contemplar as oportunidades 

econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança 

protetora. Por esta ótica, a liberdade tomada em sua dimensão ampla deve ser o aspecto 

central, que coloca o indivíduo como timoneiro do seu destino, mas apoiado pelo Estado e a 

sociedade, que devem ter papéis essenciais a cumprir nessa tarefa. 

Quando aborda as liberdades políticas, o autor refere-se ao direito dos cidadãos de 

escolher livremente seus governantes, de dialogar, fiscalizar, criticar e ter liberdade de 

expressão e imprensa livre. No que concerne às facilidades econômicas, ele faz referência às 

oportunidades de contar com recurso suficiente para as transações mercantis (compra, venda, 

troca). Sobre ter oportunidades sociais, entende-se o acesso à saúde, educação, cultura e 
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outros elementos que garantam aos indivíduos a possibilidade de desfrutar de outras 

atividades da vida social sem nenhum tipo de barreira, como o analfabetismo. Já as garantias 

de transparência envolvem os instrumentos inibidores de corrupção. Por fim, segurança 

protetora tem a ver com a seguridade social e a garantia das condições mínimas de 

sobrevivência, a exemplo da proteção contra a fome e a ação em casos de emergência.  

Amartya Sen também se opõe ao desenvolvimento com viés limitado aos avanços 

tecnológicos e assevera que as liberdades as quais os indivíduos desfrutam contribuem para o 

crescimento pleno. Segundo ele, as liberdades se relacionam com o acesso aos direitos sociais 

básicos, estes que geram um ciclo que vai contribuindo para a conquista de outros. O autor 

exemplifica sua defesa mostrando que ter acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos, 

por exemplo, colabora para que os cidadãos possam ter mais condições de participação efetiva 

na vida política, possam opinar e participar das decisões que afetam a sua vida, e assim 

sucessivamente. As liberdades são o fim e o meio do desenvolvimento, ou seja, seu início e 

seu ponto final.  

 

O desenvolvimento humano é a ampliação das liberdades das pessoas para 

que tenham vidas longas, saudáveis e criativas, para que antecipem outras 

metas que tenham razões para valorizar e para que se envolvam activamente 

na definição equitativa e sustentável do desenvolvimento num planeta 

partilhado. As pessoas são, ao mesmo tempo, os beneficiários e os 

impulsores do desenvolvimento humano, tanto individualmente como em 

grupos (RDH, 2010, p. 2). 

 

A introdução da perspectiva humana trazida pelo Relatório do PNUD, em 1990, e o 

olhar mais abrangente sobre o desenvolvimento também abre caminhos para as questões 

locais. Estamos tratando de um período de plena contestação política e social sobre os efeitos 

da globalização. Milani (2003, p. 9) aponta as denúncias e manifestos produzidos pelos 

grupos contestatórios que têm como expressão o Fórum Social Mundial. Nesse contexto, 

novos temas como descentralização, governança local, participação e capital social surgem 

como elementos importantes aos modelos de desenvolvimento, que não podem ter a pretensão 

de serem universais, haja vista as necessidades de cada contexto e respostas específicas às 

demandas. O pesquisador ressalta que a introdução de novos temas “põe em relevo o local 

como escala de análise em detrimento do nacional”, mas que isso também pode ocasionar 

riscos como o caso de tentar estabelecer estratégias de desenvolvimento que se considere não 

ter relação com o campo macro. Para ele, o desenvolvimento precisa estar integrado ao 
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mercado, mas “o desenvolvimento local é também fruto de relações de conflito, competição, 

cooperação e reciprocidade entre atores, interesses e projetos de natureza social, política e 

cultural” (p. 2). 

A análise do autor coaduna com os pressupostos lembrados por Paula (2008, p. 7), ao 

enfatizar a influência do impacto das relações e dos atores sociais no processo de 

desenvolvimento local, da participação destes sujeitos e da mobilização das energias: 

 

O desenvolvimento não é um resultado automático do crescimento 

econômico, é o resultado das relações humanas, do desejo e da vontade das 

pessoas de alcançarem uma melhor qualidade de vida para todos. O 

desenvolvimento depende da adesão das pessoas, da decisão de se colocarem 

como sujeitos sociais. Portanto, a qualidade do desenvolvimento depende da 

qualidade das pessoas, ou seja, do capital humano.  

 

Neste sentido, o aspecto endógeno aparece com força nos debates sobre 

desenvolvimento, como corrobora para essa análise o Relatório de Desenvolvimento (2010): 

 

O desenvolvimento humano não tem a ver apenas com saúde, educação e 

rendimento – também tem a ver com o envolvimento ativo das pessoas na 

definição do desenvolvimento, da equidade e da sustentabilidade, aspectos 

intrínsecos da liberdade de que desfrutam para conduzirem as vidas que têm 

motivos para valorizar (RDH, 2010, p. 6). 

 

Os Relatórios de Desenvolvimento Humano evidenciaram que mesmo países com 

PIB menores podem apresentar índices mais elevados no que se refere ao IDH. As pesquisas 

indicaram que não há relação automática entre crescimento econômico e avanços na saúde e 

educação, o que desmonta a tese de que país rico é, por consequência, desenvolvido. Isso não 

significa desconsiderar a importância do fator rendimento para garantir às pessoas o poder de 

alargar as suas escolhas e decisões sobre a sua vida, bem como a satisfação das suas 

necessidades básicas (RDH, 2010, p. 5). A cada ano, desde 1990, o PNUD apresenta o 

relatório do Desenvolvimento Humano, cumprindo a importante tarefa de colocar na agenda 

pública uma diversidade de debates com temas de interesse social. Além disso, apresenta o 

panorama dos avanços e retrocessos no mundo.  

Quando se trata do desenvolvimento local, o tema do capital social é bastante 

explorado. Milani (2003), com base em diversos autores, realça que os fatores sociais, 

políticos e econômicos também são determinantes. A partir de uma análise sobre a 

experiência do município de Pintadas, o pesquisador evidencia a contribuição do capital 
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social, com suas práticas e expressões, para o processo de transformação social. Por capital 

social, ele atualiza uma ideia de Lyda Hanifan, de 1916, que traduz como um conjunto de 

elementos entre os quais podemos destacar a simpatia e as relações sociais. E tomando 

Bourdieu como referência, mostra que o capital social é um sistema de ajuda mútua que pode 

beneficiar indivíduos e a classe social.  

O aproveitamento do potencial do capital humano e social está no centro de uma 

crise que desmistifica o conceito de desenvolvimento tradicional. Neste sentido, o 

desenvolvimento é pensado a partir do equilíbrio entre a resolução dos problemas de ordem 

econômica e social na qual se defende o capital social e cultura como elementos chaves, uma 

vez que se relacionam com os aspectos simbólicos e que, portanto, não podem ser ignorados, 

mas sim explorados em favor (KLIKSBERG, 2001). 

O conceito de capital social é amplamente discutido por diversos autores como 

Robert Putnam, James Coleman, Kenneth Newton, Stephan Baas que definem a sua 

importância com os valores, vínculos sociais e grau de confiança estabelecidos pelos sujeitos 

e a coletividade que contribuem para laços de cooperação e reciprocidade. Para o primeiro, o 

capital social fortalece o tecido social atenuando os possíveis conflitos e tensões, e por sua 

vez contribuindo para o bem estar social; o segundo menciona a relação do capital social com 

o plano individual e coletivo, favorecendo a integração humana, a colaboração mútua e a 

manutenção da ordem pública; o terceiro trabalha o aspecto subjetivo e como o capital social 

tende a estabelecer relações mais saudáveis, como a cooperação e reciprocidade; já Baas 

aponta para a coesão social e solidariedade que ajudam a conformas redes coletivas e mais 

humanas e gerar equidade social (KLIKSBERG, 2001, p. 116-117). A partir desses autores, 

Kliksberg reforça o entrecruzamento da cultura em todas as dimensões do capital social, Ele 

afirma ainda que se forem criadas as condições, a cultura pode ser um componente de peso na 

consolidação do desenvolvimento, como se pode constatar em inúmeras iniciativas latino-

americanas. 

Em 1995, a Conferência Mundial de Desenvolvimento Social, considerada a primeira 

agenda de âmbito global a pautar e delinear um amplo compromisso dos estados nacionais em 

prol do desenvolvimento na perspectiva da centralidade do ser humano e com ênfase nas 

questões sociais, veio reforçar o viés social do desenvolvimento. O encontro possibilitou, 

ainda que tardiamente e com resultados questionáveis, a construção de compromissos de 

grande importância para os direitos humanos, que foi alicerçada em pelo menos três pilares: o 
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econômico, o social e o ambiental.  

Dentre os compromissos firmados em Copenhague, na Declaração final e no seu 

Programa de Ação, destacamos: a criação de um ambiente econômico, político, social e 

cultural como forma de alcançar o desenvolvimento social; a erradicação da pobreza como um 

imperativo ético; a criação das condições de trabalho para garantir às pessoas os meios para 

uma vida mais segura e sustentável; a promoção do incentivo à equidade de gênero, 

reconhecendo a necessidade de aumentar os níveis de participação das mulheres nas diversas 

esferas da vida; a promoção e proteção de todos os direitos humanos, garantindo o respeito à 

diversidade, à solidariedade, favorecendo a integração entre as pessoas; promoção de uma 

educação de qualidade para todos na perspectiva de corrigir distorções e reduzir 

desigualdades, promovendo as culturas como meio de favorecer o desenvolvimento; 

compromisso em apoiar o desenvolvimento dos países menos avançados; programas de 

ajustamento estruturais para garantir as políticas de desenvolvimento social; maior eficácia 

dos recursos aplicados ao desenvolvimento social; e o fortalecimento da cooperação 

internacional também nesta perspectiva (DECLARAÇÃO DINAMARCA, 1995). 

Essa Conferência teve uma importância histórica e simbólica não só pela amplitude, 

mas pela reafirmação de compromissos assumidos ainda que em debates de menor densidade, 

mas fundamentais para conformar uma nova abordagem do desenvolvimento na sua relação 

com os direitos humanos, inclusive, na questão de gênero. Durante a Conferência da ONU, 

chefes de estado fixaram oito objetivos para o desenvolvimento a serem perseguidos até o ano 

de 2015, alguns deles: 

 

• Erradicar a pobreza extrema e a fome. 

• Alcançar o ensino primário universal; 

• Alcançar a igualdade sexual e dar poder às mulheres. 

• Reduzir a mortalidade juvenil. 

• Melhorar a saúde materna. 

• Combater o HIV/AIDS, malária e outras doenças. 

• Garantir a sustentabilidade do ambiente. 

• Desenvolver uma parceria mundial para o desenvolvimento 

 

Para Rubim (2016), a implantação de uma série de políticas públicas sociais, pelo 
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governo do presidente Lula, contribuiu para superar a visão estritamente econômica do 

desenvolvimento fazendo com que a dimensão social começasse a ser incorporada no 

imaginário brasileiro. Em paralelo, ele chama a atenção aos ataques que essas políticas vêm 

sofrendo na atual conjuntura política do país, sob a liderança do presidente Michel Temer12. O 

pesquisador adverte que o papel da dimensão social não pode ser reduzido, ao lembrar de 

nações que utilizam como medida de desenvolvimento justamente os níveis de bem estar 

social alcançados. Na opinião dele, a qual temos concordância, 

 

[...] um país desenvolvimento não pode ser aquele que produz riqueza, mas 

mantém seu povo alijado dela, em condições de exclusão social. Sem que 

haja beneficiamento da população, por meio da inclusão e da implantação de 

direitos sociais, um país pode nunca ser afirmado como desenvolvido. 

RUBIM (2016) 

 

A afirmação do pesquisador tem relação direta com a cidadania e demonstra que o 

desenvolvimento não pode ser considerado pleno onde quer que se conviva com 

desigualdades sociais, ainda que seja um país abundante em riqueza. No entanto, essa não 

deixa de ser uma preocupação quando se relaciona ao Brasil atual, pois, em época de 

austeridade, a tendência do Estado é diminuir seu papel garantidor do bem estar social. 

Reforçando essa abordagem, é necessário compreendermos a dimensão política 

como elemento fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, o que ganha 

ainda mais destaque com a evidência que o desenvolvimento humano alcançou nas últimas 

décadas e da fragmentação do mundo globalizado. Neste sentido, a expansão dos 

instrumentos de democracia é primordial para garantir as liberdades das pessoas, conforme já 

debatido por Amartya Sen, como para que elas possam intervir melhor nos processos 

decisórios.  

 

A política é importante para o desenvolvimento humano porque as pessoas 

de toda a parte querem ser livres de determinar os seus destinos, de exprimir 

os seus pontos de vista e de participar nas decisões que moldam as suas 

vidas. Estas capacidades são tão importantes para o desenvolvimento 

                                                 
12 O vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência do Brasil após o impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff. Para Fernandes (2016), a ruptura institucional ocorrida no Brasil está alinhada a uma ofensiva 

internacional que vem acontecendo desde 2009 pelas potências hegemônicas, em particular pelos EUA, para 

desestruturar os governos de esquerda que vinham configurando um novo projeto de desenvolvimento regional. 

Na avaliação dele, faz parte da estratégia a exploração do mote da corrupção pelos grandes monopólios de 

comunicação com a finalidade de deslegitimar as lideranças políticas que capitanearam esse processo de 

mudança e formatando novos pólos de poder. 
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humano – para o aumento das opções das pessoas – como saber ler ou 

desfrutar de boa saúde (RDH, 2002, p. 1) 

 

O relatório do Desenvolvimento Humano, de 2002, da Organização das Nações 

Unidas já tratava especificamente deste tema, considerando-o crucial para configurar uma 

sociedade plena. O documento expressa que só os sistemas de governos responsáveis e que 

favorecem a participação na tomada de decisões podem promover o real desenvolvimento. 

Também defende que “a governança democrática pode desencadear um ciclo virtuoso de 

desenvolvimento – na medida em que a liberdade política dá poder às pessoas para exercer 

pressão a favor de políticas que aumentem as oportunidades sociais e políticas” (RDH, 2002, 

p. 3).  

É importante registrar que a Constituição de 1988 se configurou como um marco 

histórico neste sentido ao estabelecer mecanismos para promover e ampliar a participação na 

sociedade civil na esfera pública. Dessa forma, contribuiu para o alargamento do conceito de 

cidadania e também para o fortalecimento da democracia uma vez que a intervenção das 

pessoas não confere apenas legitimidade, mas também garante a aproximação real com as 

necessidades dos cidadãos. O que não significa, no entanto, que tenha sido um gesto natural 

ou uma concessão, mas sim um processo de luta dos movimentos sociais organizados que 

passaram a exigir cada vez mais espaço e voz na sociedade.  

Dagnino (2004) ressalta que a construção desse projeto democratizante dirigido por 

estes protagonistas e gestado no processo da luta contra a ditadura militar teve como marcos a 

luta pela redemocratização com eleições livres e a organização partidária. A partir do 

alargamento da democracia, ela avalia que foi possível ainda o aprofundamento da relação 

sociedade civil e poder público, com a incorporação de práticas oriundas dos setores 

populares, a exemplo do Orçamento Participativo (OP)13. Essa forma de envolver os cidadãos 

nos debates sobre a destinação dos recursos públicos e implementação das políticas assumida 

pelo Partido dos Trabalhadores ganhou notoriedade nas gestões comandadas pela legenda, a 

exemplo de Porto Alegre, onde a experiência inspirou pelo menos 201 cidades no país. A 

experiência de Pintadas, onde se localiza o objeto de estudos desta pesquisa, também se 

baseou nesta experiência do modo petista de governar, considerando-se as especificidades.  

                                                 
13 Para uma análise mais profunda da experiência de Orçamento Participativo sugerimos ver Avritzer (2003). O 

autor revela que o modelo implantado em diversas cidades do Brasil também inspirou iniciativas internacionais 

semelhantes com o objetivo de promover melhores formas de participação social. 
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Uma nova cultura política de participação, com a criação de canais de interlocução e 

diálogo, possibilitou também o surgimento de diversas iniciativas da sociedade civil e a 

inclusão dos novos atores sociais advindos do campo popular à frente de processos de gestão 

de políticas públicas, como a proliferação dos conselhos e a realização das conferências. 

Neusa Cadore (2018) avalia que a cultura da participação social de Pintadas foi fortalecida 

pelas Comunidades Eclesiais de Base e pelo movimento social, que sempre estimularam a 

formação política nos seus espaços de articulação, inclusive, num diálogo muito intenso com 

as agendas nacionais. Ela recorda que o processo da Constituinte, em 1988, foi um exemplo 

disso, pois, à época, o grupo lançou mão de ferramentas bem simples para produção de 

material informativo, mas não se furtou de debater com a comunidade os seus direitos. 

Segundo ela, havia também uma relação muito forte com a Central Única de Trabalhadores 

(CUT) que ajudava a trazer para o âmbito local as questões que mexiam com o país. 

Mas é preciso considerar que mesmo as experiências democráticas não são 

automaticamente experiências com pleno desenvolvimento humano. O Brasil, por exemplo, 

mesmo tendo conseguido reverter, através da democracia, o retorno das eleições, levou muito 

tempo até conseguir algum resultado latente em termos de desenvolvimento humano. É 

importante destacar que a ascensão de governos populares, com a vitória do Partido dos 

Trabalhadores, a partir de 2003, foi responsável pela implementação de um novo modelo de 

desenvolvimento pautado na distribuição de renda e na inclusão socioprodutiva. Os 

programas promoveram a saída de 40 milhões de pessoas da linha de pobreza e o acesso à 

universidade a milhares de estudantes. Uma intensa agenda de desenvolvimento com foco nas 

políticas sociais provocou uma profunda alteração no sistema social brasileiro, e ainda que 

saibamos que o fosso de desigualdades permanece muito grande, não se pode ignorar as 

conquistas e avanços obtidos nos últimos anos. 

Há que se destacar que tudo isso teve o forte componente da participação, com a 

criação de mecanismos para possibilitar a maior presença dos diversos segmentos da 

sociedade na formulação, debate, construção e acompanhamento das políticas públicas. O 

destaque que se deu à realização das Conferências no Governo Lula e Dilma ilustra bem isso, 

apesar de ser um mecanismo criado nos anos 1940, até então, elas não tinham tanta 

envergadura. No governo anterior, de FHC (1995 – 2002), foram convocadas apenas 17 

conferências. De 2003 a 2011 já haviam sido contabilizadas 126 conferências com a 

participação de nada menos que seis milhões de pessoas (AVRITZER, 2013).  
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Os desdobramentos das Conferências foram importantes não apenas para apontar 

prioridades e políticas, mas permitiu a articulação de amplos setores da sociedade numa troca 

e compartilhamento de ideias, bem como exercitar novas possibilidades rumo à construção de 

uma cultura política em que as pessoas possam estar incluídas no projeto de desenvolvimento. 

Sobre essa participação, Gentili e Strubin (2013, p. 20) afirmam que: 

 

Não pode se subestimar o fato de que o governo Lula gerou uma nova 

agenda que estruturou a política pública sobre um conjunto de demandas 

históricas de movimentos sociais e as organizações populares. Os sindicatos 

docentes, o movimento negro, os movimentos do campo e os indígenas, 

entre outros, passaram a ter um espaço efetivo na gestão e deliberação das 

políticas educacionais. Iniciativas governamentais e programas específicos 

tornaram possível uma ampliação da participação cidadã que muito tem 

contribuído para o empoderamento de setores, movimentos e organizações. 

 

Avritzer também avalia que as conferências tornaram-se uma espécie de extensão 

para o plano nacional da experiência de OP que já havia sido implementada em âmbito local 

pelo PT e não deixa de valorizar os frutos desse processo. O autor, no entanto, lança reflexões 

sobre o processo de esgotamento nos modelos de participação e afirma que é preciso construir 

novas vias. 

Rubim afirma que é fundamental reinventar a democracia, invenção da Grécia 

Antiga, condição para superar o mal estar contemporâneo que se revela na crise de 

representatividade política, por exemplo. Uma das saídas apontadas é a formatação de um 

modelo efetivo de democracia participativa que leve em consideração também as novas 

sociabilidades e complexidades instauradas na sociedade contemporânea, com seus novos 

fluxos comunicacionais e dimensões espaciais reconfiguradas pelas tecnologias. Segundo o 

autor, algumas experiências incipientes no sentido da democracia representativa até já vinham 

sendo testadas no Brasil e fora dele, mas ainda não chegaram a se consolidar como práticas 

efetivas (2016). 

Rubim (2016) aponta ainda para o mal estar na contemporaneidade, não só as tensões 

no sistema representativo, como o papel político exercido pela mídia nesta etapa da vida 

social. No entanto, ele afirma que não se pode prescindir da dimensão política, a qual tem 

relação direta com a democracia, os direitos, a cidadania, liberdade, dentre outros. Por isso, 

afirma ser necessário construir novos modelos de realização política, sob pena de se abrir 

espaço para autoritarismos. Considerando o atual momento do Brasil, abrimos uma fresta para 
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registrar que se por um lado há uma grande crise de confiança na classe política, por outro, há 

também um reavivamento da esperança popular para restabelecer a democracia abalada com o 

golpe desde o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, movimento que tem sido 

protagonizado pelas mulheres e pela juventude, em especial. 

Aproveitamos a exposição feita até aqui sobre diversas concepções de 

desenvolvimento para realçar a importância de cada dimensão (econômica, ambiental, social, 

cultura, política) e como se interconectam de maneira mais ampla. A dimensão econômica 

talvez seja ainda a face mais difundida da significação de desenvolvimento, devido 

principalmente às circunstâncias históricas em que a própria denominação se consolidou, na 

primeira metade do século XIX. Quando se fala no aspecto econômico do desenvolvimento, 

se superestima o papel do capital e do PIB como diretrizes do avanço das sociedades, fazendo 

com que o progresso de uma nação ou grupo se restrinja apenas ao aspecto financeiro. Essa 

análise não desconhece a importância desse aspecto, mas não considera que apenas essa parte 

do processo seja suficiente. 

Outra dimensão a ser considerada é a ambiental, uma vertente do desenvolvimento 

que envolve uma consciência solidária com as gerações vindouras, no sentido de se pensar 

que tipo mundo está sendo deixado para os nossos descendentes. É uma dimensão que resulta 

do pensamento crítico acerca da finitude dos recursos naturais disponíveis e a da 

responsabilidade humana sobre ele. Embora seja uma discussão que se firmou a partir dos 

anos 1970, no bojo da ideia de desenvolvimento sustentável, não deixa de ainda ser um 

grande desafio a prática e execução de projetos sob o prisma ecológico. Aliás, de forma 

recorrente, são comuns os casos de enfrentamentos dos movimentos sociais às iniciativas 

governamentais que implementam projetos de grande impacto ambiental sem o devido 

cuidado de minimizar tais efeitos, além de manter o diálogo permanente com as comunidades 

atingidas. 

A dimensão social do desenvolvimento difere das discussões anteriores por dar 

ênfase ao ser humano e trazer como elemento estratégico a inserção de uma nova medida para 

graduar o nível de desenvolvimento alcançado por uma nação. Se, até então, os holofotes 

estavam voltados para o PIB, o chamado IDH propõe um alargamento desse olhar. Com isso, 

se produz mais abrangência e outros aspectos da vida passam a ser olhados, como o acesso à 

saúde e educação. Além deste, o desenvolvimento social contempla a importante participação 

do indivíduo no processo local, por considerá-lo peça importante na construção do progresso. 
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Assim, as noções de capital social e capital humano são chaves para compreender esse novo 

paradigma. 

Nessa tentativa de desenvolver a composição de sentidos e interesses do 

desenvolvimento, cabe enfatizar que a dimensão política pode ser considerada a mais 

transversal de todas, pois está imbricada com todas as demais. Pensar o desenvolvimento 

humano requer uma reflexão sobre o papel da política, em seu sentido mais ampliado, na 

consolidação do avanço das sociedades. Assim, a expansão da democracia é primordial para 

garantir as liberdades das pessoas, conforme já debatido por Amartya Sen. O relatório do 

Desenvolvimento Humano, de 2002, da ONU, trata especificamente deste tema, 

considerando-o crucial para configurar uma sociedade plena. Essa dimensão perpassa de 

maneira transversal todas as instâncias de desenvolvimento e se mostra sua pertinência ao 

tratar da participação política como mecanismo fundamental da democracia e da construção 

da cidadania. 

Sobre a dimensão cultural do desenvolvimento, trataremos a seguir, onde também 

apresentaremos elementos que reforçam essas transversalidades e mostram como se 

consolidou a visão integrada desse processo. 

 

 

1.4 Múltiplos olhares sobre cultura e desenvolvimento 

 

Tendo em vista que o foco da nossa pesquisa se estabelece na relação com a cultura, 

consideramos importante que a tese trace de forma mais enfática possibilidades de pensar esse 

campo. Entendemos que a cultura seja aqui um conceito-chave, imprescindível não apenas 

para apreendermos as transformações sociais e políticas do nosso tempo, como para lançar 

luzes sobre esse momento sombrio e de incertezas. Trata-se também de uma palavra 

polissêmica tão presente no nosso cotidiano que, às vezes, nem paramos para refletir sobre os 

seus significados. Mas, não é sem mérito que a cultura se configura como elemento central na 

contemporaneidade para compreender os fenômenos sociais e o sujeito pós-moderno14.  

Da gênese do vocábulo até a construção conceitual, o tema “cultura” sempre 

engendrou debates acirrados e múltiplas abordagens nas mais diversas áreas do conhecimento 

até chegar a uma definição mais próxima da que conhecemos hoje como “um conjunto 

                                                 
14 Em Stuart Hall, A identidade Cultural na Pós-Modernidade, o pesquisador aborda com profundidade essa 

temática.   
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complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as 

outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade” 

(CUCHE, 2002, p. 35). Essa proposta de síntese acima, apresentada pelo britânico Edward 

Taylor em 1871, é considerada a origem explícita do conceito de cultura sob o prisma 

antropológico, sendo reconstruída, ampliada e discutida ao longo de todo o percurso social 

por uma gama de pesquisadores.  

Para mostrar como se conformou esse conceito e como os significados da própria 

palavra cultura foram sofrendo transformações, convém discorrer sobre alguns aspectos dessa 

trajetória. As expressões cultura agrícola, cultura política, cultura organizacional, cultura 

digital, muito utilizadas ainda hoje, revelam tratar-se de um conceito plural, cujo uso e 

significâncias precisam ser compreendidos dentro de uma abordagem histórica e 

contextualizada. Nesta direção, Cuche (2002) nos oferece um panorama bem abrangente desta 

transição, evidenciando que este entendimento foi vital até mesmo ao desenvolvimento do 

campo das ciências sociais, uma vez que a cultura se mostrou uma importante lente para 

desnaturalizar o comportamento dos indivíduos (p. 10). Pode-se dizer que esta foi uma ruptura 

de paradigma importante porque permitiu questionar, inclusive, as explicações que tentam se 

impor ancoradas na teoria do determinismo biológico. 

A conceituação de cultura guarda marcas das imbricações e concepções de dois 

mundos distintos, o francês e o alemão, e apresenta tensões e aproximações nos seus sentidos. 

Do ponto de vista da sua origem, o vocábulo cultura vem do latim colere e aparece no final do 

século XIII com o sentido ainda específico de cuidado com a terra ou com animais. Nos três 

séculos seguintes, começa a ganhar corpo um sentido mais figurado, que se volta para a 

formação do espírito e de instrução, que só vai ganhar reconhecimento no meio acadêmico a 

partir da metade no século seguinte, encontrando respaldo nas ideias iluministas que começam 

a se estabelecer. Assim, “ter cultura” era possuir um certo grau de distinção sobre os outros 

indivíduos, algo que está subjacente nos pressupostos do “século das luzes” ao associar 

cultura às suas principais teses: evolução, educação e razão. Esse ideário de “civilização” 

orienta a ideia de progresso que vai se impondo sobre a sociedade francesa e que “deveria se 

estender a todos os povos que compõem a humanidade” (CUCHE, 2002, p. 22). Um 

pensamento que implicitamente sugere uma ação “colonizadora” dos civilizados sobre os 

povos tidos como selvagens, demarcando assim a concepção linear de desenvolvimento que 

perdurou durante muito tempo no que diz respeito à evolução dos povos. 
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Ao passo em que na França a noção de cultura enquanto civilização vai se moldando 

como característica de progresso intelectual, espiritual e material, para a sociedade alemã, 

cultura ou kultur vai se revestir de outros contornos, denotando aspectos mais particularistas 

de um povo. Embora os costumes franceses tenham sido imitados pela aristocracia germânica 

e outros setores da sociedade, no primeiro momento, a atitude fora bastante combatida pelos 

intelectuais por considerarem tais costumes supérfluos e alienantes. Eles criticavam a 

demasiada reprodução “das maneiras civilizadas da corte francesa” em detrimento das artes, 

literatura, ciência e filosofia.  

A oposição entre cultura e civilização vai ganhar ainda mais intensidade com a 

eventual deterioração da imagem da aristocracia alemã, por querer forjar uma ideia de 

nobreza considerada artificial e falsa. Paralelo a isso, a representação dos burgueses, os 

chamados “românticos”, vai sendo atrelada a qualidades como honestidade, sinceridade, 

profundidade. Soma-se isso ao surgimento de “uma consciência de classe alemã” e de uma 

unidade em torno da cultura, que foi sendo estimulada gradualmente e culminou num 

processo de reconstrução da identidade coletiva. Aos poucos, o que parecia ser um traço 

imanente da burguesia, aqueles valores sociais vão sendo transmitidos para toda uma 

sociedade, consolidando-se como uma marca distintiva do nacionalismo alemão que caminha 

para um ideal de superioridade que não residiu apenas no terreno ideológico. Considerando a 

conjuntura sociopolítica da época, esse duelo não ficou restrito ao plano das ideias, se fez 

presente no campo de batalha e persistiu mesmo após a guerra armada.  

Edward Taylor é considerado pioneiro ao sugerir uma designação mais ampliada de 

cultura articulando as concepções universalista e particularista da cultura. A primeira 

concepção está fundamentada sob os preceitos do evolucionismo, influenciada pelas teorias 

darwinistas. Por este ângulo, a todos os homens era dada a possibilidade de romper com o 

primitivismo e caminhar linearmente em direção ao progresso. Se bem que é preciso sublinhar 

que, mesmo adepto desta visão, Tylor não comungava totalmente deste pressuposto, pois não 

tinha absoluta convicção de que sociedades diferentes atingissem o mesmo grau de evolução. 

Já o relativismo é, para a concepção particularista da cultura, seu principal 

fundamento e tem como principal referência o antropólogo de origem alemã Franz Boas. 

Considerado o pai da etnografia, Boas foi o primeiro pesquisador a se dedicar à observação 

das culturas in situ, tendo realizado inúmeras expedições em comunidades consideradas 

primitivas. Seus estudos foram pioneiros em apontar que a diferença entre os humanos residia 
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na sua diversidade cultural e não na sua raça, como defendiam as teses da época (CUCHE, 

2002). “Para ele, não há diferença de ‘natureza’ (biológica) entre primitivos e civilizados, 

somente diferenças de cultura, adquiridas e logo, não inatas” (CUCHE, 2002, p. 41). Em 

resumo, antecipou em mais de um século a necessidade de se pensar nos estudos das culturas 

e não de uma cultura global, fechada em si mesma.  

Ao clarificar a transição histórica do conceito de cultura no campo das Ciências 

Sociais, podemos evidenciar que entre os principais fundamentos que circundam esse campo 

de estudo estão: Cultura como formação do espírito e instrução; Como saberes e o próprio 

modo de vida desenvolvido por cada grupo social; Como a expressão humana através das 

artes e elementos simbólicos. 

A despeito de tantas tentativas para delimitar cultura, podemos concluir que ela 

continua sendo um conceito de categoria ampla, em virtude da complexidade do mundo 

contemporâneo e da necessidade mesma de abranger diversos aspectos da vida social. 

Reconhecendo essa pluralidade, a UNESCO, em uma conceituação considerada histórica, 

definiu:  

 

Cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos 

espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma 

sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os 

modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as 

tradições e as crenças (Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais – 

Mondiacult, México, 1982). 

 

A partir disto, a UNESCO sublinha alguns princípios norteadores ao 

desenvolvimento das políticas culturais, a saber, a identidade cultural como uma riqueza que 

dinamiza as realizações humanas e as culturas como integrantes do patrimônio da 

humanidade. Com isso, também assinala a necessidade de zelar pela promoção das 

identidades, a dignidade e o respeito destas diferenças (MONDIACULT). 

No olhar do professor Paulo Miguez (OLIVEIRA, 2014, p. 375), a Conferência 

Mundial sobre as Políticas Culturais (Mondiacult) constituiu-se uma pedra fundamental na 

sedimentação da relação entre cultura e desenvolvimento ao esboçar os primeiros contornos 

dessa convivência. Em seu documento final, a Conferência defendeu a necessidade da 

mudança de rota no processo de desenvolvimento, considerando os fatores culturais e as 

dimensões históricas, sociais e culturais de cada sociedade. Os debates suscitados 

desencadearam uma sucessiva agenda de acontecimentos que não apenas colocaram a cultura 
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em evidência, como fomentou um conjunto de políticas culturais ao redor do mundo. 

Realizada na cidade do México no ano de 1982, além de ampliar o conceito de 

cultura, é considerada o marco de uma “virada epistemológica” na relação entre cultura e 

desenvolvimento que teve início ainda na década anterior.  É o que assinala Vieira (2009) na 

pesquisa em que analisa o papel da Unesco na implementação de um conjunto de 

instrumentos normativos na área cultural em âmbito global, com destaque para elaboração da 

Convenção sobre a Diversidade Cultural. A pesquisa afirma que a conjuntura político-social 

na qual emerge com força essa correlação entre cultura e desenvolvimento apresenta um 

cenário marcado por um novo reordenamento político, no qual a ONU buscava implementar 

uma nova ordem econômica mundial com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos países 

do hemisfério sul. No interior desse projeto, observa-se a proeminência de um discurso 

voltado ao desenvolvimento endógeno, com destaque para a valorização das identidades e das 

diferenças que conformam. (VIEIRA, 2009, p. 80) 

A UNESCO é o organismo das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, 

cuja missão é contribuir na construção de uma cultura da paz, para a erradicação da pobreza, 

para o desenvolvimento sustentável e para o diálogo intercultural, por meio da educação, das 

ciências, da cultura e da comunicação e informação (UNESCO, 2017). A partir dos anos 

1960, principalmente, a instituição promoveu uma série de encontros e fomentou a elaboração 

de um conjunto de instrumentos normativos que deram um grande impulso a este debate ao 

colocá-lo no centro da agenda pública internacional, como veremos mais adiante. O primeiro 

deles foi a Declaração de Princípios sobre a Cooperação Cultural, datado de 1966. 

Ao percorrer o itinerário da organização nos seus 60 anos de existência, a 

pesquisadora Mariella Pitombo Vieira mostra que os programas e ações por ela 

desenvolvidos, bem como os eixos que norteiam sua atuação, são provocados pelos próprios 

processos de transformação no mundo. A partir de estudos, foram elencados por ela cinco 

grandes períodos pelos quais a organização passou, bem como as “ideias-mestres” que 

regeram seu trabalho: cultura e saber, cultura e política, cultura e desenvolvimento, cultura e 

democracia, cultura e mundialização. Compreendemos que esta atuação foi estratégica e 

fundamental para alçar a cultura a um patamar de destaque, levando em consideração a 

abrangência e o alcance da sua ação como um porta-voz de respeito no cenário mundial:  

 

Sem sombra de dúvida, a Unesco foi o principal organismo multilateral 

responsável por inocular esse novo ideário da relação entre cultura e 



57 

 

 

 

desenvolvimento em escala global, ao promover uma série de conferências, 

fóruns e encontros para debater tal problemática ao tempo em que elaborava 

uma variedade de instrumentos normativos destinados a regular as práticas 

referentes às temáticas priorizadas nos referidos encontros.  (VIEIRA, 2009, 

p. 68) 

 

O tema do desenvolvimento na correlação com a dimensão cultural foi pauta desta 

instituição, como se pode perceber pela série de encontros e elaboração de diversos 

instrumentos normativos que deram um grande impulso a este debate ao colocá-lo no centro 

da agenda pública internacional. Podemos destacar dentre eles, pela linha do tempo: A 

Conferência Intergovernamental de Veneza – que ocorreu em 1970, e contou com a presença 

de 86 países membros – foi considerado o primeiro evento em escala mundial para tratar o 

tema da cultura e discutir responsabilidades dos estados na formulação das políticas culturais. 

A partir dela, foram adotadas 24 resoluções englobando diversos aspectos da área. Naquele 

momento também se proclamou a cultura como um direito humano e se tratou sobre o 

desenvolvimento cultural como condição para o desenvolvimento como um todo. Essa 

Conferência foi seguida de outras atividades de cunho regional, as Conferências 

Intergovernamentais sobre Políticas Culturais Europeias, na Ásia e na África, nos anos 1972, 

1973 e 1975, respectivamente.  

Em 1978, foi a vez da Conferência Intergovernamental sobre as Políticas Culturais 

na América Latina e das Caraíbas, em Bogotá, na Colômbia em Caracas, Venezuela. Os 

debates desta Conferência são considerados como desdobramentos daquela realizada na 

África e destaca a cultura para a melhoria das condições de vida das pessoas. 

Em 1982 temos a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais no México, 

MONDIACULT, a qual se configurou em um importante marco para o reconhecimento da 

cultura no desenvolvimento. A Conferência Mundial do México foi considerada um divisor 

de águas. Os acordos e reflexões advindos desse encontro possibilitaram avanços na 

proposição de estratégias que relacionassem cultura e desenvolvimento. Como resultado, 

seguiu-se o lançamento da Década Mundial da Cultura (1988) e a formação de uma Comissão 

Mundial da Cultura e Desenvolvimento (1993) a fim de estabelecer mecanismos para ampliar 

seu acesso. 

A  Comissão Mundial das Nações Unidas sobre Cultura e Desenvolvimento é que vai 

apresentar, em 1996, o relatório Nossa Diversidade Criadora, documento defensor de uma 

visão ampliada da diversidade cultural, reconhecendo as diferença que excluíam as pessoas 
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dos processos de desenvolvimento e seus resultados. Neste sentido, argumenta que “o 

desenvolvimento divorciado do seu contexto humano e cultural não é mais do que um 

crescimento sem alma” (apud OLIVEIRA, 2014, p. 376).  

A Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento 

ocorreu em Estocolmo, na Suécia, em 1998, com a participação de representações de 149 

governos e lideranças de organizações não governamentais. Esta agenda foi motivada pela 

necessidade de alinhamento e elaboração de estratégias, tendo em vista as recomendações 

constantes do relatório Nossa Diversidade. A atividade reconheceu a diversidade como 

essencial para o desenvolvimento, enfatizou o respeito ao pluralismo cultural e estabeleceu 

políticas culturais como elementos centrais para as estratégias de desenvolvimento, devendo 

cada estado trabalhar nesta direção. Além disso, destacou a promoção da criatividade e da 

participação social; reeestruturação das políticas para resguardar o patrimônio tangível e 

intangível; promover a diversidade cultural e as redes de comunicação; investir em mais 

capital humano para tal fim.  

No ano de 1999, a Unesco e o Banco Mundial promoveram a Conferência 

Intergovernamental “Culture Counts: Recursos de Financiamento e da economia da cultura 

em Desenvolvimento Sustentável”, em Florença, e reconheceu o capital cultural como sendo 

crucial para o avanço sustentável desenvolvimento e crescimento econômico. 

No ano de 2001, a Unesco proclamou a Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural, reconhecendo a diversidade como patrimônio comum da humanidade, devendo ser 

encarada a partir de então como um imperativo ético e vital para as civilizações humanas, 

para a realização econômica e o desenvolvimento social. 

A Agenda 21 da Cultura, resultado do IV Fórum de Autoridades Locais de Porto 

Alegre e endossado no Fórum Universal das Culturas de Barcelona, aconteceu em 2004, e 

também foi uma conquista importante nesse processo. O documento propõe um compromisso 

dos governos com a promoção de políticas públicas que contribuam com o desenvolvimento 

cultural da humanidade. Em função disso, enumera uma série de princípios dentre os quais 

aquele em que acentua a importância da afirmação das culturas e seu imbricamento no 

conjunto das políticas sociais no mundo contemporâneo. Ademais, o documento reafirma, 

com seus signatários, compromissos que prezam por garantir o fomento à diversidade 

cultural, à participação e à cidadania cultural, garantia de acesso aos bens e serviços culturais, 
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estímulo à criatividade dos cidadãos, proteção do patrimônio, o incremento dos orçamentos 

públicos para a cultura, dentre outros (AGENDA 21 DA CULTURA, 2004). 

A Agenda 21 da Cultura retornou em pauta por ocasião da Conferência das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), realizada em 2013, quando a cultura 

foi alçada ao pilar do desenvolvimento, ao lado dos eixos econômico, social e ambiental. 

Centenas de organizações chegaram a fazer uma grande movimentação para garantir a 

inclusão da cultura na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 

2015, entendendo que tratava-se de uma grande oportunidade para explorar o potencial da 

cultura na perspectiva de fortalecer o diálogo entre os povos, a integração e disseminação de 

outros ideais com foco no desenvolvimento de forma plena. O que pode ilustrar isso é a 

campanha mundial “O futuro que queremos inclui a cultura”, lançada em 2013, e assinada por 

mais de 900 entidades sociais de 120 países, que buscava sensibilizar os líderes mundiais para 

incluir a cultura no documento final dos ODS.  

Quatro anos após a Declaração da Diversidade Cultural, em 2005, foi a vez da 

aprovação da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais. Ratificado por nada menos que 140 Estados-parte15, a maior marca alcançada por 

todas as convenções sobre cultura. O tratado internacional é considerado divisor de águas, 

porque possibilitou o reconhecimento e valorização da cultura como elemento propulsor do 

desenvolvimento. Tal reconhecimento gerou, inclusive, um capítulo sobre o tema no direito 

internacional (BOKOVA, 2015). A Convenção se configurou como uma plataforma 

responsável pela abordagem integrada das políticas de cultura reunindo atores do governo, 

anteriormente distantes destas questões, bem como a sociedade civil, segundo a visão de 

Bokova. Dentre os princípios do documento está aquele que defende a diversidade como 

elemento essencial ao desenvolvimento das gerações atuais e as próximas, pois é o que 

garante a riqueza dos indivíduos.  

Ao enunciar a cultura como uma característica essencial da humanidade e propor 

meios para promover e proteger a diversidade cultural, a Convenção sobre a Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais (UNESCO, 2005) elenca uma série de elementos que 

caracterizam essa importante dimensão do desenvolvimento. Sua contribuição está associada 

à formação cidadã e ao cultivo dos valores dos indivíduos, à liberdade de expressão, à 

                                                 
15 Dado reforçado pela Diretora da Unesco, Irina Bovoka, durante Seminário Internacional Cultura e 

Desenvolvimento realizado em 2015, no Rio de Janeiro. 
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consolidação de um ambiente favorável à convivência humana, à fonte de riqueza material e 

imaterial, ao compartilhamento de ideias, à interação social e à criatividade, dentre outros. Por 

tudo isso, o documento defende que a cultura seja incorporada de forma estratégica nas 

políticas de desenvolvimento nacionais e internacionais. Uma amostra de como ela tem sido 

pautada em documentos e tratados ao longo dos últimos anos, alargando seu espaço no mundo 

contemporâneo.  

Outra importante ação, praticamente simultânea a esta, ocorreu em 2013, na China, 

por ocasião do Congresso Internacional A cultura: chave para o desenvolvimento sustentável, 

que foi encerrado com a Declaração de Hangzhou. Este documento reconhece os avanços 

sociais e o progresso alcançados pelo mundo com a execução dos Objetivos do Milênio, ao 

mesmo tempo em que cobra medidas para enfrentamento dos crescentes problemas 

decorrentes da urbanização, do aumento da população, das desigualdades sociais, dentre 

outros. Neste contexto, a cultura é vista como centro de um processo que pretende “pôr em 

harmonia os seres humanos e a natureza, a equidade e a dignidade, o bem estar social e 

sustentabilidade” (DECLARAÇÃO DE HANGZHOU, 2013). A cultura então é colocada 

como um sistema de valores e como recurso para alcançar o desenvolvimento 

verdadeiramente sustentável, como fonte de energia, criatividade e inovação.  

Se, por um lado, evidencia-se nos documentos e encontros da importância da cultura 

neste processo, por outro, há a certeza de que somente com uma estratégia clara da integração 

da cultura aos programas de desenvolvimento sustentável em diferentes esferas de governo 

(como ocorreu com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM), poderemos 

avançar mais rapidamente. Neste sentido, a Declaração de Hangzhou apontou ações na 

concretização dessa missão como: integrar a cultura em todas as políticas e programas de 

desenvolvimento; mobilizar a cultura e o entendimento mútuo para propiciar a paz e a 

reconciliação; garantir direitos culturais para todos a fim de promover o desenvolvimento 

social includente; utilizar a cultura para reduzir a pobreza e assegurar um desenvolvimento 

econômico inclusivo; tomar a cultura como base para promover a sustentabilidade ambiental; 

fortalecer a resiliência às catástrofes e combater as mudanças climáticas pela cultura; 

valorizar, salvaguardar e transmitir a cultura às gerações futuras; valer-se da cultura como 

recurso para lograr o desenvolvimento e a gestão sustentável das zonas urbanas; aproveitar a 

cultura para favorecer modelos de cooperação inovadores e sustentáveis. A Declaração 

também recomendou que as Nações Unidas pudessem incluir um objetivo específico da 
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cultura na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tivesse como 

base o patrimônio, a diversidade, a criatividade, a transmissão do conhecimento e metas, além 

de indicadores claros que possam vincular a cultura a todas as dimensões do desenvolvimento 

sustentável.  

Outra questão a ser pontuada é que a visão que considerava a cultura como obstáculo 

ao processo de desenvolvimento vai aos poucos perdendo força à medida que fracassam os 

resultados tão proclamados pelo viés desenvolvimentista. Segundo Burity este pensamento 

vai ganhar sinergia com o discurso ambientalista que apareceu na década de 1980 (BURITY, 

p. 56). Como esse autor assegura: 

 

Dos anos de 1980 em diante, veremos a emergência de um discurso da 

identidade, um discurso da emergência da diferença cultural como um dos 

lugares, ou uma das trincheiras, a partir das quais seria possível opor-se a 

modelos de desenvolvimento descontextualizados, desenraizados, sem lugar, 

e de outro lado apontar para possibilidades alternativas para pensar tal 

processo. 

 

Ainda que se propusesse um lugar para a cultura no âmbito do desenvolvimento, o 

estudioso mostra que essa relação logo se “esbarrará numa retomada virulenta da lógica 

econômica através da hegemonia que o discurso neoliberal assumiu em vários lugares do 

mundo” (p. 56). Nesta direção, tensionada pela pressão do mercado, a tão propagada 

correlação entre cultura e desenvolvimento torna-se uma falácia.  

 

No que há de manutenção do lugar da cultura no interior desse discurso, esta 

se redefine num discurso sobre a necessidade de se desenvolver uma cultura 

empreendedora, uma cultura da competição, da eficiência, da eficácia, tanto 

como forma de reorganização dos laços de sociabilidade, quanto de fazer 

funcionar a economia e a sociedade nos novos tempos. Há um lugar para a 

cultura dentro dessa nova estratégia de desenvolvimento visceralmente 

economicista: o de incutir, em sociedades alheias ou resistentes à lógica do 

mercado, um discurso do empreendedorismo, da competição e da eficiência 

(BURITY, p. 57). 

 

A ideia de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico volta com 

força, mas em pouco tempo obrigou os organismos internacionais revisarem suas posições e 

redefinirem o conceito. Chegou-se à conclusão, mediante exemplos internacionais, de que o 

respeito e o diálogo com a cultura local seriam, invariavelmente, a base do sucesso dos 

projetos e de que o lugar desta “na eficácia das intervenções para o desenvolvimento ou para a 
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realização de políticas públicas é algo irrecusável”. (BURITY, p. 59). Nesta direção, os 

processos de fomento à participação popular surgem como fatores imprescindíveis aos 

projetos de desenvolvimento, pois seriam maneiras de assegurar a adesão, a legitimidade e 

protagonismo dos seus beneficiários. 

Kliksberg (2001) observa que desde o final do século XX a humanidade já 

contava com grandes forças produtivas e as revoluções tecnológicas alteraram de forma 

substancial a capacidade de gerar bens e serviços. No entanto, mesmo com tantos avanços e as 

condições para se alcançar o desenvolvimento econômico, considerando as tecnologias e 

potenciais produtivos, este ainda continua distante de amplas populações. Para o estudioso, 

existem profundas contradições neste processo que, embora tenha aumentado a capacidade 

humana de dominar a natureza, gerou uma série de efeitos nocivos que colocam em risco a 

sua própria existência e a do ecossistema. Justamente por conta disso a ideia de 

desenvolvimento está sendo gestada por outras visões a partir de olhares transversalizados, 

enriquecendo cada vez mais os debates. A relação do desenvolvimento com a questão cultural 

é um dos pontos de vista que vem sendo considerado com muita força: 

 

Há muitos aspectos da cultura de cada povo que podem favorecer o seu 

desenvolvimento econômico e social, é preciso descobri-los, potencializá-

los, e fazer isto com seriedade significa reconstruir uma agenda de 

desenvolvimento que possa resultar mais eficaz, porque levará em conta 

potencialidades da realidade que são essência e, que até agora, haviam sido 

geralmente ignoradas (IGLESIAS apud Kliksberg, 2001, p. 107).   

 

Entusiasta da possibilidade de integração entre o capital social e a cultura no 

desenvolvimento econômico e social, Kliksberg considera que as políticas que 

marginalizaram esses aspectos demonstram profundas limitações. Ele defende que a cultura 

precisa ter um lugar central na agenda do desenvolvimento, o que começou a ser traçado com 

mais ênfase a partir de 1990.  

