
MANUAL DE
SOBREVIVÊNCIA



CONfERÊNCIA 
DE ABERtURA

30
DE ABRIL

centro de convenções 
divaldo franco

19 hORAS

PAULO hENRIQUE AMORIM

Paulo Henrique amorim é jornalista 
desde o início dos anos 60, quando 
cobriu a renúncia do presidente 
Jânio Quadros e a campanha da 

legalidade, movimento popular capitaneado 
por leonel Brizola, que garantiu a posse do 
vice-presidente João Goulart. trabalhou 
no jornal a noite e nas revistas realidade 
e veja. durante anos, foi correspondente 
internacional da rede Globo. Passou ainda 
pelas tv’s Bandeirantes, cultura e record – 
na qual apresenta, desde 2006, o programa 
domingo espetacular. atualmente, também é 
responsável pelo blog conversa afiada.



PALEStRA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

ARtE NA LIBRAS

fERNANDA DE
ARAújO MAChADO 
Professora da Ufsc, a palestrante possui 
licenciatura em educação artística e em 
letras/libras, é atriz e poetisa com experiência 
em produção de registros em poesia da língua 
brasileira de sinais.

a liBras se apresenta como uma 
língua com forte tendência para a 
produção e a expressão artística, 
tanto com a linguagem verbal, via 
tradução, quanto com a linguagem 
gesto-visual, permitindo um 
trabalho profundo de construção de 
sensibilidade, a exemplo da contação 
de histórias, dos poemas e do drama. 
a palestra propõe provocar uma 
reflexão acerca das implicações e das 
possibilidades da produção artística 
na liBras.



RODA DE
CONVERSA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

COMUNICANDO A EDUCAçãO
E EDUCANDO A COMUNICAçãO 

ALESSANDRO MUNIz
fONtENELLE
educador popular, comunicador, realizador 
cultural, coordena o projeto vir-a-vila: escola 
Popular na interface comunicação, educação 
e cultura.

PERPétUA MARIA
BOAVENtURA SAMPAIO 
Pedagoga com especialização em 
Psicopedagogia, é secretária de educação, 
cultura e esporte de conceição do coité (Ba) 
e diretora do Polo da UndiMe da região do 
sisal.

ELICA LUIzA PAIVA
Professora do curso de Jornalismo da Uesb.

a facilidade de acesso à internet 
e a disseminação de programas 
de inclusão digital nas escolas 
reforça a necessidade de inserir a 
comunicação como componente do 
processo pedagógico e não apenas 
como ferramenta à disposição 
das disciplinas, permitindo novas 
possibilidades às instituições de 
ensino, seja através do uso dentro das 
salas de aula ou fora delas. 



RODA DE
CONVERSA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

MOVIMENtOS SOCIAIS, NOVO 
AtIVISMO E jUVENtUDE

MAILSON SANtOS PEREIRA
Psicólogo, professor no Mundo 
contemporâneo e articulador regional das 
Pastorais da Juventude. 

discutir e refletir sobre os 
movimentos sociais e o novo 
ativismo, dentro da realidade 
brasileira e das novas bandeiras 
sociais, sobretudo as defendidas e 
levadas para as ruas pela juventude.



RODA DE
CONVERSA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

AIDS, SExUALIDADE E
AtItUDES DA jUVENtUDE

MOySéS LONgUINhO
tONIOLO DE SOUzA
educador, Policial Militar (PMBa) e Promotor 
legal Popular (Jurista leigo).  

DANIEL MENEzES tEIxEIRA 
integrante do Grupo de apoio e Prevenção à 
aids (GaPa) de itabuna (Ba).

jACIARA MENDES SILVA
enfermeira e coordenadora do centro de 
atenção e apoio à vida (caav) - serviço de 
referência em dst/aids e Hepatites virais de 
vitória da conquista.

Há algum tempo as autoridades de 
saúde vêm alertando a população 
para a mudança do perfil da 
aids. os jovens de hoje formam a 
chamada geração da aids. eles não 
conheceram o mundo antes do Hiv. 
Milhões já morreram e, no entanto, a 
epidemia de Hiv/aids entre os jovens 
continua em grande parte invisível 
aos próprios jovens. o esforço 
para combater o Hiv/aids exige 
estratégias amplas e concentradas na 
juventude. 