Foi preciso construir um novo caminho, quer seja pela falta de êxito das políticas em 

curso, pela pressão da sociedade civil organizada, ou ainda pela necessidade de incorporar 

abordagens mais humanizadas, onde a cultura passou a ocupar espaço nos debates sobre o 

desenvolvimento em âmbito global. Neste contexto, ganharam relevância pensamentos como 

o de Celso Furtado, para quem não há desenvolvimento sem considerar a cultura, porque “o 

desenvolvimento é sempre tributário de uma atividade criadora”. Com isso, podemos reforçar 

que é a criatividade que projeta o homem para a construção de novos horizontes, para a 
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concretização de sonhos. Foi assim desde as primeiras revoluções sociais, passando pelas 

revoluções tecnológicas que possibilitaram a vida na terra e reconfiguraram a todo instante o 

nosso jeito de ser/estar no mundo. 

Rubim (2007) realça a centralidade da cultura na sociedade contemporânea de forma 

ampla e transversal, pois, segundo este pesquisador, é um movimento que tem se evidenciado 

também na pluralidade das práticas, das políticas e na proliferação de estudos sobre a área nos 

últimos anos. As articulações com diversos campos e a abrangência destes atestam o 

adensamento da cultura. A ampliação do tema na esfera acadêmica, o alcance dos debates e a 

vasta bibliografia mostram claramente o interesse público cada vez maior. 

Na avaliação de Oliveira (2014), essa ampliação do olhar para a cultura decorre do 

que ele chama de transbordamento deste campo para outras esferas sociais, que constitui uma 

das marcas da contemporaneidade, e da transformação sofrida pelo conceito de 

desenvolvimento a partir dos anos 1970. Com isso também redimensionou-se o papel das 

construções simbólicas para a promoção da diversidade, do fortalecimento da cidadania e da 

transformação social. A cultura passou a ser reconhecida como substância fundamental dos 

processos locais ao perpassar todos os campos da vida social e se constituir como uma fonte 

inesgotável de criatividade, renovação e coesão social. Sem ignorar, no entanto, a 

marginalização que o campo cultural experimenta no rol das prioridades governamentais, está 

comprovado que não se pode mais conceber o processo de desenvolvimento sem uma visão 

holística, integral, voltada à realização plena dos indivíduos.  

Na opinião de Hermet (2002), os organismos de apoio ao desenvolvimento 

desempenharam um importante papel ao pautar o tema da cultura como ferramenta de 

transformação das populações alvo dos seus projetos, graças à importância que esse elemento 

passou a ter na luta contra a miséria. 

Em outras palavras, Rubim (2014, p. 45) sintetiza de modo bastante elucidativo o 

porquê da relação entre cultura e desenvolvimento ir muito além da dimensão econômica e 

também nos faz refletir como esta simbiose contribui para a construção de um conjunto de 

bens simbólicos, indispensáveis à nossa própria afirmação/transformação no mundo. a) Como 

fortalecimento do pertencimento e da identidade cultural, com suas consequentes repercussões 

políticas, culturais, econômicas e existenciais; b) Como articulação simbiótica com a 

informação em uma sociedade cada vez mais caracterizada como do conhecimento, na qual o 

saber adquire um lugar imprescindível como motor do desenvolvimento c) Como 
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desenvolvimento das subjetividades, componentes essenciais para a construção da cidadania e 

de outro mundo, fundado em novos valores sociais, mais democráticos, equânimes, justos, 

solidários, sensíveis e criativos. 

Uma mensagem da Diretora Geral da UNESCO, Irina Bokova, motivada pela 

passagem do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento 

(2012), reforça essa visão: 

 
 [...] A experiência demonstra que os modelos de desenvolvimento eficazes 

são aqueles que sabem integrar as especificidades culturais locais para 

suscitar a participação das populações interessadas. É indispensável que a 

cultura figure como elemento essencial de toda a estratégia de 

desenvolvimento sustentável, já que possibilitará o diálogo entre os povos e 

a apropriação do seu futuro (MENSAGEM, 2012). 

 

Mesmo com todas as articulações feitas, o resultado da luta não foi satisfatório junto 

à definição das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Apenas 4 de um 

conjunto de 169 que formam o documento Transformar nosso mundo: agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável expõe referências claras à cultura nos seus enunciados.  

 

Corroborando com as discussões feitas até aqui, Sempere (2010) apresenta algumas 

considerações que demonstram mais claramente as conexões entre cultura e desenvolvimento: 

 

1. A cultura contribui para a acumulação de conhecimento e crescimento humano 

capazes de aportar concepções variadas de mundo e manutenção de equilíbrio entre 

recursos para as futuras gerações; 

2. A cultura permite aprofundar os direitos fundamentais a partir da participação na vida 

cultural; 

3. A cultura tem impactos diretos no desenvolvimento socioeconômico e na geração de 

renda e bem estar; 

4. A prática cultural e o acesso aos seus benefícios permitem criar um clima cultural 

baseado na confiança mútua, na liberdade cultural e nas relações de respeito e 

diversidade de expressões; 

5. A cultura tem a função de capital humano como meio para obter reconhecimento 

social e político; 



65 

 

 

 

6. A cultura incide no aumento das oportunidades sociais das pessoas e influencia na 

educação e uso do tempo livre; 

7. A cultura é imprescindível para uma perspectiva integral de desenvolvimento 

sustentável;   

 

A fim de analisar a contribuição da cultura ao desenvolvimento e apresentar melhor 

esses impactos, o pesquisador propõe dividir a análise em quatro grandes dimensões, 

conforme resumido a seguir:  

 

Quadro 01 – Conexões entre Cultura e Desenvolvimento 

Dimensões Resultados esperados 

1 Como um conjunto de valores 

simbólicos, crenças e expressão 

de identidade. 

 - Consolidação das identidades culturais; 

- Consolidação dos próprios valores e saberes; 

- Construção de sentido de pertencimento coletivo; 

- Capacidade de apreciar o valor do seu patrimônio 

material e imaterial; 

- Capacidade para situar seu modo de vida em um mundo 

globalizado, aceitando a existência de outras culturas; 

- Capacidade de expressar sua cultura e dialogar com 

outros interlocutores. 

2 Impactos intangíveis da cultura 

ao desenvolvimento. 

- Capacidade de fomentar a participação política; 

- Contribuições da cultura para a coesão social, interação 

comunitária, sentido de pertencimento, cidadania cultural; 

- Incidência da cultura nas dinâmicas de governança e 

reforço institucional; 

- Criação de espaços comunicativos livres e acessíveis; 

- Incidência na consolidação das relações de confiança 

mútua, interna e externa. 

3 A cultura como dimensão e 

impacto socioeconômico. 

- Contribuição da cultura ao crescimento econômico e ao 

PIB; 

- Criação de emprego, direto e indireto; 

- Profissionalização de atividade criadora; 
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- Criação de empresas e indústrias culturais; 

- Sistemas de produção de bens e serviços culturais; 

- Gestão da propriedade intelectual; 

- Presença de produtos culturais nos mercados 

internacionais; 

- Impactos na economia local e na atividade cultural. 

4 Cultura como benefício ao 

desenvolvimento de outros 

setores ou impactos indiretos. 

- Crescimento da indústria turística; 

- Atração de visitantes; 

- Crescimento do comércio; 

- Impactos de atividades culturais e outros setores 

(transporte, alimentação, serviços técnicos, hotelaria etc.); 

- Efeitos das atividades culturais na criação de clima de 

segurança cidadã e recuperação de espaços degradados ou 

marginalizados. 

Fonte: SEMPERE (2010) 

 

 

1.5 Cultura e cidadania na contemporaneidade 

 

Delineadas algumas questões fundamentais sobre o conceito de cultura, podemos 

falar sobre o lugar que ela ocupou no projeto nacional de desenvolvimento, em particular no 

período mais recente da nossa história, quando, de fato, se materializaram algumas ações e 

projetos nesse sentido. Para tecer algumas considerações sobre esse percurso, algumas 

“chaves analíticas” que se mostram bem pertinentes ao contexto do nosso país são o que 

Rubim (2007a) denominou de tristes tradições das políticas culturais brasileiras, dentre as 

quais se destacam: ausência, autoritarismo e instabilidade; e por outro lado, os limites e 

enfrentamentos do governo Lula. E ainda podemos acrescentar o desmantelamento das 

políticas culturais durante o governo do presidente Michel Temer. 

A primeira tradição, que se estende desde o final do século XIX até os anos 1930, se 

configura pela falta de políticas culturais efetivas dirigidas pelo Estado e por ações meramente 

pontuais; desse período até o período que se estende ao fim da ditadura militar, as políticas 

culturais estiveram mergulhadas no autoritarismo e numa série de paradoxos, evidenciados 

pela censura e opressão, de um lado, e a criação de um conjunto de intervenções e 
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formulações no âmbito da cultura, do outro; após esse momento, a criação do Ministério da 

Cultura sofre os reflexos da conjuntura sociopolítica na sua implantação, marcada pelo clima 

da transição democrática. Os diversos dirigentes que por ali passaram num curto espaço de 

tempo demonstraram a instabilidade vivida, o que foi reforçado com a implementação do 

projeto neoliberal no país, que se caracterizou pelo aumento do poder de intervenção do 

mercado nas políticas culturais, em contraposição à diminuição do Estado e seu parco 

orçamento para a área (RUBIM, 2007a). 

A partir de 2002, a vitória do presidente Luís Inácio Lula da Silva vai mudar a rota 

desse cenário com a nomeação de Gilberto Gil para a pasta. Com base numa percepção mais 

ampliada, Gil começou a trabalhar na perspectiva da cultura com base em três dimensões: a 

simbólica, a cidadã e a econômica. Desse modo, concebe a cultura como formas de expressão 

humana; como elemento de inclusão social, e que é parte das necessidades básicas e dos seus 

direitos; e, por fim, como matéria-prima da economia.  

Para Rubim (2014, p. 19), “a gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura 

representou um divisor de águas na história das políticas culturais no país”, mesmo com 

fragilidades e limitações. Essa avaliação pode ser creditada ao fato de que nela foram 

enfrentadas as chamadas “tristes tradições”, as quais mencionamos acima, e que se traduziram 

numa série de ações. 

O reconhecimento desta área por parte do governo Lula foi materializado no seu 

discurso de lançamento do programa Mais Cultura, conforme diz o presidente à época: 

 

Para nós, a cultura está investida de um papel estratégico, no sentido da 

construção de um país socialmente mais justo e de nossa afirmação soberana 

no mundo. Porque não a vemos como algo meramente decorativo, 

ornamental. Mas como a base da construção e da preservação da nossa 

identidade, como espaço para a conquista da cidadania, e como instrumento 

para a superação da exclusão social – tanto pelo fortalecimento da auto-

estima de nosso povo, quanto pela sua capacidade de gerar empregos e de 

atrair divisas para o país. Ou seja, encaramos a cultura em todas as 

dimensões, da simbólica à econômica. Vem daí o nosso entendimento da 

cultura como uma das preocupações centrais do Estado (Lula da Silva apud 

RUBIM (2010). 

 

Desde o início, o Ministério passou por significativas mudanças de concepção, 

adotando uma visão antropológica de cultura que permitiu incorporar novas demandas 

trazidas pelo conjunto da sociedade e teve o mérito abrir fronteiras para outras culturas: 

populares; afro-brasileiras; indígenas; de gênero; de orientação sexual; das periferias; 
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audiovisuais; das redes e tecnologias digitais. Esse diálogo foi marcado por uma relação 

totalmente inaugural para alguns destes segmentos ou de fortalecimento para outros, o que 

evidenciou um novo tratamento para com grupos historicamente excluídos em função de uma 

“visão elitista e discriminadora de cultura” (RUBIM, 2010, p. 14-15). 

A criação da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, através do Decreto 

n.º 5.036, de 07 de abril de 2004, foi uma ação estratégica nesse sentido. Podemos acrescentar 

a inclusão de novos sujeitos sociais que passaram a ter acesso a mecanismos de 

desenvolvimento cultural, o que por sua vez gerou transformação social. Do ponto de vista 

institucional, as reformas político-administrativas também foram importantes para dar 

condições ao desenvolvimento das políticas culturais e redimensionar o seu alcance por todo o 

território nacional. E ainda no que se refere à organização da cultura, o aspecto da formação 

também ganhou vitalidade com a promoção de atividades de formação e qualificação em 

cultura. 

A interlocução com a sociedade foi outro grande diferencial desde então, no qual a 

participação se tornou uma característica da gestão presidencial. Somente no período de 2003 

a 2010, o Brasil foi palco de 74 conferências as quais tiveram a participação de 12,9 milhões 

de pessoas16. Na formulação das políticas culturais, essa participação subsidiou as 

Conferências de Cultura e o Plano Nacional de Cultura, bem como a implantação do Sistema 

Nacional de Cultura.  

Neste contexto, a ideia da cidadania cultural emergiu com força e os direitos 

culturais foram realmente vistos como partes integrantes dos direitos humanos, conforme 

estabelece a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural que prega que toda pessoa 

deve participar da vida cultural. Cultura vista como direito de todos, a produzir, usufruir e 

elaborar cultura.  

O Brasil se consolidou também no plano internacional, assumindo posições 

importantes na defesa dos direitos culturais, a exemplo do protagonismo do Minc no processo 

de discussão e construção da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade de 

Expressões Culturais17, aprovada em 2005. 

Se o Brasil viveu um momento intenso em que a democracia cultural se fez pujante, 

                                                 
16 Arquitetura da Participação no Brasil (2011) 
17 Para um estudo mais detalhado, ver KAUARK, Giuliana D’el Rei de Sá. Oportuna Diversidade: A 

Participação do Ministério da Cultura do Brasil Durante a Negociação da convenção Sobre a Proteção e a 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Salvador: UFBA, 2009. 
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já não se pode dizer o mesmo no contexto atual, considerando o desmonte das políticas 

culturais que ocorreu desde o impeachment da presidenta Dilma, em abril de 2016. O quadro 

de retrocesso, no entanto, não é restrito a essa pasta, mas abrange um conjunto de setores 

populares que vinham obtendo reconhecimento institucional. Mas como não faz parte do 

escopo desse texto abordar essa questão mais detalhadamente, antes de passar para o próximo 

ponto, cabe apenas ressaltar a decadência do Minc e os sucessivos episódios envolvendo a 

pasta, que demonstram o retorno do nosso país às tristes tradições.  

 

1.6 Cultura e desenvolvimento nos Territórios de Identidade 

 

Do mesmo modo que o conceito de cultura adotado pelo Ministério da Cultura, a 

partir de 2003, passou por transformações, um novo modelo de desenvolvimento começou a 

ser esboçado no âmbito do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, a abordagem territorial. Na Bahia, essa concepção começa a ser incorporada com 

força a partir de 2007, após a reviravolta no curso da política baiana, com a eleição do 

governador petista Jaques Wagner que rompeu com a hegemonia do grupo carlista no 

comando do cargo máximo do estado. No rol das mudanças promovidas pela nova gestão está 

a adoção dos Territórios de Identidade como unidades de planejamento das suas políticas 

públicas nas suas várias esferas, reconhecendo a legitimidade da divisão territorial que foi 

conformada a partir do processo de construção social estimulado pelo Governo Federal desde 

2003.  

Esta nova abordagem do desenvolvimento se fortaleceu no âmbito do Programa 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais gestada no âmbito da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Esta abordagem nasceu sob a influência de aspectos 

diversos, dentre os quais experiências exitosas do Nordeste brasileiro em termos de 

participação social na formulação de políticas de desenvolvimento, estudos de universidades 

brasileiras sobre o tema e apoio de organismos internacionais, na tentativa de buscar formas 

de dirimir as disparidades regionais (PERAFÁN E OLIVEIRA, 2013).  

Embora inicialmente tenha se enunciado Territórios Rurais, a incorporação da 

“identidade” vai marcar profundamente a trajetória dessa proposta de regionalização, 

percepção de que este espaço, para além das fronteiras geográficas, diz respeito aos sujeitos 
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ali presentes, aos laços afetivos e as construções simbólicas que envolvem múltiplos aspectos. 

Além disso, busca-se promover o equilíbrio e a integração entre os espaços rurais e urbanos, 

cada vez mais próximos, em virtude das novas configurações contemporâneas possibilitadas 

pelo avanço tecnológico, principalmente. Neste contexto, entende-se o Território de 

Identidade como um espaço onde seus sujeitos compartilham aspectos comuns relacionados a 

sua cultura, às relações sociais estabelecidas, aos elementos econômicos, dentre outros.  

Para fins de explicitação, o MDA usa a seguinte definição de Território:  

 

Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo cidades e campos caracterizados 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 específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 

indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (MARCO 

REFERENCIAL, 2005, p. 7). 

 

O Território também não deixa de ter uma dimensão política na qual essa “identidade 

ordena as estratégias para o desenvolvimento, baseada no sentimento político, na energia 

social e na vontade coletiva”18 permitindo que diversos entes sociais participem das 

deliberações que incidem sobre aquele espaço. Coube ao já extinto MDA coordenar a 

implementação das novas estratégias de intervenção das políticas públicas que visavam, 

sobretudo, a redução da pobreza, o combate a exclusão social e a diminuição das 

desigualdades sociais e regionais, mas que não deveriam se limitar apenas à pasta, pelo 

contrário deveriam ser transversalizadas nas outras políticas. Na abordagem de apoio ao 

desenvolvimento rural, considera-se a escala municipal como limitadora do desenvolvimento, 

ao passo que estado é muito amplo. Já o território, com todos os seus arranjos, é considerado 

espaço privilegiado para as articulações das políticas públicas, a construção de parcerias e 

para uma maior integração das ações. Neste horizonte, 

 

[...] a perspectiva territorial do desenvolvimento rural sustentável permite a 

formulação de uma proposta centrada nas pessoas, que leva em consideração 

os pontos de interação entre os sistemas socioculturais e os sistemas 

ambientais e que contempla a integração produtiva e o aproveitamento 

competitivo desses recursos como meios que possibilitam a cooperação e co-

responsabilidade ampla de diversos atores sociais (MARCO 

REFERENCIAL, 2005, p. 08). 

                                                 
18 PERAFAN e OLIVEIRA, 2013, p. 12. 
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Na Bahia, o desmembramento da Secretaria de Cultura do Turismo, através da Lei 

Nº 10.549 de dezembro de 2006, marcou então o início de uma nova concepção da gestão da 

cultura no Estado. E no bojo desse novo processo, a adoção da lógica dos Territórios de 

Identidade, configurou-se como o primeiro passo para a construção de uma proposta 

inovadora e diferenciada na condução e formulação das políticas culturais, modo de valorizar 

toda a diversidade da produção simbólica baiana e integrá-la ao conjunto de políticas de 

desenvolvimento alinhadas ao novo desenho projetado pelo governo. Mas essa não fora a 

única novidade. Esse olhar também trazia como aspecto importante a valorização das outras 

matrizes culturais do estado, cuja identidade forjou-se a partir da supervalorização dos 

elementos culturais da capital Salvador e do Recôncavo19, desprezando-se toda a diversidade 

presente no interior que criou distorções e, até mesmo preconceito com as regiões 

interioranas. Para ilustrar com algo mais recente, podemos dizer que a realização inédita pela 

Secult da Celebração das Culturas dos Sertões nos anos 2012, 2013 e 2014 é bastante 

emblemático neste sentido. Ao evento, coube dar ênfase a manifestações artísticas e culturais 

de uma vasta região do estado, marginalizada ao longo da nossa história, cuja produção 

cultural está tão arraigada no imaginário social brasileiro sob as mais diversas feições. 

Ainda sobre a divisão territorial, a princípio, foram definidos 27 Territórios de 

Identidade no estado da Bahia (mapa). Com esta organização, o governo pôde estabelecer 

com a sociedade civil uma relação mais próxima e mais articulada, compreendendo os atores 

locais como sujeitos políticos, já que o capital social é visto como um componente importante 

da gestão compartilhada, ampliando a participação e o diálogo com os diversos segmentos. A 

atribuição deste papel de mediador coube aos Conselhos de Desenvolvimento Territorial que 

passaram a ser instâncias de participação para a discussão e deliberação das políticas públicas, 

sob o comando da Coordenação Estadual dos Territórios (CET), esta vinculada à Secretaria 

Estadual de Planejamento (Seplan).  

Já na construção do Plano Plurianual Participativo, em 2007, o Estado realizou as 

consultas públicas com a participação de todos os territórios. 12 mil pessoas foram envolvidas 

nas etapas territoriais e cerca de 40 mil nos encontros preparatórios. Esse foi o pontapé inicial 

para que a abordagem territorial fosse adotada em outros processos sociais, a exemplo das 

                                                 
19 VASCONCELOS, Cláudia Pereira. Ser-Tão baiano: o lugar da sertanidade na configuração da identidade 

baiana [online]. Salvador: EDUFBA, 2012. 
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conferências. Já em 2010 e 2013, respectivamente, foi a vez dos I e II Diálogos Territoriais, 

nos quais se buscou expor as demandas e realizações do governo durante esse período. 

 

Figura 01 - Mapa dos Territórios de Identidade da Bahia 

 
Fonte: https://territoriosculturaisbahia.wordpress.com 

 

A institucionalização deste modelo organizativo só ocorreu em 2014 quando foi 

aprovada a Lei nº 13.214, que dispõe sobre os princípios, diretrizes e objetivos da Política de 

Desenvolvimento Territorial da Bahia, instituindo também o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Territorial (CEDETER) e os Colegiados Territoriais de Desenvolvimento 

Sustentável (CODETER). Desde então, esse formato passou a vigorar com força legal, 

tornando-se, de fato, uma política de Estado. A iniciativa pioneira da Bahia com essa 

normatização consolida e amplia a estratégia como um instrumento de gestão pública 

descentralizada e participativa, ainda que, em certo momento, tenha sido pela perspectiva de 

alocação de recursos financeiros nos municípios. Isso gerou um processo de mobilização e 

articulação dos atores sociais, criando uma efervescência de debates em tornos das questões e 

congregação de esforços para concretizar determinados objetivos. 

Essa movimentação também pautou a Secretaria de Cultura, pasta na qual a adoção 

da política com recorte territorial ganhou muita visibilidade com a contratação de 

articuladores culturais territoriais para acompanhar os desdobramentos em cada região e 

dialogar com a proposta de desenvolvimento em curso. Na avaliação de Rubim, este momento 
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marca o processo de democratização da cultura que se apresentou em diversas ações: criação 

de instâncias de participação, como as conferências; maior democratização dos recursos 

destinados à área; na ampliação das parcerias. Incluía ainda um conjunto de orientações, como 

“a construção de uma cultura cidadã, fortalecimento da institucionalidade cultural, 

crescimento da economia da cultura, ampliação dos diálogos interculturais e alargamento das 

transversalidades da cultura” (2014, p. 21). 

Essas questões ou princípios norteadores foram perseguidos através de várias 

iniciativas: fortalecimento institucional com a criação da Superintendência de 

Desenvolvimento Territorial; reconfiguração da composição do Conselho Estadual de 

Cultura; criação do Fórum de Gestores Municipais de Cultura – medidas que ampliaram o 

olhar do poder público para essa área. E ainda as Conferências de Cultura realizadas no 

estado, nas quais foram construídos elementos para a formatação do Plano Estadual da 

Cultura; a presença dos articuladores culturais por território buscando fomentar os agentes e 

produtores da cultura foi crucial para o processo das políticas culturais na Bahia; a política de 

financiamento através dos editais. 

As experiências de cultura de Pintadas, que tiveram a Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz como referência na sua elaboração e execução, também foram significativas neste 

processo de territorialização da política cultural no Território da Bacia do Jacuípe. 

O Conselho de Desenvolvimento do Território de Identidade Bacia do Jacuípe (antes 

denominado CODES) foi constituído ainda em 2004, reunindo atores sociais do poder público 

e da sociedade civil dos 14 municípios que compuseram o Território e estabeleceu sua sede no 

município de Pintadas, tendo à frente o prefeito Valcyr Rios, eleito para a presidência do 

colegiado. O fato de o município acolher um órgão tão importante pode ser justificado pela 

referência que ele se tornou em matéria de gestão pública, tendo como grande diferencial a 

relação estabelecida com os movimentos sociais organizados, que tem a Rede Pintadas como 

importante catalisadora. O Território Bacia do Jacuípe, batizado com esse nome por 

inspiração do Rio Jacuípe que corta as suas cidades, inicialmente, foi constituído por 14 

municípios, e depois agregou Capim Grosso.  

 

Tabela 1 - População da Bacia do Jacuípe 

Município População 

2010 (IBGE) 

População Estimada 

2017 (IBGE) 
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Baixa Grande 20.060 21.403 

Capela do Alto Alegre  11.527 12.199 

Capim Grosso 26.577 31.392 

Gavião 4.561 4.725 

Ipirá 59.343 62.631 

São José do Jacuípe 10.180 10.784 

Mairi 19.326 19.695 

Nova Fátima 7.602 8.119 

Pé de Serra 13.752 14.226 

Pintadas 10.342 11.012 

Serra Preta 15.401 16.036 

Quixabeira 9.544 9.411 

Riachão do Jacuípe 33.172 34.784 

Várzea da Roça 13.786 14.662 

Várzea do Poço 8.661 9.449 

Total 263.834 280.528 

Fonte: IBGE Cidades (2010)  

 

Com população de 263,8 mil habitantes, segundo dados do IBGE (2010), com 

previsão de expansão para mais de 280 mil no ano passado, o Território está localizado na 

região semiárida do estado, tem como bioma a caatinga e sofre com a estiagem a maior parte 

do ano. É bastante expressivo o número de entidades e organizações populares, sindicatos e 

cooperativas presentes nesta região – 488 foram contabilizadas pelo Plano Territorial de 

Desenvolvimento Sustentável - PTDS (2010).  

As principais atividades econômicas são a indústria e a agropecuária, que contribuem 

com 13,9 e 12% do PIB, seguido do comércio e serviços. Mas a quantidade de emprego 

formal ainda é muito pequena, o que ocasiona a migração, sobretudo de jovens, para os 

grandes centros urbanos. A agricultura familiar, responsável por 23,8 mil estabelecimentos 

cadastrados nesta atividade, é a área que mais identifica a região. Dentro da agropecuária, 

destaca-se a caprinovinocultura, com ênfase no município de Pintadas, que abriga um 

abatedouro frigorífico de abrangência territorial.  
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Na educação, o analfabetismo ainda é um fator de preocupação, no entanto, nota-se 

um avanço na redução no índice entre os anos 2000 e 2010 de 30,5% para 24,8%, entre a 

população abaixo de 15 anos. Já o acesso à educação na faixa etária compreendida entre 06 e 

14 anos passou de 93,6% para 97,5 entre 2000 e 2010. É importante destacar, no que concerne 

ao ensino superior, a conquista de dois Polos da Universidade Aberta do Brasil (em Ipirá e 

Pintadas), que ofertam cursos de nível superior, em atendimento à reivindicação do Território.  

Já o IDH das cidades que compõem a Bacia do Jacuípe está acima de 0,500 e abaixo 

0,799, índice considerado médio. O índice maior é encontrado em Riachão do Jacuípe com 

0,628. Conforme tabela 02 IDH 2010 (IBGE): 

 

Figura 2 – IDH Bacia do Jacuípe 

 

Fonte: IBGE 2010 

 

Construir a política na perspectiva da territorialidade demandou sedimentar novos 

entendimentos e articulações com o tecido social. Por isso reuniões, seminários e debates 

foram realizados com o intuito de organizar o coletivo e construir um quadro das políticas a 

serem definidas como prioridades. Grupos de Trabalho nas diversas áreas (Saúde, Educação, 

Agricultura, etc.) foram constituídos e elaboraram as propostas do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Sustentável (PTDS), lançado em 05 de março de 2010, no município de 

Ipirá. O documento foi construído para ser um norteador das políticas de desenvolvimento 

territorial e também destacou nas suas propostas uma visão integrada do desenvolvimento nas 

suas diversas dimensões.  
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Em função da sua tradição de participar dos processos sociais, Pintadas teve uma 

expressiva presença nos GTs que se constituíram ao longo dos anos no Território. Como 

afirmamos acima, o GT de Cultura se configurou no início como um dos mais articulados, 

tendo a liderança da Companhia de Artes Cênicas Rheluz como animador dos debates. Desde 

a primeira reunião, realizada em abril de 2007, na sede da Secretaria Estadual de Cultura, com 

o objetivo de apresentar as ações de descentralização da pasta no estado, integrantes da 

Companhia Rheluz se fizeram presentes, junto com outros representantes da região. Daquele 

encontro nasceu um processo de organização e mobilização dos agentes culturais que 

culminou com a realização naquele mesmo ano das Conferências de Cultura em 10 dos 14 

municípios.  No ano seguinte, mais precisamente no dia 22 de fevereiro de 2008, o Território 

foi o primeiro do estado a assinar 100% dos Protocolos de Intenções para integrar o Sistema 

Estadual de Cultura e a entregar o Plano Territorial de Cultura. A assinatura ocorreu no 

município de Ipirá com a presença do secretário estadual de Cultura, Márcio Meireles. 

Como fruto de um amplo processo de discussão, o GT de Cultura conseguiu elaborar 

e propor no PTDS a inclusão de 04 projetos voltados para a área: 1. Cultura Ambiental 2. 

Economia da Cultura 3. Arte pela Educação nas Escolas Municipais 4. Formação de Agentes 

de Comunicação. Tanto o projeto de Comunicação quanto o de Arte-Educação, sobre os quais 

falaremos adiante, chegaram a ser desenvolvidos no âmbito do Território após terem sido 

contemplados em editais de apoio do governo. 

Ainda assim, o documento que sistematiza a propostas de desenvolvimento para a 

Bacia do Jacuípe, traz uma crítica sobre a tardia valorização da área cultural de forma mais 

ampla: 

 

Apesar do reconhecimento formal de que a cultura é a alma de um povo, 

essa máxima nunca superou os limites da retórica e da semântica. Somente 

muito recentemente passou se a reconhecer a cultura, em todas suas 

dimensões, como elemento constitutivo indispensável do processo de 

desenvolvimento sustentável (PTDS, 2010). 

 

No capítulo seguinte abordaremos a trajetória de Pintadas, sua formação histórica e o 

contexto que ensejou a formação de uma rede de organizações da sociedade civil voltada para 

a articulação, elaboração e implementação de ações para o desenvolvimento do município. 

Nossa intenção é mostrar como se delineou o processo de empoderamento social e 

político, da luta coletiva por direitos e promoção da cidadania até a formação da Rede 
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Pintadas. É no interior desse projeto que vamos analisar uma experiência de desenvolvimento 

resultado da articulação com a cultura.   
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2 O cenário: Pintadas e a Rede de desenvolvimento no sertão baiano 

 

Encravado em pleno Sertão Semiárido, no coração geográfico da Bacia do Jacuípe, 

Pintadas seria apenas mais uma cidadezinha comum do interior não fossem os sonhos, a 

ousadia, a coragem e a força de um povo que aprendeu a acreditar em si mesmo20. Neste 

capítulo, nos dedicamos a traçar um breve perfil do município, origem, influências, aspectos 

econômicos e socioculturais, bem como reconstituir principais lutas políticas que marcaram a 

formação do movimento social de Pintadas e a conquista do poder institucional. Discorremos 

ainda sobre a construção e a dinâmica da Rede Pintadas, criada para impulsionar o 

desenvolvimento local, considerando a sua referência na trajetória da Companhia de Artes 

Cênicas Rheluz e nas experiências que tomamos como análise nesta tese.  

 

2.1 Adentrando o território semiárido 

 

Adentrar o território sertanejo é incursionar num universo povoado por riquezas 

simbólicas e culturais que inspiraram narrativas das mais diversas.  Relatos dramáticos 

provocados pelas sucessivas secas, exemplos de fé, coragem e perseverança de mulheres e 

homens se entrelaçam com histórias de superação e resistência ao longo dos séculos. Trata-se 

de um lugar paradoxal, odiado e aclamado em verso e prosa pelos viajantes que percorreram a 

região; eternizado na literatura, nas músicas, nas artes, por artistas e intelectuais. Formado por 

uma multiplicidade de símbolos, crendices e saberes populares que ajudam a enfrentar as 

adversidades e ao mesmo tempo criam sociabilidades e laços comunitários. É nesse universo 

que extraímos a história de Pintadas, município do semiárido que aprendeu a acreditar-se 

como um campo fértil e criativo que fez surgir experiências no campo social, político e 

cultural. Uma cidade que construiu sonhos coletivos que ressignificou a sua identidade e 

construiu as bases para impulsionar o desenvolvimento local. 

Para chegar a Pintadas é preciso trilhar os caminhos da chamada Estrada do Feijão, 

como é conhecida a BA 052, e depois seguir pela BA 414. Até pouco tempo era necessário 

muita paciência para vencer os últimos 44 quilômetros de estrada de chão, a partir do 

município de Ipirá. Pintadas era uma das poucas cidades baianas isoladas da malha rodoviária 

                                                 
20 PINTADAS: A HISTÓRIA DE UM MUNICÍPIO QUE APRENDEU A ACREDITAR EM SI MESMO é o 

título de uma cartilha elaborada pela Rede Pintadas para recontar a luta local pelo acesso à água e a organização 

da sociedade civil (2005). 
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estadual, realidade que mudou em 2011 após a pavimentação asfáltica, conquista muito 

festejada pela população. O município faz limite com Mairi, Pé de Serra e Baixa Grande, mas 

nenhuma dessas interligações possui acesso asfaltado.  

 

Figura 03 - Mapa Pintadas 

 

Fonte: Projeto Memória, Identidade e Comunicação para o Desenvolvimento (2009) 

(Rede Pintadas e Agência Social) 

 

Ao longo do trajeto, as variações na paisagem vão descortinando vastos horizontes, 

resultado da degradação das matas que outrora cobriram a região. A vegetação verde e 

constante vai cedendo lugar a uma cor mais acinzentada e a terra ressequida prevalece assim 

parte do ano. Mas, se chove, em poucos dias a terra volta a brotar e o verde reaparece 

mostrando a força e a dinâmica da natureza, devolvendo a alegria e autoestima do povo.  

Cactos, mandacarus e arbustos característicos da caatinga conformam uma beleza 

rude e peculiar típica dessa região brasileira. Essas plantas xerófilas simbolizam a resiliência, 

a luta de um povo marcado pelo enfrentamento das estiagens prolongadas e todo tipo de 

adversidade. Com o passar dos anos e a ação humana desenfreada, porém, todo esse bioma 

vem correndo sérios riscos, conforme preconizam estudos sobre as mudanças climáticas. As 

pesquisas revelam que nessas áreas, onde Pintadas está situada, há forte indícios de 

desertificação e os impactos tendem a ser devastadores. Dados da EMBRAPA de 2016 
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revelam que 62% do território baiano estão situados em áreas suscetíveis à desertificação, o 

que corresponde a 291 municípios. As intervenções governamentais equivocadas e os 

modelos de desenvolvimento que se sucederam ao longo do tempo deixaram desafios que 

devem ser assumidos urgentemente, sob o risco de comprometer o equilíbrio das atuais e 

próximas gerações. 

Para se ter um panorama do avanço dos problemas ambientais e de como a 

implementação de estratégias para a adaptação climática e para a convivência com o 

semiárido são cruciais, basta dizer que nos últimos 50 anos Pintadas perdeu 30% da 

precipitação anual de chuva. Nesse período, registrou-se um aumento de 1,75 no grau de 

temperatura, acima da média global que foi de 0,8° (O SERTÃO PODE). Esse aumento 

excessivo da temperatura ameaça a agropecuária e a sobrevivência da sua população, cuja 

renda é oriunda, majoritariamente, da produção agrícola de base familiar. 

Na chegada a Pintadas, é possível perceber uma cidade que está em crescimento, 

atraindo investimentos e negócios, o que foi impulsionado pelas conquistas mais recentes, a 

exemplo da instalação do sistema de telefonia celular em 2011 e do asfaltamento da estrada 

principal. Mas também há questões preocupantes e graves como o aumento do índice de 

violência e da criminalidade, principalmente entre a juventude.  

Em relação ao nível educacional, Pintadas enfrenta uma situação de alerta, mas que 

infelizmente não difere da realidade encontrada em toda a região. A taxa de analfabetismo 

entre os adultos está na casa de 35%, a população de 15 anos ou mais, com menos de quatro 

anos de estudos é de 57,1% e as pessoas com mais de oito anos de estudo somam apenas 

9,5%, segundo dados do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável (PTDS, 2010). 

Em relação ao ensino superior, a situação é bem mais animadora, apesar dos 

obstáculos a serem superados, inclusive já houve uma luta em defesa da implantação de uma 

instituição federal de ensino na região. Se há pouco mais de 13 anos, o número de pintadenses 

com graduação no município não somavam uma dúzia, segundo dados informais, já passa de 

300 o número de estudantes que tiveram oportunidade de ingressar em universidades públicas 

ou faculdades particulares. É importante atribuir essa elevação da escolaridade a ações como 

o programa Adoção Educativa a Distância, que financiou os estudos universitários de 10 

jovens pintadenses através de uma parceria entre a Rede Pintadas e a cooperativa italiana Il 

Canale; o Programa de Formação de Professores do Campo, através de convênio com a Uneb 

que possibilitou a oferta de licenciatura para 09 professores da Escola Família Agrícola de 
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Pintadas. Além destas iniciativas, podemos citar outros mecanismos de democratização do 

ensino superior, como o PROUNI (Programa Universidade Para Todos), o FIES 

(Financiamento do Ensino Superior) e as cotas que também ampliaram as possibilidades para 

os estudantes pintadenses, particularmente, em Salvador e Feira de Santana, onde também 

dispunham de alojamento financiado pela prefeitura. Em função desse avanço, já é possível 

encontrar em Pintadas alguns serviços prestados pelos filhos da terra, pessoas que retornaram 

ao município para exercer sua profissão e se estabelecer com a família.  

Outro fator significativo para a elevação da escolaridade foi a implantação do Polo 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2011. A unidade instalada em Pintadas atendeu 

o Território do Jacuípe com oferta de cursos em diversas áreas como Matemática, Biologia, 

Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Eventos, Geografia, Biologia e Química, Pedagogia 

e Letras, além de especializações em Gênero e Diversidade e Gestão Pública. Os cursos 

ofertados na instituição contaram com a parceria de instituições como Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) e Universidade Estadual de Feira de Santana. O Polo da UAB 

inicialmente deu prioridade à formação de professores dos quadros municipais, mas também 

abriu vagas para a demanda social. Desde a implantação, a instituição ofertou 995 vagas nos 

seus 27 cursos, sendo a maioria especializações. Vale ressaltar a formação de 36 professores, 

todos de Pintadas, na turma de Pedagogia que concluiu em 2014, mas todos os cursos são 

abertos à região (Ver detalhes no anexo). 

Em relação a equipamentos públicos destinados ao lazer e à cultura, a situação é 

lamentável. A sede do município conta apenas com três quadras esportivas, sendo duas 

escolares e uma biblioteca pública municipal bem precarizada. Não há teatro nem cinema, 

apesar do trabalho de formação em audiovisual que foi desenvolvido localmente para toda a 

região. A maior parte das exibições fílmicas era realizada no auditório de uma escola estadual 

ou em espaços improvisados pela comunidade.  

Ainda no quesito lazer, a cidade dispõe de pouca infraestrutura, podemos citar o 

estádio municipal Irineu Pereira Batista, onde ocorrem as principais competições 

futebolísticas e que já tiveram intensa participação da comunidade. Atualmente, a visibilidade 

do futebol diminuiu e existe uma forte cobrança grande por parte dos desportistas de 

investimentos nesta área. Nos tempos áureos, a seleção de Pintadas disputava campeonatos 

externos, como a Copa do Sertão, que era motivo de orgulho para os pintadenses. Alguns 
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atletas conseguiram, inclusive, ascender ao futebol profissional. No momento, existem apenas 

iniciativas isoladas no sentido de promover o esporte, a exemplo de basquete e ciclismo. 

No campo do desenvolvimento econômico, assim como quase todos os municípios 

dessa região que durante muito tempo não foram considerados geradores de riqueza, os temas 

emprego e renda continuam como grande desafio. Mesmo os projetos com foco na área 

econômica acabaram se limitando à subsistência ou não avançaram como alternativas devido 

ao baixo valor agregado. Na Bacia do Jacuípe, observa-se no pequeno comércio e na 

agricultura familiar suas principais bases. Esta última atividade sofre bastante instabilidade 

por conta do clima e da ausência de políticas públicas mais efetivas para o seu 

desenvolvimento. Em razão disso, a economia dos municípios gira, majoritariamente, em 

torno da renda dos servidores públicos, dos aposentados e de programas como o Bolsa 

Família. Pintadas encontrou no associativismo e o cooperativismo alternativas importantes de 

inclusão socioprodutiva que ganharam capilaridade com a criação da Rede Pintadas. A 

cooperativa de crédito Sicoob Sertão é um desses empreendimentos coletivos que se tornaram 

referência na Bahia no campo do cooperativismo de crédito. Outro exemplo é a cooperativa 

Ser do Sertão, atuante na organização e capacitação das famílias agricultoras para acesso ao 

crédito, tecnologias de produção e adaptação às mudanças climáticas.  

Já em relação ao patrimônio arquitetônico, Pintadas conserva hoje poucos traços do 

seu passado. O imóvel mais antigo é o prédio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e a 

Praça da Matriz, que já sofreram inúmeras descaracterizações. Ao longo dos anos, as 

primeiras construções situadas na área central foram cedendo lugar a espaços comerciais, 

alguns prédios com um ou dois andares e casas mais modernas. A falta de políticas de 

preservação do seu patrimônio público também reflete na dificuldade de compreensão da sua 

história pelas gerações mais novas e também de valorizar e reconstituir sua identidade 

cultural.  

 

 

2.1.1 Antecedentes históricos 

 

Sobre o processo de formação histórica de Pintadas, podemos dizer que este é 

envolto em muitos desencontros de informação, o que demanda recorrer a diversas fontes de 

pesquisa. Conta-se, por exemplo, que as terras onde hoje se encontra instalado o município 
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teriam pertencido à família do português João Peixoto Viegas. Liderança ligada às elites 

administrativas da colônia, que dizem ter sido um dos algozes dos índios durante as disputas 

de ocupação do território brasileiro. Viegas teria sido beneficiado com grandes pedaços de 

terra e construiu fortuna ao lado das famílias “Guedes de Brito e D'Ávila". Em 1664, o 

português Viegas recebeu do seu país o título de propriedade da sesmaria de Tocós, que 

abrangia a área que hoje pertence aos municípios de Feira de Santana, Anguera, Serra Preta, 

Pintadas, Ipirá, Baixa Grande, Santo Estevão, Riachão do Jacuípe, dentre outros21. 

A ocupação dessas terras só teria sido formalizada entre o final do século XVIII e 

início do século XIX, sob a liderança de um dos descendentes de Viegas, o coronel João 

Peixoto Viegas Neto. A incursão colonizadora pela região, lugar em que habitavam indígenas 

da geração tupi-guarani denominados paiaiais, teria contado com o apoio decisivo da igreja 

católica.  

A ausência de registros oficiais e documentos que atestem a verdadeira origem da 

cidade nos desafia a percorrer os fios da memória dos seus antepassados para recontar a 

trajetória do município. A versão mais difundida pelos mais antigos moradores é que a cidade 

iniciou sua história associada à criação de gado. Essa era a atividade econômica mais forte 

naquela região no início do século XIX. Com a expansão da pecuária bovina naquele período, 

as terras pintadenses teriam se transformado em importante rota de tropeiros e mercadores.  

Informações passadas de geração em geração, narram o início do povoamento da 

cidade há pouco mais de dois séculos. O primeiro morador se chamava Manoel Gonçalves de 

Almeida, originário da localidade Gado Bravo, que assim como Pintadas, pertenceram às 

terras ipiraenses. Segundo relatos, a mãe de Manoel Gonçalves de Almeida teria sido fruto de 

uma relação clandestina entre um filho de um fazendeiro e uma das muitas escravas mantidas 

em sua propriedade. Nascida de cor branca, a menina teria ganhado a alforria logo após o 

nascimento22, mas como ocorreu com seus descendentes negros, foi relegada à própria sorte. 

Ela e os filhos, assim como a população africana escravizada em vários cantos do Brasil, 

foram destituídos de direitos básicos, sendo marginalizados e excluídos.  

Depois de adulto, o filho, Manoel, e sua companheira, Anastácia Gonçalves, teriam 

chegado em Pintadas depois de percorrer a região em busca de melhores condições de vida. 

Por isso, se instalaram naquelas terras e constituíram uma pequena propriedade denominada 

                                                 
21 COSTA, Arnobson dos Santos. Limites e possibilidades para o desenvolvimento territorial: um estudo 

comparativo entre os municípios baianos de Pintadas e Serra Preta de 1988 a 2008, 2009. 
22 ALMEIDA e outros, 2004. 
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Fazenda Lagoa das Pedras, assim batizada em virtude de uma fonte de água existente no local. 

A fazenda era cercada por rochas, embora seu terreno fosse considerado fértil e abundante. 

Ali, os dois passaram a viver da agricultura e da criação de bovinos.  

Em pouco tempo o rebanho foi crescendo e começou a pastar na Lagoa do Bamburrá, 

distante alguns quilômetros da fazenda. Com isso, o casal se viu obrigado a deixar a antiga 

casa e construir um sobrado nesta nova localidade, mais tarde apelidada de “Pintadas”, em 

homenagem à cor das vacas que por ali malhavam cotidianamente. Com o passar dos anos e o 

apoio de colaboradores da comunidade, Manoel e Anastácia construíram neste local a capela 

do Bom Jesus de Pintadas, subordinada à freguesia de Sant’Anna do Camisão, atual Ipirá. 

Ponto de encontro religioso, a capela foi atraindo moradores para as suas proximidades. Ao 

lado do santuário, também foi construído um cemitério.  

Naquele período as principais culturas agrícolas desenvolvidas eram mamona, feijão 

e milho. Os produtos serviam ao autoconsumo e o excedente era vendido em centros 

comerciais de Feira de Santana, Jacobina, Castro Alves, São Miguel, Mundo Novo e 

localidades vizinhas. As mercadorias eram transportadas em lombos de burros que voltavam 

para Pintadas com cargas de farinha, açúcar, café, tecido, sal e outros produtos23. 

Aos poucos foi se formando a comunidade que em 1937 seria elevada à condição de 

distrito através da lei estadual 1.205, de 31 de setembro, tendo sua instalação ocorrida em 11 

de janeiro de 1939. Pintadas só conquistaria o título de município aos nove de maio de 1985, 

desmembrando-se de Ipirá pela lei nº 4,450. A emancipação foi a culminância de um processo 

de luta que envolveu vários setores da sociedade local, inclusive a juventude e as mulheres, na 

busca por mais atenção do poder público para as questões daquela comunidade.  

Atualmente, com uma população de 10.150 habitantes (IBGE, 2010), Pintadas faz 

parte do Território de Identidade da Bacia do Jacuípe24, composto por outros 13 municípios25. 

Está dividida em 33 comunidades e possui uma área territorial de 531 km2. Sua densidade 

demográfica gira em 21 habitantes por km2, sendo que aproximadamente 63,8 % de sua 

população reside na área rural, contrariando a média estadual de 37,6 %. 

                                                 
23 ALMEIDA e outros, 2004. 
24 Divisão territorial proposta pelo governo federal desde 2003, com vista à articulação de políticas públicas 

regionalizadas e desenvolvimento integrado, que se caracteriza pelos vínculos culturais, econômicos e políticos 

dos municípios integrantes. 
25 Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Quixabeira, 

Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Serra Preta, Várzea da Roça e Várzea do Poço. 
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Pintadas também está situada no chamado Polígono das Secas26 e sua precipitação 

média anual de chuva varia em torno de 500 ml. A irregularidade das águas sempre foi um 

desafio local, assim como para a população desta vasta região, dependente do poder político e 

econômico. Em torno dessa situação é que se forjou a chamada “indústria da seca”, traduzida 

pela submissão da população às oligarquias que se utilizavam da água como moeda de troca 

para se perpetuarem no poder. Este sempre foi uma prática constante na região. Aliado a isso, 

o discurso religioso e fatalista contribuiu para que as pessoas creditassem a seca como um 

castigo divino.  

Ainda que Pintadas tenha mantido um forte vínculo com a Igreja Católica desde a 

sua formação, no município, a seca passou a ser vivenciada pela comunidade não como uma 

punição de ordem divina, mas o resultado de uma prática política excludente. Tal percepção 

despertou na comunidade a busca por mecanismos para a Convivência com o Semiárido e 

“enxergar de uma maneira diferenciada a crueza da sua realidade [...]. O fatalismo de que 

“tudo deve-se a Deus” e nada tem resolução passa a ser refletido, questionado e colocado em 

xeque”27.  

Chegar a esse nível de percepção foi resultado de uma intensa ação-reflexão do 

movimento social, que já na década de 1960, encabeçado pela própria Igreja Católica com a 

formação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), os grupos comunitários que uniam fé e 

vida, inspirados na concepção humanística da Teologia da Libertação, buscavam solução para 

os problemas cotidianos e partilhavam ações de interesse comum.  

 

No discurso da convivência as marcas do fatalismo, que outrora 

perpassavam diretamente a explicação da Igreja sobre a seca na região, a 

ideia da impossibilidade de fuga de um destino cruel e temido por todos, são 

rediscutidas e contestadas com base em uma nova leitura da palavra divina. 

Essa interpretação, amparada na Teologia da Libertação, se pauta por uma 

prática religiosa engajada na transformação da realidade, possibilitando que 

a mensagem faça sentido na prática popular e não seja apenas motivo de 

adoração/contemplação, como se as mudanças fossem impossíveis. Portanto, 

nesse redesenho, o conformismo que causava a inércia, cede lugar a uma 

proposta libertária onde os indivíduos são responsabilizados pela 

transformação das condições adversas em potencialidades que podem ser 

revertidas em seu favor. Em outras palavras, o fenômeno da seca não pode 

mais ser usado como justificativa para as condições limitantes e subumanas 

às quais os sujeitos são submetidos. (SANTOS, 2012) 

                                                 
26 Delimitação criada em 1936 pelo governo federal, através do Decreto 175, para subsidiar as intervenções 

contra os efeitos da seca. O recorte sofreu alterações diversas vezes ao longo dos anos, a fim de satisfazer os 

arranjos da política coronelista, bem como pelas críticas de cientistas.  
27 (FISCHER e NASCIMENTO, 2003, p. 6). 
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Muitos dos ensinamentos de cooperação e solidariedade repassados à comunidade 

eram vivenciados e estimulados na prática cotidiana através do trabalho comunitário. Uma das 

formas em que eles se expressavam era com a realização do “boi roubado”, uma expressão 

cultural bastante simbólica entre o povo do sertão. Muito comum em Pintadas até a década de 

1990, descrevem-na como um gesto solidário cujo objetivo era colaborar com os amigos na 

época da plantação ou colheita.  

No dia programado, os trabalhadores e trabalhadoras chegavam de forma silenciosa 

para uma jornada de muito trabalho, música, confraternização. O ato em si inicia bem antes 

do raiar do sol e se articula na surdina para que o proprietário da roça não desconfie. Ao redor 

da casa, o grupo anunciava o mutirão através do foguetório. Nesta jornada homens e mulheres 

se uniam de forma solidária para plantar, colher ou roçar, sempre com cantorias, rezas, 

comidas, bebidas e diversas outras manifestações, como o samba rural. Dernival Epifânio 

(2017) conta que o boi roubado não era uma exclusividade de Pintadas, mas uma cultura da 

região. Segundo o líder comunitário, deram esse nome porque os anfitriões geralmente 

abatiam um animal de criação para alimentar os participantes pela manhã, meio dia e à noite, 

mas ainda podia se estender pela madrugada e dia seguinte. Mas a depender do tempo de 

duração do trabalho, a manifestação recebia outro nome. Caso a atividade terminasse ao meio 

dia e a família anfitriã ofertasse apenas o almoço, podia ser chamado de adjutório. Caso o 

trabalho fosse realizado sem a oferta de nenhum alimento, chamava-se Baleia.  

Essa manifestação, que demonstra o espírito fraternal e coletivo da comunidade, 

também é reveladora de como cultura e religião se firmaram no cerne do povo de Pintadas: 

 

Em Pintadas, desde a sua gênese, percebe-se que a religiosidade e a cultura 

popular se misturam de forma expressiva, resultando em manifestações um 

tanto quanto carregadas de misticismo, penitência, fantasia, fé e profanismo, 

oriundas da história social desse povo que procurou expressar na união o 

sentido de sua existência, transformando o trabalho numa ação coletiva. 

(ALMEIDA e outros, 2004, p. 14) 

 

Os mutirões são parte do legado da cultura indígena. Desde os tempos mais remotos, 

os índios recorriam a esse modelo de organização para ajudar as famílias nos momentos de 

necessidade e de reafirmar o sentido da utilização coletiva das terras. Em Pintadas, eles se 

configuraram como espaços privilegiados de vivência, fortalecimento dos laços comunitários 

e articulação social dos grupos menos favorecidos. Agregava, cada um, mais de 200 pessoas, 
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que trabalhavam e se divertiam o dia inteiro. Ao final do expediente, homens e mulheres 

faziam o desfile da bandeira e dançavam, muitas vezes até a madrugada.  

Atividades como plantio, colheitas de milho e feijão, fabricação de farinha, não 

apenas eram valorizadas como tinham um simbolismo muito forte. Em razão disto, os meses 

de junho (com as celebrações dedicadas a Santo Antonio, São João, São Pedro) até agosto 

eram especiais, pois, tradicionalmente, se celebrava a colheita de alimentos e se agradecia a 

safra. Nestes dias, o povo se juntava para festejar e reverenciar suas divindades. 

 

Momentos como as despalhas (ato de tirar a palha), batas de milho e feijão e 

arranca da mandioca (tarefada) se transformavam em grandes festas, onde o 

povo se reunia para manifestar sua solidariedade e alegria pela graça do 

alimento [...] A depender da quantidade essas poderiam durar mais de um 

mês. Nas tarefadas as pessoas se reuniam em casas de farinha trabalhando 

duro e fazendo festa durante semanas. (ALMEIDA e outros, 2004, p. 17) 

 

Os mutirões, como espaços de congregação para o trabalho, sempre entremeados 

com muita festa, dão demonstração da forte relação sociocultural dos pintadenses. Aliás, os 

elementos da cultura tornaram-se privilegiados instrumentos de sociabilidade, de interação 

dos grupos, favorecendo as trocas simbólicas e tornando-se estratégias coletivas de superação 

das adversidades. Além disso, os mutirões eram formas de organização do povo e estratégias 

de mobilização nas árduas lutas vivenciadas pela comunidade.  

A chegada dos padres italianos, a partir da década de 1960, e a formação das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) tiveram papel importante na organização popular, 

aproveitando desse elemento para fortalecer a catequese. Informações desse período mostram 

que lideranças católicas lançavam mão de dramas bíblicos e de apresentações teatrais com o 

intuito de atrair as pessoas para os cultos. Tal estratégia, no entanto, não era mero acaso. A 

história registra que os primeiros padres católicos que aportaram no Brasil já aproveitam das 

linguagens artísticas, em especial a cênica, como instrumentos pedagógicos da sua missão 

evangelizadora. 

A promoção de atividades mais lúdicas e os encontros com a intenção de aproximar 

os mais jovens da igreja, foram se tornando mais dinâmicos com apresentações, cantos e 

danças. Mas a novidade não era vista com muito agrado pelas pessoas mais conservadoras. 
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Elas não concebiam dançar e rezar no mesmo lugar, o que era criticado com comentários 

desta natureza: “Vocês estão fazendo com as mãos e desmanchando com os pés”28. 

A presença atuante da igreja, influenciada pela perspectiva emancipatória da 

Teologia da Libertação, deu grande impulso ao movimento social de Pintadas. Um dos 

elementos marcantes desse processo foi a criação do Conselho Paroquial, formado por 

representações das comunidades, e o Conselho Pastoral de Jovens, que se reuniam 

periodicamente para discutir os pontos comuns e buscar alternativas conjuntas para seus 

problemas. Essa ação alinhava-se com uma das premissas atribuídas ao movimento teológico 

para o qual “a transformação social não é mera revolução para o povo, mas o próprio povo – 

mormente os setores camponeses e operários, explorados e injustamente marginalizados – é 

que deve ser agente de sua própria libertação”29.  

A relação com a Igreja alicerçou a organização comunitária, que mantinha no 

calendário do ano momentos fortes. As festas de vaqueiros, as cavalgadas, os cultos dedicados 

a santos como Cosme e Damião, as celebrações juninas aconteciam em locais onde as 

dimensões do sagrado e do profano se imbricavam, se entrelaçavam de forma harmoniosa. Foi 

nesta conjuntura, aproveitando e potencializando essas práticas do povo, que as CEBs 

cresceram e se fortaleceram. Dernival Epifânio afirma que o padre Riccardo Camellini, 

religioso que morava em Ipirá e assistia Pintadas, no final dos anos 1980, se dedicou muito 

aos movimentos sociais, inclusive, com incentivo aos mutirões. “Foi ele que inseriu outro 

jeito de ser igreja, um jeito mais solidário e mais envolvido com a comunidade”.  

Neste sentido, Moura revela que a partir dos mutirões, a igreja 

 
[...] resgata e fortalece a prática da solidariedade, gratuidade e partilha entre 

os trabalhadores rurais, fundamentos do espírito cristão segundo a teologia 

da libertação. O mutirão converte-se, assim, em um instrumento de trabalho 

e serviço da comunidade. A partir daí, a Igreja começou um processo de 

conscientização, discutindo a origem da pobreza, as formas de opressão, os 

problemas do cotidiano e a reforma agrária. Ou seja, envolveu-se nos 

processos comunicativos dos diferentes níveis da cotidianidade, reforçando 

os princípios de comum-unidade, fraternidade e solidariedade (Medina, 

1997) e desenvolvendo uma consciência de direitos humanos que se 

traduziu, inicialmente, na luta pela terra; em seguida, na dignidade dos 

homens e mulheres que nela trabalham e das famílias que se sustentam dela; 

finalmente, no amor pela Terra, mãe de todos os seres humanos e todos os 

seres vivos. (MOURA e outros, 2002, p. 616) 

 

                                                 
28 (ALMEIDA e outros, 2004, p. 14). 
29 (GUTIERREZ apud SCHERER-WARREN, 1984, p. 126). 
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A comunidade tornou frequentes os encontros dominicais para discutir os seus 

problemas e montar estratégias de solução. Essas reuniões tinham como base uma leitura 

contextualizada do Evangelho, onde se buscava a ligação entre fé e vida. Essa “exegese” deu 

subsídio para as diversas ações e lutas daquele povo em busca de uma vida digna e libertação 

dos seus problemas.  

Foi neste sentido que o método “ver-julgar-agir”, de inspiração da corrente da 

Teologia da Libertação, começou a inspirar o povo a lutar contra as injustiças sociais que lhes 

aprisionavam. A mudança de mentalidade começava a se refletir, por exemplo, no 

amadurecimento dos movimentos populares e na própria forma como as pessoas 

manifestavam sua indignação. Exemplo disso pode ser ilustrado com trecho de uma das 

cantorias que animavam as festas e celebrações, cujas letras expressavam crítica política, 

principalmente quanto à questão da terra, um dos problemas mais latentes: “Só tenho enxada e 

o título de eleitor, para votar em seu fulano educado, que nada faz pelo pobre agricultor, que 

não tem terra pra fazer o seu roçado”.  

Pode-se dizer que as Comunidades Eclesiais tiveram uma função essencial na vida de 

Pintadas, afirmando a fé como instrumento de libertação e estimulando o povo para luta. O 

que fez uma grande diferença na história de transformação foi “o espírito de ser comunidade, 

de agir e interagir coletivamente diante dos seus principais desafios”30 demonstrado pela 

comunidade. 

 

2.2 Do movimento social à luta política 

 

O uso coletivo das terras para o manejo comunitário, que predominou durante muitos 

séculos no semiárido brasileiro, inclusive em Pintadas, o chamado Fundo de Pasto, começou a 

ser ameaçado a partir dos anos 1970. Neste período, o Governo da Bahia, sob a justificativa 

de estimular a agricultura e pecuária, facilitou vultosos créditos subsidiados, o que favoreceu 

a grilagem das terras devolutas ocupadas por famílias em todo o estado. A principal 

característica deste processo foi construção das cercas no meio rural, feitas por pessoas de 

grande poder econômico, que se apossavam das áreas já ocupadas por meio da ameaça e do 

uso de violência.  

                                                 
30 ALMEIDA e outros, 2004. 
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Diante daquele quadro, as famílias que já possuíam intensa relação com a terra, para 

além de laços econômicos, sociais e culturais – já que os fundos de pasto propiciavam o viver 

das tradições e dos saberes coletivos, viam aumentar a pressão para o abandono das suas 

casas. Como tratavam de áreas devolutas, e sem documentação legal, havia muita dificuldade 

para atestar a propriedade.  

Foi em meio a essa situação que Pintadas e região viram aumentar a concentração 

fundiária e a opressão dos grandes fazendeiros sobre as pessoas mais humildes. O município é 

um exemplo do que ocorre no Brasil em termos de distribuição desigual de terra. Cerca de 

80% das famílias que trabalham no campo são proprietários de apenas 15% das propriedades. 

Sem terra e nem postos de trabalho, naquela época Pintadas via migrar anualmente cerca de 

três mil homens para as indústrias canavieiras de São Paulo e Mato Grosso, segundo avaliação 

da Igreja Católica à época. 

No início dos anos 1980, um episódio envolvendo um fazendeiro e um grupo de 16 

famílias de trabalhadores rurais mobilizou o município. O objeto do conflito teve como centro 

a área da fazenda Lameiro, que após uma disputa de herdeiros, foi vendida ao delegado 

Manoel Carneiro de Souza com inclusão de terrenos pertencentes aos pequenos proprietários. 

As propriedades haviam sido incluídas irregularmente no inventário num processo de 

grilagem.  A deflagração do conflito aconteceu no dia 22 de novembro de 1974, quando o 

então delegado ordenou seus jagunços a invadir terras, quebrar cercas, destruir as lavouras e 

soltar os animais. As famílias afetadas procuraram apoio da Federação de Trabalhadores 

Rurais e, apesar de contarem com o acompanhamento de advogados, não obtiveram sucesso. 

Uma década já havia se passado e o caso continuava sem resolução. As tensões se 

acirravam a cada dia com intimações de lideranças do movimento, violência contra 

trabalhadores e mortes de animais de criação. Aumentava cada dia mais o sofrimento e medo 

das famílias que viram sucumbir os companheiros Adalberto Primo de Oliveira e Marinho 

Pereira Lima. O primeiro, encontrado afogado no trajeto de Pintadas para o município de 

Ipirá, onde prestaria depoimento sobre o caso; o segundo, assassinado com um tiro nas costas.  

A causa da grilagem parecia perdida até que o problema enfrentado por aquele grupo 

foi apresentado em uma assembleia de trabalhadores rurais, que então resolveram se mobilizar 

para ajudar as famílias envolvidas no conflito. As pessoas tomaram consciência de que, 

somente com a participação e a mobilização popular, aquela realidade seria transformada. Foi 

a primeira grande luta coletiva de Pintadas, que envolveu não apenas a comunidade local, mas 
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também contou com a solidariedade de lideranças de toda a região a partir da mobilização de 

organizações como a Comissão Pastoral da Terra. Neste processo, mais uma vez a igreja 

católica teve um papel fundamental animando os participantes e trazendo para o centro dos 

debates, à luz dos textos bíblicos, questões centrais como o direito à terra.  

Na ocasião, a principal estratégia adotada foi a realização de mutirões para retomar 

as terras invadidas, refazer as cercas e as plantações destruídas. O primeiro evento contou 

com a colaboração de 183 pessoas, vindas dos mais variados cantos de Pintadas e da região. 

Apoiadores de Mairi, Ipirá, Baixa Grande e Várzea do Poço estiveram presentes.  

As mobilizações pela garantia dos direitos se fortaleciam com os mutirões cada vez 

mais numerosos. Os dias de trabalho na roça eram preenchidos, apesar de tudo, com muita 

festa, orações e leituras da bíblia, refeições comunitárias e dança da bandeira. Neusa Cadore 

(2018) analisa que ali “a fé e a vida tinham que andar juntas” e a luta revelou não apenas a 

qualidade das lideranças sociais, como criou uma maior cumplicidade entre elas, pois sabiam 

que podiam contar umas com as outras. Mesmo diante das muitas ameaças, as pessoas 

resistiam e eram solidárias. 

Os vários episódios do conflito agrário estão relatados num diário de campo feito 

pela freira Carmen Velzi Stolf, no qual detalha o sofrimento e ao mesmo tempo a força dos 

trabalhadores. A religiosa de Santa Catarina havia chegado em Pintadas no final de 1983, 

junto com a também missionária Neusa Cadore, ambas enviadas através do projeto religioso 

Igrejas Irmãs para ajudar a população afetada com a seca. Quando completou dois anos, as 

duas deveriam regressar para suas cidades, mas já estavam muito envolvidas no processo de 

luta do Lameiro e resolveram ficar. Avaliaram que para elas seria fácil voltar para suas terras 

onde tudo era próspero, mas deixariam para trás um povo sofrido, refém do fogo cruzado. O 

gesto de solidariedade, considerando-se o contexto da época e o papel das lideranças 

religiosas, foi muito importante para manter acessa a chama da esperança na comunidade na 

busca por seus direitos.  

Ao todo, foram realizados 16 mutirões na região do conflito, atividades que uniram 

homens e mulheres com senso de fé e justiça, sempre alicerçados nos ensinamentos bíblicos. 

Neste momento, até uma Santa Padroeira foi criada em homenagem às lutas travadas por 

aquele povo: Nossa Senhora dos Mutirões. Sua representação traz a figura de uma mulher e 

ao redor dela imagens de peregrinos com ferramentas de trabalho rural nas mãos.  
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O movimento do Lameiro representa ainda hoje um grande aprendizado para 

Pintadas, que fez do processo vivido uma fonte de formação e de fortalecimento dos vínculos 

comunitários. 

O acontecimento histórico é considerado o episódio que deu gênese à organização 

popular, uma vez que os enfrentamentos da luta constituíram-se como elementos para testar a 

resistência, capacitar e solidificar o grupo. O processo de mobilização e de negociação, as 

manifestações, a solidariedade, os mutirões realizados, foram determinantes para a 

reconquista das terras, que só veio acontecer em fevereiro de 1987, através da emissão do auto 

de desapropriação nº 58.543, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mas, 

já conscientes de que “a terra era importante, mas sozinha não resolveria o problema da 

maioria dos produtores familiares da região, obrigados a emigrar parte do ano para São Paulo 

em busca da subsistência”31, a comunidade compreendeu que a problemática das famílias do 

Lameiro também perpassava grande parte da população.  

A busca por alternativas para o desenvolvimento da agricultura familiar resultou na 

elaboração do Projeto Pintadas, com o apoio de técnicos da Companhia de Desenvolvimento e 

Ação Regional da Bahia (CAR). No valor de US$ 1,5 milhão, concedido a fundo perdido pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a iniciativa beneficiou 

300 famílias. Entre 1989 e 1991, foram constituídos 32 grupos de famílias, dos 44 previstos, 

que juntos desenvolviam trabalhos e investimentos coletivos com o crédito fornecido pelo 

BNDES32.  

O projeto contou ainda com a parceria do TAPI (Tecnologia Aplicada à Pequena 

Irrigação) um programa de cooperação técnica desenvolvido pela SUDENE e o Ministério 

Francês das Relações Exteriores (MAE) desenvolvido na região Nordeste. No município de 

Pintadas, o programa possibilitou a implementação de 25 açudes voltados para irrigação e 

piscicultura utilizados pelos núcleos familiares. A construção de cisternas de placas em larga 

escala, iniciativa pioneira de abastecimento de água, complementavam o sistema do TAPI33. 

Esta ação se tornou grande estratégia de convivência com o semiárido e desenvolvimento 

sustentável na qual as famílias participantes trabalhavam de forma coletiva, garantiam uma 

reserva de água comum pelo projeto e aprendiam técnicas para reserva alimentar animal e uso 

                                                 
31 FISCHER. 
32 (FISCHER, 2002, p. 7 e 8). 
33 Programa de Desenvolvimento da Pequena Irrigação com base em açude. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_53-

54/010020608.pdf#search="pintadas" 
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racional dos recursos hídricos. Os relatos apontam que não houve resultados muito 

satisfatórios em termos de rentabilidade financeira. De acordo com Dernival Epifânio, mesmo 

com as tecnologias sociais disseminadas, a seca era um problema que ocasionava muita 

migração. No entanto, ele argumenta que tiveram muitos frutos dessa experiência, através da 

qual foi possível mostrar para as comunidades a viabilidade de uma proposta diferente, 

ampliar a percepção política do grupo e promover a cooperação.  

Para gerenciar o projeto Pintadas e prestar assistência técnica aos produtores, com 

parte dos recursos ressarcidos pelas famílias beneficiárias, criaram o Centro Comunitário de 

Serviços (CCSP) em 1988. Durante muito tempo, o espaço funcionou como uma espécie de 

incubadora de diversas ações e entidades com o objetivo de fornecer apoio e estrutura para a 

organização da comunidade, pois dispunha de alojamento, refeitório e auditório para 

encontros, treinamentos e reuniões.  

Com tantas lutas e ações mobilizadas a partir da articulação popular, a formação do 

Partido dos Trabalhadores foi motivada pelo anseio de mudanças também no âmbito da 

política partidária e pela tomada de consciência da importância da maior participação na 

esfera de poder34. Fundador, primeiro presidente do PT de Pintadas e primeiro candidato a 

vereador pela legenda, Dernival Epifânio disse que sempre questionava a si próprio: 

 

Nós sempre votávamos nos partidos de direita, mas nosso movimento, 

nossas associações, nossas entidades eram de trabalhadores. Por que nós 

trabalhadores, perseguidos maltratados vamos ficar sempre votando na 

direita? Nós então fundamos o Partido dos Trabalhadores aqui.  

 

Esse processo foi impulsionado também pela conquista da emancipação política do 

distrito de Pintadas, que alcançou o título de cidade em 09 de maio de 1985. Dentre as 

motivações que levaram a população a buscar autonomia destacam-se o descontentamento 

com a administração de Ipirá, seu município de origem, o desejo de ter melhores serviços 

públicos e de melhores condições para o desenvolvimento local. Embora a concretização 

                                                 
34 Dernival avalia que o Partido nasceu forte porque contava com apoio nas comunidades, nos movimentos 

sociais e no Sindicato, e tinha um objetivo claro que é era o bem do trabalhador. Como isso, o grupo resolveu se 

lançar na primeira disputa em 1989 apenas com candidatos a vereadores (Dernival Epifânio, Diomécio Juvêncio 

dos Santos, Vítor Nunes da Silva, Belarmino Lima) pois não quiseram fazer coligação com os candidatos a 

prefeito. Os nomes do PT chegaram a ter uma boa quantidade de votos, mas não alcançaram o coeficiente para 

garantir a vaga na Câmara, que era 10% do eleitorado. Na eleição seguinte o PT lançou como candidatos na 

cabeça de chapa o líder comunitário Daniel Mendes e Juscelino, mas conseguiu eleger um vereador que foi 

Manoel Epifânio. Em seguida além de Manoel, Valcyr Rios também foi eleito para o legislativo. 
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tivesse ocorrido neste período, a luta pela emancipação teria se iniciado já nos anos 1960 sob 

a liderança do senhor Angelino Cedraz de Oliveira, que se notabilizou pela defesa da 

educação na comunidade, e posteriormente pela vereadora Ana Mendes, que exerceu mandato 

entre 1973 a 1976. Outro parlamentar que se envolveu neste processo foi Daniel Mendes, 

vereador eleito entre 1976-1982. Além destes, outras lideranças35 da comunidade são 

apontadas como importantes agentes desta conquista, que colocaram os interesses coletivos 

acima das disputas políticas e garantiram a força necessária para o bem comum. Por outro 

lado, a movimentação não agregava apoio das classes políticas de Ipirá, nem jacus nem 

macacos, como são chamados os principais grupos de opositores políticos da cidade, 

demonstravam interesse na saída de Pintadas do seu domínio (TRINDADE et al, 2004, p. 12). 

Consta ainda deste processo a realização de um plebiscito no qual o povo votou e 

demonstrou, de forma expressiva, o seu interesse na emancipação. Se por um lado havia um 

sentimento de indignação com a gestão ipiraense, por outro havia pessoas ávidas e plenas de 

expectativas por emprego e melhores serviços públicos, que eram bem precarizados. A 

população só dispunha de um pequeno posto de saúde. Sem médico, os partos ainda eram 

realizados por uma parteira. Toda a relação comercial era com a cidade de Ipirá, que ficava a 

quase 50 quilômetros de distância, sem estrada asfaltada. As escolas também não contavam 

com infraestrutura adequada, nem transporte escolar, os professores eram leigos.  

A desvinculação de Pintadas do domínio ipiraense não significou alterações 

profundas na sua realidade de imediato, como desejava a população, e a harmonia entre os 

divergentes políticos durou pouco. A proposta de formar uma única chapa com Eufrásio 

Gonçalves prefeito e Daniel Mendes a vice não foi adiante, tendo o primeiro, 

reconhecidamente mais próximo do governo estadual á época, logrado êxito na disputa.  

O município conquistou a emancipação, mas o poder político local continuava nas 

mãos de governantes que tiveram gestões questionadas, “marcadas pelo descaso com os 

problemas do povo, por atos de improbidade administrativa, de troca de favores e de 

perseguição aos seus oponentes, inclusive aos movimentos sociais”36. 

À essa altura, o movimento social que teve participação tímida na emancipação 

política (contribuiu com o abaixo-assinado), talvez por não perceber a necessidade de se 

empoderar também na esfera política, embora já atuasse em diversas frentes de luta, começou 

                                                 
35 Destacam-se nesta época a professora Zilda Dias da Silva, o juiz de paz Mariano Gonçalves de Almeida, 

Carlile Lima de Almeida, Almir Lobo da Silva e Expedito Lima de Almeida. 
36 MORAES et al, 2002. 
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a avaliar a importância do poder institucional para aprofundar as conquistas já obtidas e 

avançar nas políticas públicas. Em 1988, o PT resolveu apostar, então, em uma candidatura a 

prefeito e lançar nomes para disputar vagas para a Câmara de Vereadores. Esse processo não 

foi tão fácil, em virtude da política coronelista que imperava na região. Foram necessárias 

muitas reuniões e encontros para convencer a população sobre a importância da participação 

popular nos processos de decisão. O resultado nas urnas não foi satisfatório para a chapa 

majoritária apoiada pelo movimento social, mas garantiu a eleição do vereador Manoel 

Epifânio em 1992. O parlamentar, no entanto, teve um papel importante na fiscalização da 

gestão, no agendamento de temas importantes para a população e fez uma oposição firme. 

Essa história começou a mudar em 1996, quando o município começou a trilhar uma 

nova trajetória política com a eleição da prefeita Neusa Cadore (PT), hoje deputada estadual 

no exercício do terceiro mandato. A catarinense chegou a Pintadas em 1984, através de um 

projeto da Igreja Católica que enviou jovens missionários para diversas áreas do semiárido 

Nordestino com a proposta de atuar durante dois anos em processo de ajuda humanitária. 

Neusa recorda que a região vivia uma grande seca e diz ter ficado assustada com a dureza 

daquela realidade. Ao mesmo tempo, lhe impressionou a organização do povo, algo que pôde 

perceber desde a primeira reunião em que participou, justamente a do Conselho Pastoral da 

Paróquia. Este encontro aglutinava lideranças de mais de vinte comunidades falando dos 

problemas existentes e sobre a necessidade de plantar palma, de guardar água, dentre outros.  

 

Eu não imaginava que ia encontrar uma comunidade com tamanho estado de 

pobreza. Vi pessoas tontas de fome e morriam muitas crianças naquela 

época. Por outro lado, uma das primeiras coisas que participei foi a reunião 

do Conselho Pastoral, então já encontrei mais de vinte comunidades 

reunidas, a partir da mobilização da igreja. Percebi que a partir da 

Comunidade Eclesial de Base e dos debates, as pessoas acabavam 

compreendendo que elas tinham que fazer alguma coisa e encaminhavam 

coisas concretas: construir cisternas nas escolas porque não tinha água, fazer 

um reservatório para guardar semente porque era muito caro comprar, 

organizar um boi comunitário. Eu via as pessoas à vontade e muito 

interessadas em debater o bem comum. Pessoas muito pobres, muito 

solidárias e com muita esperança, porque só luta quem tem esperança. Isso 

pra mim foi muito marcante, muito confortador, no meio daquela miséria 

toda. Foi muito impactante para mim. (NEUSA CADORE) 

 

Envolvida nas causas sociais e na resolução dos problemas mais emergenciais do 

povo, como água e mantimentos, Neusa Cadore foi criando laços sociais e afetivos com a 

comunidade. É tanto que quando completado o período de regressar à sua terra, decidiu 
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permanecer e lutar junto com o povo. Não demorou muito para compor a linha de frente das 

mobilizações, sendo reconhecida pela capacidade de liderar e articular o grupo. Em âmbito 

regional, participava da Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade ligada à Igreja Católica 

de defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

A indicação do nome de Neusa Cadore para disputar a prefeitura surgiu com muita 

força no cenário local e teve o importante apoio do movimento de Mulheres. Mas a 

candidatura foi resultado de um amplo processo de discussão e participação popular que 

consagrou no poder uma liderança forjada nas comunidades de base. Antecessor de Neusa 

Cadore na disputa em 1992, o líder religioso Daniel Mendes avalia que o nome da missionária 

surgiu naturalmente porque ela representava a figura de “uma mãe para a comunidade, apesar 

de ser ainda uma menina”. Segundo ele, era uma pessoa que não se eximia de “pegar na 

enxada junto com os trabalhadores” e se preocupava em levar os projetos e informação para o 

povo, a exemplo do debate da convivência com o semiárido.   

As sucessivas derrotas do grupo de esquerda também resultaram em aprendizados e 

implantação de novas formas de fazer o debate político de forma a apresentar o projeto 

político de esquerda. Portanto, a prioridade era dar ênfase às conquistas sociais até então 

obtidas, a exemplo das cisternas, barragens e da Escola Família Agrícola, e fazer o 

comparativo com as do grupo político de situação que se mantinha no poder em três mandatos 

consecutivos. Na opinião da própria ex-prefeita, a caminhada de construção coletiva e os 

projetos realizados, fizeram o povo desejar um novo modelo de gestão o que acabou sendo 

determinante para a vitória nas urnas com a obtenção de 54,63% dos votos válidos. Pintadas, 

então, tornou-se o primeiro município da região e um dos três mandatos petistas no estado a 

conseguir romper com os ciclos políticos considerados como de “Direita”. A campanha 

exitosa também fez de Neusa Cadore a primeira mulher petista a assumir o executivo 

municipal na Bahia, desafiando a estrutura machista e patriarcal predominante na esfera 

política. Pelo menos em nível local, o fato de a eleita ser oriunda do campo religioso, a julgar 

pelo comentário citado acima, pode ter contribuído para amenizar possíveis acirramentos 

neste sentido.  

Desse momento em diante, a nova governante buscou imprimir na administração 

pública a parceria que o movimento social já realizava, criando mais espaços para a 

participação popular e a diversidade. 

 



97 

 

 

 

2.3 Rede Pintadas: cooperação e articulação no semiárido  

 

Uma das primeiras prefeituras administradas pelo PT no Brasil, Pintadas foi 

considerada, durante muitos anos, um dos modelos do chamado modo petista de governar em 

razão do divisor de águas que o partido desempenhou no processo de desenvolvimento local. 

Neste caso, especificamente, a aliança com a sociedade civil, através da Rede Pintadas, foi 

uma das principais inovações e também foi uma estratégia de sobrevivência, frente às 

retaliações sofridas pela gestão no âmbito dos governos estadual e federal.   

Embora a Rede tenha se desenvolvido em paralelo à ascensão do PT ao poder local, é 

preciso entender que a caminhada construída pelas suas entidades em prol do 

desenvolvimento sustentável é um processo anterior e contínuo. Essa entidade em torno da 

qual gravitam outras 13 organizações foi fruto de um processo de articulação iniciado pelas 

comunidades rurais desde a segunda metade do século XX na perspectiva de buscar soluções 

coletivas para resolução dos seus problemas. 

Essa tradição ganhou forças a partir da chegada de lideranças religiosas na região e 

com a formação das CEBS (Comunidades Eclesiais de Base), guiadas pela Teologia da 

Libertação. Nesse período, já havia ali instalado um Conselho Paroquial de Pastoral da 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, vinculada à Diocese de Ruy Barbosa, que organizava 

as pautas e convocava os encontros, permeados pelas leituras e reflexões bíblicas. As 

atividades tinham por base o método Ver, Julgar e Agir, com ênfase na ligação entre fé e vida, 

conclamando os fiéis a adotarem um modo novo de celebrar e um maior comprometimento 

com os pobres e excluídos.  

Registros dos anos 1980 revelam, por exemplo, que a preocupação geral era com a 

problemática da água e foi a partir dos encontros do Conselho que a comunidade resolver agir 

com a elaboração de um documento abaixo-assinado para ser enviado às autoridades 

competentes. O documento reivindicava do Estado a construção de equipamentos para 

captação de água e foi então que a Companhia de Recursos Hídricos da Bahia enviou equipe 

para perfurar cinco poços artesianos na localidade da Penha. Em apenas um deles se obteve 

sucesso, mas foi ponto de partida para estimular a construção de quatro pequenas cisternas 

com sistema de captação do telhado através de apoio da Paróquia. 

É importante salientar que o envio de religiosos pela Igreja Católica também era 

motivada pela necessidade de contribuir, por meio da renovação da esperança, com o 
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atravessamento de uma grande crise hídrica na região. Nessa época, a população enfrentava 

um período muito difícil conseqüência de uma grande seca que perdurou de 1979 até por volta 

de 1984, resultando em incontáveis prejuízos em várias partes do Nordeste. A estiagem 

prolongada devastou plantações, elevou os níveis de miséria e o índice de doenças. A 

localização de Pintadas no chamado Polígono das Secas, contribuía para o agravamento da 

situação de calamidade.  

Não bastassem os dramas ocasionados pela seca, a comunidade logo tomaria parte 

em uma disputa de terra que ficou conhecida como a Luta do Lameiro. O conflito envolveu a 

expulsão de 16 famílias de suas propriedades rurais por conta de um processo de grilagem de 

terra. O termo se refere ao ato de forjar documentos para tomar posse indevidamente de algo, 

mas fazendo parecer legítimo.  

Por vários anos, Pintadas viveu sob o drama da violência advinda desse conflito, com 

denúncias de perseguições a lideranças e registros de morte. Mas a luta pela terra forjou um 

grande capital humano e social, sendo marcada por uma intensa solidariedade, com a 

realização de mutirões, manifestações populares e muitas batalhas na justiça até a vitória do 

movimento social com a desapropriação da terra pelo Estado e sua devolução aos verdadeiros 

proprietários. Nesse contexto, em 1986, surgiu o Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Pintadas, que funcionava como delegacia sindical do STR de Ipirá, criado no âmbito da 

Animação Cristã no Meio Rural, um movimento da igreja católica voltado para sensibilização 

do homem e da mulher do campo para assumir o compromisso cristão através do engajamento 

na problemática da sua realidade. A partir do triunfo da retomada do Lameiro, as discussões 

dos movimentos se voltaram para a construção de estratégias de desenvolvimento37 e sobre a 

                                                 
37 Moura (2002) elenca uma série de projetos voltados ao desenvolvimento de Pintadas. Alguns deles serão mais 

detalhados ao longo deste texto: Projeto Pintadas (1987): Apoio do BNDES para implantação de infra-estrutura 

hídrica rural, financiamento de equipamentos e da produção, difusão de tecnologia, capacitação e gerenciamento.  

Projeto de Tecnologia Apropriada em pequena irrigação (TAPI) (1988): Cooperação com um programa do 

governo francês, intermediado pela Sudene. Aporte em conhecimentos, tecnologias e apoio material para o 

desenvolvimento da pequena produção, sobretudo na gestão dos recursos hídricos.Projeto Ajup (1988): Apoio do 

Governo da Bahia para organização de um assentamento de jovens agricultores. Monitores rurais (1990): Apoio 

de uma agência holandesa para formação de monitores locais visando suprir a carência de recursos humanos 

devidamente escolarizados. Escola Família Agrícola (EFA): Escola integral criada em 1994 para formar filhos de 

agricultores que aprendem convivendo na escola, na família e na comunidade em sessões quinzenais alternadas. 

Inicialmente, obteve apoio de uma agência belga e utilizou o saldo do Projeto Pintadas. Atualmente, tem apoio 

da Prefeitura. Saúde (1994): Apoio da Faculdade de Medicina da UFBA. O projeto realizou diagnóstico 

municipal de saúde, mobilizou comunidades, capacitou agentes de saúde e elaborou um plano municipal. O 

projeto foi retomado pelo governo municipal em 1996. Peuples Solidaires (1994): Cooperação francesa para 

infra-estrutura hídrica e utilização produtiva de pequenas barragens. Adoção a distância de crianças em situação 

de risco (1994): Parceria entre a Paróquia de Pintadas e paróquias italianas. Viva a Água (1997): Parceria com 

uma rede de voluntários, entidades civis e governos municipais da Comunità Appennino Reggiano, do Norte da 
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construção de alternativas para as famílias rurais, o que desencadeou na formulação do 

primeiro grande projeto coletivo neste sentido, o Projeto Pintadas, o qual tratamos 

anteriormente. 

Criado com o objetivo de dar suporte e assessoramento ao desenvolvimento das 

ações do Projeto Pintadas, o Centro Comunitário de Serviços de Pintadas, foi criado em 1988 

e posteriormente se transformou no principal espaço de discussão dos movimentos sociais ao 

lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Era nesse espaço que as famílias agricultoras 

encontravam apoio técnico e o movimento social, as condições para formular as bases de um 

projeto coletivo de desenvolvimento – por isso, é considerada a entidade matriz da Rede 

Pintadas.  

Assim, Pintadas começava a se alinhar ao processo nacional de organização dos 

segmentos sociais, criando canais que funcionavam como representantes da sociedade civil, o 

chamado terceiro setor, na luta pelos direitos das minorias e excluídos, bem como pela 

promoção do desenvolvimento, conforme explica GOHN (2000). Para a autora, esse 

fenômeno não conseguia, contudo, deixar de escapar certas contradições e paradoxos, pois 

apesar do discurso cidadania ser um ponto comum, não necessariamente todas as 

organizações do terceiro setor tinham o viés progressista e emancipatório. Apesar disso, ela 

assinala a grande contribuição que as ONGs de caráter militante desempenharam ao abrir 

caminhos para o diálogo com o Estado e reivindicar a participação popular como componente 

da democracia, conquista que se materializou na Constituinte de 1988.  

Em caminho paralelo, ainda tinha, em nível local, a luta em prol da emancipação 

política do distrito, vinculado até então ao município de Ipirá, ocorrida no dia 09 de maio de 

1985, resultado de uma batalha travada pela população, com a participação expressiva da 

juventude. A essa altura, a comunidade já não aceitava mais conviver com tantos problemas, 

resultado da omissão e ausência do poder público. Um dos grandes dilemas era, por exemplo, 

a ausência de alternativas de emprego e renda. Por falta de opções, um grande contingente de 

trabalhadores era obrigado a migrar para outros estados anualmente. Um estudo feito pela 

igreja católica à época revelou que 45% da mão de obra masculina se deslocavam todos os 

anos para trabalhar nas indústrias do sul e sudeste do país.  

                                                                                                                                                         
Itália, para abastecimento humano de água na zona rural. Sistemas Agroflorestais (1998): Cooperação com uma 

entidade alemã para a difusão de modelos de produção agroflorestais e pesquisa. Crédito Solidário / Procap 

(1999): Parceria com uma entidade belga, uma cooperativa de crédito e uma de trabalho, italianas, para 

capitalização do fundo de crédito solidário da Cooperativa CrediPintadas. Energia Solar (1999): Cooperação 

com uma entidade austríaca para eletrificação rural. 
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A Paróquia desempenhava um papel ativo na mobilização e organização popular, 

animando e estimulando a busca dos direitos e a melhoria da qualidade de vida por meio do 

incentivo à solidariedade e à comunhão. A atuação da Igreja, através de mutirões e das 

missões religiosas nas comunidades, possibilitou maior conhecimento da realidade vivida e 

favoreceu uma maior consciência política dos atores e atrizes sociais, promovendo ainda a 

formação de lideranças. 

Apesar do contexto marcado pela falta de perspectivas no campo, surgiu uma das 

experiências mais ricas e importantes do município, embora anônima para grande parte da 

população. Foi uma experiência protagonizada por jovens se mantiveram no município para 

tentar construir as condições para viver dignamente. Tratava-se do grupo Juventude Pela 

Libertação, um coletivo formado por 22 jovens (mulheres e homens) de diferentes áreas 

rurais que se organizaram e conseguiram obter apoio financeiro do governo estadual para 

implementar uma experiência inovadora de residência coletiva rural. Formalizados como 

AJUP – Associação de Jovens de Pintadas, eles conseguiram do governo estadual uma área 

rural de cerca de 300 hectares e ali formaram uma comunidade alternativa baseada na 

convivência com o semiárido, onde plantavam, criavam animais e realizavam outros projetos 

comunitários, além de participar das lutas do município. Com o passar do tempo, o grupo 

acabou se desfazendo, mas alguns chegaram a constituir famílias entre si. A experiência, no 

entanto, serviu como espécie de formação social e política dos participantes, os quais se em 

engajaram em diversas iniciativas do movimento social, como consta de ata uma passeata 

realizada no dia 09 de junho de 1985, na qual cobravam políticas públicas das autoridades do 

município.   

Outro segmento que se destacou na luta pelo desenvolvimento local foi o das 

mulheres, pelo protagonismo e o grau de participação. Em Pintadas, assim como nos 

municípios mais pobres que convivem com a realidade da migração, a ausência dos maridos a 

maior parte do ano obrigava as mulheres a se submeterem a jornadas excessivas de trabalho, 

com as tarefas domésticas, o roçado, a educação dos filhos, o trabalho pastoral na igreja, entre 

outras. Em virtude disso, muitas mulheres começaram a assumir papéis de liderança e 

naturalmente foram se posicionando na linha de frente das lutas populares. 

O nascimento do chamado Movimento de Mulheres de Pintadas, em 1993, também 

foi um processo motivado pela igreja católica através das CEBS buscando ampliar os espaços 

de participação social, organizar e articular as mulheres para uma agenda em prol de direitos. 
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Aliás, em que pese o movimento surgir com reivindicações avançadas para a época, a 

exemplo da atenção à saúde feminina, ainda não havia uma clareza de que se tratava de uma 

pauta com enfoque feminista. Outras questões rurais e urbanas como coleta de lixo, a 

cobrança da taxa de iluminação pública e a problemática do acesso à água também foram 

sendo incorporadas nas pautas.  

Aos poucos, as mulheres passaram a se constituir como sujeitos políticos com 

direitos, com maior presença e questionamentos sobre o papel da política nas suas vidas, 

participando inclusive da política partidária. O próprio movimento já elegeu duas vereadoras 

procedentes da organização (1996 - 2016). As lutas femininas ganharam mais visibilidade e 

dentre as preocupações com o desenvolvimento local estava a geração de emprego e renda, 

pois a dependência econômica sempre fora fator de submissão ao homem.  

Desse debate é que vão surgir iniciativas diversas de caráter econômico-solidário, 

como o incentivo à produção da agricultura familiar e do artesanato. Com apoio da igreja, 

foram sendo realizados programas de capacitação de mulheres com recursos captados via 

organizações internacionais e nacionais. Em 31 de agosto de 2002 foi inaugurado o 

Restaurante e Lanchonete Delícias do Sertão, após a fundação da Associação de Mulheres 

Pintadenses. Para isso, o coletivo de mulheres recebeu uma dotação orçamentária da 

associação alemã Marie Schlei, que possibilitou a compra dos equipamentos e um curso de 

formação técnica/gerencial. Desde a sua criação, a entidade desempenha um importante papel 

no desenvolvimento do município, através de um processo de fortalecimento da cidadania das 

mulheres, buscando a igualdade nas relações de gênero e uma maior participação nas tomadas 

de decisões na sociedade, bem como na inclusão socioprodutiva.  

Um dos momentos especiais do Movimento de Mulheres é a assembleia anual dentro 

do calendário do Março Mulher, agenda que celebra o dia internacional da mulher. Já são 23 

edições realizadas ao longo dos anos, sendo em 2017 o tema: “Pela vida das mulheres, 

paridade na política e contra as reformas previdenciárias, trabalhistas”, alinhando-se a debates 

do contexto nacional. É o momento em que elas quebram barreiras e se conectam de forma 

mais prazerosa com suas companheiras para falar das suas vivências, problemas e propostas. 

Todos os anos reúnem-se mais de 300 mulheres de todos os povoados com uma programação 

sempre mesclada com momentos de descontração, cantos, danças, brincadeiras e debates. 

“Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher.” 
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Esse é o refrão de uma das músicas preferidas delas e que há muitos anos faz parte dos 

encontros e debates das mulheres.  

Na esteira da eclosão dos movimentos feministas dos últimos anos, movimentos de 

mulheres como o de Pintadas encontraram suporte e bases teóricas para seu crescimento. 

Embora haja diferentes visões dentro das teorias feministas, mas de acordo com Silva e 

Carmen (2010), o feminismo se refere tanto a uma perspectiva teórica que busca desconstruir 

a situação de opressão vivida pelas mulheres e luta pela sua emancipação; a um movimento 

social que busca organizá-las para o enfrentamento das desigualdades de gênero e pela 

transformação social; a uma atitude diante da vida. Por isso, denominam-se movimentos 

feministas os grupos que se identificam e marcham em prol da desconstrução do sistema 

patriarcal que impõe formas de dominação da mulher. Já no movimento de mulheres, os 

grupos se unem por questões de natureza comum e podem vir a se identificar com as causas 

defendidas pelo feminismo, mas não necessariamente.  

As mulheres pintadenses foram criando espaços alternativos e rompendo barreiras, 

participando de movimentos nacionais como Marcha Mundial de Mulheres e Marcha das 

Margaridas. Ainda que os desafios persistam no cotidiano, como é o caso da violência e do 

machismo, elas acabam por refletir e repensar as relações de gênero numa perspectiva mais 

libertária.38 

Dentre as críticas acerca do movimento de Mulheres em Pintadas está o 

envelhecimento do seu quadro de lideranças e da atuação focada na geração de renda, 

deixando de lado a formação de novos quadros. Nestes últimos dois anos, 2015 em diante, a 

organização começou a trabalhar a questão de gênero com a juventude por meio do teatro, 

através da peça “Maria, Vai com as outras!”, que aborda diversos assuntos do universo das 

mulheres de forma lúdica. Além disso, está realizando o projeto “Arte Inter-ação 

transformadora para o empoderamento e inclusão social da mulher no Território Bacia do 

Jacuípe” com o objetivo de disseminar a Lei Maria da Penha. Mais recente, a Associação de 

Mulheres conquistou um projeto para ampliar a geração de renda através da costura através do 

Instituto Renner e ONU Mulheres. 

                                                 
38 O filme "Virou o jogo - a história de Pintadas” (2013), dirigido por Marcelo Villanova, mostra como as 

mulheres de Pintadas conseguiram superar estigmas e ocupar espaços que se convencionaram masculinos. A 

narrativa fílmica permite refletir a trajetória de organização feminina local e a superação dos obstáculos impostos 

pela sociedade machista. 
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Foram também as mulheres que deram o pontapé inicial para a criação, por meio da 

Paróquia, de um trabalho de apoio e assistência às famílias em vulnerabilidade social, 

principalmente a inclusão social e formação de adolescentes e jovens. Estamos falando da 

Associação Cultural e Beneficente Pe. Riccardo, responsável pela criação do Projeto 

Renascer, em 1992. Os trabalhos começaram com a perspectiva de reinserção social de 

crianças e adolescentes que praticavam pequenos delitos na cidade. Nesta época havia três 

grupos principais, os que atuavam na produção de material de limpeza, o grupo que 

participava como aprendiz de marcenaria e o grupo de artesanato feminino.  

A visita de um cooperante italiano no município abriu a possibilidade da estruturação 

de um projeto chamado de Adoção Educativa a Distância através da organização italiana 

AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), e mais tarde com outras 

parcerias. No ano 2000, a Associação Pe. Riccardo contabilizava 300 crianças em seu quadro. 

Elas participavam de uma série de atividades como reforço escolar, oficinas de artesanato, 

escola de marcenaria, aulas de música (percussão, flauta, violão, teclado) e capoeira. As 

famílias também eram assistidas por meio da distribuição de cestas básicas quinzenalmente e 

leite diariamente, além da participação de atividades educativas e de palestras para elevação 

da autoestima. Muitas crianças também conviviam em habitações precárias, o que motivou 

iniciativas de reformas em mutirão e construção de casas para as famílias mais carentes, a 

exemplo do primeiro conjunto habitacional da cidade, o Lívio Colina, construído com 

recursos de parceiros da Itália.  

Ainda sob o foco do desenvolvimento e considerando que se trata de uma região 

semiárida, surgiu o debate da educação do campo de forma contextualizada e a necessidade de 

capacitar os jovens do meio rural. Com isso, mais uma vez as lideranças do movimento social 

se articularam em outra frente, a da criação da Escola Família Agrícola de Pintadas (EFAP), 

espaço construído com apoio internacional da Bélgica e inaugurado em 1996. A EFAP foi 

uma experiência pioneira na região, ao lado da Escola Família Agrícola de Quixabeira, na 

capacitação dos filhos e filhas de agricultores. A metodologia do ensino, baseado na 

pedagogia da alternância, possibilitava aos estudantes o contato com a teoria e a prática, uma 

vez que combina um período de internato na escola, e outro na convivência da família.   

No auge do funcionamento, a escola chegou a contar com a presença de 120 alunos 

em turmas de 5ª a 8ª série. Muitos deles deram continuidade aos seus estudos técnicos de 

nível médio na Escola Agrotécnica Federal em Senhor do Bonfim. Destes, egressos da EFA, 
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um número significativo chegou à universidade em carreiras voltadas para o campo, como 

profissionais e técnicos, demonstrando a importância dessa experiência para Pintadas. A 

escola está fechada desde 2008, pois não conseguia arcar com as despesas de manutenção 

mensal que chegava a quase R$ 100 mil reais. Havia uma proposta de parceria com Instituto 

Federal Baiano de Senhor do Bonfim e já foram realizadas diversas reuniões com organismos 

parceiros e do Governo do Estado, mas nada se concretizou. Por enquanto, a escola tem 

sediado, de forma esporádica, atividades de formação técnica e social de Pintadas e 

movimentos da Bacia do Jacuípe. 

As organizações citadas acima foram surgindo em função das necessidades de 

desenvolvimento da comunidade quanto da crescente tomada de consciência do seu papel de 

agente de mudança. Expressa uma cultura solidária que vai sendo tecida linha a linha. No 

instante em que crescia cada vez mais o engajamento social e das entidades em busca de 

transformação, com projetos e ações que melhoravam a vida do povo, o poder público 

continuava distante.  

Essa falta de sintonia motivou uma mudança na ocupação do espaço político 

institucional. Após frustradas tentativas, em 1996, o Partido dos Trabalhadores conseguiu sair 

vitorioso na eleição majoritária e governou consecutivamente por 20 anos, tornando Pintadas 

uma das experiências de administração mais longevas da história da sigla no Brasil.  