RODA DE
CONVERSA

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

14 hORAS

NEgRItUDES E tRADIçõES
ANCEStRAIS

jOãO tEIxEIRA BORgES
Bacharel em filosofia, é babalorixá e estudioso 
das religiões afro-brasileiras e das relações 
étnico-raciais. atual Gestor de Politicas de 
Promoção da igualdade racial do Município 
de camaçari.  

LázARO VIEIRA
(MEStRE DENDÊ)  
dirigente e fundador da associação cultural e 
artesanal arte e Movimento capoeira.

com o intuito de dialogar com 
os segmentos de juventude 
ligados direta ou indiretamente às 
tradições ancestrais da população 
negra, o objetivo é que os 
expositores dialogem, buscando o 
empoderamento das juventudes de 
terreiro, de capoeira, de quilombo 
e das periferias, tentando traçar 
caminhos para que possam superar 
a violência letal, o racismo e a 
intolerância religiosa.



RODA DE
CONVERSA

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

14 hORAS

LINgUAgEM E RESIStÊNCIA

ALEx SANDRO NERIS SIMõES
Bacharel e Mestre em letras pela UfBa, é 
poeta, performer, tradutor e editor de poesia, 
ciberartivista.

NELSON MACA 
Poeta e professor universitário, é articulador 
do coletivo Blackitude: vozes negras da Bahia 
e responsável pelo sarau Bem Black.

ALBERtO MARLON
DE OLIVEIRA
Professor na faculdade independente do 
nordeste – fainor. É autor e editor de livros 
literários, tem trabalhos realizados com cine-
ma, educação e direitos humanos.

frente às adversidades da vida, a 
linguagem busca marcar o mundo 
e resiste como prática produtora de 
novos sentidos. a roda de conversa 
propõe um diálogo entre artistas da 
palavra sobre o poder da linguagem 
e sua resistência perante barreiras 
políticas, culturais e biológicas.



RODA DE
CONVERSA

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

14 hORAS

fEStIVAIS E POLítICAS
PARA A MúSICA

gABRIEL PANSARDI RUIz
comunicador, produtor e articulador cultural 
na rede fora do eixo, em são Paulo. 

CáSSIO NOBRE 
Músico, compositor, diretor e produtor com 
larga experiência em produção de registros 
em áudio e gestão de projetos culturais. 

jOãO LUCAS DE
SOUzA RIBEIRO
Músico e produtor cultural há dez anos, 
trabalha como agente do circuito fora do 
eixo e é produtor executivo e comentarista no 
programa clube da cultura, na rádio 730 aM.

os festivais pelo Brasil são o sonho de 
qualquer banda. Mas como chegar 
até eles? e qual a participação do 
governo nessa caminhada? o debate 
é direcionado para produtores 
culturais, artistas e demais agentes da 
cadeia produtiva da música.



RODA DE
CONVERSA

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

14 hORAS

REDUçãO DA MAIORIDADE
PENAL: SOLUçãO PARA QUEM?

MIChAEL fARIAS
ALENCAR LIMA
advogado, atua na área de defesa dos direitos 
Humanos de crianças e do adolescentes 
e das Políticas Públicas socioassistenciais. 
Gerencia o núcleo de defesa da criança e 
do adolescente, Programa de extensão do 
curso de direito da Universidade estadual do 
sudoeste da Bahia.

ERNEStO SILVA DANtAS 
Gerente do serviço novo olhar de execução 
de Medidas socioeducativas em meio 
aberto de liberdade assistida e Prestação 
de serviços à comunidade, é advogado da 
Unidade na varanda de execução de Medida 
socioeducativa de semiliberdade.

hILDERIM DOS SANtOS
tOMAz  
comandante da Base comunitária de 
segurança do bairro nova cidade, em 
conquista, e é instrutor Multiplicador de 
Polícia comunitária.

a roda de conversa propõe um 
diálogo e uma reflexão coletiva 
acerca das questões que envolvem a 
proposta de emenda constitucional, 
que pretende reduzir a maioridade 
penal de 18 para 16 anos. a partir 
de uma pluralidade de visões sobre 
o assunto, busca-se provocar uma 
melhor compreensão sobre os pontos 
que defendem que o jovem de 16 
anos seja punido por atos infracionais 
de acordo com a mesma lei penal de 
adultos. 