Milani (2005) elenca os principais fatores que impunham dificuldades à gestão 

naquele momento: a arrecadação tributária do município (entre as 20 menores receitas do 

Estado); o problema do acesso à terra; a questão da água e o isolamento por não ter nenhum 

acesso pavimentado. Com isso, uma nova dinâmica começa se estabelecer na agenda do 

movimento popular e do poder público, com a construção de um diálogo mais próximo entre 

as duas esferas em prol das políticas de desenvolvimento. De início, a administração buscou 

inovar e abrir espaços para as parcerias, valorizando as experiências populares e fazendo 

inversão nas prioridades dos investimentos públicos:  

 
[...] implantou novos métodos de governo, construindo canais de 

participação democrática; formando parcerias com a rede local de 

organizações não governamentais para descentralizar e potencializar as 

realizações; concentrando investimentos e esforços nas políticas sociais, 

especialmente as de saúde, educação, habitação e saneamento.39 

 

                                                 
39 MORAES e outros. 
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O estabelecimento de parcerias com a Rede Pintadas possibilitou ao executivo não 

apenas otimizar os parcos recursos para a implementação de projetos, como construir um 

processo de participação popular e de diálogo constantes entre o poder público e a 

comunidade. Um dos destaques deste novo modelo de gestão pública foi a realização do 

Congresso Popular de Pintadas nos dias 08 de 09 de junho de 1997, o qual teve como lema 

“Se caminhar é preciso, caminharemos unidos”. A proposta se caracterizou pela criação de 

“um amplo espaço de participação popular para avaliar o conjunto das práticas, propor 

mudanças e diretrizes e deliberar sobre os rumos das políticas públicas e suas prioridades” 

(INFORMATIVO REDE PINTADAS, 2002). Essa escuta envolveu todas as comunidades 

rurais através das pré-conferências e resultou no grande encontro na sede do município do 

qual participaram 120 delegados eleitos nas 12 assembleias populares, 25 delegados das 

reuniões setoriais e 250 delegados composto por representantes de entidades da Rede Pintadas 

e servidores públicos. O processo de construção desse trabalho foi apoiado e acompanhado 

por professores da Universidade Federal da Bahia, bem como colaboradores externos do 

movimento social. É importante mencionar que Pintadas seguiu as bases do Orçamento 

Participativo, instrumento de gestão iniciado em no governo do Partido dos Trabalhadores em 

Porto Alegre e que ficou conhecido como uma das principais inovações do modo chamado 

modo petista de governar.  

Importante ressaltar que, dentro do Congresso Popular, a estruturação da oferta 

hídrica foi apontada pela comunidade como principal investimento a ser feito pela 

administração recém-eleita, gesto que teve a indiscutível participação feminina e o olhar 

sensível da prefeita com as questões de gênero no contexto do semiárido. A dependência da 

água, que sempre foi um empecilho para a autonomia e empoderamento das mulheres nesta 

região, foi encarada como desafio a ser vencido pelas autoridades e movimentos. 

 

O mais bonito desse processo foi que, é claro que nós assumimos a água 

como prioridade, mas não foi só a prefeitura que se preocupou com a 

questão. Aí a igreja conseguiu captar recursos, o sindicato, o Centro 

Comunitário e de repente todo esse movimento de novo junto com o governo 

ficou mobilizado para enfrentar um problema que era o maior desafio nosso 

e que com isso a gente foi conseguindo fazer cisternas, barragens, poços 

artesianos e dar resposta para comunidade.  (NEUSA CADORE/ VIDA EM 

PROSA, 2005) 
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Em menos de 10 anos, em 2005, Pintadas conseguiu alcançar o título de primeiro 

município do Nordeste a efetivar toda a cobertura de água na zona rural. O marco foi 

celebrado nos dias 09 e 10 daquele ano num evento chamado Festival das Águas. O ato reuniu 

18 entidades parceiras da região semiárida e da cooperação internacional que ajudaram na 

conquista, como a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), o Movimento de Organização 

Comunitária, a Cáritas Nordeste III, a Universidade Federal da Bahia, dentre outras. Dentro 

da programação foram realizadas oito oficinas (Educação Contextualizada, Agroecologia, 

Beneficiamento da Carne Caprina, Consulta Popular sobre os sonhos dos pintadenses), além 

de intercâmbios experiências de outros municípios e da Rede Pintadas, apresentações 

culturais e shows de artistas populares. Também foi exibido o vídeo Vida em Prosa, Seca em 

Poesia, que retrata a trajetória de Pintadas na luta pela água seguido de debate sobre 

Convivência com o semiárido. 

A luta para chegar até essa conquista mobilizou apoios nacionais e internacionais, 

com destaque para a campanha “Acqua Per Pintadas”, realizada na Itália por famílias da 

região Regio Emilia, que já apoiavam outros projetos de Pintadas por meio da igreja; e 

estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que também angariaram recursos. 

Aliás, a UFBA marcou presença no município por longos anos com professores, técnicos e 

alunos de vários departamentos. Essa parceria foi muito significativa para a realização de 

ações consideradas inovadoras na época, a exemplo das feiras de saúde e do trabalho com as 

organizações sociais.  

É preciso destacar que o êxito petista rompeu com um círculo das administrações 

carlistas, por isso não foi bem vista pelo líder da política estadual, o senhor Antonio Carlos 

Magalhães, que comandava à época o Partido da Frente Liberal, hoje Democratas (DEM). 

Com isso, Pintadas começou a sofrer todo tipo de retaliação e boicote, a exemplo do 

fechamento da única agência bancária da cidade, o Banco do Estado da Bahia (BANEB). O 

fato obrigou os pintadenses, durante um ano, a se deslocarem 48 quilômetros até Ipirá, numa 

estrada de chão batido, para acessar serviços simples como sacar dinheiro e fazer pagamentos.  

Com a derrota do grupo político que comandava a cidade nas eleições de 1996, como 

mencionado anteriormente, a população de Pintadas experimentou um período de muita 

dificuldade. Mesmo com a tentativa da prefeitura de implantar um posto de atendimento 

bancário do Banco do Brasil, o pedido foi negado com a justificativa de inviabilidade.  
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Foi então que a união da comunidade mostrou mais uma vez a sua força. Após várias 

visitas para conhecer o sistema CrediBahia, um coletivo formado por agricultores familiares 

se uniu para a formação da primeira cooperativa de crédito da região, a CrediPintadas, hoje, 

Sicoob Sertão. Criada com o apoio de 50 associados que integralizaram um capital social de 

10 mil reais, atualmente a Cooperativa é considerada a segunda maior da Bahia no ramo de 

crédito com R$115 milhões em ativos. Hoje, a instituição já reúne mais de 30 mil associados 

e está presente nos municípios de Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Capela do Alto Alegre, 

Ipirá, Itaberaba, Pé de Serra, Pintadas, Piritiba, Ruy Barbosa, Utinga, e Várzea da Roça. O 

Sicoob Sertão não atua apenas como uma agência ofertando serviços, mas faz parceria com 

outros grupos e entidades na difusão de uma cultura de cooperação como instrumento de 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para o fortalecimento das organizações sociais e 

das comunidades. Esse trabalho é fortalecido pelo Departamento de Educação Cooperativista 

e Social, responsável por difundir os valores cooperativistas dentro da instituição. Anualmente 

são realizadas pré-assembleias de onde são tirados os delegados que participam da assembleia 

geral ordinária de prestação de contas da cooperativa.  

O governo estadual sustentava a oposição local beneficiando-a com envio de 

recursos sem qualquer fiscalização, além de dificultar a celebração de parcerias com a 

prefeitura. Por outro lado, a gestão municipal também conseguiu fortalecer e ampliar um 

conjunto de parcerias nacionais e internacionais existentes com o movimento social 

organizado, e com este conseguiu criar estratégias para a execução das políticas públicas 

otimizando a aplicação dos poucos recursos que chegavam ao município, para a construção de 

escolas como a Zilda Dias e de cisternas na zona rural.  

Com a instalação do mandato popular que possibilitou maior diálogo com as 

instituições, a Rede Pintadas continuou a crescer e se fortalecer, inclusive com a formação de 

outras organizações. Em 1997, por iniciativa do padre Sérgio Giacomelli, foi criada a Rádio 

Comunitária (RadaCom), um instrumento de luta pelo direito à comunicação que contou com 

o empenho dos diversos setores do movimento social.  

Criada em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE) e da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Rádio rompeu com o isolamento da população 

pintadense, tornando-se um canal de participação social e mobilização local. Considerando 

que mesmo telefone era um artigo raro, às vezes, a rádio era o único meio para aqueles que 

moravam fora da cidade mandar notícias e mensagens aos familiares. A programação 
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constava de programa religioso, comandada pela igreja católica, e buscava contemplar 

espaços voltados ao homem rural e à cultura popular, privilegiando, assim, aspectos da 

identidade local e regional. O funcionamento da RADCOM só foi possível graças ao apoio da 

comunidade, que ajudou a compra dos equipamentos através de doações e da realização de 

bingos e outros eventos para de captação de recursos. A rádio chegava ao ar graças à 

colaboração de pessoas da comunidade que se revezavam com o propósito de realizar um 

trabalho de informação, educação, cidadania e cultura. A inevitável identificação com o 

movimento social e com as políticas desenvolvidas pelo Partido dos Trabalhadores fez da 

rádio um alvo fácil da oposição, para quem se atribuía as denúncias feitas à ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações). Incontáveis vezes a rádio foi alvo de perseguição 

daquele órgão que dificultou, inclusive a regularização do veículo. Em uma das ocasiões em 

que a Polícia Federal esteve em Pintadas, a passagem foi bastante truculenta, conforme relato 

do Padre Sérgio. Os agentes chegaram ao ponto de arrombar a pontapé a porta da igreja e 

abrir os armários, mas teria encontrado apenas cds. Neste episódio, o movimento social 

mostrou resistência e coragem tendo conseguido mobilizar mais 300 pessoas que foram para a 

frente da igreja acompanhar a ação. Diferente da Rádio Comunitária, a Educativa FM, que 

logo surgiu na cidade ligada à oposição política, rapidamente conseguiu a regularização, 

desbancando a então concorrente, já que não era possível duas outorgas na mesma cidade.  

Dada a necessidade de organizar os agricultores familiares e pequenos criadores do 

município para acesso aos mercados consumidores, surge a Cooperativa Agroindustrial de 

Pintadas, fundada em 05 de setembro de 1999 já com 43 cooperados. Essa entidade nasceu 

sob a influência do Programa de Criação de Caprinos e Ovinos de Pintadas – PROCAP, um 

fundo rotativo criado em 1998 com o apoio da cooperação internacional, para incentivo à 

criação de caprinos e ovinos no município. A ideia inicial era constituir uma entidade que 

pudesse apoiar a comercialização e escoamento dos produtos, bem como contribuir na 

melhoria da sua qualidade. Dentre as atividades desenvolvidas pela cooperativa estão a 

assistência técnica e formação dos cooperados, beneficiamento e comercialização dos 

produtos. Em março de 2006, a Cooap inaugurou o Abatedouro e Frigorífico do Sertão com a 

capacidade de abater 100 animais por dia. O equipamento contou com aporte de recursos do 

DISOP, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Fundação Banco do Brasil.  

A Associação de Apicultores (ASA) também foi fundada em 29 de novembro de 

1999 com a proposta de integrar e organizar a cadeia de produção de mel do município, com 
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foco na comercialização dos derivados e propósito de aumentar a renda familiar dos seus 

associados. Dentre as preocupações da entidade também estão a conscientização da 

necessidade de preservar o ambiente e o incentivo ao reflorestamento.  

Em novembro de 1999, como desdobramento dos trabalhos da Pastoral da Juventude 

do Meio Popular, também tem início organização da juventude através da linguagem teatral. 

No ano seguinte, é criada a Companhia de Artes Cênicas Rheluz, objeto central do nosso 

estudo, que visa refletir sobre a questão da cultura e desenvolvimento tendo Pintadas como 

exemplo. Portanto, terá sua trajetória detalhada no capítulo seguinte.  

Outras entidades que passaram a integrar mais recentemente o quadro da Rede são a 

Associação Comunitária Rural Boa Sorte, voltada à captação e execução de projetos no 

âmbito da agricultura familiar; a Cooperativas de Transportes de Pintadas, o Sindicato de 

Servidores Públicos e a associação FrigBahia (abatedouro e frigorífico de carnes).  

O Sindicato de Servidores Públicos foi criado em 2010 com o objetivo de defender 

os direitos os trabalhadores do serviço público municipal, tendo como conquistas o Plano de 

Carreiras do funcionalismo. Desde então, a organização tem articulado e participado de 

diversas manifestações, além de encaminhamento de aposentadorias e outras demandas da 

categoria e da Rede Sindical da Bacia do Jacuípe, em parceria com outras entidades.  

 

Quadro 02 -  Entidades e áreas de atuação da Rede Pintadas 

Entidade Atuação Ano de 

criação 

Igreja Católica (Paróquia)  

 

Apoio religioso e social. 1987 

Centro Comunitário de 

Serviços de Pintadas 

Apoio à agropecuária familiar com assistência 

técnica; elaboração e acompanhamento de projetos 

vinculados à convivência com o semiárido; 

captação 

de recursos e fornecimento de máquina 

1988 

Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais  

 

Assistência médica e à previdência social (INSS) e 

representante do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf B). 

1984 

Associação de Mulheres  Luta em defesa dos direitos das mulheres e por 1998 
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 políticas públicas de melhoria das condições 

sociais como saúde e saneamento; Fomento e 

apoio à geração de emprego e renda na área urbana 

e rural, com ênfase no artesanato e na produção 

agrícola; 

Cooperativa de Crédito 

Pintadas  

 

Cooperativa de crédito local com prestação de 

serviços bancários comuns aos bancos 

tradicionais; 

1997 

Cooperativa 

Agroindustrial de 

Pintadas  

 

Apoio à agropecuária familiar com ênfase na 

caprinovinocultura, assistência técnica e 

beneficiamento da produção; gerenciamento do 

abatedouro do Sertão. 

1999 

Associação de Apicultores  

 

Apoio à agropecuária familiar voltada para a 

apicultura, desenvolvimento de ações de 

preservação do meio ambiente e segurança 

alimentar. 

1999 

Escola Família Agrícola 

de Pintadas 

 

Encontra-se desativada. Seu objetivo era promover 

educação contextualizada à realidade semiárida e 

formar técnicos para dar poio à agropecuária 

familiar. Responsável pelo entreposto do mel e 

casa da ração. 

1996 

Associação Beneficente 

Padre Ricardo Assistência 

social;  

 

Seu objetivo inicial era promover apoio social às 

famílias em situação de vulnerabilidade social com 

doação de alimentos, reforço escolar e projetos 

culturais como a música percussiva. Além de 

projetos de geração de renda para jovens e 

adolescentes como a formação em marcenaria e 

carpintaria, produtos de higiene, etc. Atualmente, a 

entidade tem passado por dificuldades e quase 

todos projetos não se encontram mais em 

funcionamento. 

1991 

Rádio Comunitária/ Canal de comunicação. A rádio não funciona mais 1997 
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Fundação Padre Sérgio  e a proposta de criação da Fundação Padre Sérgio 

não chegou a se concretizar. 

Companhia de Artes 

Cênicas Rheluz  

Começou com o grupo de teatro e depois teve 

abrangência para outras linguagens artísticas. 

Responsável pelas Semanas de Cultura do 

município e pela implementação de um conjunto 

de projetos culturais para adolescentes e jovens, 

com a finalidade de estimular o protagonismo 

juvenil. Atualmente funciona com apoio de 

voluntários para o desenvolvimento de algumas 

atividades. Os principais projetos já foram 

finalizados. 

1999 

Sindicato dos Servidores 

Públicos 

Organização dos servidores para lutar pelos 

direitos. 

2007 

Cooperativa de 

Transportes 

Prestação de serviços de transportes rodoviários de 

passageiros (fretamento e turismo), no âmbito 

municipal, intermunicipal e interestadual 

2007 

FrigBahia Organização da cadeia produtiva da carne e 

comercialização 

2016 

Fonte: Tabela com base no Projeto Conexões Locais (2006), revista e atualizada pela autora. 

 

A partir de uma gama significativa de organizações, da superação das dificuldades 

enfrentadas e da mobilização coletiva, o espírito solidário do povo foi se fortalecendo e 

estruturando a Rede Pintadas. O fórum de organizações ganhou status de entidade jurídica e 

passou a agregar as entidades, mantendo a autonomia de cada uma, nas suas respectivas áreas 

de atuação. Geralmente as entidades do terceiro setor, surgem para atender ausência do poder 

público, mas neste caso específico se tornaram parceiras importantes através da convergência 

de ações que possibilitaram colocar mais serviços à disposição da comunidade, gerando mais 

renda, arte, cultura e lazer, dentre outros.  
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Esse trabalho em parceria com a sociedade civil rendeu à Rede Pintadas e prefeitura 

reconhecimento nacional através dos prêmios40 de Gestão Pública e Cidadania (2002), pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), e o de Melhores Práticas, da Caixa Econômica Federal 

(2003). Além da indicação da prefeita Neusa Cadore ao Prêmio Cláudia (edição 2003), 

voltado para mulheres que fazem a diferença em diversas áreas de atuação. 

Com esse corpo de organizações estabelecido, e com a força de cooperantes da Itália, 

França, Bélgica e Áustria, além de ONGs nacionais como a Coordenadoria Ecumênica de 

Serviços (CESE), o Movimento de Organização Comunitária (MOC), a APAEB (Associação 

de Pequenos Agricultores), a Fundação Clemente Mariani, a Universidade Federal da Bahia, o 

município foi conseguindo implementar uma série de ações. 

A cooperação com a Comunitá Montana Castel Novo Ne Monti, formada por 13 

municípios da Regio Emilia, na Itália, possibilitou o desenvolvimento de vários projetos de 

educação e abastecimento hídrico, por exemplo. Além disso, a Cooperativa italiana Il Canale, 

financiou os estudos universitários de 10 jovens pintadenses por meio do projeto de Adoção 

Educativa à Distância e na construção de escolas. Já a organização francesa Peuples 

Solidaires (Povos Solidários) financiou diversas iniciativas de captação de água, dentre entre 

outras. Da Alemanha, a parceria com a Ação Agrária Alemã e o DED (Serviço Alemão de 

Cooperação Técnica e Social), além da Cooperação Belgo-Brasileira para o Desenvolvimento 

Social (DISOP), desenvolveram vários projetos e programas de fortalecimento da agricultura 

familiar e da convivência com o semiárido.  

 

Quadro 03 - Instituições parceiras da Rede Pintadas 

Instituição País Área de Concentração 

Coordenadoria Ecumênica de Serviços 

(CESE) 

 Brasil Cultura / Educação / Gênero 

REPARTE– Rede Parceiros da Terra  Brasil Agricultura Familiar / 

Assistência Técnica Rural 

MOC – Movimento de Organizações 

Comunitárias  

Brasil  Comunicação / Cultura 

Gênero 

                                                 
40 O prêmio de Gestão Pública foi concedido pela inovadora proposta de gestão compartilhada entre o poder 

público e a sociedade civil. Já o de Melhores Práticas foi o reconhecimento ao projeto Pintadas Viva, uma ação 

integrada de planejamento participativo da política de Saneamento e Educação Ambiental com ações de 

abastecimento de água, esgotos sanitários, manejo de recursos sólidos, além de um amplo processo de discussão 

e reflexão com a comunidade.  
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Agricultura Familiar /  

Cooperativismo 

REDEH - Rede de Desenvolvimento 

Humano 

Brasil Convivência com o semiárido / 

Agricultura Familiar 

REFAISA – Rede de Escolas Família 

Agrícola do Semiarido Baiano   

Brasil Educação contextualizada 

REDEH - Rede de Desenvolvimento 

Humano 

Brasil Convivência com o semiárido / 

Agricultura Familiar 

Fundação Clemente Mariani Brasil  Brasil Educação 

Universidade Federal da Bahia  

(Escola de Nutrição, Faculdade de 

Educação, Faculdade de Arquitetura, 

Fundação Politécnica – Departamento 

Hidráulica e Saneamento) 

Brasil  Diversos (Saúde, Educação, 

Saneamento Básico, Economia 

Solidária) 

Cáritas Brasileira  Brasil Acesso à água / Economia 

Solidária 

Il Canale  Itália Educação Superior / Agricultura 

Familiar 

DED – Serviço Alemão de Cooperação 

Técnica e Social) 

Alemanha Agricultura Familiar 

DISOP –Organização para a Cooperação 

Internacional a Projetos de 

Desenvolvimento) 

Bélgica Agropecuária / Assistência 

Técnica Rural 

Comunità Montana (13 cidades associadas 

em torno da Província de Régio Emília) 

Itália Água 

Peuples Solidaires  França Acesso à Água / Cultura 

MIVA – Missionary Vehicle Association  Holanda Mulheres 

AVSI – Associação Voluntária para o 

Serviço) 

Itália Assistência Social 

SIMFR – Associação Internacional dos 

Movimentos de Formação Rural) 

Bélgica Educação Contextualizada  

Fonte: Rede Pintadas 
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Figura 04 – Círculo de entidades parceiras e integrantes da Rede Pintadas 

 
Fonte: Rede Pintadas 

 

Ao longo destes anos, a Rede Pintadas foi se caracterizando pela conformação de 

uma cultura de participação, ajuda mútua, diálogo, horizontalidade das decisões e uma 

dinâmica de funcionamento interno que permitiu um olhar ampliado sobre o 

desenvolvimento, de forma ampliada e integral. Essa cultura é cultivada na dinâmica que se 

estabelece desde o princípio, com a realização de reuniões e de assembléias nas quais os 

problemas são discutidos. É certo que existem visões limitadas e conflitos de pensamentos, 

mas as entidades procuram cultivar a cordialidade e negociação apoiando-se uma nas outras 

para mediação das discordâncias. Ademais, a Rede segue promovendo a valorização dos 

saberes populares e o fortalecimento das identidades, da imagem de um semiárido cheio de 

possibilidades, num contínuo processo de ensino-aprendizagem. 

Considerando a larga experiência de mobilização social e gestão, foi natural que, 

com a implantação da dinâmica dos Territórios de Identidade, a Rede assumisse em 2004 a 

liderança no fomento do debate da nova articulação proposta pelo governo federal em âmbito 

regional. Desse modo, o município não apenas ficou à frente do processo de coordenação por 

meio de várias de suas lideranças, eleitas para o cargo por sucessivos mandatos, como sediou 

o Conselho Territorial de Desenvolvimento da Bacia do Jacuípe (CODETER) desde o início. 

O Conselho é o órgão que discute e orienta as políticas públicas no Território sendo formado 

por representantes do poder público e da sociedade civil.  
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Faz-se necessário destacar que a experiência política e social de Pintadas acabou se 

irradiando na região e pelo estado, o que se traduziu na eleição da ex-prefeita Neusa Cadore 

para o cargo de deputada na Assembleia Legislativa, em 2007, sendo reeleita em 2010 e 2014.  

Em 2011, o prefeito de Pintadas Valcyr Rios ajudou a fundar e presidiu o Consórcio 

Público, responsável pela captação de recursos e execução de projetos de infraestrutura em 

toda a região. Após o término da sua gestão, continuou na secretaria executiva do órgão que 

permaneceu sediado em Pintadas. Deixou a função em 2017, após a mudança do quadro 

executivo da região com as eleições municipais e também a realização da eleição nova 

diretoria do Consórcio que migrou para Capela do Alto Alegre. 

Desde 2012, a Rede Pintadas e a maioria das suas organizações estão envolvidas na 

execução de uma série de ações regionais e concorrem a editais públicos, em razão da 

diminuição da parceria internacional, para garantir a sobrevida da entidade que precisa manter 

os projetos funcionando. Em função de ter se voltado consideravelmente, nos últimos anos, 

para o gerenciamento de projetos, mostra-se um pouco fragilizada nos processos de 

mobilização e articulação política, o que é debatido internamente. 

Dos projetos em curso na Rede Pintadas destacam-se o "Adapta Sertão", que tem a 

parceria com a REDEH (Rede de Desenvolvimento Humano) e o Centro Clima/UFRJ. Seu 

objetivo é ajudar as famílias agricultoras do semiárido brasileiro a plantarem também em 

períodos de alta variabilidade climática. Para isso, utiliza recursos disponíveis da região 

através de tecnologias sociais e conhecimento agroecológicos que não destroem ou poluem o 

ecossistema local. O Adapta Sertão começou em Pintadas, Quixabeira e Baixa Grande. 

Expandiu-se para os 14 municípios do Território da Bacia do Jacuípe e seu entorno, através de 

um projeto com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o Governo da Bahia, 

representado pela Secretaria de Agricultura. Dado a proposta inovadora, o Adapta Sertão foi 

agraciado, em 2008, com o prêmio SEED das Nações Unidas. Este prêmio reconhece as 

melhores práticas que contribuem ao desenvolvimento sustentável do planeta. 

Alinhado à sua luta pela democratização do acesso à água, a Rede executou o Projeto 

Cisternas: Fonte de Vida Sustentável no semiárido. A ação foi desenvolvida com apoio 

financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES) e o 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através de seleção pública. 

O projeto foi voltado para execução de ações voltadas para a consolidação da segurança 

alimentar e nutricional de famílias agricultoras, através da construção de cisternas de placas 
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para captação de água destinada ao consumo humano. Visa ampliar as condições de captação 

e armazenamento da água, bem como da disseminação de práticas sustentáveis de utilização e 

conservação dos recursos hídricos. Foram construídas mais de 1.000 cisternas, sendo 

contemplados os municípios de Capela do Alto Alegre com 56 cisternas, Piritiba com 133, 

Quixabeira 614 e Várzea da Roça com 348 cisternas. 

Seguindo a mesma linha de ação, só que com a finalidade voltada para a produção e 

não o consumo humano, o projeto Mais Água, Mais Vida Sustentável no Semiárido executado 

pela Rede vem contribuindo para a consolidação da segurança alimentar e nutricional de 

famílias agricultoras de baixa renda localizadas na zona rural dos municípios de Tapiramutá, 

Mundo Novo, Piritiba, Mairi, Várzea da Roça e Pintadas. Teve como ações a construção e 

desenvolvimento de tecnologias sociais, visando ampliar as condições de captação e 

armazenamento da água para a produção de alimentos, bem como disseminar ações 

sustentáveis de utilização/conservação dos recursos hídricos e práticas agroecológicas. O 

projeto foi financiado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 

(SEDES) e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio de 

seleção pública.  

A Rede Pintadas é também a instituição responsável pela gestão do Centro Público 

de Economia Solidária da Bacia do Jacuípe e tem como objetivo prestar assistência técnica e 

fortalecer os empreendimentos associativos populares e solidários por meio da formação, 

assistência jurídica, financeira e de comunicação. Desde 2013, já foram atendidos 150 grupos, 

cooperativas e associações, dos municípios de Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Gavião, 

Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do 

Jacuípe, Serra Preta, Várzea da Roça e Várzea do Poço. O projeto é financiado pela Secretaria 

do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), através do programa Vida Melhor.  

Ainda no território da Bacia do Jacuípe, as mulheres têm se articulado em diversos 

fóruns e redes, buscando construir plataformas de ação e políticas públicas na perspectiva da 

igualdade de gênero. Nesta perspectiva, a Rede Pintadas desenvolveu, entre 2012 e 2013, 

projeto para contribuir na erradicação da pobreza e para o empoderamento econômico, 

político e social de mulheres trabalhadoras rurais e urbanas dessa região. A iniciativa teve 

apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República com mais de 

300 mulheres beneficiárias, integrantes de 14 grupos de produção da agricultura familiar. O 

processo buscou favorecer uma estratégia de mobilização, articulação em rede, formação e 
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qualificação dos empreendimentos na perspectiva da economia feminista e solidária, 

fundamentado nos princípios da agroecologia. Com esse foco, o projeto ajudou fortalecer a 

organização das mulheres para uma ação mais participativa e acesso aos direitos. 

É correto afirmar que o movimento popular e suas organizações foram os grandes 

pilares para importantes mudanças conquistadas por este povo do sertão que não se cansa de 

recriar sua história. Num contexto de críticas ao modelo de desenvolvimento que ainda 

impregna boa parte do país, de fragilidades e desafios, Pintadas conseguiu experimentar 

alternativas que servem de referência para muitas realidades Brasil afora. 
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3 A Trajetória da Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

 

Esse trabalho assume a definição de política cultural como sendo um “programa de 

intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos 

comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover 

o desenvolvimento de suas representações simbólicas” (TEIXEIRA COELHO, 1997, p. 292). 

Neste capítulo, apresentamos um panorama histórico das ações e políticas culturais 

protagonizadas pela Companhia de Artes Cênicas Rheluz, com foco em Pintadas, mas com 

incidência também no Território da Bacia do Jacuípe. Iniciaremos nossa abordagem desde o 

final dos anos 1990, período marcado pela reorganização da Pastoral da Juventude católica 

local e pela transição política do município, quando uma liderança do movimento social chega 

ao poder institucional, até os nossos dias. Neste paralelo, descrevemos as principais iniciativas 

realizadas ao longo de quase 20 anos e o papel desempenhado por este coletivo ao promover a 

visibilidade e fortalecer o movimento da cultura popular, com ênfase na valorização das 

referências do sertão.  

 

3.1 Arte, militância e fé: os primeiros passos 

 

A Companhia de Artes Cênicas Rheluz é uma organização da sociedade civil sem 

fins lucrativos, fundada no ano 2001, em Pintadas. A origem desta entidade se entrelaça com 

o processo local de fortalecimento da Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP), 

movimento vinculado à Igreja Católica, instituição que exercia forte papel de liderança no 

município. Era uma época de grande efervescência política e social na América Latina, 

movimentação que no Brasil já ocorria desde os anos 1950, com o enfrentamento da ditadura 

militar pelos grupos de resistência, passando pelo período da redemocratização, a conquista 

de direitos consagrados na Constituição de 1988 e, posteriormente, de combate ao modelo 

neoliberal que se implantava no país.  

Em um contexto marcado por reivindicações em todas as áreas, os movimentos 

sociais uniam forças para lutar contra as desigualdades sociais, a exploração e a opressão que 

excluíam milhões de pessoas. Em Pintadas, a fé a e esperança do povo eram alimentadas pela 

Teologia da Libertação (TL) nas chamadas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), coletivos 

religiosos que se organizavam em torno de causas comuns e para buscar soluções em 
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conjunto. Os contornos da Teologia da Libertação começaram a ser delineados durante as 

Conferências Episcopais de Medellín (1968) e Puebla (1979), pelos teólogos progressistas da 

América Latina que defendiam uma igreja mais engajada aos problemas sociais do continente.  

A Conferência de Puebla também resultou em um documento balizador do novo projeto que a 

Igreja latino-americana assumiria a partir de então: a construção de uma Pastoral da Juventude 

do meio social. Apresentada pelo bispo Dom Hélder Câmara, a ideia era promover um espaço 

onde os jovens empobrecidos pudessem se conscientizar da sua condição e buscar meios de 

transformar sua realidade tornando-se sujeitos da sua própria libertação. A Pastoral da 

Juventude do Meio Popular (PJMP), criada em 1978, em Recife, surge nesta perspectiva.  

 

[...] o contexto inspirador para o nascimento da PJMP foi, por um lado, a 

realidade concreta dos jovens e o ressurgimento das lutas sociais e políticas 

que acontecia no Brasil, e, por outro, o contexto eclesial da Igreja Latino-

Americana e do Regional NE II, que sob a orientação e o pastoreio de Dom 

Hélder Câmara, construía um modelo de organização pastoral no qual o 

pobre era sujeito histórico de libertação. A PJMP nasceu bebendo no seio 

desta Igreja e assumiu a visão de que a transformação da realidade é obra 

dos oprimidos e de todas as pessoas de boa vontade que se comprometem 

com as lutas de libertação41. 

 

Na região eclesiástica onde Pintadas está inserida, os ideários da PJMP foram 

difundidos através da Diocese de Ruy Barbosa, vinculada à Coordenação do Regional 

Nordeste III, e no município foi o grupo “Gente Nova” que assumiu a tarefa de aglutinar a 

juventude em torno dessa missão, a partir de 1997. Neste processo de mobilização, destacava-

se a figura do então coordenador Vandelson Gonçalves, recém chegado de um período de 

quatro anos entre São Paulo e Rio de Janeiro, com experiências vivenciadas no campo do 

teatro e das artes plásticas que somaram ao trabalho desenvolvido com os jovens. A 

linguagem cênica, no entanto, não era novidade para Pintadas, pois fazia parte da tradição 

local da Igreja e dos movimentos sociais usarem o “drama” nas suas atividades e porque a 

cidade já havia convivido com dois grupos de teatro amador formado por maioria jovem, o 

Teatro Rider e o Amantes da Terra.   

O primeiro grupo foi formado na década de 1970 e levava o apelido do criador e 

coordenador, Agnaldo Gonçalves de Almeida. A paixão dele pela arte desenvolveu-se ainda 

muito jovem, quando migrou para São Paulo, trabalhou e participou de produções do ator, 

                                                 
41 OLIVEIRA, Íris Maria de. Paiva, Pe. Antônio Murilo de. História da PJMP. Disponível em: 

http://www.pjmp.org/historia. Acesso: maio/2017. 
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cineasta e roteirista, José Mojica Marins, popularmente conhecido como Zé do Caixão. Ao 

regressar para Pintadas, Agnaldo teria convidado alguns jovens da cidade para a montagem de 

um núcleo de teatro. Nesta época, Pintadas ainda era distrito de Ipirá e não havia energia 

elétrica nem água encanada, por isso, eles enfrentavam dificuldades até para os ensaios, que 

aconteciam na sacristia da igreja. Por influência do gênero faroeste, as peças teatrais de 

Agnaldo apresentavam abordagem violenta e não agradavam parte da equipe, de matriz 

católica e ligada às Comunidades Eclesiais de Base, que defendia produções de cunho mais 

político e social. Já a participação do elenco em apresentações da Igreja Católica não era bem 

acolhida pelo coordenador, situação que levou à dissolução do grupo Rider e a criação do 

Amantes da Terra, em 21 de março de 1985.  

De acordo com Manoel Epifânio (2015), que integrou o Rider e depois fundou e 

dirigiu o Amantes da Terra, o objetivo foi constituir um espaço voltado para o 

desenvolvimento da cultura e que pudesse transmitir à sociedade mensagens mais conectadas 

com a sua realidade. A primeira encenação do grupo foi a peça “Judite”, história bíblica que 

mostrava a ousadia e a coragem de uma mulher para salvar o seu povo das garras de um rei 

ditador, mas que, na verdade, tratava de estimular a mobilização e a resistência da 

comunidade diante de uma série de problemas vivenciados por ela. Outro espetáculo foi 

“Paixão de Cristo Segundo Todos os Homens”, que ao abordar a morte e ressurreição de 

Cristo também lançava questionamentos sobre o consumismo e as extravagâncias em tal 

ocasião. Também de viés crítico, a peça “Natal de Esquina” seguia nessa mesma linha de 

provocação. Segundo Manoel Epifânio, a decisão de fazer um trabalho voltado para a 

conscientização popular e a problematização das questões sociais era muito clara, por isso o 

grupo investia na construção de espetáculos para apresentação em datas simbólicas como 

Paixão de Cristo, Dia do Agricultor, Natal e São João, quando os religiosos costumavam se 

reunir. Além disso, estimulava a participação dos jovens nos trabalhos e na vida comunitária. 

Não foi à toa que esse trabalho resultou na formação de um capital humano que teve 

participação ativa e deu importantes contribuições ao processo de desenvolvimento de 

Pintadas por meio de várias organizações sociais. O Amantes da Terra chegou a ser filiado à 

Federação de Teatro Amador da Bahia e levou apresentações para vários municípios do 

estado, mas findou em 1995, depois de o coordenador Manoel Epifânio ter sido eleito 

vereador e não conseguir dar continuidade às atividades à frente do grupo.    
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Com a lacuna deixada pelo grupo, dois anos depois começava a nova articulação da 

juventude, em 1997, desta vez com o Gente Nova, sob a coordenação da Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição. Diferente dos coletivos anteriores, não surge especificamente em 

função do teatro, apesar de utilizar as linguagens artísticas na sua metodologia, mas com a 

proposta de ser um espaço de organização e expressão da juventude. Além da formação 

bíblica, eram realizados vários momentos de evangelização que se transformavam em 

encontros criativos e dinâmicos, com debates permeados por música, dança e outras formas de 

expressão. Tratava-se de uma programação cheia de mística e espiritualidade, mas que 

buscava se associar e discutir diferentes temas da realidade da juventude como drogas, 

violência, desemprego, educação, racismo, dentre outros. Os encontros semanais mobilizavam 

centenas de participantes, sempre às noites de sábado, no Salão Paroquial da cidade. As 

reuniões esporádicas na zona rural do município também costumavam atrair uma expressiva 

quantidade de jovens.  

Os participantes eram majoritariamente adolescentes/jovens e estudantes do ensino 

fundamental e médio. Estamos falando de um período em que o acesso à universidade, seja 

pela distância geográfica ou pela dificuldade de ingresso, era um sonho muito longínquo para 

quem estava distante dos grandes centros urbanos, portanto, aqueles que partiam da cidade 

geralmente o faziam em busca de oportunidades de emprego. Coordenadora da PJMP 

diocesana, a época, Solange Paixão avalia que a evasão no grupo era muito pequena, o que 

permitia uma formação de até quatro anos com a mesma turma e oportunizava a obtenção de 

melhores resultados. Diferente da realidade atual, em que o trabalho com o público jovem é 

mais desafiador, na opinião dela, porque a cada ano muitos migram da cidade e isso gera 

descontinuidade das ações e demanda a recomposição do grupo.  

Entre os anos 1999 e 2000, cerca de 40 jovens ligados à PJMP tiveram a 

oportunidade de participar de um curso de teatro ministrado pelo educador popular Uilson 

Gomes da Silva. Ligado à Comissão Pastoral da Terra (CPT), o professor vinha de uma 

prática educativa engajada. Suas aulas não apenas desenvolviam as técnicas dramáticas, como 

trabalhavam questões de autoestima, confiança e a autonomia dos sujeitos. A formação era 

embasada nas técnicas do Teatro do Oprimido42 e as peças teatrais tinham como pano de 

                                                 
42 O Teatro do Oprimido (TO) foi um método de jogos, técnicas e exercícios teatrais criados pelo teatrólogo 

brasileiro Augusto Boal, inspirado nas ideias de Paulo Freire. Compreendia o teatro como instrumento de 

intervenção política e social, por isso sua obra foi largamente utilizada na formação de lideranças e militantes 

sociais.  
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fundo as vivências dos jovens e da comunidade em geral, permitindo fazer da arte um diálogo 

com o cotidiano, afirma Vandelson Gonçalves, coordenador do Gente Nova, à época: 

 

Toda semana tinha teatro. A gente dividia os temas, cada grupo levava pra 

casa, montava a peça, apresentava e fazia o debate. Comecei a usar muito o 

teatro como dinâmica de mobilização do grupo e depois veio a idéia de fazer 

a oficina de teatro.43 

 

A utilização do teatro e de outras linguagens artísticas tinha como pretensão provocar 

os jovens a refletirem sobre a sua própria realidade excludente, a assumirem uma postura mais 

ativa diante do mundo e a descobrirem a si mesmos como agentes de mudança, como 

propunha a doutrina da PJMP. Para isso, os exercícios e atividades estimulavam as 

potencialidades individuais, o desenvolvimento do senso crítico e a militância político-social 

para que a arte pudesse ser uma ferramenta de transformação. Era uma forma de 

conscientização, conforme o Hino da PJMP evocava: Somos filhos de trabalhadores / A nossa 

classe é a classe popular / Mas temos sonhos e também muitos amores. Também queremos 

trabalhar, participar / É a juventude do Meio Popular.  

Em paralelo, parte do grupo pintadense era envolvido em constantes encontros de 

formação com outros jovens da PJMP da Diocese, para trocar experiências e compartilhar 

saberes. Com isso, era possível perceber as questões comuns da juventude regional e refletir à 

luz da fé e da vida maneiras de superar os problemas. Esses encontros também eram 

permeados de alegria e dos elementos da cultura popular. Não é sem razão que desses espaços 

saíram muitos artistas e pessoas que se engajaram no universo das artes.  

À medida que o trabalho com o grupo foi se consolidando, os jovens pintadenses 

começaram a discutir e perceber a necessidade de uma agenda de diálogo mais permanente e 

de ter uma instituição como referência para suas bandeiras de luta, assim como já acontecia 

com outros segmentos organizados no município. A Companhia de Artes Cênicas Rheluz foi 

criada na perspectiva de promover o protagonismo da juventude através da cultura, da 

inclusão social e da afirmação da identidade, dentre outros objetivos. Neste período, apesar da 

conjuntura política nacional ser de muita preocupação, em âmbito local, o clima era de muita 

expectativa, tendo em vista o novo cenário político da cidade, motivado pela ascensão de um 

projeto democrático-popular à prefeitura municipal. 

                                                 
43 Entrevista Vandelson Gonçalves 
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A vitória da prefeita Neusa Cadore (PT), cuja candidatura foi resultado de um 

processo impulsionado pelos movimentos sociais do município, chegava para fortalecer a 

parceria da sociedade civil com a esfera pública e também com os agentes internacionais que 

já aportavam recursos para o desenvolvimento do município através de iniciativas distintas. 

Dentre as parcerias, destacamos o apoio das entidades: DED – (Serviço Alemão de 

Cooperação Técnica e Social); DISOP – (Organização para a Cooperação Internacional a 

Projetos de Desenvolvimento da Bélgica); SIMFR –(Associação Internacional dos 

Movimentos de Formação Rural) da Bélgica; Peuples Solidaires (Povos Solidários) da 

França; Il Canale (Cooperativa Il Canale) da Itália; AVSI (Associazone Volontari per il 

Servizio Internationalle) da Itália; MIVA – (Missionary Vehicle Association) da Itália. 

Logo em seguida, o conjunto de organizações sociais, que já atuava através de um 

fórum deliberativo e propositivo, começou a formatar a institucionalização da Rede Pintadas, 

cuja formação e história tratamos anteriormente. De acordo com Vandelson Gonçalves44, 

desde a constituição da Rede Pintadas, o grupo da juventude se inseriu no debate por entender 

que “qualquer processo de discussão dessa natureza deveria passar pela afirmação da 

identidade, para que a comunidade se revigore e busque seu desenvolvimento, mobilizando os 

agentes das manifestações culturais e artísticas do município”45. Mas ele recorda que a 

participação de um coletivo, focado na cultura, num fórum que tinha o objetivo de deliberar 

estratégias de desenvolvimento causava estranhamento, o que segundo ele foi amenizado com 

o tempo. Neste sentido, poderíamos reforçar que o fato de jovens em ação, buscando sua 

autonomia enquanto categoria de organização, também seria um fator de estranhamento, pois 

na maioria das organizações os jovens eram meros receptores de ações. 

Hoje, esse trabalho integrado é avaliado como um ponto forte pelas pessoas que 

visitam a Rede Pintadas, analisa Solange Paixão de Jesus, ex-presidente da entidade e 

secretária que responde pelo gerenciamento dos projetos gerenciados pela organização há 

mais de 10 anos. Ela diz: 

 

Hoje, a gente percebe quando os grupos visitam o município e são 

apresentadas todas as atividades da Rede Pintadas, eles ficam encantados 

com a forma de trabalhar das entidades e com a representatividade dos 

segmentos, inclusive no campo da cultura. Ano passado (2016), recebemos 

um grupo do Piauí e o pessoal ficou maravilhado com a dinâmica de 

                                                 
44  É fundador e ex-presidente da Companhia de Artes Cênicas Rheluz, ex-vereador do município de Pintadas e 

produtor cultural.  
45 Entrevista Vandelson (Vídeo Prosa e Poesia) 
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relacionamento existente dentro das entidades, onde todos partilham seus 

ideais e comungam juntos. Eu acho tudo isso, as cooperativas, o Rheluz, etc, 

faz com que a Rede Pintadas seja conhecida no Território da Bacia do 

Jacuípe e no seu externo. Algumas publicações, a exemplo do filme Virou o 

Jogo, que já é bem conhecido, e também as apresentações e atividades e 

ações que passaram na TVE fazem com que a Rede Pintadas, chegue até 

outros estados e as pessoas sentem curiosidade pra vir conhecer essa 

cidadezinha pequena, mas que tem uma experiência de convivência e 

interrelação social e cultural muito forte. 

  

Quando jovem o ex-prefeito Valcyr Rios participou da PJMP e depois foi buscar o 

sustento fora de Pintadas, nas indústrias sucroalcooleiras, época em que militou no Serviço da 

Pastoral do Migrante por cerca de cinco anos. Retornou ao município e fortaleceu a relação 

com o movimento social onde ajudou a fundar e liderar uma das maiores experiências de 

cooperativismo de crédito na Bahia, o Sicoob Sertão. No momento, dirige a recém criada 

FrigBahia, cooperativa de comercialização de caprinos e ovinos, Valcyr Rios também 

relaciona esse conjunto de experiências como uma convergência de forças que formam o 

grande diferencial construído pelo município ao longo da sua história. De acordo com o 

dirigente, somente em 2017, Pintadas recebeu aproximadamente 500 visitantes de vários 

estados brasileiros para conhecer o trabalho social desenvolvido no município. 

 

Pintadas é uma cidade pequena, mas que tem tido coragem de fazer grandes 

projetos, tanto na área de cultura, como o Arte Educação que se irradiou pela 

região e o Pensar Filmes, como diversas outras iniciativas do associativismo 

e cooperativismo. A própria Rede Pintadas virou referência regional de 

gestão de políticas públicas no terceiro setor. 

 

Retomando a caminhada sobre os primeiros anos de fundação do Rheluz, neste início 

o grupo foi se notabilizando pela encenação de espetáculos onde a rua era o espaço cênico por 

excelência, com as apresentações de teatro de rua. Em muitas apresentações, como as que 

foram realizadas no meio de feira-livres da cidade, havia grande interação do público com as 

mensagens, o que podia ser observado a partir das interferências feitas pelos transeuntes, 

muitas vezes confundindo ficção e realidade. Ali acontecia um processo criativo onde eram 

necessárias improvisações, desafiando aqueles jovens-atores-amadores a encarar os próprios 

limites e agir de forma espontânea na construção de um teatro popular vivo. 

As peças teatrais atraíam espectadores de todas as idades e segmentos, com uma 

proposta artística e lúdica que se aproximava bastante do universo da comunidade pelos temas 

retratados. O figurino era simples e improvisado, geralmente roupas pretas e um pouco de 
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maquiagem no rosto para conferir certo anonimato. Com o passar do tempo, as apresentações 

ganharam mais elaboração e conceito, a exemplo de Avenida Brasil e Salada Brasileira que 

passaram a ser apresentadas no Salão Paroquial da cidade e depois circularam pelos 

municípios circunvizinhos. As duas montagens se assemelhavam no conteúdo pela crítica ao 

sistema capitalista e excludente da sociedade e pautavam muitas inquietações da juventude, 

dilemas e desafios, sempre com carga de leveza e humor presentes. Avenida Brasil tinha 

como cenário a cidade grande e seus problemas sociais, nesse período a migração em Pintadas 

era muito forte; já Salada Brasileira combinava um conjunto de crônicas que exploravam 

cenas comuns do cotidiano, escritas por autores brasileiros como Luís Fernando Veríssimo e 

Fernando Sabino, dentre outros.  

Ao longo dos anos, várias montagens teatrais foram feitas pelo grupo a partir de 

textos de elaboração da equipe ou de autores diversos, sempre com críticas ao contexto social. 

Neste aspecto, o Arte Recado foi um dos espetáculos mais marcantes e dinâmicos por 

envolver música, dança e texto, opina Jailton Trindade46. Ele ressalta que o conteúdo tratava 

de dilemas sociais e da necessidade de políticas públicas voltadas à resolução de problemas e 

que se a peça fosse montada novamente, ela continuaria atual, tendo em vista que muitas das 

questões abordadas continuam recorrentes. 

Além do teatro, o grupo buscava a inclusão social e a formação crítica dos 

participantes, estimulando o protagonismo e a participação. Por isso, os jovens também eram 

inseridos em trabalhos da comunidade, a exemplo dos mutirões para reforma de casas de 

famílias carentes do município e outros trabalhos sociais. No ano de 1999, por exemplo, o 

grupo participou de uma grande mobilização com o objetivo de pintar as casas da praça 

principal da cidade, ação que teve a adesão do comércio e deu um novo colorido às ruas. A 

turma também teve a oportunidade de colaborar para a sensibilização da comunidade em 

oportunidades diversas, a exemplo de conferências, feiras de saúde, fóruns e outras agendas 

em que o teatro era solicitado. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Ex-presidente da Companhia de Artes Cênicas Rheluz, advogado. 
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3.2 Cine Rheluz – o universo mágico do cinema chega ao sertão 

 

A criatividade, os sonhos e a ousadia da juventude, aos poucos, se transformaram em 

combustível para alçar novos voos. E paralelo ao movimento de organização da juventude 

surgiu a oportunidade de implantação de um cinema comunitário, o Cine Rheluz, em 1999, 

tendo o alemão Jorge Grigat como um dos idealizadores. Agronômo, que à época morava na 

cidade para dar apoio técnico ao Centro Comunitário de Serviços, Jorge também foi um dos 

impulsionadores da criação da Companhia de Artes Cênicas Rheluz, ideia que ganhou forças a 

partir da experiência inovadora do cinema.  

Naquele ano, o cooperante havia procurado algumas lideranças do grupo Gente Nova 

para discutir a proposta de instalar um cinema móvel em Pintadas e, a partir dessa conversa, 

constituiu-se uma equipe para elaborar o projeto, da qual participaram ele próprio, Vandelson 

Gonçalves, Tony Teófilo, Neia Bastos, Solange Paixão e Lourivânia Soares. Após o envio da 

proposta, chegaram os primeiros recursos para a compra dos equipamentos como projetor, o 

telão e a câmera, foram conseguidos através do apoio de uma igreja da cidade de Hamburgo. 

Depois veio outra colaboração da GTZ (Agência Alemã de Cooperação Técnica), organização 

à qual Jorge era vinculado e que também era uma das apoiadoras da Rede Pintadas. De acordo 

com ele, a oportunidade que o grupo teve de realizar Semanas Culturais em algumas áreas 

rurais da Bahia, iniciativa relatada mais adiante, possibilitou a compra do veículo kombi, do 

gerador de energia, do som e outros equipamentos. Mas na opinião de Jorge Grigat, o 

desprendimento e comprometimento da equipe para gerenciar e otimizar os recursos para que 

fossem aplicados na aparelhagem do cinema, foram essenciais: 

 

Eu sabia, que o nosso grupo era capaz de mostrar as suas capacidades a 

jovens de outros municípios. O ProRenda47 tinha os recursos e nós tínhamos 

conhecimentos. Assim, podíamos oferecer um serviço cultural e receber os 

recursos que precisávamos para equipar melhor o cinema. A nossa turma 

recebeu quase nada de salário, nós dormimos no chão, nós utilizamos o 

veículo da minha organização (DED). Assim, o evento gastou pouco e os 

recursos que sobraram foram utilizados para comprar equipamentos. Os 

jovens participantes das semanas culturais aprenderam que é possível 

organizar oficinas e criar alegria no seu meio.  

                                                 
47Projeto Prorenda Desenvolvimento Local Sustentável – Bahia foi uma ação voltada para estimular o 

empoderamento do agricultor familiar, contribuindo para o seu crescimento econômico, social e cultural, à época 

executado pela extinta EBDA (Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola) com apoio da GTZ (Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ou Agência Alemã de Cooperação Técnica). KUMMER, L. 

Metodologia participativa no meio rural: uma visão interdisciplinar. Conceitos, ferramentas e vivências. - 

Salvador: GTZ, 2007. 155p.  
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Garantidos os recursos para iniciar as projeções de cinema, a equipe visitou o 

Instituto de Radiodifusão da Bahia (IRDEB) e o Departamento de Imagem e Som (DIMAS) 

para buscar apoio e solicitar o empréstimo de filmes a serem exibidos pelo Cine Rheluz. Nesta 

jornada, o grupo conheceu o cineasta Póla Ribeiro, que se tornou parceiro da proposta. Diretor 

da DIMAS, naquela ocasião, ele apresentou ao grupo o Cinema na Praça, uma experiência de 

democratização do acesso ao cinema que acontecia por meio da projeção de filmes ao ar livre. 

Nesta época, o projeto funcionava na Praça Castro Alves, às quintas-feiras, com projeção na 

parede do icônico Cine Glauber Rocha, e às quartas-feiras, percorria bairros carentes de 

Salvador como Plataforma, Arenoso, Cajazeiras, Sete de Abril, Periperi, Cabula etc. Quando 

começou, em 1991, funcionava no pátio do Teatro Gregório de Matos e teve suas atividades 

interrompidas entre 1995 e 1998 (SILVA, 2009). A iniciativa buscava valorizar a filmografia 

nacional e aproveitar o potencial do cinema como ferramenta de formação educacional. 

Durante as visitas filmavam-se personalidades dos bairros visitados para projeção antes dos 

filmes, como forma de criar mais intimidade com o público.  

O projeto do Cine Rheluz seguiu proposta semelhante em relação à metodologia. 

Mesmo com pouco conhecimento, a equipe deu início às atividades do Cinema Comunitário, 

em julho de 1999, momento descrito por Vandelson Gonçalves como “algo mágico”. Se o 

cinema ainda chega a impressionar nos dias de hoje, para aquele grupo foi ainda mais 

especial, considerando que muitos nem sequer tinham tido a oportunidade de ir a um cinema. 

Então, a chance de ligar pela primeira vez os equipamentos e assistir o filme “Rei do 

Cangaço” fez daquele marco um momento de muita emoção. 

As exibições do cinema aconteciam no Salão Paroquial, com expressiva participação 

da comunidade, uma média de 200 pessoas por sessão. Resultado igual acontecia também na 

praça da cidade e nas comunidades rurais do município, onde novidade despertava ainda mais 

curiosidade e provocava um grande burburinho48. Mesmo em locais onde sequer havia energia 

elétrica, pois apenas 30% do município tinha a cobertura, o cinema conseguia chegar com o 

suporte do gerador, proporcionando entretenimento, lazer e conhecimento. A cada semana, 

quatro comunidades recebiam as sessões itinerantes, o que totalizou cerca de 350 visitas e um 

                                                 
48 Embora várias outras ações de promoção da cultura e da arte tenham sido desenvolvidas no município pela 

Companhia de Arte Cênica Rheluz e outras entidades, o Cine Rheluz ainda é marcante na memória da 

comunidade. Um fato curioso é que a Companhia Rheluz que só foi fundada dois anos depois da chegada do 

cinema, ainda hoje é chamada de Cine Rheluz por uma significativa parcela da comunidade (RELATÓRIO 

PONTO DE DIFUSÃO DIGITAL). 
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histórico de mais de 40 filmes nacionais exibidos durante todo o tempo de funcionamento 

(PROJETO PONTO DE DIFUSÃO DIGITAL). Cada apresentação era precedida das imagens 

e gravações feitas com personagens locais e cenas da comunidade, possibilitando reações 

inusitadas. Esse projeto democratizou o acesso à sétima arte pela primeira vez na vida para 

milhares de pessoas ao longo da sua jornada, bem como causou em muitas o estranhamento 

de verem a si próprias diante da grande tela. 

Como quem vê um próprio filme diante dos seus olhos, Vandelson Gonçalves traz 

em relato algumas reminiscências daquele tempo e afirma que a experiência do cinema 

possibilitou uma vivência com um universo criativo inovador e se recorda como as pessoas 

reagiam fascinadas à novidade:  

 

Eu lembro que teve uma ida nossa a Campo São João. A primeira vez que a 

gente foi, começamos a filmar uns 4 km antes, convidando o pessoal. A 

gente chegava filmando na cara das pessoas. “A senhora já foi no cinema? 

Ahnm? Cinema, o que é isso?... Gravamos trinta minutos de imagem, sem 

corte mesmo. Ligamos umas 6 horas (18h) o telão...uma musiquinha...tinha 

umas 30 pessoas. Quando a gente ligou essa fita parecia que os meninos 

viram um extraterrestre, não de espanto, mas de alegria e novidade. Eles 

partiram na carreira avisar o povo, pra chamar o povo. Eu acho que não deu 

menos de 70% das pessoas do povoado... O cinema mexeu com o imaginário 

das pessoas, aquela... A gente levava pra todo lugar, onde não tinha energia. 

Acho que a experiência do cinema foi fundamental para impactar nas 

pessoas...digamos assim um salto pra uma evolução cultura. Cinema? 

Pintadas tem cinema? Tanto que até hoje as pessoas chamam a Companhia 

Rheluz de Cine Rheluz. Pra você entender como foi tão marcante49.   

 

Com o passar do tempo, a presença de público começou a diminuir, talvez pela 

determinação política do Cine Rheluz de exibir apenas as produções nacionais e também 

porque começou a ser cobrada uma contribuição dos espectadores com vistas a garantir a 

sustentabilidade do cinema. Eram promovidas sessões matinês no salão paroquial aos 

domingos à tarde, voltadas para o público infantil, e sessões às noites para o público em geral, 

normalmente sextas e sábados. 

O cinema funcionou até 2005, quando começou a passar por problemas técnicos dos 

seus equipamentos e depois foi desativado. Outra questão determinante nesse processo foi a 

discordância com a Igreja Católica, que detinha oficialmente a posse dos equipamentos sobre 

o uso e o cuidado com a estrutura. Após desentendimentos, a Associação Cultural e 

Beneficente, ligada à Paróquia, acabou assumindo a coordenação e as exibições, que se 

                                                 
49 Entrevista Vandelson Gonçalves 
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tornaram esporádicas, ficaram cada vez mais restritas, basicamente apenas nas atividades 

religiosas. Até que o cinema deixou de funcionar de vez.  

Jorge Grigat reconhece que o projeto de cinema teve falhas, dentre elas não ter 

conseguido produzir conteúdos de forma mais sistemática à época, embora tivessem sido 

feitos registros importantes. É justo, contudo, reconhecer o mérito da iniciativa levando-se em 

consideração que até em anos recentes, o percentual de brasileiros que não dispunham de 

salas de cinema nos seus municípios era de 46% e que 54% nunca haviam frequentado uma 

sala de cinema, sem falar que esses equipamentos costumam ficar concentradas nas grandes 

cidades, o que exclui grande parte da população desse tipo de entretenimento. Pela época em 

que foi implantado e a natureza da sua proposta, o Cine Rheluz pode ser classificado uma das 

primeiras iniciativas na Bahia e no Brasil no que se refere à democratização do acesso ao 

cinema, tendo se configurado num privilegiado espaço de socialização da comunidade. 

Embora saibamos que houve muitas iniciativas isoladas neste sentido, talvez não com a 

mesma durabilidade, mas com o propósito semelhante.  

Na pesquisa de Silva (2009) que versa sobre projetos da sétima arte para pessoas que 

não têm acesso às salas convencionais, verificamos poucas experiências desse tipo no Brasil, 

à época, como é o caso do projeto Cinema na Praça em Salvador, que teve início em 1991 e o 

projeto Cinema na Rua, realizado em Natal de 1996 a 2004. Outras ações semelhantes, 

resguardadas suas particularidades, aconteceram em Campinas (SP) a partir de 2001, em 

Candangolândia (DF) com início em 2006, em Vitória (ES) em 2007. Ainda em 1996, em São 

Paulo, nasceu o projeto Cine Mambembe, de Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, que montaram 

uma estrutura itinerante para exibições de filme e depois percorreram os estados do Norte e 

Nordeste. De caráter nacional, podemos citar ainda o Revelando os Brasis, projeto promovido 

pelo Instituto Marlin Azul e o Ministério da Cultura que possibilitou a produção de curtas-

metragens por moradores de cidade de até 20 mil habitantes e posteriormente promoveu 

circuitos públicos de exibição dos filmes.  

 

3.3 A institucionalização e os novos desafios 

 

Com o sucesso do Cinema, que começou a circular em outros municípios e depois se 

tornou conhecido durante as Semanas Culturais apoiadas pelo ProRenda Rural, o grupo 

ganhou impulso para buscar a formalização da entidade com o objetivo de dar continuidade 
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aos trabalhos com a juventude. Podemos afirmar que esse propósito era motivado pelo 

sucesso de outras experiências associativas e cooperativistas da própria Rede Pintadas. No 

início, foi denominada de Associação Cultural e Artística Rheluz (ACAR), mas por conta de 

atritos com lideranças mais experientes, que consideravam o grupo sem capacidade de 

gerenciamento, algumas divergências se estabeleceram, retardando a proposta de 

institucionalização da Companhia Rheluz. 

A institucionalização da Companhia de Artes Cênicas Rheluz ocorreu nesse contexto, 

aos dezenove dias de agosto de 2001, dando ênfase à linguagem do teatro, que mais 

caracterizava o grupo. A reunião aconteceu no Salão Paroquial e após uma manhã de debates 

e formulações, na perspectiva de fortalecer o trabalho no âmbito da cultura e juventude, foi 

aprovado o estatuto da entidade. O documento passou por reformulações ao longo dos anos, 

para fazer jus a sua atuação não só em Pintadas, mas em toda a região. Apresento a seguir os 

objetivos:  

 

• Contribuir para o conhecimento e propagação dos elementos culturais além do 

intercâmbio entre aspectos culturais de várias instituições artísticas em âmbito 

local e regional; 

• Fomentar o surgimento e o desenvolvimento de artistas na Região; 

• Promover o debate cultural, objetivando o avanço de projetos neste setor; 

• Promover a inclusão social através das linguagens artísticas e das modalidades 

esportivas, como instrumentos de intervenção social; 

• Desenvolver ações de esporte e lazer com a finalidade educativa, na 

perspectiva de fortalecer a autoestima e a inclusão da juventude nos espaços de 

afirmação da sua identidade social; 

• Promover o protagonismo da juventude, bem como a sua participação política e 

social; 

• Criar intercâmbio entre a Companhia de Artes Cênicas Rheluz e grupos, 

movimentos e entidades culturais de outros municípios; 

• Fazer Arte como um instrumento de mobilização e transformação social; 

• Agregar novos grupos artísticos que venham a se organizar na região; 

• Promover formação com jovens e adolescentes no âmbito artístico, como um 

instrumento incentivador; 
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• Desenvolver ações de comunicação social como meio de divulgar e fortalecer 

iniciativas da sociedade civil organizada;  

• Atuar na promoção e fortalecimento das políticas territoriais. 

 

Em 14 de dezembro daquele mesmo ano, conforme registro em ata, ocorreu a 

primeira assembléia geral da entidade com a finalidade de avaliar as atividades realizadas 

anteriormente, fazer a prestação de contas, reapresentar o Estatuto e levantar propostas de 

trabalho para o ano seguinte. Foi um período de muita agitação para a juventude local, pois 

além dos encontros regulares do Gente Nova, aos sábados, quem participava do Rheluz ainda 

tinha pelo menos dois encontros durante a semana para ensaiar os espetáculos produzidos pela 

Companhia.  

A partir desse período, o grupo foi adquirindo maturidade e passou a inserir outras 

linguagens como a dança, expandindo também a agenda de apresentações para as cidades 

vizinhas. Vale fazer um parêntese, no entanto, para pontuar a Quadrilha Rheluz, que já era 

outra grande intervenção artística organizada antes mesmo do projeto do Cine Rheluz. O 

espetáculo de dança junina envolvia cerca de 50 dançarinos e era apresentado na festa de São 

Pedro em Pintadas e nos festejos juninos da região. Com tema, enredo e coreografia diferentes 

a cada ano, a quadrilha se configurava como uma das primeiras ações de mobilização da 

juventude através da arte. Seguem as temáticas abordadas: Chove Chuva, Festeja Sertão 

(1999); Virada do Milênio, o Avesso do mundo (2000); Nação Nordestina (2001); Brasil 500 

anos de Revolta (2002); Paraíba Masculina (2003); As Santidades Populares do Sertão 

(2004); Canta Gonzagão (2005); Rede Pintadas (2006); O Homem é Natureza (2008); 10 anos 

da Rheluz (2009). Depois o grupo parou de organizar a quadrilha que se tornou uma atração 

bastante esperada pela comunidade e pelos visitantes do Arraiá do Bamburra, no São Pedro da 

cidade. 

Mas o que se tornou destaque foram as Semanas Culturais, que conseguiam reunir 

uma grande diversidade cultural em Pintadas, com apresentações de folguedos como ciranda, 

maracatu, caboclinho, xaxado, frevo, afoxé, maculelê, baião e xote nordestino. Ao longo das 

várias edições, as Semanas contribuíram para revitalizar expressões da cultura popular 

regional, a exemplo do samba rural que ganhou um espaço privilegiado dentro da grade de 

programação a partir de 2008, reunindo grupos da região da Bacia do Jacuípe. Naquele ano, 

por exemplo, foi possível realizar o I Festival Regional de Sambadores com apoio do Edital 
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Petrobras de Festivais de Música, do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à 

Cultura. Com este recurso foi possível gravar um CD ao vivo com a participação dos grupos 

de sambadores, cujo sucesso garantiu lugar cativo nas edições seguintes do evento.  

A realização dos Festivais de Sambadores nos anos subseqüentes permitiu o contato 

das novas gerações com os elementos constitutivos da identidade local e regional, formando 

um público cativo e apreciador do Samba Rural, sobretudo composto pelas novas gerações. 

Leandro Mendes50 é um dos jovens que conseguiram construir outra relação com essa 

manifestação cultural: 

 

Se não fosse o Festival de Sambadores, se não fosse esse movimento, eu 

como muitos jovens, não daria muita importância para essa linguagem, pra 

esses idosos, pra arte que eles aprenderem de pai pra filho que não foi aula, 

não foi como a gente que chegou depois para oficina pra gente aprender a 

fazer aquilo, foi uma coisa que eles aprenderam de pai pra filho, cultural 

mesmo. Se não fosse a visibilidade que a Semana de Cultura, o Festival de 

Sambadores deu pra esses grupos, talvez a gente não teria enxergado essa 

importância que eles tem.  

 

Já no ano de 2010, o Festival de Sambadores foi realizado com o apoio do Banco do 

Nordeste, sendo possível agregar uma série de atividades realizadas pelos mestres da cultura 

popular envolvendo mais de 120 pessoas. Além de se apresentarem para o público, os mestres 

populares participaram de oficinas para disseminação e divulgação desta expressão da cultura 

popular e da gravação de CDs. Eles também estiveram presentes no documentário Samba 

Território, exibido para todo o estado pelas telas da TVE no dia 14 de abril de 2011. Com 

pouco mais de 30 minutos, o registro audiovisual evidencia a expressiva produção cultural da 

Bacia do Jacuípe e mostra parte da rotina de 12 grupos de sambadores, de como se mobilizam 

para manter viva a tradição secular e os preparativos para a participação anual no Festival de 

Sambadores em Pintadas. Os grupos puderam acompanhar ao vivo na sede da TVE, em 

Salvador, a exibição do vídeo, momento que ficou marcado na história deles. A atividade 

fortaleceu a relação com a emissora, parceira desde 2009, através das coberturas especiais e 

da parceria para exibição de reportagens, matérias e outras produções regionais, garantindo o 

acesso de mais pessoas aos produtos e conteúdos produzidos no campo da cultura na região. 

Considerada uma das grandes mestras populares de Pintadas e uma referência nessa 

área, dona Ananísia Bastos de Oliveira, 62 anos, foi uma das sambadeiras que estiveram 

                                                 
50 Músico, editor de vídeo, integrante da Companhia de Artes Cênicas Rheluz, ex-monitor do Ponto de Cultura 

Pintadas Cultura Viva. 
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presentes no teatro do IRDEB para o lançamento documentário sobre o samba. Na opinião 

dela, todo esse trabalho desenvolvido no município pelas organizações sociais contribui para 

movimentar a cidade, elevar a auto estima e promover a alegria das pessoas. Dona Ananísia 

manifesta a sua alegria de participar destas ações e de ter a sua arte reconhecida na cidade e 

fora dela, demonstrando como a cultura é também uma via de inclusão social. 

 

Hoje eu me sinto uma pessoa grande, em dinheiro não, mas no meu 

nome sou uma pessoa grande, conhecida em vários lugares. Em 

muitas partes da Bahia eu sou conhecida, até fora do Brasil. Itália, 

Santa Catarina, Salvador, Mairi, Baixa Grande, Jacobina, Itaberaba, 

Ruy Barbosa, Itaetê. De todos esses lugares chega gente de lá e diz: 

“Eu já vi essa mulher. Eu vi a senhora apresentando Pintadas”. De 

muitos lugares tem gente que diz que me viu na internet... Tem gente 

que liga de São Paulo: “Olha, estou aqui assistindo um vídeo muito 

lindo da senhora sambando.” 

 

Dona Ananísia considera que o movimento social e de cultura promoveu a imagem 

do município a ponto de ultrapassar qualquer barreira político-partidária. “Esse trabalho 

cresceu Pintadas, animou Pintadas, botou uma fama em Pintadas que ganhe quem ganhar, esta 

organização da cidade vai estar no Brasil”, opina se referindo às disputas políticas locais.  

 

3.4 Programas e Projetos  

 

A partir desse momento, faremos uma apresentação das principais atividades 

desenvolvidas pela organização, sendo que quatro delas serão analisadas mais detalhadamente 

no capítulo seguinte.  

 

3.4.1 Arte Faz Cidadania 

 

O Arte Faz Cidadania foi um programa de arte-educação desenvolvido nas escolas 

municipais de Pintadas que trabalhou com foco nos processos de gestão e produção cultural e 

artística. Os primeiros passos foram dados em 2003, quando a Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz foi convidada a integrar um coletivo de arte-educação composto por 14 grupos 

culturais da cidade de Salvador e de 16 cidades do interior51 coordenado pelo Centro de 

                                                 
51 A Rede era organizada em cinco regiões a partir da lógica de aproximação geográfica e afinidades de atuações 

dos grupos culturais participantes: 1. Salvador (CRIA e 14 Grupos comunitários organizados); 2. Região da 
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Referência Integral de Adolescentes (CRIA). Este coletivo compartilhava reflexões e 

estratégias para mobilizar as comunidades, intervir nas políticas locais de desenvolvimento e 

na valorização das manifestações culturais, especialmente do sertão. Ainda naquele ano, 

aconteceu em Salvador o primeiro encontro desta rede denominada Rede Ser-Tão Brasil com 

participação de artistas, educadores e mestres da cultura popular, num grande movimento de 

fortalecimento e troca de saberes. Nesta ocasião, jovens da Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz tiveram a oportunidade de apresentar uma performance no Teatro Vila Velha, em 

Salvador.  

Com base nos aprendizados e na proposta metodológica da Rede Ser-Tão Brasil, a 

Companhia Rheluz começou a elaborar um projeto para realização de oficinas artísticas no 

município de Pintadas. Esta foi uma das pautas tratadas durante a Assembleia da entidade no 

dia 25 de junho de 2003 e voltou a ser debatido no dia 14 de agosto do mesmo para os 

devidos encaminhamentos. O projeto teve início no ano seguinte com o nome Arte Faz 

Cidadania, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e a de Cultura, Esporte e 

Lazer de Pintadas. Com o apoio do CRIA, esta iniciativa contou com a participação das 

escolas municipais Prof. Zilda Dias da Silva, João Ferreira, Dorotéia, Delorme Martins e 

Gedivan Silva e as estaduais, Colégio Estadual Normal de Pintadas e Escola Estadual Santo 

Antônio. O Arte Faz Cidadania constava de atividades artísticas desenvolvidas com os alunos 

e realização de uma Mostra de Resultados ao final do ano, que era a culminância do projeto. 

O projeto tinha como objetivos: permitir a capacitação de futuros Arte-Educadores; 

permitir às novas gerações o acesso de forma prazerosa a suas raízes culturais; promoção de 

políticas públicas direcionadas à valorização da cultura e da arte nas estruturas educacionais; 

fomentar a construção de novas diretrizes para o ensino de Arte na rede pública municipal.  

O Arte Faz Cidadania possibilitou a participação de professores e estudantes, sendo 

que 20 jovens foram capacitados como agentes multiplicadores para dar continuidade ao 

projeto. Um dos módulos teve como objetivo resgatar a música regional e sua diversidade. 

Através do teatro, da música e da dança buscou-se reviver as canções populares (Chula, 

Samba de Roda, Cantigas de Rodas, os Versos de Boiadeiros, os Cantos de Trabalho e das 

Manifestações Religiosas) que representam a história de vida e a cultura da comunidade. Em 

                                                                                                                                                         
Arupemba (Pintadas, Andorinha e Serrolândia); 3. Região Flor de Mandacaru (Irecê, São Gabriel, Central e 

Uibaí); 4. Região do Piemonte do Paraguaçu (Teofilândia, Boa Vista do Tupim, Macajuba e Ipirá) e 5. Região do 

Café com Cacau (Vitória da Conquista, Caetité, Jequié, Lafaiete Coutinho e Itamarajú). Blog do Encontro Ser-

Tão Brasil (http://viiencontrosertaobrasil.blogspot.com.br/p/rede.html) 
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outra ocasião, foram trabalhados o cotidiano popular, a música e as gerações. Neste momento, 

procurou-se discutir, através da arte, as mudanças de hábitos e valores na comunidade a partir 

da influência das novas tecnologias.  

Esse trabalho na escola atraiu a atenção de jovens como Arlei Pereira da Silva52, 

atual presidente da Companhia de Artes Cênicas Rheluz. Ela se recorda que participou de 

algumas oficinas deste projeto e, em 2008, fez parte da Semana Cultural pela primeira vez. 

Sempre foi apaixonada pelo movimento, mas achava algo distante da sua realidade social. Em 

2009, passou a integrar o Rheluz e em 2012 já foi eleita como membro da diretoria. Neste 

período, vivenciou o curso de cinema do “Pensar Filmes” e também atuou em um projeto de 

circulação cultural no qual desempenhou o papel de coordenadora e integrante do elenco 

numa peça que passou por 10 cidades da região. Das lembranças marcantes que cultiva nessa 

trajetória, Arlei Pereira registra a história de uma integrante do Núcleo de Teatro que a fez 

entender como a arte tem o poder de desconstruir preconceitos e valores, ultrapassando 

barreiras físicas e sociais, que até mesmo para ela já havia experimentado quando olhava de 

longe o movimento cultural, mas achava algo distante da sua realidade. Ela cita o episódio em 

que uma das participantes, mesmo com limitações na fala, ganhou o papel principal da peça: 

 

Naquele momento todo mundo questionava. No início ela não conseguia 

falar direito. Algumas palavras não davam pra entender. E ele foi 

trabalhando em cada um as suas dificuldades. Foi um ano de encontro todos 

os dias. Isso foi uma das coisas que mais me marcou porque, para a gente, o 

papel principal não era dela pelo fato de ter a língua presa... e ela se dedicou 

mesmo e hoje trabalha na área. Foi um momento de aprendizagem enorme. 

 

A participação neste processo proporcionou a Arlei Pereira uma visão mais 

abrangente do papel da cultura na inclusão das pessoas e a fez repensar alguns conceitos que 

carrega para a vida. Na opinião da dirigente, é a partir de espaços como esse que “você 

conhece novos mundos, novos horizontes, novas pessoas, vivencia outras culturas, outros 

locais. Você conhece um leque de coisas que acha que nem é possível”.   

 

 

3.4.2 Núcleo de Comunicação Digital Pensar Filmes 

 

                                                 
52 Estudante de Pedagogia, atual presidente da Companhia de Artes Cênicas 
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Com a perspectiva de dinamizar e oferecer à comunidade novas formas de 

comunicação e informação, a partir de 2005, a Companhia Rheluz criou o projeto Fala Rheluz 

que envolvia duas ações principais: a produção de um Boletim impresso e a Rádio Móvel Fala 

Rheluz. Essas iniciativas eram intensificadas durante as Semanas Culturais em parceria com a 

Rede Pintadas e o MOC (Movimento das Organização Comunitária), entidade que já 

desenvolvia experiências nessa área na região da sisaleira.  

No ano de 2008, a pauta da comunicação começou a ganhar força na agenda de 

debates através do GT de Cultura e Comunicação da Bacia do Jacuípe. A situação do 

Território nesse quesito era bastante precária tendo em vista a pouca circulação da informação 

tendo em vista a falta de sinal de telefonia celular e a baixa cobertura de internet na região, o 

que comprometia a articulação dos grupos e o desenvolvimento da região. O meio mais 

popular e mais presente eram as rádios comunitárias, cuja programação quase sempre 

reproduzia a informação das emissoras comerciais, situação comum no país marcado pela 

concentração dos meios de comunicação de massa nas mãos de grupos familiares. Por outro 

lado, era animador a expressiva quantidade de jovens que desenvolviam ou tinham vontade de 

desenvolver iniciativas na área de comunicação, mas não tinham condições de acessar uma 

formação específica ou os cursos de qualificação na área.  

Com a proposta de promover ações nesta perspectiva, a Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz e os coletivos do então GT de Cultura e Comunicação da Bacia do Jacuípe iniciaram a 

construção de um projeto para a captação de recursos com o intuito de criar uma Rede de 

Comunicação Digital no Território, dentre outras ações. A ideia era desenvolver iniciativas 

que pudessem auxiliar o processo de mobilização social, na perspectiva da afirmação da 

identidade regional e da disseminação de uma cultura em prol do desenvolvimento 

sustentável. Para isso, além da parte técnica, os participantes também seriam envolvidos em 

debates com temáticas diversas como gênero, agricultura familiar, convivência com o 

semiárido. O projeto previa a implantação de 14 núcleos digitais, contemplando um por 

município, com um Núcleo Central com a tarefa de articular, assessorar e monitorar os demais 

coletivos. Além disso, projetou-se ainda a criação de um portal na internet como espaço de 

veiculação e divulgação de toda produção digital dessa rede como forma de dar visibilidade e 

alcance às iniciativas desenvolvidas na região.  

Com o projeto elaborado no âmbito do GT e com a experiência de outros trabalhos, a 

partir do ano de 2009, o Rheluz foi a entidade selecionada para responder formalmente pela 
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execução do projeto e conseguiu firmar um convênio de 10 meses com a Secretaria Estadual 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Após isso, prosseguiu à implantação do Núcleo 

de Comunicação Digital Pensar Filmes com o projeto-piloto formado por quatro pessoas: 

editor de áudio e vídeo com nível médio, o coordenador de radiojornalismo com formação em 

Rádio e TV, o Produtor Cultural com formação em História e o coordenador geral com 

graduação incompleta em Direito. Este núcleo ficou responsável pela produção de conteúdos 

audiovisual para alimentação da Web TV e Web Rádio no portal www.pensarfilmes.com, 

além de ser responsável pela coleta de todo conteúdo necessário para construção/manutenção 

da plataforma. A expectativa era, posteriormente, conseguir parcerias para a execução da 

proposta na íntegra. 

O Portal na web funcionou como espaço de veiculação e divulgação de toda 

produção digital da equipe, dando visibilidade a inúmeras iniciativas desenvolvidas na região. 

Até junho de 2010 haviam sido realizadas 43 matérias/reportagens nos 14 municípios do 

território da Bacia do Jacuípe e em outros municípios do estado como; cantoria de São 

Gabriel, Eventos em Conceição do Coité, Festa Junina de Serrolândia, dentre outros. Algumas 

das matérias foram exibidas na TVE Bahia, sites parceiros e rádios comunitárias. Durante os 

eventos, uma equipe também produzia filmagens que eram exibidas num telão e fazia o 

registro fotográfico que ficava disponibilizado em meio digital. O objetivo principal deste 

trabalho era divulgar e registrar a rica identidade cultural do Território, considerando as 

características de cada município no intuito de promover uma rede de informação e 

conhecimentos sobre a região. 

Para a concretização das ações propostas no projeto foram adquiridos equipamentos 

e montada a estrutura necessária para o desenvolvimento das ações a exemplo do estúdio 

digital para edição de áudio e vídeo (este estúdio contou com a estrutura já existente na 

instituição Rheluz, adquirida pelo Ponto de Cultura Pintadas Cultura Viva), contratação de 

um veículo para dar suporte a equipe nos deslocamentos, aquisição de uma câmera filmadora 

digital e de uma câmera fotográfica. 

O Núcleo de Comunicação Digital tinha como horizonte contribuir para uma nova 

cultura de relacionamento entre as pessoas e o meio ambiente, estimulando um novo olhar e 

uma nova construção social sobre a região. As matérias produzidas traziam, entre outras 

temáticas, o debate sobre a preservação do bioma, a valorização da identidade regional, 

disseminando as práticas ecológicas e destacando as possibilidades de desenvolvimento 
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sustentável que foram construídas ao longo dos anos, sobretudo pelos movimentos sociais. 

Essa questão foi muito importante no contexto das mudanças climáticas que deve afetar cerca 

de 80% da população do semiárido baiano, onde o Território da Bacia do Jacuípe está 

inserido.  

Apesar de ter alcançado bons resultados, algumas dificuldades como a limitação do 

acesso a internet nos municípios e a fragilidade do alcance de sinal da TVE, impossibilitaram 

um maior alcance dos produtos na região, como relata Leandro Mendes, mesmo assim, o site 

chegou a ter uma média de oito mil acessos por mês: 

 

Na época do projeto a nossa região era muito carente na questão de 

tecnologia, a internet era muito lenta. Tinha município que nem funcionava 

direito e os vídeos postados no site necessitavam de uma velocidade razoável 

para o pessoal poder ter acesso e assistir. Não tinha o whatsapp, o facebook, 

poucas pessoas tinham acesso e acabou que o material que a gente produzia 

não chegava a muita gente, principalmente as pessoas da região. A gente 

tinha uma parceria com a TVE que veiculava o material feito no Território 

só que nem todas as cidades da região tinham o sinal da TVE e isso fazia 

com que o pessoal não tivesse acesso a esse material que a gente produzia53. 

 

A ausência de tecnologias adequadas também foram fatores que dificultaram o 

desenvolvimento das ações do projeto, comprometendo a proposta do Núcleo Digital que era 

a produção de conteúdo audiovisual e a publicação/ divulgação nas mídias livres. Nesse 

período, a internet disponibilizada na região, em quase todas as cidades, era via rádio e quase 

nenhuma delas dispunha de banda larga para acesso público ou mesmo privado. Essa situação 

criava empecilhos para que a disponibilização dos conteúdos nas plataformas digitais e 

também para o seu acesso pelas comunidades. 

Em 2010, o projeto do Núcleo de Comunicação Digital foi um dos vencedores da 

segunda edição do Prêmio Pontos de Mídia Livre – Programa Cultura Viva do Ministério da 

Cultura criado para promover e dar visibilidade a iniciativas de comunicação alternativa 

espalhadas pelo país. A ação desenvolvida em Pintadas foi uma das 63 selecionadas de um 

total de 400 inscritas em todo o país. O recurso da premiação no valor de 40 mil reais na sua 

categoria garantiu a reestruturação do núcleo com a aquisição de equipamentos para melhorar 

a prestação de serviços, bem como para subsidiar o custo da circulação da equipe nos 

municípios. Além disso, contribuiu na elevação da autoestima daquela equipe ao ser 

                                                 
53 Entrevista Leandro Mendes 
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reconhecida nacionalmente, sobretudo por estar localizado no sertão baiano, distante dos 

grandes centros e da grande mídia.  

 

3.4.3 Ações permanentes 

 

Além dos projetos específicos, o Rheluz realiza outras iniciativas permanentes ou 

pontuais: 

Sarau da Praça - Através das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de poesia, o 

Sarau acontece na forma de uma roda de declamação de poesias, causos, história e 

apresentação de performances cênicas. Além do Festival de Poesia durante as Semanas 

Culturais, a Companhia é parceira do Festival de Poesia da Escola Municipal Prof.ª Zilda Dias 

da Silva, que acontece no mês de Setembro e mantém um núcleo especifico de poesia na 

entidade. O Núcleo é responsável pelo desenvolvimento da percepção poética do grupo e pela 

ampliação de leitores através de diversas ações. 

Roda de Leitura – O incentivo à leitura é um dos objetivos desse trabalho no qual 

os participantes da roda escolhem um livro para ler durante um determinado período. Depois 

o grupo se reúne e cada um apresenta o resumo de seu livro. No final, todos trocam de livros 

entre si e retornam com mais três semanas. A experiência teve início em 2005 durante a 

semana Cultural e tem obtido bons resultados. 

Núcleo de Teatro – O Núcleo de Teatro da Companhia trabalha com montagem de 

espetáculos populares no quais discutem os problemas sociais da comunidade, contribuindo 

para a construção de ferramentas de articulação política. São apresentados temas diversos em 

eventos da comunidade como: Conferências, Jornadas Pedagógicas, Feiras de Saúde, Cursos 

de Formação, dentre outros. Atualmente, parte do núcleo de teatro integra a peça “Maria, vai 

com as outras!”, uma encenação que discute as desigualdades de gênero na sociedade e como 

fazer pra mudar essa realidade. Esse espetáculo já foi apresentado na Conferência Estadual de 

Mulheres 2014 e em mais de 15 municípios da Bacia do Jacuípe. 

O trabalho desenvolvido pela Companhia de Artes Cênicas foi reconhecido em 

âmbito nacional por desenvolver ações que impactam no desenvolvimento da cidadania. Em 

2007 foi premiada pelo Ministério da Cultura como Instituição fomentadora da Cultura 

Popular no Prêmio Culturas Populares: Mestre Duda 100 anos de Frevo; além dos Prêmios 

Bolsa Escola Viva, Prêmio Aretê e Prêmio Ponto de Mídia Livre (2010).  
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3.4.4 Funcionamento e organização 

 

No que concerne à sua organização institucional, o Rheluz é constituído por uma 

equipe dividida entre: diretor geral, secretário, tesoureiro, diretor de artes, diretor de 

comunicação, conselho fiscal, assessor de cultura e gestão de projetos, diretor de esportes, 

assessor de comunicação. A Assembleia é a instância máxima de deliberação e acontece uma 

vez por ano. Durante quase a totalidade da sua existência a diretoria foi comandada 

majoritariamente por homens, sendo eleita Arlei Pereira, a primeira mulher para o comando 

da entidade em 2017. 

Em relação ao número de participantes da Companhia Rheluz esse é um dado 

impreciso de quantificar, dada a oscilação dos grupos, seja em função dos projetos realizados 

pela entidade como pela própria dinâmica do seu público alvo, cuja fase jovem é transitória. O 

tempo médio de participação gira em torno de três anos, mas é possível encontrar integrantes 

que chegaram crianças e continuam a fazer parte da entidade. Considerando dados do triênio 

2009 – 2012 (quando aconteceram paralelamente, pelo menos as quatro experiências 

destacadas neste estudo), o Rheluz viveu sua fase áurea.  

 

Tabela 02 - Distribuição de participantes por atividades 

Atividade Número de participantes diretos 

Semana de Cultura 500 pessoas  

Festival de Sambadores 300 pessoas 

Ponto de Cultura Pintadas Cultura Viva  160 adolescentes e jovens 

Ponto de Cultura Pensar Filmes 50 jovens e adultos 

Núcleo de Comunicação Pensar Filmes 04 jovens 

Projeto Arte Educação na Bacia do Jacuípe 45 jovens e adultos (professores de arte-

educação) 

Núcleo de Teatro  30 adolescentes 

Quadrilha  60 adolescentes e jovens 

Banda de AfroReggae 10 jovens 

Fonte: Projeto de Ações Continuadas (Rheluz, 2013) 

 

Os dados do relatório evidenciam como a entidade conseguia envolver, para uma 

cidade de pequeno porte, um grande número de pessoas nas diversas atividades. As 
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informações a seguir se referem apenas aos participantes diretos, mas indiretamente 

conseguem alcançar um público ainda maior. Por exemplo, os números acima não 

contemplam a totalidade do Núcleo de Formação em Audiovisual Pensar Filmes que ao longo 

desse período teve 140 inscritos nas três turmas, embora nem todos os participantes tenham 

concluído a formação. 

Em relação ao espaço de funcionamento, a Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

ocupou diversos lugares para desenvolver suas atividades. No início, o grande suporte foi a 

Igreja Católica que cedia o Salão Paroquial e o Centro Cultural Pe. Riccardo para as 

atividades. Também a Rede Pintadas teve uma contribuição importante com a cessão de uma 

sala no Centro Comunitário de Serviços de Pintadas onde ficou instalado o escritório do 

Rheluz no início da formação do grupo.  

A partir de 2007, através de organizações do município e de fora do Brasil, o Rheluz 

conseguiu apoio para implantar o Espaço Cultural Tacho de Arte. O local funcionou como um 

espaço de experimentação artística, intercâmbio com grupos locais e regionais, além de 

eventos diversos. O objetivo do Tacho era promover o desenvolvimento local sustentável 

através da valorização da cultura, fortalecendo a produção e o consumo local de forma 

solidária e consciente. No Tacho de Arte foram desenvolvidas semanalmente atividades de 

formação e promoção artística cultural, programação musical com os artistas locais e 

regionais, oficinas artísticas de Música, Artesanato, Teatro, Dança, capoeira e circo, sessões 

de Cinema com filmes nacionais, comercialização de produtos da economia solidária, além de 

eventos das entidades da Rede Pintadas e da comunidade. Além disso, o espaço abrigou todas 

as atividades do Ponto de Cultura Pintadas Cultura Viva, além de Festivais, Seminários e 

palestras. Na avaliação de Rubens França se tornou um lugar representativo54: 

 
O Tacho de Arte virou um grande santuário cultural, porque ali a gente 

conseguia reunir muita gente. Era uma coisa muito bonita na cidade, uma 

grande intervenção, porém simples, feito de bambu, em um terreno alugado, 

mas com uma estética muito bonita. 

 

No Centro Tacho de Arte também aconteceram sessões de cinema do Cine Rheluz, 

shows com artistas locais e atividades diversas da comunidade. A estrutura física do Tacho de 

Arte, instalada na Praça Honorato Gonçalves no centro da cidade, correspondia a uma área de 

520 metros quadrados com auditório (palco e camarim), área de exposição e duas salas. Para a 

                                                 
54 Arte-educador, natural de Várzea da Roça, ex-coordenador do Projeto Arte Educação Pela Bacia do Jacuípe. 
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instalação, a Companhia de Arte Cênica Rheluz contou com o intermédio da Rede Pintadas 

para conseguir apoio financeiro da entidade Francesa Peuples Solidaires.  

Durante seu funcionamento, o Tacho também foi o espaço para os encontros do 

Clube da Leitura, que através de oficinas procurava estimular o prazer e a prática da leitura na 

comunidade, principalmente entre crianças, adolescentes e jovens, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo e proporcionando acesso à informação, troca de conhecimentos e 

lazer. A Companhia foi uma das responsáveis pelo projeto que contou com o apoio de vários 

educadores e acontecia aos sábados. 

A partir de 2009, quando o grupo conseguiu adquirir o prédio da Antiga escola 

CNEC (Campanha Nacional das Escolas Comunitárias), que há mais de 12 anos encontrava-

se desativada, instalou ali sua sede e passou a desenvolver suas atividades neste local. O 

edifício composto por cinco salas de aulas com capacidade para atender diversos cursos ainda 

precisa de muitos reparos na sua estrutura, pois ficou muito tempo fechado, mesmo assim tem 

servido de apoio para o trabalho do grupo. Na área vizinha onde se encontra o prédio, a 

Companhia Rheluz almejava a implantação de um Centro Municipal de Cultura, Arte e 

Manifestação Popular. O projeto pretendia proporcionar o desenvolvimento e o fortalecimento 

da arte e da cultura do município de Pintadas e região ampliando as parcerias e promovendo a 

integração da juventude local nesse propósito. A idéia era ter um espaço permanente de 

valorização, fomento e revitalização das expressões da cultura e da arte popular, 

possibilitando a ampliação do acesso às linguagens artísticas e o diálogo das novas gerações 

com seus referenciais histórico-culturais. O Centro de Cultura foi um dos projetos que o 

coletivo se ressente até hoje por não ter conseguido viabilizar, mesmo a proposta tendo sido 

bem recebida pelo Ministério de Cultura durante uma audiência de apresentação com a então 

ministra Marta Suplicy. 

Quanto ao contexto atual vivido pelo grupo, se por um lado a organização caminha 

para um novo período com a renovação da direção, por outro, a descontinuidade ou quase 

ausência de ações demonstra o agravamento de uma série de fragilidades que se acentuou 

desde 2015. Esse cenário resulta da confluência de várias razões, uma delas é a dificuldade de 

captação de recursos por conta da crise política e econômica em que o país mergulhou, 

trazendo no seu bojo instabilidade democrática que acabou destruindo uma série de 

programas federais na área da cultura e nas mais diversas pastas. Outro fator é a própria 

dificuldade em relação à sustentabilidade dos projetos culturais e a falta de apoio político no 
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plano municipal, algo que começou a degradar desde a gestão anterior comandada pelo ex-

prefeito petista Edenivaldo Mendes (Curujão).  Outro motivo também impactante foi a própria 

desarticulação do grupo Rheluz a partir da saída de algumas lideranças do núcleo de decisões. 

Esse conjunto de circunstâncias internas e externas comprometeu, inclusive, a realização das 

Semanas Culturais que já haviam se tornado uma espécie de patrimônio cultural imaterial, 

tendo se consolidado no calendário da região.  

Para o ex-prefeito Valcyr Rios que acompanhou a ascensão das políticas culturais em 

Pintadas como chefe do executivo local e dirigente do Conselho de Desenvolvimento 

Territorial no auge dos projetos do Rheluz, esse contexto de decadência em que o grupo se 

encontra foi consequência de fragilização das várias esferas sociais do município ocorrida nos 

últimos anos. O gestor governou Pintadas entre 2005 e 2012 e avalia que de um lado o setor 

público deixou de dar a importância devida a área da cultura, e do outro, o movimento social 

que dava a sustentação política não conseguiu fazer o embate necessário com a gestão.  

Ressalva-se que a Companhia Rheluz contava diretamente com apoio do poder 

público municipal desde a sua formação, no mandato da então prefeita Neusa Cadore, e nos 

anos seguintes, a parceria com a administração municipal deu prosseguimento, inclusive com 

a ocupação de cargos comissionados para a área cultural. É importante destacar o atendimento 

da reivindicação do movimento cultural que garantiu a criação da Secretaria Municipal de 

Cultura Esporte e Lazer no primeiro mandato do prefeito Valcyr Rios, uma das poucas pastas 

municipais dedicadas à cultura à época no estado.  

 

A gente estava vivendo um momento efervescente da cultura em Pintadas e a 

Secretaria nasceu exatamente com o objetivo de ser uma peça a ser utilizada 

por esses agrupamentos para ampliar o acesso à cultura e as políticas de 

cultura aqui no município em Pintadas. Então a secretaria nasceu para 

cumprir um papel importante naquele momento. Ainda hoje ela existe, está 

aí numa outra dimensão, né? Na verdade começou um processo de 

desconstrução nos últimos anos, mas nós tivemos momento de bastante 

efervescente, acho que uns 10 anos, 2002 a 2012, foi um momento bacana 

das Semanas de Cultura aqui em Pintadas. A prefeitura, evidentemente, dava 

sua parcela de contribuição, mas os artistas locais, as pessoas que estava à 

frente das entidades, na verdade eram os grandes puxadores do negócio.   

 

Com a criação da secretaria foi possível pautar questões da área, como a criação de 

mecanismos mais efetivos para o fortalecimento da cultura. O principal desafio era organizar 

uma gestão da cultura onde a sociedade pudesse ter participação mais ativa. Neste sentido, a 
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criação do conselho Municipal de Cultura e a aprovação do Sistema Municipal de Cultura 

foram conquistas importantes, embora na análise de alguns entrevistados não se avançou tanto 

na prática como era de se esperar de uma cidade com um processo de discussão tão avançado 

para a época.  

Visando dar mais densidade à pauta dentro do processo político de 2008, parte do 

grupo se dedicou à candidatura de Neia Bastos para o legislativo municipal, mas não obteve 

êxito. Já em 2012, foi apresentado o nome de Vandelson Gonçalves, lembrando que ambos 

são fundadores da Companhia de Artes Cênicas Rheluz e já haviam ocupado cargos de 

direção na secretaria de cultura local. A vitória de Vandelson foi celebrada como uma 

importante conquista do movimento cultural, pois visava dar voz às pautas da juventude e 

cultura, conforme fora construído e apresentado pela sua plataforma política. No entanto, 

apesar de ter movimentado áreas importantes, sobretudo, na relação com o esporte, o mandato 

teve dificuldade de propor e executar o que havia construído como projeto coletivo. Na 

opinião do próprio candidato, a dificuldade de romper com algumas forças do jogo e do 

sistema político foi desmotivando o processo de luta.  

A insatisfação com os rumos do governo do prefeito Edenivaldo Mendes (Curujão), 

sobretudo, com a nomeação para a pasta da cultura de aliados que não tinham relação com o 

segmento, acentuou a crise que já vinha sendo ventilada e culminou no rompimento de grande 

parte do grupo com o Partido dos Trabalhadores em 2015. A partir dessa situação, parte do 

coletivo do Rheluz decidiu marchar para a construção de uma nova legenda de representação 

política e fundou no município o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), hoje presidido por 

Rubens França e composto majoritariamente pelos membros da entidade. A ruptura com a 

administração petista interrompeu o processo de consolidação do sistema municipal de cultura 

e acabou gerando retrocessos na política cultural do município, reconhecido regionalmente 

por liderar o movimento de cultura na região, que consequentemente sofreu com a 

desarticulação. 

Apesar de todo esse ambiente já explanado, percebemos que a eleição da nova 

diretoria do Rheluz, em 2017, aponta para o restabelecimento de parcerias no intuito de 

retomar o trabalho com a juventude e, aos poucos, vem viabilizando a oferta de atividades 

como capoeira, teatro e outras linguagens com apoio de voluntários. De acordo com a 

presidente Arlei Pereira isso tem acontecido através de uma prática solidária que permite aos 

jovens o empréstimo de equipamentos para realizar trabalhos esporádicos, como cobertura de 
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eventos ou de música, em troca, eles realizam atividades de forma colaborativa para o Rheluz, 

como oficinas e capacitações. Solange Paixão destaca como positivo esse novo fôlego que a 

entidade tem buscado e ressalta a sustentabilidade como um desafio comum a todas as 

entidades da Rede Pintadas, já que não possuem fins lucrativos e mantêm a maioria das suas 

ações com recursos de editais. 

Após essa breve reconstituição, partiremos para a análise mais aprofundada sobre 

alguns dos principais projetos implementados ao longo da trajetória do Rheluz, conforme 

havíamos sinalizado. Nosso intuito é discutir a contribuição da política cultural empreendida 

pela Companhia no processo de desenvolvimento local.  
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4 As experiências da companhia de artes cênicas Rheluz para o desenvolvimento 

 

Neste capítulo, procedemos à análise de quatro das principais experiências realizadas 

pela Companhia de Artes Cênicas Rheluz, a saber: As Semanas Culturais; o Ponto de Cultura 

Pintadas Cultura Viva; o Ponto de Cultura Pensar Filmes e o Arte-Educação Pela Bacia do 

Jacuípe. As justificativas para a escolha de tais iniciativas do conjunto mais amplo das 

atividades são, principalmente, pela maior duração das ações desenvolvidas, o caráter 

inovador, a capilaridade e abrangência de participantes em âmbito local e territorial. Para essa 

parte do estudo nos apoiamos nas narrativas das pessoas entrevistadas e nas reflexões 

anteriores sobre cultura e desenvolvimento, pelas quais procuramos evidenciar os significados 

destas experiências, as quais se notabilizaram pelo protagonismo da juventude, através da 

mobilização deste e de outros segmentos sociais, dos agentes da cultura e do diálogo com o 

poder público, compreendendo neste processo as interfaces e tensões subjacentes a qualquer 

processo social.  

 

4.1 Semanas Culturais: experimentação artística e celebração da diversidade cultural 

 

No ano 2001, Pintadas sediou o intercâmbio de encerramento de um projeto cultural 

realizado pela Associação Cultural e Beneficente Pe. Riccardo55 nas cidades baianas de Nova 

Fátima, Ribeira do Amparo e Rio Real. Naquele momento, artistas e fazedores de cultura 

popular destas cidades se encontraram para uma grande celebração das artes e das 

manifestações populares. Nascia ali o embrião das Semanas Culturais que vieram a se tornar 

uma das marcas pintadenses das mais importantes dos últimos vinte anos.  

O projeto que possibilitou o referido intercâmbio começou a ser delineado dois anos 

antes, em 1999, após a visita de representantes da Agência Alemã de Cooperação Técnica 

(GTZ), em Pintadas. À época, a entidade coordenava, na Bahia, uma ação voltada ao 

desenvolvimento rural chamado ProRenda Rural, junto com a então Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola (antiga EBDA). Durante a passagem, o grupo de jovens que já 

atuava com a PJMP e com o cinema foi convidado a realizar um trabalho de formação cultural 

nas comunidades atendidas pelo programa.  

Começava ali uma grande responsabilidade para aquela turma de aprendizes cheia de 

                                                 
55 A Associação Cultural e Beneficente Pe. Riccardo assumiu formalmente a gestão do projeto e prestação de 

contas, pois o Rheluz ainda não era constituído formalmente. 
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sonhos e perspectivas, promover arte e cultura para comunidades rurais e urbanas desprovidas 

de uma série de necessidades. Mais do que isso, era preciso organizar todo o processo 

criativo, dialogar com os atores do poder público e com a sociedade civil, planejar e executar 

as atividades, exercer a liderança e o protagonismo. O desafio maior era ter que realizar todas 

as Semanas de Cultura no mesmo ano, sem experiência, aprendendo ali na prática mesmo. As 

etapas de pré-produção eram o período em que o grupo visita a comunidade para conhecer 

melhor os costumes, necessidades e suas aptidões. Na segunda etapa, era feito um processo de 

sensibilização coletiva e de divulgação em todo o município para que a comunidade pudesse 

ser informada do projeto e de como acessar as atividades. A terceira etapa consistia na 

execução do projeto, era quando a Semana Cultural era realizada. 