OfICINA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

14 hORAS

hEtEROgÊNESE URBANA

Proporcionar a convivência do 
grupo numa heterogênese: pessoas 
com experiências completamente 
diferentes compartilhadas em grupo 
e contagiando-se umas às outras, 
expressando seus afetos, paixões, 
ideias e desejos, desterritorializando 
os laços egocêntricos para o exercício 
das linhas de experimentação que 
nos leve a vínculos movidos pelo 
desejo de se construir coletivamente 
com a possibilidade de novas 
composições de ideias e de afetos 
através das diferenças.

MARCELO CAMPOS DA SILVA
Bacharel em Psicologia e Pós-graduando em 
Práticas intersetoriais do sUs e sUas.

30 VAgAS



OfICINA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

14 hORAS

SExO SEgURO: VIVER
COM PRAzER E tESãO! 

CRIStIANE DE
ANDRADE fARIAS
enfermeira assistencial há 26 anos, formada 
pela Ufa. aconselhadora no caav pela PMvc 
há 16 anos.

30 VAgAS

reconhecer comportamentos 
vulneráveis, identificar a cadeia de 
transmissão e refletir sobre a vivência 
sexual responsável.



OfICINA

MARIPOSAS VOADORAS 

LíVIA gUSMãO ALMEIDA
Professora de dança e arte circense nos cursos 
livres da Universidade estadual do sudoeste 
da Bahia. Professora de tecido acrobático na 
edifitnes academia. atriz e dançarina aérea 
no grupo Mariposas. Membro fundadora 
do primeiro grupo circense de vitória da 
conquista  sertãoaero.

10 VAgAS

difundir a arte circense; proporcionar 
o conhecimento e a vivência prática 
do tecido acrobático; desenvolver 
sentimentos de confiança, 
autocontrole e a autoestima; 
despertar o potencial artístico e 
criativo dos jovens envolvidos no 
projeto.

01 A 03
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa
*01 de Maio

9h E 14h*



OfICINA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

14 hORAS

LItERAtURA SURDA: POESIA 
PARA SURDOS E OUVINtES 

Poesia em língua de sinais; tradução 
de Poesia; criação de Poemas.

fERNANDA MAChADO

25 VAgAS



OfICINA

01 A 03
DE MAIO

estação JUventUde
*01 de Maio

9h E 14h*

DANçA AfRO

LUIz fILIPE PORtO SILVA
É graduando do curso de cinema e 
audiovisual na Universidade estadual do 
sudoeste da Bahia, diretor de arte, figurinista 
e maquiador (produção independente), 
trabalhou como monitor de oficinas de dança 
e teatro do programa Mais educação (2012 - 
2015) e bailarino da companhia de dança de 
jequié (2007 - 2012).

20 VAgAS

o objetivo da oficina é ampliar o 
conhecimento sobre danças afro-
brasileiras, estimular experiências 
entre os participantes e, 
principalmente, difundir a cultura 
negra na cidade para fomentar o 
desenvolvimento da arte baseada nas 
matrizes afro-brasileiras.



OfICINA

tEAtRO DO OPRIMIDO PARA 
UMA jUVENtUDE COMBAtIVA

ADRIANA SILVA AMORIM
atriz, professora de dramaturgia, roteiro, 
direção de atores e estética do oprimido.

40 VAgAS

apresentar o arsenal artístico do 
teatro do oprimido aos jovens que 
desejam lutar contra opressões e 
injustiças. debater sobre política e 
manipulação ideológica utilizando a 
arte como espaço de aprendizado e 
criação.

01 A 03
DE MAIO

teatro carlos JeHovaH
*01 de Maio

9h E 14h*



OfICINA

01
DE MAIO

estação JUventUde

14 hORAS

fORMAS POétICAS
CONtEMPORâNEAS

reconhecer noções básicas de 
versificação, com enfoque nas formas 
fixas da lírica (sonetos, haicais e outras 
formas, clássicas e contemporâneas), 
para, a partir da  leitura e análise 
de poemas e letras de música para 
a produção em sala e discussão 
dos resultados, produzir textos 
poéticos em diálogo com as questões 
contemporâneas.