A equipe chegava na cidade e durante sete dias era desenvolvido um leque de ações 

(Oficinas de Artesanato, Produção de Letreiros, Dança Brasileira, Dança Contemporânea, 

Arte Popular, Serigrafia), além de Mostras de Vídeos, Mostra de Teatro e o Arrastão Cultural, 

grande cortejo performático pelas ruas da cidade. As atividades eram realizadas nos colégios 

das cidades, mas também haviam ações descentralizadas nos bairros e nas comunidades 

rurais.  

Para algumas oficinas artísticas, o alemão Jorge Grigat, que fazia toda a mediação 

institucional do projeto com a GTZ, convidou os professores Simone Erbeck (Dança 

Moderna), Maria Maranhão (Arte Popular) e Denis Neves (Danças Brasileiras), que já vinham 

de experiências de trabalho com a juventude na Fundação Cidade Mãe, em Salvador. 

Vandelson Gonçalves (2016) destaca como a presença de profissionais qualificados nas suas 

respectivas áreas deu substância para o trabalho e para o grupo de jovens aprendizes. 

 

Montamos a ideia das Semanas de Cultura e se criou toda aquela 

movimentação que foi fantástica. Foi um momento de muitas descobertas e a 

vivência com Denis Neves, Maria Maranhão e Simone Erbeck também 

trouxe o foco do trabalho com a cultura regional. Eles trouxeram um método 

para a gente fazer arte, para a gente criar.  

 

As atividades que ocorreram nas cidades de Nova Fátima, Rio Real e Ribeira do 

Amparo foram antecedidas de reuniões para a comunidade local debater e sugerir propostas, 

na perspectiva de valorizar as vocações locais e priorizar as matérias primas, sobretudo no 

campo do artesanato. Em todas as Semanas de Cultura destas cidades foram ofertadas oficinas 
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de produção de artesanato, música, dança, teatro, projeção de vídeos, cortejo performático 

pelas ruas da cidade, dentre outras iniciativas. 

Todo o material para a realização das Semanas Culturais, desde equipamentos, 

colchões, mantimentos, dentre outras necessidades, era transportado de uma cidade para outra 

na kombi do cinema. Em cada cidade, o evento reunia uma média de 300 participantes, 

incluindo tanto as pessoas da sede quanto das comunidades rurais. Mesmo com a pouca 

experiência em produção cultural de grande porte, jovens da própria Companhia se revezavam 

na coordenação e execução de todo o projeto, até mesmo na parte de facilitação das oficinas: 

Tony Teófilo (Letreiros), Vandelson Gonçalves (Serigrafia), Lourivânia Soares (Artesanato), 

Cleidnea Bastos assumia coordenação do evento. E ainda tinha a oficina de teatro facilitada 

pelo professor Uilson Gomes, de Itaberaba. A equipe também se responsabilizava pela 

alimentação dos participantes no decorrer das atividades, para isso foi constituída uma equipe 

de três cozinheiras que acompanhava todos os eventos sendo liderada por Irineia Lima.  

No ano seguinte à realização desta etapa, os participantes se encontraram em 

Pintadas para uma rica experiência de intercâmbio e diálogo cultural em que ficou evidente 

um desejo de continuidade do projeto, grande novidade para aquele momento. Naquela 

ocasião, os representantes das cidades puderam trocar impressões, conhecimentos e construir 

possibilidades para desencadear uma rede cultural na região. A oportunidade de participar 

deste projeto fez com que muitas daquelas pessoas pudessem se inserir, posteriormente, em 

ações culturais nas suas respectivas cidades. Se as recentes políticas públicas que vinham 

promovendo as culturas populares no Brasil ainda podem ser consideradas incipientes, 

naquela conjuntura era ainda mais escassa. Estamos nos referindo há uma ação que aconteceu 

há quase 20 anos, quando projetos desta natureza eram novidade nessas regiões interioranas. 

Para os jovens da Companhia Rheluz, a experiência mexeu com a imaginação, criou 

perspectivas para a construção de novos sonhos e deu credibilidade para a conquista de 

investimentos para novos projetos que aos poucos foram sendo implementados. Dessa forma, 

o grupo continuou conduzindo outros processos locais com a juventude e em 2003 surgiu a 

ideia de realizar um Festival de Teatro, que logo se converteu na proposta da primeira Semana 

de Cultura de Pintadas, para aglutinar diversas linguagens artísticas. Com o apoio da CESE 

(Coordenação Ecumênica de Serviços), que doou R$ 4 mil reais, o evento foi organizado 

tendo como abertura o show do cantor Raimundo Sodré. “Havia dois anos sem chover, 

quando as pessoas lotaram o clube, choveu até de madrugada. E era considerada a pior seca 
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que já houve”, relembra o ex-coordenador do grupo, Vandelson Gonçalves, para quem a 

chuva teve um forte simbolismo de esperança naquele momento.  

A partir do ano seguinte, a Semana Cultural passou a ser realizada anualmente 

sempre no mês de maio, uma forma de também celebrar o aniversário da cidade. Destacam-se 

dentre os seus objetivos:  

 

Fomentar as manifestações artísticas e culturais da população pintadense e 

região, proporcionando um espaço alternativo onde a arte e a cultura possam se 

manifestar, preservando as principais práticas vividas em outras épocas e 

possibilitando o encontro com diversas linguagens artísticas e a livre 

expressão; 

Provocar a comunidade a redescobrir seus valores culturais e artísticos e 

ampliar os conceitos de arte e de cultura como instrumento de 

desenvolvimento local sustentável; 

Proporcionar um espaço alternativo que possa incentivar a produção do Teatro 

popular e estreitar as relações entre os grupos artísticos das cidades da região; 

Fortalecer a Rede de Teatro Popular do Semi-Árido para que os grupos possam 

alcançar uma melhor organização interna e entre si; 

Valorizar a produção cinematográfica brasileira e oportunizar à comunidade o 

acesso a sétima arte através da realização de Mostra de Vídeo com filmes 

relacionados ao tema da Semana Cultural; 

Oportunizar aos músicos, compositores, intérpretes e poetas da região o 

fortalecimento de seus trabalhos e, sobretudo, disseminar a música e a poesia 

regionais; 

Contribuir para a reconstrução da história da cultura popular regional, 

valorizando suas principais manifestações; 

Continuar o processo de inserção da arte e da cultura popular nas políticas 

públicas do município de Pintadas e região. 

 

A cada edição da Semana de Cultura, geralmente, havia um tema norteador dos 

debates e do Fórum Cultural Regional. As discussões versaram sobre diferentes enfoques e 

possibilidades da Cultura, como a valorização da arte popular, o entrelaçamento com o 
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desenvolvimento local, a necessidade de investimentos para o segmento por meio de políticas 

públicas, dentre outros assuntos. Nas últimas edições, o tema foi livre, o que coincide também 

com o período de fragilidade do evento que teve dificuldade de captação de recursos e o 

tamanho foi bastante reduzido em termos de programação. Observamos também a não 

regularidade dos eventos a partir de 2008 e ficou ainda mais evidente a partir de 2012, quando 

a cidade ficou por três anos seguintes sem realizar a tradicional Semana de Cultura.  

 

Quadro 04 – Temáticas das apresentações de quadrilha 

Ano  Tema 

2003 Arte popular, uma manifestação cultural 

2004 Valorizar a arte e a cultura é promover desenvolvimento local sustentável 

2005 Valorizar a arte e a cultura é promover educação 

2006 Valorizar a arte e a cultura é promover políticas públicas 

2007 Valorizar a arte e a cultura é promover a diversidade 

2008 Consumo consciente e solidário da cultura: uma alternativa para o desenvolvimento 

sustentável 

2010 Cultura e comunicação: um diálogo para o desenvolvimento 

2012 Tema não especificado 

2016 Tema não especificado 

Fonte: Relatórios das Semanas Culturais do Rheluz 

 

Apesar dos problemas acima relatados, podemos dizer que as Semanas Culturais se 

configuraram como um grande espaço de experimentação artístico-cultural, como uma escola 

mesmo de formação na prática, onde todos aprendiam a fazer ali, no decorrer da experiência, 

a resolver os problemas e colocar o evento para funcionar mesmo com adversidades, 

surpresas, imprevistos. Para Tony Teófilo (2017) 56, um dos participantes que contribuiu na 

fundação do Rheluz, este foi um movimento que evidenciou o protagonismo da juventude e 

demarcou um espaço dentro da cidade.   

 

Quem fazia o movimento de cultura eram jovens e para jovens, 

principalmente, mas para a cidade toda. A Semana Cultural deixa de ser um 

projeto para se tornar uma iniciativa da juventude e ganha espaço. Dentro do 

                                                 
56 Relações Públicas, fundador da Companhia de Artes Cênicas Rheluz, atual coordenador do Fórum de 

Legisladores Culturais da Bahia. 
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calendário municipal, as pessoas já sabiam, as pessoas se mobilizavam para 

no aniversário da cidade e para participar da semana cultural de Pintadas. 

 

Depois de 2008, as Semanas Culturais passaram a ser realizadas a cada dois anos até 

2012. As primeiras edições foram bem modestas em termos de apresentações, mas depois 

foram incrementadas a elas outras atrações. Por cobranças dos sambadores, por exemplo, o 

segmento passou a ter um espaço maior na grade de programação. Também foi aberto um 

espaço para os grupos de rock, para apresentações voltadas ao público infantil, dentre outras, 

agregando diversas modalidades e públicos.  

Nesse sentido, as Semanas Culturais se aproximaram daquilo que Sempere sugere 

quando afirma que  

 

[...] 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. (2003, p. 

98). 

 

Desde o início, foi construído um sólido diálogo com o poder público e as 

organizações da sociedade civil, capitaneado pela Rede Pintadas. Em 2003, já como resultado 

de um processo de discussão sobre a necessidade de políticas públicas de cultura no 

município, se iniciaram as tratativas para a implantação da Secretaria Municipal de Cultura, o 

que se alinhava à conjuntura nacional, quando o governo Lula dava início à construção de 

uma política nacional de cultura numa perspectiva assumidamente antropológica. 

 



152 

 

 

 

Figura 05 - Apresentação juvenil durante VI Semana Cultural de Pintadas  

 
Fonte: Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

A segunda edição da Semana Cultural, 2004, em função da sua amplitude contou 

com grande diversidade de artistas ao evento. Foram 160 participantes externos, entre 

convidados e oficineiros. A Mostra de Cinema daquele ano lotou as 280 cadeiras do Salão 

Paroquial. As oficinas diversas (Teatro, Teatro de Rua, Bonecões, Dança, Circo, Elaboração 

de Projetos Culturais, Fantoches) contabilizaram 135 participantes e a presença de 170 alunos 

nas palestras ofertadas. A Mostra de Teatro reuniu mais de 650 pessoas em dois dias de 

apresentações, que contou com sete espetáculos diferentes (Salada Brasileira – Pintadas; Paz 

no Mundo – Várzea da Roça; Não Temos Coroné – Teatro Benção do São Francisco; Chico 

Juvenço – Baixa Grande; A vida de um drogado – Valente; Seca no Nordeste – São 

Domingos). No entanto, as falhas na organização mostraram a necessidade de maior sintonia 

da coordenação com a equipe para resolver as eventuais dificuldades financeiras, de 

operacionalização dos trabalhos, dentre outras (RELATÓRIO, 2004). 

A cada ano, as Semanas Culturais foram se tornando espaço de divulgação, 

valorização e promoção da diversidade cultural e artística, o que fez atrair pessoas e grupos de 

diversas regiões do estado. Rubens França, hoje membro da diretoria do Rheluz, tem origem 

no movimento cultural de Serrolândia e avalia que estas Semanas serviam de vitrine para os 

diversos grupos artísticos da região, tanto pelo espaço, como pela acolhida e receptividade. 

“Todo ano fazia parte do planejamento do Artefato ter alguma coisa para ser apresentada na 



153 

 

 

 

semana de cultura de Pintadas. Isso acontecia com grupo de Nova Fátima, de Várzea da Roça, 

de Ipirá, e assim por diante”. Na avaliação dele era uma política de cultura que reverberava 

em toda a região. A análise tem acordo na opinião de Tony Teófilo:  

 

As semanas culturais foram tendo um envolvimento regional muito grande. 

Todos os artistas queriam vir, participar e alguns até faziam caravana. No 

primeiro momento a gente conseguiu fazer os primeiros projetinhos, no 

primeiro período ali com Neusa (prefeita). A gente conseguiu alguma 

estrutura básica de montagem de palco e outros, já a hospedagem era 

solidária. Mas enfim, foi um momento importante de visibilidade da 

entidade (Rheluz). 

 

Figura 06 - Teatro Popular de Ilhéus durante Semana Cultural de Pintadas (2008) 

 
Fonte: Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

No auge do sucesso, a Semana de Cultura chegou a reunir representantes de 45 

cidades, a exemplo do ano de 2007. Para colocar toda a engrenagem para funcionar naquele 

período, era preciso um exército de colaboradores. Aproximadamente 50 pessoas se 

revezavam em sete núcleos de produção divididos para dar conta de toda a infraestrutura do 

evento, desde alimentação até a hospedagem que era realizada de forma solidária nas casas 

das pessoas. Como a cidade dispunha, à época, de poucos leitos em pousada, os professores e 

visitantes costumavam ser acolhidos pelas famílias, o que aproximava estes ainda mais da 

comunidade. Vandelson Gonçalves confessa ainda se surpreender com a magnitude do evento 

e como a equipe se desdobrava para que tudo pudesse acontecer: 
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“Tem horas que eu fico pensando como a gente conseguia fazer tudo aquilo. 

Em janeiro, três quatro meses antes da Semana de Cultura, a gente não tinha 

um centavo. Só um monte de louco, todo mundo cheio de ideais e a gente 

sentava e passava uma semana desenhando o evento. Isso era fantástico! 

Quando a gente começava a montar a semana já estava com tudo na cabeça 

de todo mundo. Todo mundo já sabia onde ia ficar o palco, onde ia ser a 

parte do teatro, qual era o tema, as cores que a gente ia usar. A gente pensava 

tema e como seria a divulgação. A gente não tinha telefone na época, usava 

telefone de favor, era um inferno. Às vezes a prefeitura liberava pra gente ir 

lá fazer a ligação. A gente conseguia mobilizar um exército e às vezes eu não 

consigo entender como é a gente fazia aquilo. Depois de desenhar a semana 

a gente ia atrás de captar recursos que era sempre uma dificuldade, por causa 

da dependência da prefeitura e porque nunca se captava recurso suficiente. 

Com exceção de 2008 foi quando a gente de fato fez a semana totalmente 

independente porque conseguimos aprovar o recurso na Petrobras. Mas 

basicamente funcionava assim, a gente dividia por setor. As pessoas que 

tinham mais maturidade e mais tempo, vivência ficava coordenação. Já essa 

coordenação a gente dividia por setor, hospedagem, alimentação, financeiro, 

produção do festival de música, mostra de teatro, artista no palco, cada setor 

era uma tarefa. Às vezes a mesma pessoa acumulava diversas tarefas.57 

 

Apesar de toda a receptividade da comunidade, o coordenador também se ressente do 

que classificou como “ventos contrários” enfrentados pelo grupo, como as críticas recebidas 

de pessoas que não prestigiavam a construção protagonizada pela juventude, pois 

consideravam bobagem, ou como as insinuações feitas sobre o uso dos recursos dos projetos 

para fins pessoais.  

Participante das Semanas de Cultura desde o início, como facilitadora de oficinas ou 

debatedora, a arte-educadora Cláudia Vasconcelos58 também relembra as primeiras edições do 

evento e descreve como era surpreendente, naquele momento em que a cultura popular ainda 

era tão subalternizada, colocar em funcionamento uma agenda tão grande e com um fôlego 

tão intenso, quase sem recurso financeiro. Apesar disso, também avalia que o fazer ainda era 

“muito artesanal” para uma época em que já se dispunha de tecnologia. 

O período que antecedia a Semana costumava transformar o espaço do Rheluz num 

burburinho. Cada coordenação montava a sua equipe de apoio e ali se criava um ambiente 

muito agregador e dinâmico, o que contribuiu para que muita gente depois entrasse no grupo. 

Esse foi o caso de Jailton Trindade de Jesus, que começou a participar depois de ter feito 

oficina de teatro em 2001. Já na Semana Cultural de 2003, a partir da amizade construída com 

integrantes da Companhia, ele ingressou na produção e coordenação do evento, momento que 

                                                 
57 Entrevista Vandelson Gonçalves 
58 Professora da Universidade do Estado da Bahia, arte-educadora, formadora do Curso de Arte-Educação Pela 

Bacia do Jacuípe. 
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marcou sua inserção no grupo. Anos mais tarde, Jailton Trindade se tornou membro da 

diretoria e depois presidente da organização, a qual ele considera uma grande família: 

 

Uma das coisas que sempre foi importante para o Rheluz é o grau de relação 

que a gente cria com as pessoas que estão ao redor do grupo. Uma relação 

muito afetiva, como se fosse uma família realmente. A gente se compreende 

como irmãos e muitas vezes, acaba se envolvendo em atrito com a sociedade 

porque muitas pessoas não entendem a juventude e fazem uma série de 

críticas em relação a esse processo. O que aproxima a gente é o fazer junto, a 

relação, a solidariedade, a identificação com o que gente faz, com a arte e 

com as coisas que envolvem a juventude. E na segunda Semana Cultura foi 

isso que eu senti quando eu fiz parte. Ali a gente criou, de fato, uma 

identidade, uma energia. Muita gente que fez parte sente o carinho e os que 

estão juntos todos esses anos sabem exatamente isso.  

 

Sobre o local de realização, o evento ocupava um circuito diversificado da cidade 

como a Praça Manoel Pantaleão (centro da cidade), Centro Cultural Tacho de Arte, Feira 

Livre, Centro Comunitário e as escolas públicas do município. Com o passar do tempo, a 

Semana de Cultura cresceu e construiu uma grande visibilidade para Pintadas tornando-se um 

importante referencial para a cidade. Isso decorreu tanto da importância que ela teve no 

fortalecimento, na promoção e circulação da produção artístico-cultural e artística, quanto 

pela diversidade de temas e segmentos que circulavam no evento e ainda pela experiência de 

luta dos movimentos sociais organizados do município, que também despertavam o interesse 

de artistas, estudiosos e interessados no tema. Tudo isso contribuindo para o fortalecimento da 

autoestima, dos vínculos sociais e da afirmação das identidades, características apontadas 

como processos que colaboram no desenvolvimento. 

Por todo o exposto até aqui, é preciso sublinhar a importância política que a Semana 

desempenhou ao convocar a sociedade civil e gestores públicos e privados em diversas 

ocasiões para debater as diretrizes das políticas culturais não só para a cidade, como para a 

região e o estado. Como exemplo, a sétima edição (2008) reuniu destacadas figuras do campo 

político e da cultura, como o então secretário estadual de Cultura Márcio Meireles, o diretor 

do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, Póla Ribeiro, além de contar com a presença 

do secretário Afonso Florence, da deputada estadual Neusa Cadore e do ex-secretário estadual 

de cultura, Albino Rubim, à época professor da UFBA e membro do Conselho Estadual de 

Cultura. Além destes, participavam estudiosos, artistas, produtores culturais e professores 

para pensar e elaborar políticas de cultura. No campo musical, figuras de renome nacional e 
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internacional, a exemplo de Chico César, Zé Geraldo, Cordel do Fogo Encantado 

abrilhantaram a festa do mencionado ano. 

Cláudia Vasconcelos pontua esse diferencial e brinca ao dizer que houve época em 

que Pintadas parecia o “fim do mundo”, mas tinha consciência de que por ser um foco de 

resistência, o Governo do Estado da época queria manter o isolamento da cidade, sem estrada, 

sem banco e sem uma série de coisas. 

 

Pintadas é um lugar que ficava sempre no imaginário de todo militante como 

se fosse a meca brasileira. Eu fui a várias Semanas de Cultura e outra coisa 

que me chamava atenção é que ela agregava artistas de renome nacional, ou 

seja, havia shows que a gente não tinha acesso nas pequenas cidades e você 

tinha acesso a esse show de graça, na praça, e isso era muito interessante.  

 

As Semanas de Cultura se tornaram uma marca de Pintadas ao longo das suas várias 

edições, atraindo artistas, pesquisadores e visitantes da região e até de fora do estado. No 

entanto, nas últimas edições, o evento foi perdendo a força com que se notabilizou, na 

avaliação de Tony Teófilo, em razão da não priorização do evento frente aos outros projetos 

assumidos pela organização e da fragilização do próprio movimento de juventude local, :  

 

Infelizmente, as últimas Semanas Culturais já aconteceram em moldes muito 

distantes daqueles quando iniciaram, com o envolvimento da juventude, tão 

diverso, tão amplo, tão forte. Cada vez mais foi se perdendo a relação com a 

cidade na realização do evento. Pontualmente, a gente conseguiu viajar, 

fazer alguns intercâmbios levando a experiência da Semana de Cultura para 

a Alemanha. Foram três participações do Rheluz em atividades culturais com 

jovens na Alemanha59, 2011 e 2013, eu participei em 2014, houve mais uma 

viagem. E também os alemães vieram na Semana Cultura de 2012. Eram 20 

artistas, maioria jovem, foi um momento alto desse histórico de experiências 

de Semana de Cultura e do Rheluz. 

 

A partir de 2013, as dificuldades de arrecadar recursos ficaram cada vez maiores por 

conta da crise econômica nacional que levou a diminuição de muitos editais e investimentos 

públicos e privados, e também pelo nível de relacionamento com a gestão pública municipal 

ter diminuído. A última edição da Semana ocorreu em 2016, com uma proporção nitidamente 

menor do que as realizadas anteriormente, com apoio da Secretaria Estadual de Cultura e 

outros parceiros do segmento cultural que se disponibilizaram em oferecer serviços e 

atividades como colaboradores por conta da construída ao longo anos. Em 2017, a Semana de 

                                                 
59 Semanas Culturais de SiebenGiebelHoff. 
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Cultura também não aconteceu e neste ano de 2018 há perspectivas de realização tendo em 

vista a destinação de uma emenda parlamentar para o Rheluz.   

No olhar de quem acompanhou toda a trajetória desde os seus primeiros passos, 

como Solange Paixão, as Semanas Culturais fazem muita falta e deixaram uma lacuna muito 

grande na sociedade. Sem opções como essas, os adolescentes e jovens ficam sem muitas 

alternativas para ocupar o tempo e para aprender outras coisas além da escola. Dentro da 

programação, as Semanas possuem uma variada lista de atividades: 

 

Arena Popular  

 

Geralmente acontece às segundas-feiras, dia de feira-livre na cidade de Pintadas e 

que reúne grande parte da população, principalmente da zona rural. Uma Arena é montada em 

praça pública para que os grupos e artistas possam se apresentar após um grande arrastão 

cultural que percorre as ruas da cidade. Neste espaço, se apresentam grupos de dança de rua, 

capoeira, samba de roda, danças juninas, folclore regional, boi roubado, bumba-meu-boi, 

malabaristas, percussionista, humoristas, trovadores.  

 

Mostra de Vídeo 

 

A Mostra de Vídeo acontece em duas noites do evento, um dia na praça pública e 

outro em espaço fechado, mas com acesso livre à população. A exibição é composta por 

filmes curtas e longas, selecionados pela equipe de coordenação do evento que também 

avaliam as sugestões do público. Cada dia de Mostra dura cerca de três horas e os filmes 

exibidos são comentados por convidados.  

 

Mostra de Teatro 

 

Um dos focos principais da Semana Cultural de Pintadas era a valorização da 

produção do Teatro Popular da região, por isso, a Mostra de Teatro sempre teve uma grande 

importância na grade de programação. Normalmente, acontece durante três dias de eventos 

com quatro apresentações por dia, mas podendo variar em função da demanda de grupos 
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inscritos. As apresentações podem versar sobre a temática principal do evento, bem como 

abordagem livre. 

 

Recital Poético 

 

Durante o evento, poetas do município e da região declamam seus trabalhos e 

dialogam com o público através da poesia. Na primeira noite da Semana Cultural, é realizado 

um Concurso de Poesia com textos previamente selecionados, mas durante toda a Semana de 

Cultura os artistas podem se apresentar. 

 

Palestras  

 

É mais um espaço de debate, palestras e reflexões em torno do tema da cultura e 

normalmente são realizadas nas escolas do município. 

 

Festival de Sambadores/Sambadeiras 

 

Geralmente acontece na noite de sexta-feira, quando é dedicado um momento 

especial de mais forte expressão da cultura popular no município, o Samba de Roda. 

Sambadores do município dividem o palco com grupos convidados da região e se apresentam 

para a comunidade. Este espaço foi uma reivindicação dos próprios grupos que solicitaram 

mais espaço no evento, com isso foi criado o Festival de Sambadores. 

 

Espaço Artista no palco 

 

Trata-se de um barracão com um palco no qual se apresentam, durante todas as 

noites da Semana de Cultura, músicos de Pintadas e região, principalmente, os destaques dos 

festivais realizados em anos anteriores.  

 

Oficinas Artísticas 
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As oficinas artísticas integram a programação da Semana de Cultura e são 

ministradas por artistas e convidados especiais nas escolas de ensino fundamental e médio do 

município, facilitando a aproximação com estudantes e educadores. Os resultados das oficinas 

são apresentados na própria escola ou durante o evento em praça pública. 

 

Festival de Música Regional  

 

O Festival de Música Regional acontece em praça pública na noite de encerramento 

do evento no qual se apresentam os músicos, compositores e intérpretes da região, 

previamente inscritos. Conta com premiação do 1º ao 3º lugar na classificação geral e em 

mais três categorias: melhor letra, melhor arranjo musical e melhor intérprete. O público é 

convocado a colaborar com alimentos não perecíveis para doação a famílias carentes do 

município. 

 

Exposição de Arte e Feira de Economia Solidária  

 

Durante todos os dias do evento são reservados estandes na Arena Popular para a 

Feira e Exposição de Arte e Economia Solidária, onde ficam expostos os trabalhos de artistas 

plásticos, artesãos e experiências de economia solidária de pessoas ou entidades do terceiro 

setor de todos os municípios do Território, com acesso livre ao público. Nesta feira, os 

expositores divulgam e comercializam seus produtos, realizando pequenas conferências e 

oficinas com o público sobre seus trabalhos, além de debater temas de interesse. 

 

4.1.1 Fórum Cultural Regional 

 

Para além da parte festiva, oficinas e palestras, as Semanas de Cultura fizeram 

emergir um espaço de debates e articulação de políticas culturais, o Fórum Cultural Regional, 

que foi incorporado à programação a partir de 2004. Essa pauta surgiu em virtude da vivência 

política do grupo, que também foi instigado a organizar um processo de debate da política de 

desenvolvimento onde a cultura também tivesse lugar.  

Sobre este Fórum, cabe fazer algumas considerações. A primeira edição (2004) 

elegeu o tema da Cultura e Desenvolvimento como central e teve o professor da Universidade 
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do Estado da Bahia, Josemar da Silva Martins (Pinzoh), como convidado especial. O 

pesquisador fez uma ampla exposição sobre o assunto a partir dos dois conceitos e em seguida 

os municípios realizaram debates em grupo para levantar suas respectivas demandas na área. 

Foram apontados como principais problemas os poucos recursos investidos em cultura pelos 

gestores públicos, a excessiva burocracia para acesso ao apoio financeiro, a falta de 

articulação dos artistas e a ausência de fiscalização dos recursos públicos.   

Essa atividade contou com a presença de pessoas de Pintadas, de Pé de Serra, Mairi, 

Várzea da Roça, Itaberaba, Serrolândia, Jacobina, Saúde e Valente. Dentre os 

encaminhamentos da plenária saíram sugestões para a maior institucionalização da área, como 

a criação de secretarias específicas de Cultura e destinação de orçamento para esse fim; além 

de uma articulação regional dos artistas a fim de lutar de forma permanente por políticas 

públicas, bem como investimentos tanto em nível estadual quanto federal. 

Durante a IV Semana Cultural, em 2005, foi a vez do II Fórum Cultural Regional, 

atividade atrair representantes das cidades de Antonio Cardoso, Araci, Baixa Grande, Banzaê, 

Itaberaba, Jacobina, Pé de Serra, Serrolândia, Queimada Grande, Riachão do Jacuípe, 

Salvador, Santaluz, Saúde, Taperoá, Valente, Várzea Nova, Várzea da Roça, Várzea do Poço, 

além da cidade anfitriã. O tema “Valorizar a arte e a Cultura é promover Educação” teve a 

coordenação do representante da Cáritas Brasileira, José Carlos Moraes, e a participação das 

arte-educadoras Márcia Acioli e Cláudia Vasconcelos, além do professor Carlos Milani 

(Ufba), dentre outros. Os debates pautaram a necessidade de aproximação da escola com a 

comunidade e suas expressões artístico-culturais, além de refletir sobre a questão da 

diversidade cultural, do respeito e da tolerância com o outro. Após as considerações sobre a 

cultura em cada local, os grupos debateram avanços e estratégias para fortalecer o trabalho 

nos respectivos municípios, a exemplo da realização dos fóruns municipais e ampliar a 

articulação com organizações que possam ser parcerias. 

A cada ano, o Fórum foi agregando valor em termos de participação social e se 

tornou um espaço potencializador das lutas e articulações políticas culturais, favorecendo 

maior mobilização dos agentes regionais em prol de um projeto comum para o 

desenvolvimento cultural e artístico. “A gente conseguiu fazer de Pintadas um recipiente 

cheio de fermento cultural. Naquela época, a gente discutia a criação de editais, por exemplo, 

que ainda não se tinha”, relembra Vandelson Gonçalves. Neste sentido, o Fórum possibilitou 

a discussão da realidade de investimentos públicos dos municípios da região na área da 
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cultura, de formas de aproximação desta nas prioridades dos governos e promoveu a defesa da 

democratização do acesso aos recursos pelos grupos menos favorecidos.   

Cláudia Vasconcelos também analisa o pioneirismo deste espaço na luta para a 

valorização da cultura e das políticas públicas para o setor: 

 

Numa época em que a gente não discutia tanto políticas públicas de cultura 

já era uma semana cultural absolutamente ligada a lógica dos movimentos 

sociais. Então não era só assistir, trocar, fazer oficina, já tinha fórum, já tinha 

espaço de discussão ou de criação ou de pautar as políticas públicas de 

cultura, de cultura para o semiárido, então nesse sentido eu vejo uma grande 

potência também. (2017) 

 

Hoje, licenciado em Artes Visuais, o artista popular Ailton Ribeiro foi daqueles 

personagens peculiares que marcaram a história das Semanas de Cultura e dos Fóruns, onde 

esteve presente em dez edições consecutivas levando suas intervenções poéticas, o artesanato 

e os brinquedos confeccionados por ele próprio. Na opinião dele, uma das coisas mais 

marcantes era ver “aquela meninada de 13 e 17 anos, construindo saberes e pensando o 

desenvolvimento de forma cooperativa”. Nascido no garimpo, no município de Pindobaçu, foi 

no sertão de Ourolândia para onde se mudou mais tarde, que o avô cordelista lhe apresentou 

os grandes clássicos gregos e com quem aprendeu a gostar da feira livre e do contato com os 

cantadores regionais. Essas referências lhe permitiram desenvolver uma percepção mais 

apurada da arte, fortalecida com suas passagens por diversos espaços como os do Rheluz.  

Na avaliação de Ailton Ribeiro, a Companhia de Artes Cênicas Rheluz exerceu um 

papel primordial que foi o promover trocas artísticas, sendo um elo dos grupos culturais e 

também um importante agente de formação. Nesse sentido, ele destaca o poder de 

mobilização dos Fóruns de Cultura ao reunir artistas, militantes, lideranças políticas, 

secretários de Estado e representantes de várias esferas do governo, desde a Secult até o Minc, 

“todos juntos discutindo arte, educação, política, economia, formação social, políticas 

públicas”. Segundo ele, foi uma via de mão dupla onde ao mesmo tempo pôde ser 

protagonista do processo transformador através da arte e da cultura. 

 

Tivemos momentos com a Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e pela 

primeira vez nessa composição de política estadual que eu vi o interior tão 

bem representado. Eu via Pintadas, Saúde, Serrolândia, a região Norte, Sul, 

Chapada com participação efetiva nas discussões das políticas culturais. 

Antes, a gente não via essa participação, a gente não ouvia a voz do interior, 

ficava tudo entre capital e Recôncavo. Eu acho que Pintadas teve esse papel.  
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Como um passo importante da luta, os grupos começaram a se movimentar, desde o 

início do governo Jaques Wagner, para o reconhecimento dos Territórios de Identidade como 

espaços legítimos de afirmação social e para a descentralização dos investimentos para o 

segmento artístico e cultural. No dia 20 de abril de 2007, a Companhia e outros representantes 

do setor participaram de uma reunião com o então secretário de cultura, Márcio Meireles, e 

sua equipe para reivindicar a interiorização das políticas públicas de cultura e debater as 

estratégias a serem traçadas com esse objetivo. 

Outro desdobramento do Fórum foi a inserção da política de cultura no processo de 

discussão do desenvolvimento territorial onde a Companhia de Artes Cênicas, representando 

o movimento artístico e cultural, passou a coordenar e fomentar o GT de Comunicação e 

Cultura do Território da Bacia do Jacuípe. Essa atuação se dava na mobilização e articulação 

dos grupos culturais para debate e acesso às políticas públicas, a exemplo do fomento à 

realização das conferências de cultura. É justo acrescentar que, somando-se ao acúmulo já 

adquirido pelo Rheluz, a eleição da deputada Neusa Cadore, representante da região para o 

legislativo estadual, também veio reforçar a pauta da cultura, ao passo que esta designou uma 

assessoria do próprio movimento para colaborar no processo organizativo deste segmento. 

Com base nas análises feitas a partir dos documentos, entrevistas e materiais 

diversos, e levando em consideração as múltiplas dimensões pautadas pelos estudiosos e 

pesquisadores da área, podemos apresentar alguns aspectos da contribuição das Semanas 

Culturais nas mais variadas dimensões: 

 

Quadro 05  - Semanas Culturais  

Dimensões Contribuições 

Social Tornou o município uma referência para a região porque se 

tornou o principal ponto de encontro dos artistas populares da 

região, atraindo uma gama de elementos, expressões, artistas e 

grupos de diversas regiões do estado; 

Qualificação cultural – promoveu e ampliou a oferta de 

atividades e capacitação aberta à diversidade cultural e artística 

na região, possibilitando maior qualificação dos grupos culturais, 

artistas independentes, produtores culturais e fortalecimento das 
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linguagens culturais do território. 

Político As Semanas Culturais criaram espaço de debates, promoção e 

valorização da cultura e da identidade regional, provocando a 

sociedade civil e poder público a pensar a construção de políticas 

públicas mais sintonizadas com as demandas da área. Exerceram 

um papel importante ao reunir e pautar junto com os movimentos 

culturais, artistas e gestores públicos as diretrizes das políticas 

culturais. A partir de 2004, quando começou a realizar o Fórum 

Cultural Regional dentro da programação da Semana de Cultura, 

Pintadas colaborou para fortalecer o debate em torno das 

políticas de cultura no Território; 

Ampliaram os espaços culturais para população territorial e 

regional, oferecendo uma alternativa de acesso, desenvolvimento 

e consumo de bens culturais e artísticos, possibilitando que 

jovens tenham outras perspectivas. 

Econômico Promoção e divulgação dos grupos e artistas de várias linguagens 

e segmentos, possibilitando a criação, sistematização de produtos 

como CDs e DVDs de grupos de sambadores. Destaque para a 

realização de um documentário que registra a história a memória 

e a luta dos grupos que fazem o samba se manter como 

manifestação popular viva na região; 

Economia criativa e solidária – As Semanas propiciaram a 

divulgação e valorização dos empreendimentos produtivos, do 

trabalho de grupos, artistas e da arte popular, além de fomentar a 

cadeia produtiva e gerar renda; 

As Semanas Culturais de Pintadas proporcionaram maior 

circulação de pessoas no município, ajudando a dinamizar a 

economia local e o comércio. Foram dezenas de intercâmbios e 

trocas de experiências com grupos de várias regiões, a exemplo 

de caravanas de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Maranhão, além de países, Alemanha, França e Itália.  

Cultural A experiência de luta dos movimentos sociais do município, com 
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destaque para a Rede Pintadas, ajudou moldar esse espaço de 

intervenção artística e social, atraindo parceiros e pessoas com 

interesse na cultura popular; 

 A realização das Semanas Culturais permitiram reforçar a 

identidade solidária através da revitalização das manifestações e 

expressões locais. Contribuiu para o fortalecimento, promoção e 

circulação da produção cultural e artística local e da região; 

Não é possível se pensar em desenvolvimento sustentável sem 

considerar a identidade cultural como um dos pilares desse 

processo. É preciso revitalizar as manifestações e promover as 

expressões populares que representam o sentimento e a mística 

social de cada comunidade. Neste sentido, as Semanas Culturais 

ampliaram a percepção cultural da comunidade em geral. 

Ambiental Através das diversas atividades, contribuiu para um olhar mais 

contextualizado à realidade da região.  

 

 

4.2 Ponto de Cultura Pintadas Cultura Viva: espaço criativo para crianças e 

adolescentes 

 

Os Pontos de Cultura foram criados em 2004, segundo ano do Governo Lula, como 

uma das ações do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva60.  

Dentre os objetivos do programa estavam a ampliação do acesso aos meios de produção, 

fruição e difusão cultural, o estímulo ao protagonismo da sociedade civil e o respeito às 

culturas, promovendo a cidadania e a diversidade cultural. Esse foi um dos programas 

possíveis graças à visão antropológica do conceito de cultura adotada pela gestão do ministro 

Gilberto Gil no Ministério da Cultura. A partir daquela ocasião, segmentos anteriormente 

alijados das políticas públicas de cultura puderam ter acesso a recursos públicos para o 

desenvolvimento de suas atividades. Para alguns, o convênio foi inédito, conforme analisa 

                                                 
60 Depois de se tornar uma referência em termos de políticas culturais no Brasil e no exterior, em 

2014, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 13.018 que transformou os Pontos de Cultura na 

Política Nacional de Cultura Viva. A medida estabeleceu medidas para simplificar e desburocratizar os 

trâmites na relação entre governo e sociedade civil (SITE DO MINC CULTURA, 2015). 
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Sophia Rocha (2011), que destaca como esse programa também deu visibilidade e integrou 

grupos diversificados, uma vez que tinha como propósito estimular o desenvolvimento da 

cultura.  

No ano de 2005, a Companhia de Artes Rheluz apresentou proposta de trabalho com 

crianças e adolescentes e foi uma das 260 entidades selecionadas (dentre 850 que se 

inscreveram) pelo Ministério da Cultura, por meio de edital público dos Pontos de Cultura. 

Com isso, garantiu apoio financeiro durante dois anos para fortalecer e impulsionar as 

atividades culturais. 

O Pintadas Cultura Viva, nome local do projeto, funcionou através de quatro núcleos 

de arte e cultura na sede e em comunidades rurais do município. 160 jovens e adolescentes 

puderam ter acesso à arte e suas variadas linguagens por meio de uma formação cidadã e 

contextualizada. A proposta do projeto era: promover o protagonismo juvenil em prol de 

desenvolvimento local; ampliar as opções de lazer e cultura no município; qualificar agentes 

capazes de produzir arte e cultura; contribuir para ampliação e qualificação pedagógica do 

ensino de Arte-Educação no município; consolidar a Arte e a Cultura local como instrumento 

fomentador do desenvolvimento sustentável. 

Pela demanda de estrutura física para atender a quantidade de alunos, a maior parte 

das ações do projeto foram concentradas no Centro de Cultura Popular Tacho de Arte e em 

mais três escolas públicas da rede municipal de ensino na sede da cidade. O Pintadas Cultura 

Viva agregou adolescentes e jovens em 04 modalidades artísticas (Teatro, Circo, Música 

Percussiva e Música Instrumental), além de oficinas temáticas, rodas de conversa sobre 

diversos temas e eventos de intercâmbio dos alunos. A participação dos estudantes acontecia 

no contraturno escolar.  
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Figura 07 - Apresentação do Núcleo de Teatro do Ponto de Cultura Pintadas Viva 

 
Fonte: Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

Figura 08 - Apresentação do Núcleo de Percussão 

 
Fonte: Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

Dentro do seu programa, o Núcleo de Música Percussiva desenvolveu uma pesquisa 

sobre os ritmos e manifestações nordestinas, a exemplo do frevo, maracatu, ciranda, afoxé e 

samba rural, além de ter realizado algumas viagens na região e fora do estado para que o 

grupo pudesse conhecer outras musicalidades. Ao trabalhar a percussão, o Ponto de Cultura 



167 

 

 

 

também abriu espaço para as questões étnico-raciais, dando destaque à cultura negra e 

sensibilizando os participantes sobre a valorização da herança africana. 

 

Figura 09 - Apresentação da peça Cata-vento amarelo 

 
Fonte: Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

No Núcleo de Teatro, além do trabalho corporal e ensino das técnicas, o grupo 

montou o espetáculo o “Cata-vento amarelo: um canto a liberdade na terra de Eva”, cujo texto 

retrata convivências, conflitos, identidades do mundo juvenil. Foi feito um trabalho de 

produção, onde o grupo dispôs de figurino, iluminação e adereços, além de uma estrutura de 

suporte para jovens atores e atrizes. O espetáculo foi apresentado em 10 municípios do 

Território da Bacia do Jacuípe seguido de debates sobre a peça. Deste trabalho do Ponto de 

Cultura resultaram dois grupos de teatro: o Grupo Carinhas de Tacho, com a participação de 

crianças; e o Grupo Companhia Rheluz, composto por adolescentes e jovens. O universo 

mágico do circo também fez parte da agenda do Ponto de Cultura através de oficinas de 

experimentos de pernas de pau, malabares, corda bamba, saltos ornamentais e a arte do 

palhaço. 

A implementação do Pintadas Cultura Viva também teve o intuito de desenvolver 

um processo de mobilização, capacitação e promoção da arte e da cultura como instrumento 

formação social, através de uma educação cidadã e contextualizada. Essa proposta buscava 

fortalecer os referenciais de identidade, pertencimento local, promovendo a inclusão e a 

participação social. Durante o desenvolvimento do programa surgiram dificuldades que 
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acabaram influenciando no resultado do trabalho. O atraso no processo de conveniamento, 

que só ocorreu em 2008, e o desembolso da verba – a última parcela do subsídio só foi 

desembolsada em 2013, quase 10 anos depois da elaboração da proposta –, certamente, 

comprometeram o andamento regular das atividades. Em virtude disto, a equipe enfrentou 

dificuldades na gestão do projeto, sobretudo, pela defasagem dos custos anteriormente 

projetados. A situação também ocasionou a evasão de parte da equipe. 

Contudo, entre os méritos do programa destacam-se a inserção de jovens mais pobres 

e em situação de vulnerabilidade social, o acesso deles a equipamentos e bens culturais e o 

envolvimento de atividades no âmbito artístico e cultural, na opinião de Jailton Trindade. 

Segundo ele, o Ponto de Cultura foi a ação que mais conseguiu envolver crianças e 

adolescentes dos segmentos mais periféricos, principalmente com o núcleo de circo: 

 

Foi a ação que teve maior impacto e uma simbologia maior dentro dos 

trabalhos que montamos com o Rheluz porque conseguimos atingir 

realmente a parcela da sociedade que sempre almejamos. Não tanto em 

forma numérica e direta, porque sempre que tinha espetáculo de teatro, a 

gente convidava, mas infelizmente essas pessoas estavam mais a margem e 

não compareciam.  

 

Coordenadora do Ponto Pintadas Cultura Viva, Rosana Lima também ressalta que 

não havia distinção de origem social e todos os participantes recebiam o mesmo tratamento, 

independente das condições econômicas. As escolhas das atividades eram de livre arbítrio, 

mas todos trabalhavam juntos no mesmo espaço. Segundo a coordenadora, o projeto tinha 

uma energia maravilhosa e conseguiu até romper com estereótipos. Havia crianças, inclusive, 

que eram rotuladas pela sociedade como bagunceiras, mas que, segundo ela, realmente 

curtiam e participavam ativamente dos trabalhos.  

Aconteceram eventos públicos, tais como: inserção de mostras artísticas em várias 

escolas e colégios da rede pública municipal; atividades culturais e educativas a exemplo das 

Semanas Culturais, das Jornadas Pedagógicas, Festas Juninas, Conferências, entre outras. 

Segundo relatórios do projeto, as famílias dos estudantes beneficiários também foram 

envolvidas em ações transversais como oficinas de Educação Cooperativista, Educação 

Ambiental, Convivência Familiar, além de participarem dos momentos de lazer e 

entretenimento a exemplo de viagens, gincanas e confraternizações do grupo.  
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Na visão da ex-participante Marta Mendes Rios61, a sua experiência como integrante 

de vários projetos foi muito importante para o seu desenvolvimento pessoal e na construção 

da sua visão de mundo, seus valores e ideais. Segundo ela, estar naquele espaço lhe 

possibilitou uma formação cidadã através da ludicidade, já que vários temas eram colocados 

em discussão através do próprio teatro. Ela reafirma que: 

 
A participação nos projetos do Rheluz com certeza foi importante para o 

desenvolvimento social das pessoas. Eu digo o desenvolvimento como 

pessoa, como ser humano, na minha visão e na minha colocação na 

sociedade. Ao participar das oficinas, do Ponto de Cultura, enfim das 

Semanas de Cultura, você tem acesso direto à cultura e à arte. Você tem uma 

visão de mundo mais ampla, tem respeito maior pelo outro, entende mais as 

diferenças, porque lá se convivia com tudo isso. A gente trabalhava muito 

em grupo e tudo era feito de forma coletiva, seja no curso de cinema, no 

teatro, na produção da Semana de Cultura, em grupos grandes ou pequenos, 

de pessoas diferentes, então isso fez com que a gente aprendesse a respeitar, 

a entender e isso a gente leva para a vida toda. Então, o Rheluz foi muito 

importante para a gente, para o nosso desenvolvimento e eu acredito que os 

que passaram quando eram crianças e na adolescência, hoje tem uma visão 

mais política, muito mais formada, conseguem ter mais discernimento das 

coisas do que se não tivesse feito nada, do que se não tivesse participado 

daquelas atividades, das discussões. A gente estava fazendo teatro, mas ali 

tinha as discussões políticas e sobre os mais variados temas.  

 

 

Percebemos que entendimento da entrevistada é de que experiências culturais podem 

incidir na consciência política e cidadã, bem como na promoção da convivência harmoniosa 

entre as pessoas. Uma vez que essas iniciativas estimulam o diálogo com o outro, o respeito 

entre os diferentes e possibilita a atuação coletiva.  

O Pintadas Cultura Viva foi um dos Pontos de Cultura selecionados na Bahia e 

também um dos pioneiros na Bacia do Jacuípe. Tony Teófilo acredita que esse trabalho serviu 

de estímulo para outras experiências regionais que entenderam que era possível fazer uma 

atuação concreta na parte de cultura envolvendo diretamente a juventude. Ele também avalia 

que os mutirões de projetos realizados pelo Rheluz contribuíram para que outros grupos do 

Território pudessem acessar programas e editais voltados para o segmento. Essa experiência 

do Ponto também abriu portas para a Companhia participar e se articular com outros coletivos 

de políticas culturais no estado, o que contribuiu para o seu crescimento nesta área. 

                                                 
61 Ex-integrante da Companhia de Artes Cênicas Rheluz, produtora cultural formada pela Universidade Federal 

da Bahia. 
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Mesmo com o comprometimento dos resultados em virtude do atraso nos 

pagamentos das parcelas, que ocasionou a instabilidade do projeto e saída de jovens, e 

também a fragilização da parceria com o poder público municipal que não pôde dar 

continuidade nas ações culturais, a partir dos dados analisados, podemos apresentar alguns 

dos resultados significativos desta experiência: 

 

Quadro 06 – Pintadas Cultura Viva 

Dimensões Contribuições 

Social Em relação aos beneficiários diretos do projeto, o Ponto proporcionou a 

experimentação a 160 jovens em diversas linguagens artísticas, bem como a 

inclusão social destes, considerando que 70% eram de famílias de baixa renda. 

O Ponto de Cultura ampliou o acesso a internet, cinema e outras linguagens;  

O projeto possibilitou a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens e 

espaços de crescimento intelectual, elevação da autoestima contribuindo para 

formar sujeitos atuantes no processo de construção da sua cidadania e capazes 

de expressar seus anseios. 

Político Resultou na formação de vários jovens criadores no universo das artes, bem 

como mobilizadores e articuladores de ações e debates em prol das políticas 

culturais; 

Proporcionou a instituição o reconhecimento social no município e 

especialmente fora dele. Além de servir como referência para canalização de 

outros projetos em Pintadas e no Território da Bacia do Jacuípe. 

Econômico A ação do Ponto de Cultura resultou em três grupos musicais constituídos, no 

mercado com participação em eventos e shows na região, os quais apresentam 

uma musicalidade, pautada na valorização das culturas populares, tradicionais 

e regionais;  

O Ponto de Cultural deixou uma estrutura de equipamentos que 

proporcionarão novas ações e projetos, além de garantir suporte a estes grupos 

remanescentes deste processo. Também qualificou produtores no sentido de 

promover e fomentar a cadeia produtiva da cultura no município e na região. 

Cultural  O Ponto de Cultura favoreceu o fortalecimento de grupos artísticos, em 

especial do núcleo de teatro que após o projeto continuou capaz de promover e 
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apresentar espetáculos de qualidade e com atores que consideram na arte uma 

forma de engajamento social.  