ALEx SANDRO
NERIS SIMõES

20 VAgAS



OfICINA

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

POLítICAS PúBLICAS PARA A 
jUVENtUDE RURAL NA BAhIA

jOCIVALDO BISPO DA
CONCEIçãO DOS ANjOS
Professor, secretário de agricultura e chefe de 
gabinete da Prefeitura de antonio cardoso. 
atualmente é assessor especial de juventude 
rural da secretaria de desenvolvimento rural 
– sdr e conselheiro estadual de juventude.

apresentar, problematizar e debater 
sobre as políticas públicas existentes 
para a juventude rural no estado da 
Bahia.



OfICINA

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

gEStãO DE CARREIRAS
PARA BANDAS QUE
EStãO COMEçANDO

gILMAR DANtAS
Produtor cultural em vitória da conquista 
desde 2003. foi presidente do conselho 
Municipal de cultura. atualmente, faz parte 
do colegiado de Música da Bahia e é técnico 
em assuntos culturais na Prefeitura de 
conquista.

40 VAgAS

a oficina traz exemplos positivos 
dentro da própria cena musical 
de vitória da conquista para 
ilustrar dicas importantes de como 
desenvolver bem um início de carreira 
artística.



OfICINA

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

xADREz

Possibilitar aos participantes: 
conhecer o tabuleiro, as peças, as 
regras, as técnicas e as estratégias 
necessárias para a disputa de partidas 
de xadrez.



OfICINA

ANIMAçãO

BENIVAL VILAçA
fERREIRA júNIOR
licenciado em desenho e Plástica pela Uni-
versidade federal da Bahia / escola de Belas 
artes. atualmente é professor do instituto 
federal de educação, ciência e tecnologia da 
Bahia - ifBa, campus de vitória da conquista. 
coordenador do cUrta 5 festival de curtas 
Metragens do instituto federal de educação, 
ciência e tecnologia da Bahia desde 2010. 
atua, principalmente, nas seguintes áreas: 
artes visuais e cinema de curta-Metragem. 

15 VAgAS

a oficina de animação tem como 
objetivo oferecer aos participantes o 
desenvolvimento da linguagem de 
animação, através da utilização das 
técnicas de animação stop Motion 
(animação com bonecos e objetos). 
durante a oficina, serão realizados 
exercícios audiovisuais experimentais, 
e será produzido um curta metragem 
coletivo, a partir de um roteiro criado 
pelos alunos.

02 A 03
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9h



OfICINA

centro GlaUBer rocHa

téCNICAS CIRCENSES 

iniciar os participantes em artes 
circenses. incentivar os participantes 
a prática de exercícios físicos.

CIRCO OxENtE

20 VAgAS

03
DE MAIO

9 hORAS



OfICINA

03
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

9 hORAS

CAPOEIRA CONtEMPORâNEA

Promover a integração da capoeira 
local usando mecanismos da capoeira 
contemporânea.

MEStRE DENDÊ 



MOStRA

01
DE MAIO

teatro carlos JeHovaH

10 hORAS

fEStIVAL DE CURtAS

a Mostra itinerante do festival de curtas do 
ifBa – cUrta 5 é um projeto desenvolvido 
com os seguintes objetivos:
- divulgar os trabalhos que os professores 
multiplicadores, professores de escolas 
públicas e privadas do estado da Bahia, alunos 
e estagiários têm apresentado nas edições do 
festival de curtas;
- Proporcionar a troca de experiência entre 
professores e alunos.
- fomentar o uso das mídias existentes nas 
escolas através da implementação de oficinas 
(fotografia, tv e vídeo, Música, fanzine, 
apresentação de filmes, expressão corporal);

o curta 5 – festival de curtas do ifBa 
foi criado em 2010 com o objetivo de 
incentivar e promover novos talentos 
na área cinematográfica e estimular 
o desenvolvimento e a produção 
audiovisual de cunho educativo 
e cultural, aberto à comunidade, 
possibilitando a criação, reflexão e 
difusão do cinema “amador” com a 
participação da sociedade, roteiristas, 
cineastas e pesquisadores do 
audiovisual e da educação.



PAPO DE
POEtA

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

17 hORAS

PAULINhO BOCA

cantor e compositor, Paulinho Boca é um 
dos integrantes do grupo novos Baianos. 
além de se apresentar desde os anos 60 em 
shows musicais por todo Brasil e no exterior, 
é também um estudioso da origem da 
musicalidade brasileira.