Ambiental O projeto promoveu e participou de ações de sensibilização em conferências e 

outros eventos sobre a preservação do meio ambiente 

 

 

4.3 Ponto de Cultura Pensar Filmes: protagonismo juvenil e construção de novas 

narrativas através do audiovisual 

 

O Pensar Filmes é um Ponto de Cultura voltado para a formação e produção em 

audiovisual desenvolvido pela Companhia Rheluz e a Rede Pintadas, entre 2009 e 2014. As 

ações do Pensar Filmes foram viabilizadas por meio do edital público dos Pontos de Cultura, 

oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura, para apoiar e fortalecer iniciativas populares 

voltadas ao empoderamento e cidadania através da cultura. Construída e debatida no GT de 

Cultura da Bacia, a proposta nasceu com o objetivo de fortalecer a identidade territorial 

através da produção de cinema e vídeo com recorte sobre a diversidade cultural da região, a 

fim de potencializar as iniciativas de comunicação alternativa já existentes. 

Esse Ponto de Cultura surge como desdobramento do Cinema Comunitário Rheluz, 

descrito anteriormente neste trabalho, que propunha o acesso das comunidades à linguagem 

do cinema. No caso do Pensar Filmes, o projeto possibilitava aos jovens aprender as técnicas 

e o manuseio das tecnologias do cinema para que eles pudessem se tornar protagonistas e 

colocar na tela suas próprias histórias. Além disso, conforme está expresso no seu documento, 

também buscava ampliar os horizontes dos participantes para que tivessem um olhar mais 

sensível e comprometido para o seu contexto social. Dentre seus objetivos: 

 

Promover a mobilização dos agentes territoriais na formulação e construção de 

ferramentas de comunicação que promova a mobilização social, a autoestima da 

população, a identidade e a estética cultural, ampliando e fortalecendo a rede de 

desenvolvimento local sustentável do Território da Bacia do Jacuípe; 

Promover a capacitação técnica profissionalizante de 50 jovens dos territórios de 

identidade da Bahia nas ferramentas de comunicação e linguagens de produção de 

conteúdos digitais e audiovisuais; 
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Fortalecer a produção de conteúdos de informação e comunicação dentro do Território 

da Bacia do Jacuípe que valorizem o desenvolvimento e os valores locais de cada 

comunidade; 

Fortalecer e ampliar a produção audiovisual nos Territórios de Identidade da Bahia; 

Fomentar a partir da Bacia do Jacuípe uma rede de debate e intercâmbio entre os 

produtores e realizadores de cinema e vídeos nos Territórios da Bahia; 

Instalar uma estrutura de apoio técnico e operacional para a produção de cinema e 

vídeo demandada dentro da pauta de desenvolvimento territorial; 

Contribuir para a formação de público e promover a fruição (acesso à produção 

cultural) no Território; 

Contribuir para o surgimento de novas oportunidades de geração de emprego e renda, 

sobretudo, para a juventude, a partir do fortalecimento das cadeias produtivas da 

cultura e da comunicação no Território. 

 

A aula inaugural do projeto aconteceu em maio de 2009 com a participação de Póla 

Ribeiro, cineclubista, à época diretor do IRDEB (Instituto de Radiodifusão da Bahia), de 

Sofia Federico, diretora da DIMAS (Diretoria de Audiovisual da Secretaria de Cultura da 

Bahia), de Sophia Rocha, coordenadora dos Pontos de Cultura da Bahia (Secult/Ba), da 

deputada estadual Neusa Cadore, além de jovens inscritos no projeto e lideranças da 

comunidade – momento de enorme significado para os participantes, tendo em vista as 

expectativas geradas com a chegada do projeto e as possibilidades criativas. 
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Figura 10 - Lançamento do Ponto de Cultura Pensar Filmes 

 
Fonte: Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

A previsão inicial era abranger 40 participantes, entre jovens e adultos de 14 

municípios da Bacia do Jacuípe, mas com o sucesso alcançado a demanda por vagas 

aumentou e novas turmas foram abertas. Entre 2009 a 2011, foram capacitados 45 jovens. Em 

maio de 2012, foi iniciada a segunda turma com mais de 50 alunos, incluindo participantes de 

outras regiões. Em 2013, outra turma foi composta com 45 pessoas de seis territórios de 

identidade, mas apenas 27 concluíram a formação que finalizou em maio de 2014. A evasão 

foi motivada por fatores financeiros e de logística, como explica um dos cursistas da primeira 

turma, Ricardo Sena. 

Oriundo do distrito Bravo, município de Serra Preta, e hoje estudante de Cinema e 

Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Ricardo Sena começou 

a se interessar pela sétima arte durante as aulas do ensino médio em que participou de oficina 

temática. Filho de pedreiro e feirante, ele viu no curso Pensar Filmes uma oportunidade de 

desenvolver seu talento e conhecer pessoas com mesmos interesses, mas foi impedido de 

concluir a formação. No seu caso, os principais empecilhos foram as despesas financeiras e a 

dificuldade de acesso à Pintadas, que à época não dispunha de nenhuma ligação asfaltada e 

não possuía linha regular de transporte, o que o fazia depender de caronas. E em relação ao 

curso, mesmo sendo as aulas gratuitas, havia gastos com alimentação, hospedagem e 

deslocamento a cada quinzena que pesava no orçamento do aluno.  
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Ao ingressar na UFRB, em 2013, Ricardo Sena conta que teve facilidade nas 

disciplinas porque já havia familiaridade e vivenciado experiências com o universo 

audiovisual. Além do conteúdo teórico, constaram no programa do Pensar Filmes oficinas de 

Roteiro, Direção, Captação de Som, Cenografia, Edição, Produção Executiva, Fotografia, 

Produção, Direção de Arte, História do Cinema, Direção de Documentário e Direção de 

Elenco, distribuídas em 600 horas de curso.  

Após a participação no Pensar Filmes, Ricardo Sena teve uma história selecionada no 

projeto Revelando os Brasis, participou de uma formação no Rio de Janeiro e voltou para a 

sua comunidade para produzir um documentário sobre o Boi Roubado, uma importante 

tradição na Bacia do Jacuípe, que foi exibido no Canal Futura e também foi premiado no 

Festival de Cinema Baiano, oportunidade que lhe rendeu sucessivos trabalhos na área. 

 

O Pensar Filmes contribuiu na mudança do olhar (sobre a região). As aulas 

eram muito importantes e ajudaram a pensar o filme, sobre o que ele vai 

falar, o que vai ser retratado. Porque antes eu estava muito focado em apenas 

contar a história por entretenimento. Depois eu passei a perceber que o 

cinema é uma forma de expressar opinião sobre determinado assunto, 

mostrar um sentimento sobre algumas coisas. 

 

Segundo dados do Rheluz, no ano 2010, somadas as produções do Núcleo de 

Comunicação e do Curso de Produção Audiovisual foram contabilizadas mais de 44 

reportagens em cinco Territórios de Identidade e mais de 140 entrevistas (Pensar Filmes 

Retrospectiva 2010). Em 2012 mais de 40% do conteúdo produzido já havia sido veiculado na 

TVE e centenas de matérias em áudio e textos ficaram disponibilizados no portal 

www.pensarfilmes.com, bem como em outras plataformas digitais. Esse suporte digital, que 

era um importante aliado da informação, ficou no ar até 2014, mas infelizmente o grupo não 

conseguiu manter o portal em funcionamento, o que acabou sendo um prejuízo porque era um 

meio acessível para que os interessados pudessem ter acesso ao material produzido, 

principalmente sobre o Território da Bacia do Jacuípe.  

Este projeto além de representar uma experiência concreta, com resultados 

significativos na vida de muitos jovens, ajudou a potencializar a articulação dentro da 

dinâmica de desenvolvimento sustentável e integrado do território, divulgando suas 

potencialidades e ampliando a capacidade de informação e comunicação interna e externa. O 

Projeto Pensar Filmes teve um papel importante de intervenção e mobilização social, política, 

cultura e econômica de todos os segmentos sociais dentro do Território, do qual se destaca a 
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juventude que foi beneficiada diretamente pelas potencialidades das linguagens da 

comunicação digital. Com a capacitação, os jovens participantes do projeto estão sendo 

inseridos no crescente mercado de comunicação digital e produção audiovisual. Além disso, o 

Pensar Filmes tem promovido um diálogo aberto pela promoção da diversidade e da cidadania 

de direitos, discutindo valores, identidades, gerações e suas referências, contribuindo na 

formulação de questões e conhecimentos importantes para o avanço das políticas territoriais. 

Ainda que seu período de formação tenha sido pequeno, o Pensar Filmes fomentou 

uma rede de jovens criadores dentro do Território, envolvendo pessoas interessadas em 

desenvolver conteúdos sobre a cultura regional. Através das suas diversas ações, possibilitou 

a produção de matérias jornalísticas, curtas-metragens e conteúdos que exploraram as 

potencialidades da região, ressaltando aspectos da cultura, da economia e as particularidades 

do Território, como o Samba de Roda, os festejos juninos, o esporte, o artesanato, as 

iniciativas de geração de emprego e renda. Dentre os legados desse processo ficaram as 

coberturas em vídeo dos festejos juninos dos municípios da Bacia do Jacuípe em 2010 e 2011.  

Ainda no que concerne à difusão, o projeto contribuiu na circulação da produção 

audiovisual através de parceria com o projeto Cinema no Campo (2009) e Cine Mais Pintadas 

(projetos vencedores de editais da Secult por produtores jovens de Pintadas). Além disso, 

contou com apoio de espaços de exibição existentes no Território, para veiculação dos vídeos 

produzidos a fim de possibilitar seu acesso ao maior número de pessoas.  

O Pensar Filmes fomentou ainda a produção de vídeos de ficção e documentários 

etnográficos, materiais importantes para o desenvolvimento e preservação do patrimônio 

cultural da Bacia do Jacuípe (ver tabela em apêndice). Das produções realizadas em Pintadas, 

podemos destacar o filme “Virou o Jogo”, de Marcelo Vila Nova; o curta de ficção “Pré-

Tensão”, com direção de Rubens França; o documentário “Samba Território”, com co-direção 

de Vandelson Gonçalves e Paulo Marcos; o filme “A Capina do Monte”, de Vandelson 

Gonçalves; e o curta de ficção “Desvelo”, com direção de Clarissa Rebouças, que 

movimentou a cidade em dezembro de 2011, e a “A Tarefada”, de Vandelson Gonçalves, 

lançado em 2012. O desenvolvimento do cinema em Pintadas despertou interesse de diversos 

professores que passaram pelo curso de audiovisual do Pensar Filmes ou que através dele 

conheceram Pintadas. 
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O filme Virou o Jogo, por exemplo, reprisado diversas vezes na tevê aberta e 

fechada, foi considerado um dos melhores filmes para debater feminismo (segundo o site 

UOL).  

 

Figura 11 - Flyer de divulgação da terceira turma do Curso de Produção Audiovisual do 

Pensar Filmes 

 
Fonte:Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

Um momento importante do curso foi a participação da cineasta Ceci Alves, no 

evento de abertura da 3ª turma, no dia 31 de agosto de 2013.  A cineasta apresentou seu curta-

metragem “Doido Lelé”, em seguida dialogou com os novos e ex-alunos sobre a sua 

experiência com essa linguagem e como ela pode ser utilizada para expressar e apresentar as 

riquezas, diversidades e realidades do sertão baiano. Nesta noite, ainda foram exibidas 

produções realizadas pela segunda turma do Pensar Filmes, como trabalho de conclusão do 
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curso e entregue os certificados de conclusão, além do videoclipe “Labuta Nordestina”, 

produzido pelos alunos da primeira turma, Jorge Henrique e Leandro Mendes. 

Para Tony Teófilo, dentre os impactos que as ações culturais desenvolvidas pelo 

Rheluz conseguiram criar, uma delas foi a influência no entorno da região, que se 

materializou na circulação de espetáculos nas cidades vizinhas, a participação em oficinas e 

outros projetos de teatro e eventos, criando uma espécie de rede colaborativa de cultura. Ele 

também se refere ao Pensar Filmes como um programa que ajudou a projetar Pintadas e dar 

visibilidade/fortalecer ao movimento que já acontecia no município, por meio da Rede 

Pintadas.  

 

Se a gente olhar o Pensar Filmes, atualmente, as pessoas que saíram desse 

projeto trabalham profissionalmente com audiovisual, né? Tem blogueiros, 

tem pessoas que fazem cobertura, inclusive até pra TVE, pro IRDEB. 

Quando na época tinha constituído o núcleo Pensar Filmes, o Rheluz 

conseguia fazer produção de matérias tanto pra colocar num portal próprio 

que tinha, mas também no momento que esses conteúdos eram produzidos, 

totalmente lá, eles começaram a ser vinculados na TV pública. Acho que é 

de uma dimensão também de visibilidade muito forte. É a partir daí também 

que a Bahia passa a ver Pintadas também por esse viés cultural, e Pintadas já 

tem um referencial de movimento social muito forte, muito grande que não 

exclui o movimento cultural. Mas eu penso que ações desenvolvidas ali no 

entorno do Rheluz é que possibilitaram essa visibilidade, inclusive pra se 

tornar assunto de trabalhos, para atenção de outros municípios que também 

foram conhecer a experiência de Pintadas e da experiência dos movimentos 

ligados à Rede Pintadas. E dentro desse escopo, da experiência de Pintadas, 

o Rheluz tá sempre ali dentro da agenda. Grupos que vão a Pintadas, 

dificilmente vão lá conhecer a história local, sem passar ali pelo Rheluz. 

Então acho isso, também um ponto alto. 

 

As ações desenvolvidas pelo Pensar Filmes também contribuíram para uma nova 

perspectiva de vida para os participantes e para a construção de um novo olhar sobre a sua 

história, sua cultura, sua região. Com a primeira turma, o Pensar Filmes teve possibilidade de 

propor uma importante reflexão sobre a estética e a identidade territorial, valorizando 

principalmente a cultura sertaneja. Para isso desenvolveu minicurso sobre a representação 

nordestina no qual discutiu, por exemplo, a estética da fome, proposta por Glauber Rocha, e 

levantou reflexões acerca dos estereótipos difundidos sobre a região.  

 

O Projeto Pensar Filmes tem sido uma ferramenta de intervenção e 

mobilização social, política, cultura e econômica de todos os segmentos 

sociais dentro do território, mas a juventude tem sido a grande beneficiada 

direta pelas potencialidades das linguagens da comunicação digital. Com a 
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capacitação, os jovens participantes do projeto estão sendo inseridos no 

crescente mercado de comunicação digital e produção audiovisual. Além 

disso, o Pensar Filmes tem promovido um diálogo aberto pela promoção da 

diversidade e da cidadania de direitos, discutindo valores, identidades, 

gerações e suas referências, contribuindo na formulação de questões e 

conhecimentos importantes para o avanço das políticas territoriais 

(RELATÓRIO DO PROJETO). 

 

O jovem Leandro da Silva Mendes é um exemplo dos jovens que foram capacitados 

pelos projetos da Companhia de Artes Cênicas Rheluz. Além de ter fortalecido o amor pela 

arte e pela cultura, hoje ele consegue aproveitar os conhecimentos aprendidos nas diversas 

atividades para ampliar a sua renda. A história dele começa ainda na escola de música do 

projeto Renascer, onde aprendeu a tocar percussão. Em 2001, foi convidado para fazer uma 

participação numa peça de teatro que a Companhia de Artes Cênicas ia apresentar na Romaria 

de Canudos.  

 

Sempre admirava o Rheluz de longe, como espectador. Sempre 

acompanhava as atividades, mas não tinha contato. A partir de um convite eu 

comecei a fazer parte da entidade. Participei de vários projetos, do Ponto de 

Cultura Pintadas Cultura Viva fui monitor do Núcleo de Música Percussiva, 

depois veio o Pensar Filmes, o Núcleo de Comunicação Digital, fui 

cinegrafista e editor, estou até hoje. Como participante sempre achei bonito, 

tive interesse e tinha vontade de me aproximar, mas não tinha oportunidade. 

E foi muito importante pra mim porque foi a primeira oportunidade que eu 

tive foi com artes e era o que eu gostava de fazer. Também foi através disso 

que tive minha primeira atividade remunerada em Pintadas. 

 

Atualmente, Leandro desenvolve trabalhos como freelancer de filmagem e edição de 

vídeos, já tendo atuado também na parte de produção de vídeos como Virou o Jogo62 e 

Desvelo, feitos por professores do curso. Ele também realiza alguns trabalhos no âmbito 

musical. Em relação ao projeto, Leandro tem orgulho de ter contribuído para a formação de 

diversos alunos que passaram pelas suas mãos e que hoje estão atuando no meio musical. “O 

curso foi muito bom. Aprendi muita coisa. Hoje eu consigo ter uma renda extra, além de ser 

funcionário público, que não dá pra viver na região só com isso também”. 

As oportunidades que ele teve na vida pessoal, o jovem também credencia a sua 

inserção no Rheluz: 

 

                                                 
62 Esse filme foi vencedor do edital DOCs Territórios. A ideia era fazer um documentário sobre o movimento 

social de Pintadas, mas como o diretor percebeu que o movimento das mulheres era mais forte e tinha potencial 

para desenvolver um documentário mais interessante. 
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Se eu não tivesse tido contato com esse movimento, acho que hoje eu estaria 

em São Paulo, trabalhando no trecho, como a maioria dos jovens da minha 

idade. Eu nunca saí de Pintadas. Tenho 29 anos, casei, tenho um filho de seis 

anos, nunca saí de Pintadas. Eu sou feliz aqui. Não tenho o poder aquisitivo 

financeiro alto, mas vivo tranquilo e tudo que eu consegui foi aqui, dentro 

desse movimento. Nunca precisei sair, se precisasse ia sair com certeza, mas 

nunca sai porque não teve precisão. Nunca tive tanta ambição. As pessoas 

querem ter carro, casa. Eu vivo bem, tranquilo, me considero uma pessoa 

feliz. A primeira oportunidade que eu tive foi no Rheluz e isso mudou a 

minha vida. Eu não sei o que eu estaria fazendo hoje se não fosse esse 

movimento, contribuiu para mim como ser humano e como profissional 

também.   

 

A partir desse trabalho, jovens como Marta Mendes Rios fizeram sua escolha 

profissional. A produtora cultural acredita que essa experimentação que ela teve oportunidade 

de participar nas oficinas de teatro, de fotografia e no Pensar Filmes foram fatores que 

influenciaram sua decisão de seguir carreira no campo da produção cultural. Até mesmo antes 

de descobrir que havia um campo de estudos que se dedicava inteiramente a isso.  

 

Quando eu fiz a Semana de Cultura de 2008, eu estava no terceiro ano do 

ensino médio, já era hora de pensar na faculdade. Achava legal, fiquei na 

parte de comunicação do Rheluz, apesar de acabar fazendo produção de 

tudo, na hora que surge um problema a gente vai lá e ajuda a resolver, eu 

falei que ia fazer comunicação. Então vi que na UFBA que era onde eu ia 

fazer o vestibular tinha Jornalismo e Produção Cultural. Eu nem sabia o que 

era Produção Cultural, que de fato era o que eu fazia, no Rheluz, mas eu não 

sabia que podia ser uma profissão. Quando li a ementa do curso, eu falei: 

oxente, a gente faz isso no Rheluz! Eu fui me dar conta que aquilo não só 

podia ser uma profissão, como tinha uma graduação inteira relacionada a 

isso, relacionada ao que o Rheluz fazia e eu nem sabia. Tentei uma vez, 

tentei duas e na terceira vez, eu passei no vestibular. 

 

Ainda que não existam informações sistematizadas, assim como ela, outros jovens 

que passaram pelas experiências no campo da cultura ampliaram as perspectivas de vida, 

alçaram outros voos, através do ingresso em universidades63 ou mesmo pelo envolvimento em 

outras ações no campo cultural ou social, ou nas próprias escolas. Ao identificarmos algumas 

histórias de superação, pudemos perceber como projetos dessa dimensão constroem 

significados e sentidos, para além de ampliar as relações de sociabilidade. 

                                                 
63 Só para citar alguns exemplos apenas no campo cultural temos jovens com Lana Kelly, de Pintadas, também 

egressa do Núcleo de Comunicação Digital Pensar Filmes que se formou em Comunicação e Produção Cultural 

na UFBA; Aragonez Fernandes e Geilane de Oliveira, de Morro do Chapéu e São José, respectivamente, 

egressos do curso de Audiovisual Pensar Filmes, que cursam faculdade de Cinema e Audiovisual na UFRB. 

Geilane, inclusive, foi ganhadora do Revelando os Brasis e está dirigindo um filme sobre a Escola Família 

Agrícola de Quixabeira, onde também estudou.  
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Você tem que ouvir. Não pode interromper o que o outro está falando. Não 

pode dar risada se o outro não fez o trabalho certo, se a pessoa está passando 

por dificuldades e está com problemas. Você tem que saber respeitar o 

momento daquela pessoa. Então, o professor ensinava tudo isso a gente no 

Grupo de Teatro. E a gente não só conversava durante as aulas, na rua 

também, o grupo se reunia continuavam as conversas. Isso foi 

importantíssimo pra minha formação pessoal.  

 

No depoimento acima, ela também relata situações que marcaram a sua passagem, 

como a de tantos jovens por aquele espaço, e que contribuíram para uma formação mais rica e 

cidadã. 

 

4.3.1 Festival Nacional Pensar Filmes 

 

A partir dos desdobramentos do Ponto de Cultura Pensar Filmes, a Companhia de 

Artes Cênicas realizou, tendo Vandelson Goncalves como idealizador, o I Fesival Nacional de 

Curtas Pensar Filmes. O evento ocorreu entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2014, em 

Pintadas e recebeu mais de 100 inscrições de vídeos de todo o país. A proposta foi promover 

um espaço de encontro da produção audiovisual e independente, em especial os conteúdos dos 

Pontos de Cultura de todo o Brasil, contribuindo com a divulgação e o fortalecimento das 

identidades e das culturas que emergem dos sertões às periferias das grandes cidades. A 

atividade de lançamento ocorreu na sala Walter da Silveira, em Salvador, no dia 17 de julho 

deste mesmo ano, onde foi realizada uma Mostra de Filmes de pequenos filmes produzidos 

nos últimos três anos por jovens do Território da Bacia do Jacuípe e região, alunos do Curso 

de Produção Audiovisual do Ponto de Cultura Pensar Filmes.   

O Festival foi composto por quatro mostras competitivas, com destaque para a sessão 

voltada especificamente para a disputa dos filmes produzidos pelos Pontos de Cultura de todo 

o país e para a Mostra Todo Mundo Filma Tudo, destinado apenas à plataforma online e com 

votação pela internet. As atividades envolveram exibições em escolas e em praças públicas, 

além de uma gama de atividades de formação, como rodas de conversa, oficinas, debates, 

performances teatrais e musicais. O evento teve o apoio na organização da Cacauê Produções 

e reuniu profissionais, amadores, agentes de desenvolvimento e artistas de diferentes 

localidades socializando experiências e saberes que encontram vínculo na cultura. 
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Em relação ao Ponto de Cultura Pensar Filmes, pontuamos aqui algumas das 

principais contribuições geradas a partir desse trabalho: 

 

Quadro 07 – Pensar Filmes 

Dimensões Contribuições 

Social Fomento à cultura audiovisual no Território e capacitação de uma rede 

de pessoas neste segmento, possibilitando o acesso destas a tecnologias 

que antes estavam mais distantes. 

Econômico Inserção de jovens cursistas no mercado de trabalho no campo cultural e 

estímulo a participantes do curso para continuarem suas carreiras 

acadêmicas em profissões relacionadas à área.  

Político Produção de uma série de conteúdos que fortaleceram a autoestima da 

comunidade, bem como colocaram os jovens no papel de criadores e 

protagonistas de suas narrativas. 

Cultural Promoção e divulgação da riqueza e diversidade cultural do Território 

para além das suas fronteiras; Divulgação do modo de vida, dos aspectos 

das manifestações populares. 

Ambiental Difusão das iniciativas e projetos ligados à preservação ambiental e 

promoção da consciência em relação ao tema, principalmente do 

semiárido. 

 

 

4.4 Arte Educação pela Bacia do Jacuípe: cultura e ludicidade no contexto escolar 

 

Desde a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 5692/71), que tornou obrigatório o ensino da 

Educação Artística na educação básica, à elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), em 1996, até os dias atuais, o ensino das artes no Brasil vem passando por inúmeras 

mudanças de concepção ao longo dos anos. De um viés tecnicista, que tinha como finalidade 

o “fazer artístico” como uma mera reprodução das técnicas, caminhou-se para uma nova 

concepção baseada na valorização da liberdade de criação e expressão individual, na arte 

como produção de conhecimento ao alcance de todos. O projeto Arte-Educação Pela Bacia 

do Jacuípe foi elaborado dentro deste horizonte mais amplo, na perspectiva de proporcionar 

aos docentes de artes da região uma formação contextualizada, voltada para a valorização das 



182 

 

 

 

potencialidades locais.  Conforme consta nos documentos, os objetivos do projeto eram os 

seguintes: 

 

Desenvolver formação em Arte-Educação contextualizada com professores e 

coordenadores da rede pública de ensino;  

Fortalecer e qualificar a Política de Arte-Educação nos municípios do Território da 

Bacia do Jacuípe; 

Proporcionar a pluralidade cultural, valorizando assim o exercício da diversidade; 

Fomentar discussões sobre alternativas pedagógicas para dinamismo do espaço escola; 

Intensificar dento das escolas a prática das linguagens artísticas e da compreensão 

teórico-metodológica do poder transformador da arte educação, sobretudo na 

promoção das relações humanas; 

Consolidar a Arte e a Cultura local como instrumento fomentador do desenvolvimento 

sustentável e de transformação social; 

Fortalecer a iniciativa pedagógica dos municípios do território da Bacia do Jacuípe, 

através de Redes que fomentam o debate e implementação da disciplina Arte-

Educação em todo o processo de ensino. 

 

O projeto se constituiu numa ação pioneira de formação de arte-educadores e 

coordenadores da rede pública de ensino de 10 municípios do Território da Bacia do Jacuípe: 

Pintadas, Capela do Alto Alegre, Pé de Serra, Nova Fátima, Gavião, São José do Jacuípe, 

Várzea do Poço, Mairi, Baixa Grande e Quixabeira. Não houve adesão de todas as prefeituras.  

Tendo como referência o Arte Faz Cidadania, projeto realizado com as escolas do 

município de Pintadas, o Arte Pela Educação na Bacia do Jacuípe foi fruto de um processo 

discutido e construído no âmbito do GT de Cultura do Território e definido como uma das 

prioridades elencadas no Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável (PTDS). À época, 

os integrantes do GT de Cultura sinalizavam para a ausência de atividades de arte e cultura 

nas escolas que pudessem conectar os saberes da comunidade e suas diversas expressões 

como modo de fortalecer a identidade sociocultural. Além disso, as poucas experiências 

desenvolvidas neste sentido, não contavam com professores com formação na área e ainda 

encontravam enormes barreiras para se firmar dentro da política educacional.  
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O Arte Educação foi realizado entre 2009 e 2012 com a participação direta de 45 

professores e 2.400 indiretamente, considerando as atividades de replicação para outros 

docentes ao longo do curso e os projetos implementados em cada uma das cidades 

participantes como efeito multiplicador da aprendizagem. Esse programa de formação tinha 

como finalidade a valorização da arte e da cultura e o seu reconhecimento como um grande 

potencial pedagógico para o fortalecimento e dinamização do processo de ensino e 

aprendizagem em cada município do território. A iniciativa foi viabilizada pelo Edital 

“Territórios Culturais”, da Secretaria da Cultura da Bahia, através do Fundo de Cultura. Sobre 

o objetivo desse projeto, Rubens França, coordenador à época discorre que: 

 

O Arte-Educação surgiu da necessidade da gente entender que a cultura 

precisava ser incorporada no currículo escolar como atividade formativa 

curricular, porque se você perguntar a qualquer pessoa vai dizer que cultura 

é importante na formação porque é um divertimento saudável e não é só isso, 

é importante pra formação intelectual, pra formação de visão de mundo, de 

você entender que a coisa não é do tamanho do quadradinho que a gente 

vive, mas que tem uma contribuição bem maior. 

 

A primeira etapa do projeto contemplou a formação teórica sobre legislação e ensino 

das artes no Brasil, Cultura Infantil, Linguagens Artísticas (Dança, Artes Visuais, Circo, 

Música, Artes Circenses) e Cultura e Identidade. Essas atividades foram realizadas por 

consultores especializados na área que participaram do planejamento, desenvolvimento e 

execução do programa. A fala de um dos cursistas captados ao final deste ciclo demonstra 

entusiasmo com o curso: “Esse projeto trouxe para nós educadores uma nova forma de ver a 

educação. Uma educação sólida feita através da arte” (Elias Márcio Carneiro da Silva, de Pé 

de Serra). 

Já a segunda etapa do projeto ocorreu em julho de 2010 e naquela ocasião ficou 

decidido que, durante dois dias, cada uma das 11 cidades participantes receberia uma 

Caravana de Mobilização, atividade de sensibilização programada da seguinte forma: abertura 

para apresentação da proposta do projeto para a comunidade; apresentação do espetáculo de 

rua envolvendo todos os professores em formação, montado na primeira etapa; um passeio 

pela cidade onde seria ressaltada sua história e cultura. No dia posterior, seria realizada uma 

oficina previamente preparada por cada grupo de arte-educadores voltada para professores e 

agentes culturais e sociais da cidade. Ao todo foram realizadas 10 oficinas, tendo em vista que 

a cidade de Ipirá não realizou o evento alegando problemas internos. Ainda nesta fase, cada 
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cidade também indicou o nome de uma Escola Piloto para o desenvolvimento do projeto 

experimental de arte-educação onde seria encerrado com um Festival de Arte. A cidade-sede 

das atividades ficou responsável por garantir a hospedagem e alimentação da equipe e a 

contrapartida das cidades visitantes foi viabilizar o transporte para seus arte-educadores em 

formação. 

O projeto se constituiu como uma proposta para incentivar o debate e fortalecer a 

percepção e ensino de Arte-Educação na rede pública, propagar a arte como instrumento 

pedagógico e promover políticas educacionais para valorizar a cultura popular. Neste 

propósito, as atividades intensificaram a oferta de diversas ações artísticas e introdução de 

uma nova abordagem metodológica para uma aprendizagem prazerosa, ajudando toda a 

comunidade escolar a entender o poder transformador da arte. Além de favorecer a inclusão 

social, a proposta promoveu o reconhecimento dos docentes com a sua identidade e a 

transformação de sujeitos autônomos, protagonistas da sua história.  

Além da formação teórico-prática, o Arte Educação Pela Bacia do Jacuípe teve o 

papel de suscitar entre os arte-educadores o desejo de uma nova política dentro do contexto 

educacional. Isso aconteceu por meio das discussões travadas durante a execução do projeto. 

Podemos citar a luta para garantir que os professores em formação pudessem atuar nos seus 

respectivos municípios com a disciplina Arte e a ampliação da carga horária desta disciplina 

para no mínimo duas aulas por semana. A possível substituição da nomenclatura Educação 

Artística por Arte em todos os documentos e instrumentos pedagógicos da escola. A 

estruturação das escolas visando adequar as unidades com recursos, equipamentos e espaços 

para o desenvolvimento das atividades correlacionadas. Além disso, o fomento à articulação 

das escolas com as organizações e projetos já em curso nas cidades, a exemplo do Mais 

Cultura e dos projetos de cultura financiados pelos órgãos estatais, a exemplo da Secult (BA) 

e outros executados pela sociedade civil. Além destas questões, os participantes também 

levantaram a ideia de criação da Rede de Arte-educadores da Bacia do Jacuípe e a 

implementação de Licenciatura em Artes, através de parceria com as universidades públicas 

do estado ou União. 

A professora de Várzea do Poço, Cíntia Alves, é participante assídua das atividades 

desenvolvidas pelo Rheluz e se mostra uma apaixonada pela arte e cultura, herança do pai 

sambador. Além de ter concluído a formação do curso Pensar Filmes, integra o GT de Cultura 

da Bacia do Jacuípe e também fez parte da turma do projeto Arte Educação. As dificuldades 
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que passou para conseguir o transporte com a prefeitura, nem sempre possível, não foi 

empecilho para a docente desanimar. “A arte nos dá o poder de transformação esse projeto ele 

ajudou a transformar a minha vida”, relata a professora. Na opinião dela, o curso provocou 

um outro olhar para a disciplina de artes no município e nas outras escolas da região, 

promovendo uma outra forma de educação para crianças, adolescentes e jovens. 

 

Figura 12 - Festival Arte Educação no Território Bacia do Jacuípe 

 
Fonte: Companhia de Artes Cênicas Rheluz 

 

Cláudia Vasconcelos, uma das professoras formadoras, define que o Arte Educação 

foi um projeto empoderador para os docentes, sobretudo, pelo diálogo que possibilitou aos 

profissionais ter com o poder público e mostrar a importância e o papel da arte para a cidade. 

Além disso, ela afirma ter sentido a transformação no próprio professor participante, 

“mudança no cabelo, nas roupas, nos acessórios que as pessoas usavam, no comportamento, 

elas. De fato, também iam se transformando esteticamente”.  

A terceira etapa do projeto foi realizada nos dias 12 e 13 de agosto de 2011, em 

Baixa Grande com uma atividade de formação Arte-Educação e Transversalidade. Esta 

formação envolveu 100 participantes das 10 cidades envolvidas. A segunda formação foi 

realizada no mês de setembro deste mesmo ano, nos dias 23 e 24 de setembro, e contou com 

palestras sobre Educação Contextualizada, Gênero e Diversidade Sexual e outra sobre 

Diversidade Étnica no primeiro dia. O segundo dia iniciou com uma intervenção artística dos 

próprios arte-educadores, seguida da realização de sete oficinas em diversas áreas e 

socialização das ações que seriam desenvolvidos por cada grupo nos seus respectivos 
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municípios e escolas-pilotos. Logo após este período, aconteceram os Festivais Artes nas 

Escolas, no período de 14 a 30 de novembro de 2001, que foram precedidos de ações nas 

escolas-piloto de cada município. O Festival tinha uma proposta metodológica comum a todas 

as cidades, exceto em algum ou outro aspecto que contava com apresentações de mestres da 

cultura popular, artistas locais e da comunidade escolar através das várias linguagens (música, 

teatro, circo, literatura, dança, artes visuais), baile à fantasia, estandes de trabalhos de arte 

para a visitação da comunidade, informação, dentre outras ações.  

O encontro de encerramento do projeto ocorreu entre 12 e 14 de dezembro de 2012, 

em Pintadas. Esta atividade foi voltada à sensibilização dos arte-educadores para realização de 

atividades de arte-educação nos seus respectivos municípios, no intuito de dar continuidade a 

mobilização dos gestores para implementação dos planos elaborados como atividade proposta 

pelo projeto. Também houve a apresentação e debate sobre um kit de material produzido sob a 

coordenação do professor Reginaldo Carvalho, que também coordenou toda a formação do 

Arte-Educação. O material apresentado continha um Manual de Sugestões Para o Ensino do 

Componente Curricular de Artes e seis módulos de apoio para professores. O Manual 

apresenta sugestões para arte-educadores, artistas ou interessados em desenvolver formação 

em artes e disponibiliza um passo a passo das atividades propostas na Revista. Rubens França 

reconhece que apesar de não ter sido implementado na íntegra, o projeto deixou frutos. “As 

cartilhas para o ensino das linguagens artísticas são documentos ricos, que várias das cidades 

tentaram seguir, algumas não conseguiram anexar ao seu currículo escolar, mas os professores 

continuam executando a metodologia”. 

Os resultados do projeto, além deste material didático produzido e impresso, constam 

também de um documentário realizado ao longo do projeto com depoimentos dos professores 

arte-educadores, mostra o processo de articulação e sensibilização dos municípios envolvidos. 

Sobre os desafios, Rubens França analisa que um deles foi a transição de governos no 

decorrer do projeto tendo impacto nos resultados pretendidos, já que o apoio a esse tipo de 

ação dependia muito da compreensão dos gestores e da política local de educação. No 

entanto, ele ressalta o mérito da experiência em termos de aprendizado e construção de novos 

referenciais para o trabalho com a cultura no meio educacional. 

Na avaliação de quem acompanhou de perto o projeto, apesar de não ter terminado 

integralmente com o número de participantes iniciais, para os que chegaram até o final da 

formação houve resultado satisfatório: 
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Eu tenho certeza que não são professores que passam batido na aula de arte. 

Acho que eles tiveram uma formação bastante consistente com muitas horas, 

praticamente uma especialização. O que eu queria pontuar que na formação 

foi importante, é que não foi uma formação conceitual como a gente tem nas 

especializações, foi uma formação do fazer e do pensar. Então, assim, o 

professor sobe na perna de pau, ela não é a mesma, ela vê mundo de outra 

perspectiva (Cláudia Vasconcelos)  

 

Na visão de Cláudia Vasconcelos, o projeto também contribuiu para aproximar e 

tecer novos vínculos entre professores-formadores e estudantes. Discorre: 

 

Para os alunos que viam os seus professores nesse lugar do brincante, do que 

sobe na corda, do que cai da perna de pau, do que brinca de rumbeira etc., 

isso é transformador. Eu não tenho a menor dúvida, porque uma coisa que a 

arte faz é des-hierarquizar os lugares. Por mais que o professor tenha um 

lugar de saber, e ele tem, e isso precisa ser garantido, mas no momento que 

ele brinca com o aluno, ele tá convidando o aluno a entrar no mundo ali que 

é da fantasia, que é deles dois.  

 

Assim como outros projetos desenvolvidos pelo Rheluz, esse também sofreu com o 

atraso no pagamento das parcelas. A descontinuidade neste processo de formação ocasionou 

instabilidade e evasão de alguns participantes, além de prejudicar o andamento regular das 

atividades. O projeto estava previsto para durar de agosto de 2009 até junho de 2010, mas só 

foi concluído em dezembro de 2012. Na ocasião do encerramento foi entregue aos professores 

participantes um documento com orientações para o ensino da arte-educação na Bacia do 

Jacuípe, material que foi elaborado pelo educador do projeto, o pedagogo Reginaldo Carvalho 

com a participação de oito consultores de várias vertentes artísticas. O conteúdo foi dividido 

da seguinte forma: 

 

Quadro 08 – Componentes Curriculares 

Série Conteúdo 

6º ano Artes Visuais e Formas Animadas 

7º ano Artes Visuais II e Dança 

8º ano Música e Circo 

9º ano Teatro e Literatura 

Fonte: Relatório do Projeto Arte Pela Educação na Bacia do Jacuípe 
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A professora Cláudia Vasconcelos considera o projeto como uma ação pioneira de 

formação em artes no interior, pois a maioria das formações nesse nível se concentra nos 

grandes centros urbanos, o que poderia servir de referência para outros territórios da Bahia. 

No entanto, ela aponta algumas falhas do projeto, a exemplo da falta tempo que houve para a 

elaboração dos módulos das linguagens artísticas e também para trabalhar a metodologia de 

aplicação do material pelos professores; a pouca capacidade que o projeto teve de interferir, 

de fato, na política de ensino das artes nas escolas, fator que também se deve pelo tempo e 

trâmites próprios da execução; e outro ponto foi a fragilidade na gestão democrática do 

projeto. Na opinião dela, poderiam ter sido construídos mecanismos de participação direta da 

comunidade e formas mais transparentes de prestação de contas dos recursos.  

Dentre os problemas enfrentados pela equipe na execução do programa foram a 

participação efetiva dos professores, já que foram seis módulos de trinta horas cada, cujas 

aulas eram ministradas às quintas, sextas e sábados em período letivo; a dificuldade da 

chegada dos cursistas por conta das condições de conservação das estradas de ligação entre as 

cidades; a sensibilização das gestões educacionais e outros setores da educação que nem 

sempre compreendiam bem a ausência; a sistematização dos diversos conteúdos e de 

linguagens experimentadas e desenvolvidas na formação e a construção do roteiro 

metodológico de base para a intervenção artística/pedagógica nos escolas escolhidas em cada 

cidade para a ação piloto do projeto.  

De modo geral, o Projeto Arte-Educação da Bacia do Jacuípe trouxe como 

contribuições os seguintes apontamentos que seguem sob análise dos seus documentos e das 

entrevistas realizadas com participantes da ação: 

 

Quadro 09 

Dimensões Contribuições 

Social Articulação e formação de um coletivo de professores arte-educadores na 

Bacia do Jacuípe; Discussão de produtos artísticos de grupos e agentes 

culturais da cidade; Reconhecimento de artistas da terra e das 

potencialidades locais. 
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Político Reflexão sobre o ensino teórico-prático da arte-educação, contribuindo para 

uma nova postura para o ensino da arte na região; Compreensão do processo 

histórico do ensino de Artes no Brasil e análise crítica da situação do Ensino 

de Artes na educação formal brasileira; Discussão dos aspectos teóricos e 

metodológicos do Ensino de Artes e as suas implicações na formação dos 

estudantes; Provocação de debate sobre o componente Arte no currículo 

escolar que reconheça e se articule com os saberes locais e a experiências 

criativas. 

Econômico  Não se aplica de forma direta a este projeto. 

Cultural Experimentação de processos criativos nas diversas linguagens artísticas para 

desenvolvimento nas escolas; Troca de conhecimentos sobre projetos de 

artes na educação formal e não formal baiana. 

Ambiental Ampliação da visão dos docentes para trabalhar os temas do meio ambiente 

de forma lúdica e contextualizada. 

 

 

Conforme descrevemos até aqui, estas foram quatro experiências selecionadas no 

conjunto das ações desenvolvidas pela Companhia de Artes Cênicas Rheluz, no município de 

Pintadas, mas com abrangência também no Território da Bacia do Jacuípe. Cada uma com 

suas especificidades, todas foram igualmente importantes abrangendo públicos diversos e 

agregando uma série de pessoas em torno da cultura. 
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Considerações finais  

 

Nos anos mais recentes do Brasil, vimos emergir uma série de iniciativas no campo 

cultural que se articulam numa grande rede de desenvolvimento e promoção da cidadania, 

mobilizando populações, comunidades e territórios antes excluídos. Conectados a 

movimentos sociais e culturais e, às vezes, a parceiros do poder público, estas iniciativas 

desdobram-se em uma multiplicidade de ações que têm se transformado em instrumentos de 

resistência e transformação social. Impossível é mapearmos a sua totalidade, mas cumpre-nos 

ao menos a tarefa de falar desse terreno fértil e rico em possibilidades.  

Nesta pesquisa, vimos que a cultura, assim como o conceito de desenvolvimento, 

passou por mudanças de compreensão, que a redimensionaram como direito humano e como 

elemento simbólico fundamental para a promoção da diversidade, do fortalecimento da 

cidadania e para a transformação social. A experiência de Pintadas se insere nesse contexto de 

mudanças no qual a cultura teve lugar de destaque nas políticas de desenvolvimento neste 

período mais recente da nossa história, apesar dos limites, das fragilidades e dos retrocessos a 

que testemunhando na atual conjuntura do país. 

Retomando as leituras que fizemos ao longo desta empreitada sobre o conceito de 

desenvolvimento, consideramos que a compreensão de Amartya Sen quando faz emergir a 

questão da liberdade como central dentro desse processo, nos oferece um panorama bastante 

rico como possível ponto de chegada. Ao tomar a liberdade como meio e fim do 

desenvolvimento ele engloba todos os eixos (econômico, ambiental, social, político, cultural) 

que aqui pretendemos mais uma vez ressaltar como um resumo das nossas análises. 

Como vimos neste percurso, um dos debates principais e recorrentes na literatura 

sobre desenvolvimento diz respeito ao fator econômico, elemento que aqui fazemos questão 

de colocar no mesmo patamar dos demais eixos por acreditarmos no conjunto. Considerando 

as análises que fizemos até aqui, é possível afirmar que embora as atividades realizadas ao 

longo dos anos tenham contribuído para atrair visitantes, dinamizar o comércio local, foi algo 

bastante pontual, ainda que importante. Não podemos afirmar que isso resultou no 

fortalecimento de uma cadeia produtiva no campo cultural, embora hoje existam iniciativas 

isoladas e serviços oferecidos nas diversas linguagens. Portanto, em termos de contribuição 

do ponto de vista econômico, não observamos um impacto tão forte, tendo em vista que 

também não há regularidade.  



191 

 

 

 

Considerando a questão ambiental para além do debate da preservação, além da 

construção de uma consciência sobre o lugar em que se vive, sua história, seus antecedentes, 

podemos discorrer que através dos seus diversos produtos, o trabalho realizado pela 

Companhia de Artes Cênicas Rheluz pautou a problemática local da seca, tratou dos pilares da 

convivência com o semiárido, além de também visibilizar alternativas que têm sido 

produzidas na região. Várias montagens teatrais, reportagens e produções audiovisuais 

contribuíram para a sensibilização popular em torno de questões que afetam o cotidiano dessa 

região. Dessa forma, podemos dizer que há uma contribuição ao desenvolvimento, se bem que 

poderia ter sido mais sistemática e permanente. 

No âmbito político, podemos elencar dentre outras questões a própria convivência 

democrática dos atores e atrizes sociais, as intervenções artísticas desenvolvidas no sentido de 

pautar os problemas comuns da população ou de provocar reflexões e debates acerca de 

determinadas posturas. Isso pode ser ilustrado com a criação e encenação da peça teatral que 

aborda do feminismo e da luta contra as desigualdades de gênero, por exemplo, ou quando se 

debate a economia solidária na perspectiva da construção de um mundo mais justo e solidário. 

Além destes pontos, a organização regional em torno da interiorização dos investimentos em 

cultura na região, a institucionalização da cultura através da criação de órgãos e 

departamentos específicos, a realização das conferências para a construção dos planos 

municipais de cultura e do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável também foram 

contribuições a serem destacadas. 

Avaliando pelo viés social, podemos sublinhar aqui algumas das principais 

contribuições das experiências culturais de Pintadas. Podemos citar a inclusão social das 

pessoas, sobretudo aquelas de baixa renda neste circuito da cultura, o fortalecimento dos 

vínculos sociais através das novas amizades, a autoestima e o sentimento de pertencimento a 

um grupo, algo que ao nosso olhar foi uma característica bem marcante. Isso se refletiu 

também na promoção de novas perspectivas de vida para os jovens, tendo em vista que muitos 

dos que passaram por essas experiências seguiram os caminhos da universidade ou outras 

qualificações que antes nem sequer eram consideradas possíveis por muitos desses sujeitos. 

Além disso, a inserção profissional de alguns destes jovens que tiveram contato com essas 

experiências ocorreu de maneira qualitativa. Sob a perspectiva de Amartya Sen, acreditamos 

que é neste ponto que está explícito o que ela chama de oportunidades sociais, condições 

através das quais os sujeitos podem desfrutar de autonomia para uma vida plena.  
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A dimensão cultural aqui propriamente dita pode ser expressa na valorização dos 

elementos que conformam a identidade local e regional, a exemplo do samba, das 

manifestações artísticas; na possibilidade de mostrar aos jovens que através da arte é possível 

expressar sua visão de mundo. Através da cultura também foi possível criar condições de 

empoderamento dos grupos e pessoas envolvidas, através da projeção e reconhecimento 

social, o que resultou em mais motivação e protagonismo.  

A partir dessa compreensão geral, buscamos apreender conexões entre cultura e 

desenvolvimento tomando como objeto empírico experiências desenvolvidas no município de 

Pintadas (BA), a partir da Companhia de Artes Cênicas Rheluz e da convergência que se 

firmou através da Rede Pintadas e a articulação territorial. Como bem afirmou Sempere, “a 

segunda metade do século XX evidenciou que não se cria desenvolvimento sem considerar a 

perspectiva cultural” (2003, p. 93), portanto, é uma necessidade do mundo contemporâneo 

lançarmos reflexões sobre os desafios e possibilidades existentes nesse diálogo entre o 

simbólico e o material, o imaginário e o real, considerando a diversidade que nos circunda. De 

antemão, reconhecemos a complexidade de uma empreitada como essa, pois como o mesmo 

autor também assinala, teriam que ser mais trabalhadas as questões intangíveis decorrentes 

das políticas culturais para além dos seus efeitos produzidos de forma direta. 

Como vimos ao longo deste trabalho, a articulação em rede em nível local e 

territorial fez com que o movimento de cultura de Pintadas, expressa aqui através da 

Companhia de Artes Cênicas Rheluz, pudesse se constituir como força política e construir 

uma série de possibilidades que se traduziram em ações colaborativas ao processo de 

desenvolvimento do município e da região. As atividades realizadas ao longo do período 

pesquisado demonstram o envolvimento com uma diversidade de temáticas e campos cujas 

raízes estão fincadas na própria origem popular do movimento. Essa construção de uma base 

social foi essencial no desenvolvimento e consolidação das experiências de cultura, ainda que 

no decorrer dessa caminhada tenha se percebido certa dispersão.  

Os intercâmbios e troca de saberes com os diversos grupos e coletivos permitiram 

trocas simbólicas, construções coletivas, fortalecimento dos vínculos da comunidade e do 

sentimento de pertencimento. Com isso possibilitou, sobretudo aos jovens, a produção de 

conteúdos simbólicos que contribuíram na construção de novos imaginários sobre si e sua 

história a partir de uma perspectiva de dentro para fora. Foi possível, inclusive, observar a 

construção de uma rede de produtores e grupos culturais no entorno de Pintadas que se 



193 

 

 

 

fortaleceu e se afirmou como agentes, mostrando a potencialidade da cultura. Contudo essa 

articulação se fragilizou ao longo dos últimos anos, mesmo com o amadurecimento das 

políticas públicas de cultura na região. 

O respaldo do movimento social de Pintadas e da rede de organizações locais que se 

constituíram nos últimos vinte anos, foi paulatinamente, um fator que contribuiu para o 

movimento cultural local se legitimar como um ator social importante dentro do processo e 

angariar apoios fundamentais. Com isso, ficou evidente que a cultura teve um papel teve uma 

contribuição significativa no processo de desenvolvimento de Pintadas porque também se 

articulou com outras dimensões. No plano institucional, porém, a curva ascendente que vinha 

sendo traçada desde o primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores, em 1997, sofreu um 

reverso e a relação ficou bastante estremecida, contribuindo para fechar um ciclo de 

efervescência cultural que marcou a história recente de Pintadas. Ainda que a cultura seja 

defendida como instrumento de transformação social, vimos as dificuldades e limitações 

impostas pela estrutura dominante da sociedade e da lógica política que tende a encastelar 

determinados movimentos.  