ShOWS

01 DE MAIO

centro GlaUBer rocHa
a Partir das 20 Horas

BANDAS LOCAIS

DOSt
LADRõES DE VINIL
CAMA DE jORNAL

02 DE MAIO DONA IRACEMA
SOUND MAChINE
ELAS CANtAM RItA LEE

03 DE MAIO DIStINtIVO BLUE
COMPLExO RAggA



ShOW

01
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

BAIANASyStEM

a banda apresenta repertório autoral e é 
um dos principais nomes de um movimento 
independente que busca resignificar a 
sonoridade da música urbana produzida 
na Bahia. a Baianasystem trabalha sob a 
influência dos sound systems.



ShOW

02
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

NAçãO zUMBI

com 20 anos de carreira, a nação Zumbi se 
tornou um dos grupos mais importantes e 
respeitados do país, atraindo milhares de 
pessoas por onde passam. a banda, das 
cercanias de recife, suscita o manguebeat, 
mas também faz nascer outros sons.



ShOW

03
DE MAIO

centro GlaUBer rocHa

PONtO DE EQUILíBRIO

a banda dialoga com diversas vertentes 
musicais entre Brasil, Jamaica e África, e entre 
o autêntico reggae roots e hits radiofônicos 
atuais. as letras do Ponto de equilíbrio 
enfatizam a importância da igualdade social.



OUtRAS
AtIVIDADES

tODOS OS DIAS MICROfONE ABERtO
PARA MúSICA E POESIA

gRUPOS DE CAPOEIRA E
BAtALhA DE MCS NO PALCO - A PARtIR DAS 18h30 

ESPOSIçãO DE ARtES VISUAIS 

ExIBIçãO DE ARtES PLáStICAS

ExPOSIçãO DE LIVROS INDEPENDENtES

MOStRA DA OfICINA
“ARQUItEtURA DAS RELAçõES”

AtO EM COMEMORAçãO AO DIA DO
tRABALhO COM MOV. SOCIAIS
A PARtIR DAS 9h NA PRAçA DA jUVENtUDE

CICLOVIBES - EVENtO EM MOVIMENtO
15h - CONCENtRAçãO NA PRAçA DA NORMAL

PIANO POLE DANCE
18h - CENtRO gLAUBER ROChA

fEIRA DE VINIL 
9h - CENtRO gLAUBER ROChA

01 DE MAIO

02 DE MAIO

03 DE MAIO



SERVIçOS

tELEfONES útEIS

samu: 192
Polícia Militar: 190
corpo de Bombeiros: 193
conselho tutelar: 3422-9328 / 3424-4735
siMtrans: 3429-7379

tÁXis
3424-1818
3424-5252
3423-9999

DICAS gERAIS

- dê preferência ao transporte público;
- verifique as ruas bloqueadas para o evento;
- fique atento à programação e aos horários 
para não se atrasar; 
- se beber não dirija;
- não exagere na bebida.

ôNIBUS URBANO
(funcionando até 2 horas da manhã)
informações: 3429-7380

Para cHeGar ao centro GlaUBer rocHa
vilas serranas
rodoviária
cidade Modelo
Jardim valéria
Henriqueta Prates
Bruno Bacelar
cidade Maravilhosa
Patagônia (d34)

ENDEREçOS
centro Glauber rocha
av. Brumado - Brasil (próximo à Br-116)

centro de convenções divaldo franco
av. rosa cruz, 1035 - candeias

Praça da Juventude - Bairro Guarani

Praça da normal - Bairro recreio

estação Juventude
av. Bartolomeu de Gusmão - Jurema

teatro carlos Jehovah 
Praça da Bandeira - centro

alojamento - escola Municipal Maria rogaciana
av. deraldo Mendes - Bateias (csU)



LOCALIzE-SE

MAPA DO CENtRO gLAUBER ROChA

(1) Palco

(2)  espaço das rodas de
conversa e oficinas

(3) serviços e Área de alimentação

(4) exposições e atividades diversas



LOCALIzE-SE

O fEStIVAL PELA CIDADE

(1) centro Glauber rocha
(2) centro de convenções divaldo franco
(3) estação Juventude
(4) Praça da Juventude 
(5) teatro carlos Jehovah
(6) Praça da normal
(7) alojamento - escola Maria rogaciana