Por toda a trajetória que pudemos traçar até o presente momento, acreditamos que as 

ações e políticas culturais implementadas em Pintadas tiveram uma inegável contribuição no 

desenvolvimento local e da região, mesmo com as fragilidades e limitações reconhecidas 

neste processo. Consideramos pertinente pontuar a contribuição da Companhia de Artes 

Cênicas Rheluz no fortalecimento da política e da identidade territorial: para a valorização da 

diversidade das expressões culturais relacionadas ao território sertanejo; para dar visibilidade 

aos modos de vida das comunidades e às práticas locais e regionais, os saberes e 

conhecimentos produzidos ao longo da história dos seus povos; para aproximar uma rede de 

pessoas e organizações, especialmente no fomento à participação.  

O estudo revelou ainda um consenso sobre a relevância das experiências culturais, 

sobretudo como espaços de mobilização da juventude e como ferramenta importante do 

desenvolvimento, mas, a despeito do capital social que Pintadas formou nos últimos tempos, 

falta no momento articulação e sinergias para a retomada do processo de protagonismo 

popular que já foi sua grande marca.  

Talvez um primeiro passo seja o reconhecimento do processo que foi construído, não 

apenas do que ficou tangível, mas do que se constituiu simbolicamente como força no 
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imaginário coletivo e de como a juventude se enxergou enquanto força social. A partir disso, 

lançamos algumas sugestões no sentido de colaborar com esse processo de reorganização: 

 

Propomos que a Companhia Rheluz possa participar da retomada do Fórum de 

organizações junto com a Rede Pintadas para rearticular o processo de 

desenvolvimento local; e em âmbito territorial retomar a luta do GT de Cultura para 

que possam ser construídas políticas públicas para fortalecer o segmento; 

Consideramos imprescindível elaborar um planejamento estratégico a longo prazo, 

considerando o momento atual que o país atravessa com conseqüências também 

locais; 

Propomos uma sistematização de informações da entidade para que possa ser 

disponibilizado aos parceiros e possíveis apoiadores e a construção de uma plataforma 

onde possam ser novamente disponibilizados os conteúdos produzidos pelos jovens ao 

longo desses 20 anos; 

A promoção de novos espaços de debates para ampliar as discussões sobre cultura e 

desenvolvimento em âmbito territorial; 

Sugerimos que a Companhia de Artes Cênicas Rheluz retome o diálogo com parceiros 

locais (escolas, igrejas, entidades) no sentido de promover ações conjuntas e 

aproveitar o potencial que foi construído ao longo dos anos em termos de recursos 

humanos e materiais;  

Propomos ainda a criação de ações que possam promover a sustentabilidade da 

organização como a oferta de serviços na área de comunicação e cultura, aproveitando 

os equipamentos e os recursos humanos capacitados pela instituição. 

 

Porto (2009, p. 23) reforça o potencial da cultura para moldar a capacidade humana 

para aprender a conviver com a diversidade, a partir dos estímulos e dos encontros culturais 

possibilitados desde cedo até a fase adulta, pois “é a experiência que marca a vida humana em 

busca do conhecimento, do alto aprimoramento, do sentido de pertencimento e da capacidade 

de trocar simbolicamente”. 

A cultura é uma dimensão importantíssima para o desenvolvimento, promove a 

expansão dos direitos, a convivência democrática, as potencialidades criativas, a expressão 

dos sujeitos. Em Pintadas, na Bacia do Jacuípe, ou em qualquer lugar em que se pretenda 
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construir uma sociedade plena em sua diversidade, o desafio que se impõe urgente é o de 

encantar novas gerações, reativar as energias enfraquecidas e reacender os sonhos e utopias 

dos seus atores e atrizes para que sejam protagonistas da sua história.  
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Anexo 

 
 

Participação de estudantes de Pintadas nos cursos do Polo da universidade aberta do Brasil – 

Polo Pintadas 

Curso IES Número de 

estudantes 

Início Previsão para 

conclusão/ concluído 

Licenciatura em 

Pedagogia (presencial) 

UNEB 36 36 

08/2011  

12/2014 

Licenciatura em 

Matemática 

UNEB 03 08/2011 2016 

Licenciatura em 

Biologia 

UNEB 06  08/2011 2016 

Licenciatura em 

Pedagogia 

UEFS 36  19/11/20

13 

2018 

Licenciatura em Letras UEFS 22  19/11201

3 

2018 

Formação Pedagógica 

em Artes Visuais 

UNIVASF 01 01 

08/2012 

1º semestre/ 2014 

Formação Pedagógica 

em Ed. Física  

UNIVASF 01 01 

08/2012  

1º semestre/2014 

Formação Pedagógica 

em Matemática  

UNIVASF 05  08/2012 1º semestre/2014 

Curso Técnico em Meio 

Ambiente  

IF 

BAIANO 

14  2011 12/2013 

Curso Técnico em 

Eventos  

IF 

BAIANO 

18  10/2011 2013 

Curso Técnico em 

Serviços públicos  

IF 

BAIANO 

15  03/2012 2014 

Especialização em 

Gestão pública em 

UFBA 06  2014 2015 
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Gênero e Raça 

Especialização em 

Docência em Biologia  

UNIVASF 01  2014 2016 

Especialização em 

Educação, 

Contemporaneidade e 

Novas Tecnologias  

UNIVASF 02 2014 2016 

Curso Técnico em 

Agente Comunitário de 

Saúde  

IF 

BAIANO 

15  2015 2016/2017 

Licenciatura em História  UNEB 04 2015 2018/2019 

Licenciatura em Física  UNEB 03  2017 2021 

Bacharelado em 

Administração Pública  

UNIVASF 17  2017  2021 

Especialização em 

Gênero e Diversidade na 

Escola  

UFBA 04  2017 2019 

Total de alunos 

atendidos 

 209   

Fonte: Polo UAB Pintadas, 2018  
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APÊNDICE 

 

 

Entrevistados (as) – Descrição - Data da Entrevista 

 

1.  Aílton Ribeiro Licenciado em Artes Visuais, artista 

popular. 

23/03/2017 

2.  Ananísia Bastos de 

Oliveira 

Sambadeira /Artista Popular. 06/01/2018 

3.  Antonio Teófilo 

(Toni) 

Fundador da Companhia de Artes Cênicas 21/12/2017 

4.  Arlei Pereira Presidente da Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz. 

29/07/16 

5.  Cíntia Alves Pedagoga, Professora de arte-educação da 

rede municipal de Várzea da Roça. 

18/03/2017 

6.  Cláudia 

Vasconcelos 

Professora da Universidade do Estado da 

Bahia (Uneb) e Pesquisadora. 

17/09/2017 

7.  Dernival Epifânio Liderança Comunitária. Participou dos 

principais momentos da vida política e 

social de Pintadas à frente das 

mobilizações. Fundou e coordenou a 

primeira rádio comunitária de Pintadas. 

29/07/2016 

8.  Jailton Trindade Ex-presidente da Companhia de Artes 

Cênicas Rheluz, Bacharel em Direito. 

15/08/2016 

9.  Jorge Grigat Cooperante Alemão que contribuiu na 

fundação da Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz e Rede Pintadas.  

02/06/2016 

10.  Leandro Mendes Ex-aluno do Pensar Filmes e integrante do 

Rheluz. 

27/07/2016 

11.  Manoel Epifânio Fundador e coordenador do Grupo de 

Teatro Amantes da Terra. Ex-vereador, 

professor e uma importante liderança do 

06/08/2015 
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movimento social. 

12.  Marta Rios Mendes Formada em Produção Cultural, ex-

participante da Companhia de Artes 

Cênicas Rheluz. 

18/08/2017 

13.  Neusa Cadore Deputada Estadual, ex-prefeita de 

Pintadas. Liderança que veio do 

movimento social para a política, é 

considerada uma das principais 

personalidades do Partido dos 

Trabalhadores na Bahia em função do 

trabalho desenvolvido em Pintadas e 

atualmente na Bacia do Jacuípe e região. 

18/03/2018 

14.  Póla Ribeiro Cineclubista, ex-diretor do IRDEB. 18/07/2018 

15.  Ricardo Sena Estudante de Cinema e Audiovisual da 

Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano. 

05/03/2017 

16.  Rosana Lima Ex-coordenador do Ponto de Cultura 

Pintadas Cultura Viva e integrante do 

Rheluz. 

29/12/2017 

17.  Rubens França Diretor da Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz e ex-coordenador do Projeto Arte-

Educação na Bacia do Jacuípe. 

17/07/2016 

18.  Solange Paixão Secretária Executiva da Rede Pintadas. 27/12/2017 

19.  Valcyr Rios Ex-prefeito de Pintadas por duas gestões, 

liderança do movimento cooperativista e 

do Consórcio Público da Bacia do Jacuípe. 

28/12/2017 

20.  Vandelson 

Gonçalves 

Fundador da Companhia de Artes Cênicas 

Rheluz, produtor cultural, liderança do 

movimento cultural de Pintadas. 

16/08/2016 
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Planilha de registro audiovisual da Bacia do Jacuípe produzido pelos projetos do Rheluz 

N. Título Tipo Equipe Duração Ano de 

realização 

 

1.  1º Concurso de 

Ornamentação de 

Praças em Mairi 

Reportagem Reportagem: Benedito 

Oliveira 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

1:45 2010 

2.  Tradicional Festa 

de Vaqueiros e 

Fazendeiros em 

Pé de Serra  

Reportagem Reportagem: Gidailma Santos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:16 2010 

3.  1º Encontro do 

Gt de Esporte da 

Bacia do Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Vandelson 

Gonçalves 

 Edição: Leandro Mendes   

1:51 2010 

4.  Festival de 

Violeiros em 

Capela 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes   

4:17 2010 

5.  Banda de latas de 

Pé de Serra 

ensina música e 

cidadania 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes   

3:50 2010 

6.  Rheluz - 

Desafios dos 

Próximos Anos 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens : Leandro Mendes, 

Tony Rios 

Edição: Leandro Mendes   

2:20 2010 

7.  Artesanato na 

Comunidade 

Peixe em Capim 

Grosso-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes   

2:25 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=3w0khUVuY-8
https://www.youtube.com/watch?v=3w0khUVuY-8
https://www.youtube.com/watch?v=3w0khUVuY-8
https://www.youtube.com/watch?v=FPZM8S4SBSY
https://www.youtube.com/watch?v=FPZM8S4SBSY
https://www.youtube.com/watch?v=FPZM8S4SBSY
https://www.youtube.com/watch?v=FPZM8S4SBSY
https://www.youtube.com/watch?v=UtrAtq02_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=UtrAtq02_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=UtrAtq02_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=z5RIoyFPgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=z5RIoyFPgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=z5RIoyFPgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=z5RIoyFPgRQ
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8.  Mulheres de 

diversos países 

trocam 

experiências 

em Pintadas 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes  

2:48 2010 

9.  Festa do Licuri 

celebra colheita e 

comercialização 

de produtores no 

sertão da Bahia  

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:22 2010 

10.  Festival de 

Música 

movimenta a 

cultura em 

Pintadas 

 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:04 2010 

11.  Reportagem 

sobre os 25 anos 

do município de 

Gavião-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:58 2010 

12.  Prefeitura de 

Quixabeira faz 

prestação de 

contas públicas 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:20 2010 

13.  PTDS da Bacia 

Do Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:10 

 

2010 

14.  Festa do 1º de 

Maio em 

Riachão do 

Jacuípe  

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:07 2010 

15.  Arrastão Cultural Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 1:49 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=kqYdQeHIIWs
https://www.youtube.com/watch?v=kqYdQeHIIWs
https://www.youtube.com/watch?v=kqYdQeHIIWs
https://www.youtube.com/watch?v=kqYdQeHIIWs
https://www.youtube.com/watch?v=kqYdQeHIIWs
https://www.youtube.com/watch?v=oLQ90PCx0JE
https://www.youtube.com/watch?v=oLQ90PCx0JE
https://www.youtube.com/watch?v=oLQ90PCx0JE
https://www.youtube.com/watch?v=oLQ90PCx0JE
https://www.youtube.com/watch?v=oLQ90PCx0JE
https://www.youtube.com/watch?v=ZS8gONcSEiM
https://www.youtube.com/watch?v=ZS8gONcSEiM
https://www.youtube.com/watch?v=ZS8gONcSEiM
https://www.youtube.com/watch?v=ZS8gONcSEiM
https://www.youtube.com/watch?v=ZS8gONcSEiM
https://www.youtube.com/watch?v=mPcfEaUMLjQ
https://www.youtube.com/watch?v=mPcfEaUMLjQ
https://www.youtube.com/watch?v=mPcfEaUMLjQ
https://www.youtube.com/watch?v=mPcfEaUMLjQ
https://www.youtube.com/watch?v=166LCUF5OcM
https://www.youtube.com/watch?v=166LCUF5OcM
https://www.youtube.com/watch?v=166LCUF5OcM
https://www.youtube.com/watch?v=166LCUF5OcM
https://www.youtube.com/watch?v=dWjA1QHuSXg
https://www.youtube.com/watch?v=dWjA1QHuSXg
https://www.youtube.com/watch?v=j8ZSjI3A9f4
https://www.youtube.com/watch?v=j8ZSjI3A9f4
https://www.youtube.com/watch?v=j8ZSjI3A9f4
https://www.youtube.com/watch?v=j8ZSjI3A9f4
https://www.youtube.com/watch?v=2a6iQGzIXIM
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dá boas vindas 

para a Semana 

Cultural de 

Pintadas 

Imagens: Leandro Mendes, 

Tony Rios 

Edição: Leandro Mendes   

16.   Teatro na 8º 

Semana Cultural 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:28 2010 

17.  Pintadas articula 

ações de cultura 

e comunicação 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:42 2010 

18.  Festival Regional 

de Sambadores 

em pintadas é 

destaque na TVE 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Gabriel Trajano 

Edição: Paulo Marcos 

2:37 2010 

19.  Luiz Caldas em 

Pé de Serra-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

5:23 2010 

20.  Queima de Judas 

é uma tradição 

de quase 100 

anos em Pé de 

Serra-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:53 2010 

21.  Mairi: Jovens 

Trocam 

Experiências em 

Seminário em 

Capoeira 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:33 2010 

22.  Serrinha: 400 

estudantes 

participam da 

primeira turma 

do Centro 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:15 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=2a6iQGzIXIM
https://www.youtube.com/watch?v=2a6iQGzIXIM
https://www.youtube.com/watch?v=2a6iQGzIXIM
https://www.youtube.com/watch?v=2a6iQGzIXIM
https://www.youtube.com/watch?v=QsuA_ldVM14
https://www.youtube.com/watch?v=QsuA_ldVM14
https://www.youtube.com/watch?v=9Wb_dw7Bq3U
https://www.youtube.com/watch?v=9Wb_dw7Bq3U
https://www.youtube.com/watch?v=9Wb_dw7Bq3U
https://www.youtube.com/watch?v=OQ317dKmyPA
https://www.youtube.com/watch?v=OQ317dKmyPA
https://www.youtube.com/watch?v=OQ317dKmyPA
https://www.youtube.com/watch?v=OQ317dKmyPA
https://www.youtube.com/watch?v=x2P9wnA6cHY
https://www.youtube.com/watch?v=x2P9wnA6cHY
https://www.youtube.com/watch?v=jpKezEvvs3g
https://www.youtube.com/watch?v=jpKezEvvs3g
https://www.youtube.com/watch?v=jpKezEvvs3g
https://www.youtube.com/watch?v=jpKezEvvs3g
https://www.youtube.com/watch?v=jpKezEvvs3g
https://www.youtube.com/watch?v=qM-wIT4MfkU
https://www.youtube.com/watch?v=qM-wIT4MfkU
https://www.youtube.com/watch?v=qM-wIT4MfkU
https://www.youtube.com/watch?v=qM-wIT4MfkU
https://www.youtube.com/watch?v=qM-wIT4MfkU
https://www.youtube.com/watch?v=u38uRbGbL_g
https://www.youtube.com/watch?v=u38uRbGbL_g
https://www.youtube.com/watch?v=u38uRbGbL_g
https://www.youtube.com/watch?v=u38uRbGbL_g
https://www.youtube.com/watch?v=u38uRbGbL_g
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Educacional De 

Ciências 

23.  Projeto Adapta 

Sertão vira 

referência para o 

Ministério do 

Meio Ambiente 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:47 2010 

24.  Pintadas: Fórum 

de Conselhos 

reúne a 

comunidade para 

debater sobre 

Segurança 

Pública 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:44 2010 

25.  Dinho Jacobina 

‘O Carnaval 

Começou Na 

Década de 40’ 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:43 2010 

26.  Várzea Do Poço: 

Folia começa 

Com a Mistura 

do Tradicional 

com o Reboleixo 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

1:45 2010 

27.  Várzea Do Poço 

Mantém O 

Tradicional 

Carnaval do 

Interior 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

1:46 2010 

28.  Festa de 

Candomblé Em 

Bonfim de Ipirá 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:39 2010 

29.  Várzea da Roça: Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 2:55 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=u38uRbGbL_g
https://www.youtube.com/watch?v=u38uRbGbL_g
https://www.youtube.com/watch?v=kJqxge-rCFo
https://www.youtube.com/watch?v=kJqxge-rCFo
https://www.youtube.com/watch?v=kJqxge-rCFo
https://www.youtube.com/watch?v=kJqxge-rCFo
https://www.youtube.com/watch?v=kJqxge-rCFo
https://www.youtube.com/watch?v=rM59CJXKr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=rM59CJXKr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=rM59CJXKr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=rM59CJXKr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=rM59CJXKr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=rM59CJXKr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=rM59CJXKr-Q
https://www.youtube.com/watch?v=98sqcRO7Prw
https://www.youtube.com/watch?v=98sqcRO7Prw
https://www.youtube.com/watch?v=98sqcRO7Prw
https://www.youtube.com/watch?v=98sqcRO7Prw
https://www.youtube.com/watch?v=G4bfjErpiSQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4bfjErpiSQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4bfjErpiSQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4bfjErpiSQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4bfjErpiSQ
https://www.youtube.com/watch?v=1OSVsUctc14
https://www.youtube.com/watch?v=1OSVsUctc14
https://www.youtube.com/watch?v=1OSVsUctc14
https://www.youtube.com/watch?v=1OSVsUctc14
https://www.youtube.com/watch?v=1OSVsUctc14
https://www.youtube.com/watch?v=KTVXp-MbVcE
https://www.youtube.com/watch?v=KTVXp-MbVcE
https://www.youtube.com/watch?v=KTVXp-MbVcE
https://www.youtube.com/watch?v=_-uO6YReyX8
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Seleções De 

Futebol Sub-17 

Dão 

Oportunidade A 

Jovens No Sertão 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

30.  XX Cantoria De 

São Gabriel 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:44 2010 

31.  Quixabeira - 

Festejos Juninos 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:20 2010 

32.  Serrolândia - 

Festejos Juninos 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:51 2010 

33.  Nova Fátima - 

Festejos Juninos 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:15 2010 

34.  Os Malvadinhos 

do Forró e o São 

João De Riachão 

Do Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:36 2010 

35.  Diálogos 

Territoriais Na 

Bacia do Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:43 2010 

36.  Festejos Juninos 

em São José do 

Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:29 2010 

37.  Festejos Juninos 

Em Capela do 

Alto Alegre 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

1:32 2010 

38.  Festejos Juninos 

Na Bacia Do 

VT Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

0:40 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=_-uO6YReyX8
https://www.youtube.com/watch?v=_-uO6YReyX8
https://www.youtube.com/watch?v=_-uO6YReyX8
https://www.youtube.com/watch?v=_-uO6YReyX8
https://www.youtube.com/watch?v=_-uO6YReyX8
https://www.youtube.com/watch?v=ejVVVvSFRAU
https://www.youtube.com/watch?v=ejVVVvSFRAU
https://www.youtube.com/watch?v=lmVRK2AwkEo
https://www.youtube.com/watch?v=lmVRK2AwkEo
https://www.youtube.com/watch?v=l7Vo-5D3eqc
https://www.youtube.com/watch?v=l7Vo-5D3eqc
https://www.youtube.com/watch?v=eUGZlpy9nD4
https://www.youtube.com/watch?v=eUGZlpy9nD4
https://www.youtube.com/watch?v=lPuq_NhGVnk
https://www.youtube.com/watch?v=lPuq_NhGVnk
https://www.youtube.com/watch?v=lPuq_NhGVnk
https://www.youtube.com/watch?v=lPuq_NhGVnk
https://www.youtube.com/watch?v=VrsqnEOuKCY
https://www.youtube.com/watch?v=VrsqnEOuKCY
https://www.youtube.com/watch?v=VrsqnEOuKCY
https://www.youtube.com/watch?v=vlAuWxXv-24
https://www.youtube.com/watch?v=vlAuWxXv-24
https://www.youtube.com/watch?v=vlAuWxXv-24
https://www.youtube.com/watch?v=I-suA29E0tI
https://www.youtube.com/watch?v=I-suA29E0tI
https://www.youtube.com/watch?v=I-suA29E0tI
https://www.youtube.com/watch?v=4IDgZaoBjx0
https://www.youtube.com/watch?v=4IDgZaoBjx0
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Jacuípe Mendes 

39.  São João De 

Almas Em 

Conceição Do 

Coité 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:02 2010 

40.  Concurso De 

Quadrilhas Em 

Ipirá-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:43 2010 

41.  Festejos Juninos: 

O Licor De 

Mairi-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:15 2010 

42.  Arraiá das 

Comunidades-

Pintadas-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:39 2010 

43.  Aniversário de 

Baixa Grande. 

125 Anos. 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:36 2010 

44.  Arte Pela 

Educação 

Conquista 

Educadores de 

Capela do Alto 

Alegre 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Renaldino Almeida 

Edição: Paulo Marcos 

3:38 2010 

45.  Apresentação do 

Arte Educação 

em Várzea Do 

Poço 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Renaldino Almeida 

Edição: Paulo Marcos 

3:45 2010 

46.  Ensino de Arte 

Nas Escolas 

Públicas 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Renaldino Almeida 

Edição: Paulo Marcos 

3:57 2010 

47.  Serra Preta-Ba - 

1º Encontro da 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e Edição: Leandro 

3:01 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=4IDgZaoBjx0
https://www.youtube.com/watch?v=mcFTLgLyT44
https://www.youtube.com/watch?v=mcFTLgLyT44
https://www.youtube.com/watch?v=mcFTLgLyT44
https://www.youtube.com/watch?v=mcFTLgLyT44
https://www.youtube.com/watch?v=TQQngIiOI8s
https://www.youtube.com/watch?v=TQQngIiOI8s
https://www.youtube.com/watch?v=TQQngIiOI8s
https://www.youtube.com/watch?v=_Wgq_5ohrmw
https://www.youtube.com/watch?v=_Wgq_5ohrmw
https://www.youtube.com/watch?v=_Wgq_5ohrmw
https://www.youtube.com/watch?v=A-A-Rswg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=A-A-Rswg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=A-A-Rswg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=sP9xCj5pD_s
https://www.youtube.com/watch?v=sP9xCj5pD_s
https://www.youtube.com/watch?v=sP9xCj5pD_s
https://www.youtube.com/watch?v=sP9xCj5pD_s
https://www.youtube.com/watch?v=sP9xCj5pD_s
https://www.youtube.com/watch?v=sP9xCj5pD_s
https://www.youtube.com/watch?v=nnBeRtvM2zY
https://www.youtube.com/watch?v=nnBeRtvM2zY
https://www.youtube.com/watch?v=nnBeRtvM2zY
https://www.youtube.com/watch?v=nnBeRtvM2zY
https://www.youtube.com/watch?v=YLeGBjBEoik
https://www.youtube.com/watch?v=YLeGBjBEoik
https://www.youtube.com/watch?v=YLeGBjBEoik
https://www.youtube.com/watch?v=1gqlDWFYY6w
https://www.youtube.com/watch?v=1gqlDWFYY6w
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Agricultura 

Familiar 

Mendes 

48.  Especial sobre o 

Projeto Arte Pela 

Educação 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e Edição: Leandro 

Mendes 

12:46 2010 

49.  Pensar Filmes - 

Retrospectiva 

2010 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e Edição: Leandro 

Mendes 

7:58 2010 

50.  Ponto de Cultura 

Pintadas Cultura 

Viva 

Vídeo Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e Edição: Leandro 

Mendes 

6:07 2010 

51.   Samba 

Território - 

Festival de 

Sambadores de 

Pintadas - Bacia 

Do Jacuípe 

Documentário  Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e Edição: Leandro 

Mendes 

30:29 2010 

52.  A Capina do 

Monte 

Documentário Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

23:20 2010 

53.  Carrinho de Mão 

 

Documentário Direção: Vandelson 

Gonçalves 

Trabalho de Conclusão Da 1º 

Etapa do Curso de Cinema 

Pensar Filmes.  

5:00 2010 

54.  Despertar De Um 

Sonho   

Curta 

Metragem 

Alunos da 1º Turma do Curso 

de Cinema Pensar Filmes 

05:36 2010 

55.   A Tarefada Documentário Direção: Vandelson 

Gonçalves 

Direção De Fotografia: 

Leandro Mendes 

Montagem/Edição: Vandelson 

17:00 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=1gqlDWFYY6w
https://www.youtube.com/watch?v=1gqlDWFYY6w
https://www.youtube.com/watch?v=MMsT5h4kr3g
https://www.youtube.com/watch?v=MMsT5h4kr3g
https://www.youtube.com/watch?v=MMsT5h4kr3g
https://www.youtube.com/watch?v=69TypSlav0A
https://www.youtube.com/watch?v=69TypSlav0A
https://www.youtube.com/watch?v=69TypSlav0A
https://www.youtube.com/watch?v=mVqiv9DUbO4
https://www.youtube.com/watch?v=mVqiv9DUbO4
https://www.youtube.com/watch?v=mVqiv9DUbO4
https://www.youtube.com/watch?v=KW6emiew0KY&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=KW6emiew0KY&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=KW6emiew0KY&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=KW6emiew0KY&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=KW6emiew0KY&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=KW6emiew0KY&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=1D_fLd85e5c
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Gonçalves, Leandro Mendes 

56.  Gente do Jacuípe 

- Nane O Profeta 

Entrevista Vandelson Gonçalves  

Imagens: Leandro Mendes 

Edição: Paulo Marcos 

5:22 2011 

57.  Gente do Jacuípe 

- Ananísia e 

Jaime 

Entrevista Paulo Marcos 

Imagens: Leandro Mendes 

Edição: Paulo Marcos 

6:32 2011 

58.  Jornada 

Pedagógica De 

Pintadas Aponta 

Caminho Da 

Parceria 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:52 2011 

59.  Pintadas - 

Terreiro de 

Candomblé faz 

Homenagem a 

Iemanjá 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:49 2011 

60.  Especial: 

Irrigação na 

Bacia do Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

5:15 2011 

61.  15º Campeonato 

Pintadense de 

Futebol 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:14 2011 

62.  Implantação de 

Consórcio 

Público 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:06 2011 

63.  Projeto Cinema 

No Campo-

Pintadas-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:12 2011 

64.  Várzea Folia 

2011 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:34 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=iyBUD8bvtZ4
https://www.youtube.com/watch?v=iyBUD8bvtZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xD9JJc5W0OA
https://www.youtube.com/watch?v=xD9JJc5W0OA
https://www.youtube.com/watch?v=xD9JJc5W0OA
https://www.youtube.com/watch?v=66VK_xyfPV0
https://www.youtube.com/watch?v=66VK_xyfPV0
https://www.youtube.com/watch?v=66VK_xyfPV0
https://www.youtube.com/watch?v=66VK_xyfPV0
https://www.youtube.com/watch?v=66VK_xyfPV0
https://www.youtube.com/watch?v=hegWecNXsOI
https://www.youtube.com/watch?v=hegWecNXsOI
https://www.youtube.com/watch?v=hegWecNXsOI
https://www.youtube.com/watch?v=hegWecNXsOI
https://www.youtube.com/watch?v=hegWecNXsOI
https://www.youtube.com/watch?v=jwVY0pj55JM
https://www.youtube.com/watch?v=jwVY0pj55JM
https://www.youtube.com/watch?v=jwVY0pj55JM
https://www.youtube.com/watch?v=ly3WJP5Z2ek
https://www.youtube.com/watch?v=ly3WJP5Z2ek
https://www.youtube.com/watch?v=ly3WJP5Z2ek
https://www.youtube.com/watch?v=vu1eKDqN3Lo
https://www.youtube.com/watch?v=vu1eKDqN3Lo
https://www.youtube.com/watch?v=vu1eKDqN3Lo
https://www.youtube.com/watch?v=iQk7Vm1EJUg
https://www.youtube.com/watch?v=iQk7Vm1EJUg
https://www.youtube.com/watch?v=iQk7Vm1EJUg
https://www.youtube.com/watch?v=ilFGAmxp198
https://www.youtube.com/watch?v=ilFGAmxp198
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65.  Concurso de 

Máscaras Em 

Mairi-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:14 2011 

66.  26º Aniversário 

de Gavião-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

1:22 2011 

67.  3º Festival De 

Música Popular 

de Capela-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:06 2011 

68.  Inauguração de 

obras em Capela 

e Quixabeira-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:44 2011 

69.  Reunião do 

Codes - Bacia do 

Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:26 2011 

70.  Lançamento do 

Documentário 

Samba Terriório 

no Irdeb  

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:09 2011 

71.  II Festival de 

Música Popular 

Canto Da Terra   

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:43 2011 

72.  Programa de 

Inseminação 

Artificial em 

Pintadas-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:04 2011 

73.  Assembleia Do 

Codes - Bacia 

Do Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

4:31 2011 

74.  Feira do Mel em 

Mairi-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:32 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=gT_CSxtfoV4
https://www.youtube.com/watch?v=gT_CSxtfoV4
https://www.youtube.com/watch?v=gT_CSxtfoV4
https://www.youtube.com/watch?v=msvaU4UWCvU
https://www.youtube.com/watch?v=msvaU4UWCvU
https://www.youtube.com/watch?v=btSiiH2jL80
https://www.youtube.com/watch?v=btSiiH2jL80
https://www.youtube.com/watch?v=btSiiH2jL80
https://www.youtube.com/watch?v=gx3vRKi5CGw
https://www.youtube.com/watch?v=gx3vRKi5CGw
https://www.youtube.com/watch?v=gx3vRKi5CGw
https://www.youtube.com/watch?v=z_8d8CFOdps
https://www.youtube.com/watch?v=z_8d8CFOdps
https://www.youtube.com/watch?v=z_8d8CFOdps
https://www.youtube.com/watch?v=2CIAqOYjeOs
https://www.youtube.com/watch?v=2CIAqOYjeOs
https://www.youtube.com/watch?v=2CIAqOYjeOs
https://www.youtube.com/watch?v=2CIAqOYjeOs
https://www.youtube.com/watch?v=nBXaDDPPj4s
https://www.youtube.com/watch?v=nBXaDDPPj4s
https://www.youtube.com/watch?v=nBXaDDPPj4s
https://www.youtube.com/watch?v=z1fmDM91HvY
https://www.youtube.com/watch?v=z1fmDM91HvY
https://www.youtube.com/watch?v=z1fmDM91HvY
https://www.youtube.com/watch?v=z1fmDM91HvY
https://www.youtube.com/watch?v=r9UP-ur2RrQ
https://www.youtube.com/watch?v=r9UP-ur2RrQ
https://www.youtube.com/watch?v=r9UP-ur2RrQ
https://www.youtube.com/watch?v=DWeNRq18hSI
https://www.youtube.com/watch?v=DWeNRq18hSI
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75.  Gt de Cultura E 

Comunicação da 

Bacia do Jacuípe 

Em Gavião-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

3:17 2011 

76.  Projeto Cidade 

Limpa-Capela do 

Alto Alegre-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:55 2011 

77.  Comemorações 

do Dia do 

Trabalhador em 

Várzea da Roça-

Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:55 2011 

78.  Abertura da 9º 

Semana Cultural 

de Pintadas 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

1:05 2011 

79.  9º Semana 

Cultural de 

Pintadas 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

Imagens: Renaldino Almeida 

e Jorge Henrique 

 Edição: Leandro Mendes 

4:24 2011 

80.  26º Aniversário 

de Pintadas-Ba 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida 

 Imagens: Jorge Henrique 

 Edição: Leandro Mendes 

3:33 2011 

81.  Bacia do Jacuípe 

Realiza PPA-

Participativo 

Reportagem Reportagem: Lanna Almeida, 

Imagens E Edição: Leandro 

Mendes 

4:05 2011 

82.  XVIII Feira Do 

Licor de Mairi-

Ba. 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:17 2011 

83.   Abertura dos 

Festejos Juninos 

Na Bacia do 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

1:18 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=T6ReFDzu-OI
https://www.youtube.com/watch?v=T6ReFDzu-OI
https://www.youtube.com/watch?v=T6ReFDzu-OI
https://www.youtube.com/watch?v=T6ReFDzu-OI
https://www.youtube.com/watch?v=pu94IgEVc5M
https://www.youtube.com/watch?v=pu94IgEVc5M
https://www.youtube.com/watch?v=pu94IgEVc5M
https://www.youtube.com/watch?v=v3E_5OvBQQo
https://www.youtube.com/watch?v=v3E_5OvBQQo
https://www.youtube.com/watch?v=v3E_5OvBQQo
https://www.youtube.com/watch?v=v3E_5OvBQQo
https://www.youtube.com/watch?v=v3E_5OvBQQo
https://www.youtube.com/watch?v=mVFB_O8YKXc
https://www.youtube.com/watch?v=mVFB_O8YKXc
https://www.youtube.com/watch?v=mVFB_O8YKXc
https://www.youtube.com/watch?v=S1tVy0u8r_I
https://www.youtube.com/watch?v=S1tVy0u8r_I
https://www.youtube.com/watch?v=S1tVy0u8r_I
https://www.youtube.com/watch?v=dqxCqS9LnfI
https://www.youtube.com/watch?v=dqxCqS9LnfI
https://www.youtube.com/watch?v=cqYwMXh0yio
https://www.youtube.com/watch?v=cqYwMXh0yio
https://www.youtube.com/watch?v=cqYwMXh0yio
https://www.youtube.com/watch?v=21c160sIVlc
https://www.youtube.com/watch?v=21c160sIVlc
https://www.youtube.com/watch?v=21c160sIVlc
https://www.youtube.com/watch?v=-Y7EngW7fN4
https://www.youtube.com/watch?v=-Y7EngW7fN4
https://www.youtube.com/watch?v=-Y7EngW7fN4
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Jacuípe-Ba  Mendes 

84.  Casa Velha é 

ponto de 

encontro dos 

amigos em Nova 

Fátima 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Renaldino Almeida 

Edição: Paulo Marcos 

2:00 2011 

85.  Forró Eletrônico 

Invade Festejos 

Juninos Na Bahia 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Renaldino Almeida 

Edição: Paulo Marcos 

1:45 2011 

86.  Alvorada inicia o 

Arraiá do Licuri 

em Serrolândia 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens: Leandro Mendes 

Edição: Carlos Pinheiro 

2:10 2011 

87.  Manifestações 

culturais e muita 

gente no Arraiá 

do Licuri 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens: Leandro Mendes e  

Jorge Henrique  

Edição: Carlos Pinheiro 

1:54 2011 

88.  São José é um 

dos roteiros 

juninos da Bacia 

do Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

2:26 2011 

89.  Arraiá das 

Comunidades 

2011-Pintadas-

Ba 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens E Edição: Leandro 

Mendes 

2:34 2011 

90.  Baixa Grande: 

Forró do Cras na 

Casa De Taipa 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

3:09 2011 

91.  5º Festival de 

Quadrilhas de 

Ipirá-Ba  

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens: Carlos Pinheiro 

2:34 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=-Y7EngW7fN4
https://www.youtube.com/watch?v=m2Q68x2WPTg
https://www.youtube.com/watch?v=m2Q68x2WPTg
https://www.youtube.com/watch?v=m2Q68x2WPTg
https://www.youtube.com/watch?v=m2Q68x2WPTg
https://www.youtube.com/watch?v=m2Q68x2WPTg
https://www.youtube.com/watch?v=VQzGsOmnKv4
https://www.youtube.com/watch?v=VQzGsOmnKv4
https://www.youtube.com/watch?v=VQzGsOmnKv4
https://www.youtube.com/watch?v=oROguMWvi3o
https://www.youtube.com/watch?v=oROguMWvi3o
https://www.youtube.com/watch?v=oROguMWvi3o
https://www.youtube.com/watch?v=jUSPy20MqFs
https://www.youtube.com/watch?v=jUSPy20MqFs
https://www.youtube.com/watch?v=jUSPy20MqFs
https://www.youtube.com/watch?v=jUSPy20MqFs
https://www.youtube.com/watch?v=EdiuNIo730A
https://www.youtube.com/watch?v=EdiuNIo730A
https://www.youtube.com/watch?v=EdiuNIo730A
https://www.youtube.com/watch?v=EdiuNIo730A
https://www.youtube.com/watch?v=IQmHBZvOJSo
https://www.youtube.com/watch?v=IQmHBZvOJSo
https://www.youtube.com/watch?v=IQmHBZvOJSo
https://www.youtube.com/watch?v=IQmHBZvOJSo
https://www.youtube.com/watch?v=-lOYA_daXF4
https://www.youtube.com/watch?v=-lOYA_daXF4
https://www.youtube.com/watch?v=-lOYA_daXF4
https://www.youtube.com/watch?v=ADs-OwcDYog
https://www.youtube.com/watch?v=ADs-OwcDYog
https://www.youtube.com/watch?v=ADs-OwcDYog
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Edição: Leandro Mendes    

92.  Macajuba: São 

João Ecológico 

Com Arte E 

Cultura 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

2:46 2011 

93.  Macajuba: Bloco 

Mela A Guela 

Faz Alvorada no 

São João  

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

1:35 2011 

94.  Arraiá da Feliz 

Cidade - Pé De 

Serra-Ba 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens: Carlos Pinheiro 

Edição:  Leandro Mendes    

1:45 2011 

95.  Arraiá do 

Capitão 2011 Em 

Capim Grosso 

 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens: Carlos Pinheiro 

Edição: Leandro Mendes    

2:10 2011 

96.  Mairi: Limão 

com Mel atrai 15 

mil pessoas 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

2:43 2011 

97.  Mairi: a Bacia 

Do Jacuípe se 

Encontra aqui 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

2:32 2011 

98.  Mairi: 

Agricultores 

garantem os 

Produtos do São 

João 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

2:47 2011 

99.  1º Edição do 

Arraiá do 

Capitão-Capim 

Grosso-Ba 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens: Carlos Pinheiro 

Edição: Leandro Mendes    

2:04 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=wKaAZ8KWjk0
https://www.youtube.com/watch?v=wKaAZ8KWjk0
https://www.youtube.com/watch?v=wKaAZ8KWjk0
https://www.youtube.com/watch?v=wKaAZ8KWjk0
https://www.youtube.com/watch?v=rJjbZhS7uBw
https://www.youtube.com/watch?v=rJjbZhS7uBw
https://www.youtube.com/watch?v=rJjbZhS7uBw
https://www.youtube.com/watch?v=rJjbZhS7uBw
https://www.youtube.com/watch?v=XG9sIulzVYM
https://www.youtube.com/watch?v=XG9sIulzVYM
https://www.youtube.com/watch?v=XG9sIulzVYM
https://www.youtube.com/watch?v=G7PUDJA3_sY
https://www.youtube.com/watch?v=G7PUDJA3_sY
https://www.youtube.com/watch?v=G7PUDJA3_sY
https://www.youtube.com/watch?v=ZvE4e_m51yQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvE4e_m51yQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvE4e_m51yQ
https://www.youtube.com/watch?v=n1Es03z0zYY
https://www.youtube.com/watch?v=n1Es03z0zYY
https://www.youtube.com/watch?v=n1Es03z0zYY
https://www.youtube.com/watch?v=D3UXxWcUjNQ
https://www.youtube.com/watch?v=D3UXxWcUjNQ
https://www.youtube.com/watch?v=D3UXxWcUjNQ
https://www.youtube.com/watch?v=D3UXxWcUjNQ
https://www.youtube.com/watch?v=D3UXxWcUjNQ
https://www.youtube.com/watch?v=i6HPGXIE8wo
https://www.youtube.com/watch?v=i6HPGXIE8wo
https://www.youtube.com/watch?v=i6HPGXIE8wo
https://www.youtube.com/watch?v=i6HPGXIE8wo
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100.  Forró Pé de Serra 

é valorizado do 

Arraiá da 

Felizcidade 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens: Carlos Pinheiro 

Edição: Leandro Mendes    

2:25 2011 

101.  Pintadas realiza o 

Histórico 

Festival do 

Bamburrá 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes    

2:30 2011 

102.  São Pedro em 

Gavião: Sexta-

Feira De Forró e 

sem Chuva 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

4:18 2011 

103.  São Pedro Em 

Gavião: Sábado 

do Forró 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

6:19 2011 

104.  Festival do 

Bamburrá agrada 

Público e artistas 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes    

2:40 2011 

105.  Baixa Grande 

Comemora 126 

Anos com 

Micareta 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes    

2:36 2011 

106.  Colégio Estadual 

Normal de 

Pintadas resgata 

as Gincanas 

Escolares 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes    

3:25 2011 

107.  Documentário: 

Pensando os 

Festejos Juninos 

Documentário Direção: Vandelson 

Goncalves e Paulo Marcos 

Direção de Fotografia: 

Leandro Mendes 

27:28 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=4_tfXnnHJO8
https://www.youtube.com/watch?v=4_tfXnnHJO8
https://www.youtube.com/watch?v=4_tfXnnHJO8
https://www.youtube.com/watch?v=4_tfXnnHJO8
https://www.youtube.com/watch?v=VRnsJKSHzkM
https://www.youtube.com/watch?v=VRnsJKSHzkM
https://www.youtube.com/watch?v=VRnsJKSHzkM
https://www.youtube.com/watch?v=VRnsJKSHzkM
https://www.youtube.com/watch?v=4_-k7nyYG4k
https://www.youtube.com/watch?v=4_-k7nyYG4k
https://www.youtube.com/watch?v=4_-k7nyYG4k
https://www.youtube.com/watch?v=4_-k7nyYG4k
https://www.youtube.com/watch?v=KQlJlz2PAuY
https://www.youtube.com/watch?v=KQlJlz2PAuY
https://www.youtube.com/watch?v=KQlJlz2PAuY
https://www.youtube.com/watch?v=BA3Aodfy6VI
https://www.youtube.com/watch?v=BA3Aodfy6VI
https://www.youtube.com/watch?v=BA3Aodfy6VI
https://www.youtube.com/watch?v=78T5DbZMbMU
https://www.youtube.com/watch?v=78T5DbZMbMU
https://www.youtube.com/watch?v=78T5DbZMbMU
https://www.youtube.com/watch?v=78T5DbZMbMU
https://www.youtube.com/watch?v=9THPdfXC5To
https://www.youtube.com/watch?v=9THPdfXC5To
https://www.youtube.com/watch?v=9THPdfXC5To
https://www.youtube.com/watch?v=9THPdfXC5To
https://www.youtube.com/watch?v=9THPdfXC5To
https://www.youtube.com/watch?v=H7HpFA4HF2w
https://www.youtube.com/watch?v=H7HpFA4HF2w
https://www.youtube.com/watch?v=H7HpFA4HF2w
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Montagem/Edição: Leandro 

Mendes, Paulo Marcos 

108.  Pré-Tensão Curta 

Metragem  

Direção e Roteiro: Rubens 

França 

Produção: Alunos da Primeira 

Turma do Curso de Cinema 

Pensar Filmes 

5:14 2011 

109.  Ba 414: um 

sonho que se 

tornou realidade 

 

Reportagem 

Especial 

Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes    

19:16 2011 

110.  Sertão Brasil - 

Gabriel não quer 

só comida 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Leandro Mendes e 

Jorge Henrique  

Edição: Paulo Marcos 

2:53 2011 

111.  VII Encontro 

Sertão Brasil - 

Boa Vista Do 

Tupim-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos 

Imagens: Leandro Mendes e 

Jorge Henrique  

Edição: Paulo Marcos 

3:46 2011 

112.  Os desafios da 

produção de 

bolsas em 

Serrolândia-Ba 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Jorge Henrique 

Edição: Paulo Marcos 

3:37 2011 

113.  Festival de 

Samba de Roda 

em Riachão do 

Jacuípe 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes 

2:56 2011 

114.  II Semana de 

Cultura de Baixa 

Grande 

Vídeo Direção, Fotografia e edição: 

Leandro Mendes  

Entrevistas: Ednei Nascimento 

20:13 2011 

115.  Giro De São 

Sebastião - Santa 

Reportagem Reportagem: Paulo Marcos, 

Imagens: Jorge Henrique 

2:28 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=2ETPI2pDOEw
https://www.youtube.com/watch?v=5TvqEW5Vswk
https://www.youtube.com/watch?v=5TvqEW5Vswk
https://www.youtube.com/watch?v=5TvqEW5Vswk
https://www.youtube.com/watch?v=P4OmCId5dxk
https://www.youtube.com/watch?v=P4OmCId5dxk
https://www.youtube.com/watch?v=P4OmCId5dxk
https://www.youtube.com/watch?v=zmsnG9wkh3c
https://www.youtube.com/watch?v=zmsnG9wkh3c
https://www.youtube.com/watch?v=zmsnG9wkh3c
https://www.youtube.com/watch?v=zmsnG9wkh3c
https://www.youtube.com/watch?v=vVI-3OJdKsY
https://www.youtube.com/watch?v=vVI-3OJdKsY
https://www.youtube.com/watch?v=vVI-3OJdKsY
https://www.youtube.com/watch?v=vVI-3OJdKsY
https://www.youtube.com/watch?v=msmgwAelelo
https://www.youtube.com/watch?v=msmgwAelelo
https://www.youtube.com/watch?v=msmgwAelelo
https://www.youtube.com/watch?v=msmgwAelelo
https://www.youtube.com/watch?v=4suCWrely9E
https://www.youtube.com/watch?v=4suCWrely9E
https://www.youtube.com/watch?v=4suCWrely9E
https://www.youtube.com/watch?v=bEZXhS2xEEs
https://www.youtube.com/watch?v=bEZXhS2xEEs
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Maria da Vitória 

-Ba 

Edição: Paulo Marcos 

116.  VII Encontro 

Ser-Tão Brasil - 

Boa Vista do 

Tupim-Ba 

Vídeo Direção: Jailton Trindade e 

Rubens França 

Imagens: Leandro Mendes e 

Jorge Henrique  

Edição: Leandro Mendes 

Jailton Trindade 

20:59 2012 

117.  XI Festival de 

Samba De Roda 

de Riachão do 

Jacuípe - Ba 

Reportagem Reportagem: Ednei 

Nascimento 

Imagens e edição: Leandro 

Mendes    

2:18 2012 

118.  A Via Sacra de 

Andorinha 

Vídeo  Direção: Jailton Trindade 

Imagens: Leandro Mendes e 

Jorge Henrique  

Edição: Leandro Mendes 

30:35 2012 

119.  A Peleja com A 

Seca - A Pior dos 

Últimos 40 Anos 

Documentário Trabalho de Conclusão da 2º 

Turma do Curso De Cinema 

Pensar Filmes 

6:21 2012 

120.  O Natal Feliz  Curta 

Metragem 

Trabalho de Conclusão da 2º 

Turma do Curso de Cinema 

Pensar Filmes 

04:10 2012 

121.  Rheluz: História 

de quem Faz 

História 

Documentário Trabalho de Conclusão da 2º 

Turma do Curso de Cinema 

Pensar Filmes 

15:28 2012 

122.  Projeto Arte Pela 

Educação Na 

Bacia do Jacuípe 

Vídeo  Direção: Jailton Trindade, 

Rubens França, Claudivan 

Almeida 

Imagens: Leandro Mendes, 

Renaldino Almeida, Antônio 

Zacarias 

Edição: Leandro Mendes 

21:33 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=bEZXhS2xEEs
https://www.youtube.com/watch?v=bEZXhS2xEEs
https://www.youtube.com/watch?v=SDOBlG4JPCw
https://www.youtube.com/watch?v=SDOBlG4JPCw
https://www.youtube.com/watch?v=SDOBlG4JPCw
https://www.youtube.com/watch?v=SDOBlG4JPCw
https://www.youtube.com/watch?v=F-Ov95ExsvM
https://www.youtube.com/watch?v=F-Ov95ExsvM
https://www.youtube.com/watch?v=F-Ov95ExsvM
https://www.youtube.com/watch?v=F-Ov95ExsvM
https://www.youtube.com/watch?v=P37yS_ltO2w
https://www.youtube.com/watch?v=P37yS_ltO2w
https://www.youtube.com/watch?v=sOOQU-kj5gA
https://www.youtube.com/watch?v=sOOQU-kj5gA
https://www.youtube.com/watch?v=sOOQU-kj5gA
https://www.youtube.com/watch?v=TSnvp3HRvGw
https://www.youtube.com/watch?v=TSnvp3HRvGw
https://www.youtube.com/watch?v=TSnvp3HRvGw
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Fonte: Elaborado pela autora com informações da Companhia de Artes Cênicas Rheluz  

 

 

 

 

 

 

 

 

123.   Labuta 

Nordestina    

 

Video Clipe Produção Pensar Filmes e 

Vr14 

Diretor: Jorge Henrique 

Diretor de Fotografia e 

Edição: Leandro Mendes 

4:46 2013 

124.  Inocente 

Capiroto  

Curta 

Metragem 

Alunos da 3º Turma do Curso 

de Cinema Pensar Filmes 

4:40  

125.  Amor de 

Manequim 

Curta 

Metragem 

Alunos da 3º Turma do Curso 

de Cinema Pensar Filmes 

4:30  

126.   Frenesi  

 

Curta 

Metragem 

Direção: Rubens França 

Produção: Alunos das Turmas 

1 e 3 do Curso de Cinema 

Pensar Filmes 

7:10 2014 

127.  Só Um Lance 

(Whatsapp)  

Vídeo Clipe Produção Pensar Filmes e 

VR14 

Diretor: Jorge Henrique 

Diretor de Fotografia e 

Edição: Leandro Mendes 

3:00 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=lPfVhBCs7fY
https://www.youtube.com/watch?v=lPfVhBCs7fY
https://www.youtube.com/watch?v=p_tK9qX-r9c
https://www.youtube.com/watch?v=-y8Hi5mV6T4
https://www.youtube.com/watch?v=-y8Hi5mV6T4

