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Apresentação da Proex

A PROEX  “é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e 

políticas de extensão e relações com a sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos 

segmentos sociais” (Regimento, p.46) em diversas áreas, como: Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia, 

Cultura, Relações Étnico Raciais, dentre outras.

O Catálogo de Programas de Extensão do IFBA em tela apresenta as propostas de ações de extensão para 

do Edital FOMENTO/PROEX 2017.

 As propostas de extensão aqui apresentadas são referentes a Projetos, Cursos de Extensão e Eventos.  Os 

cursos são classificados em curso Livre de Extensão e Curso de Formação Inicial e Continuada. O primeiro 

apresenta a carga horária mínima de 8 horas e a máxima de 40 horas. Já o segundo, tem carga horária mínima de  

160 horas.



23 A 25
JULHO 2018



Apresentação da Mostra
A I Mostra Cultural do IFBA teve como temática norteadora as “BAIANIDADES POSSÍVEIS”. Criado para 
ser um evento anual, a iniciativa da primeira edição foi da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com o objetivo de dar visibilidade às 
atividades culturais e artísticas desenvolvidas nos 23 campi do Instituto. Com essa ação, buscou-se, 
ainda, evidenciar as diversidades socioculturais existentes nos territórios onde estes campi estão 
instalados.

Realizada de 23 a 25 de julho, a Mostra foi aberta para apresentação de projetos de servidores (docentes 
ou técnicos administrativos) do quadro de pessoal permanente do IFBA, servidor em cooperação técnica, 
professor substituto ou discente. 

A I Mostra Cultural do IFBA contou com a apresentação de 32 propostas (13 de docentes, 19 de 
discentes e 1 da PROEX) e a participação de cerca de 300 pessoas pertencentes ao público direto, 
formado por proponentes e equipes executoras das propostas, Comissão Organizadora, bolsistas, 
monitores, setores de apoio e prestadores de serviço (Técnicos de som e luz - Gráfica - Depto. 
Administrativo - Limpeza - Transporte - Cerimonial - Segurança - Comunicação) e convidados (cineasta, 
servidores aposentados e mestres de cerimônia).

A entrada foi livre para o público visitante, formado por servidores e alunos do IFBA, da UFBA, e, em sua 
grande maioria, de escolas públicas da Rede Estadual de Ensino, com destaque para os colégios 
Odorico Tavares e Manoel Novaes, que levaram, juntos, uma média de 260 alunos por dia de 
apresentação. A estimativa é que cerca de 600 pessoas tenham visitado a Mostra.





Público



Programação



PROPOSTAS DOCENTES



Artes Visuais/Cine-Humanidades: estética, 
cinema, subjetividades e audiovisual
Artes Visuais 

OBJETIVO

O projeto tem por finalidade o desenvolvimento 
de habilidades técnicas e aspectos da 
criatividade para produção de cinema e 
audiovisual para execução de produtos com 
objetivo de divulgar o campus, bem como de 
refletir e produzir materiais que instiguem a 
reflexão crítica e investigativa em torno dos 
objetos na região e sobre ela também. A 
apresentação consiste na apreciação das 
produções audiovisuais desenvolvidas e 
análise das mesmas com o objetivo de traçar 
um perfil das questões abarcadas nos filmes, 
identificar os sujeitos transformadores dos 
espaços urbanos, reforçar a importância da 
conservação de tradições culturais originárias 
da região e colaborar com o respeito à 
pluralidade de ideias e pessoas que convivem 
no instituto.

RESUMO

Foram produzidos os Curtas: OCUPADO (2017) 
sobre a ocupação do campus Barreiras; VOCÊ 
TOCA, MAS SE TOCA? (2017)): Vídeo premiado, 
que aborda a importância do autoexame de mama.  
CHAMADA DO IF TALENTOS (2016): Chamada para 
e evento que fomentou a produção artística cultural 
no campus Barreiras. CHAMADA PARA O PROJETO 
SEXTA DAS ARTES (2016): Produzido  para 
colaborar com o Sexta das Artes e incentivar as 
comunidades a se expressarem artisticamente. 
CHEGA DE ASSÉDIO: Feito em parceria com o 
Grupo de Investigação Corporal em Artes (GICA) 
para a campanha “Respeita aí, eu sou mulher!” 
(2018) VÍDEO DO CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO do IFBA-Campus Barreiras (2018) para 
divulgar o curso. DIA DA RAINHA (2018): Documenta 
o cortejo de Iemanjá,  com a música O Brilho do Rio, 
de Maurício Oliveira, professor de artes do IFBA. 

BARREIRAS
Diego Carvalho Corrêa
Maria de Lourdes Marques Moraes



Artes Visuais/Cine-Humanidades: estética, 
cinema, subjetividades e audiovisual
Artes Visuais 



Sexta das Artes: Um espaço para 
diálogos sensíveis
Outros: música, dança, teatro, poesia, intervenções

OBJETIVO

A presente proposta Sexta das Artes produz e 
disponibiliza para os diferentes públicos da 
instituição (interno e externo) uma estrutura 
mínima que possibilita a expressão através das 
diferentes linguagens artísticas (Música, dança, 
teatro, poesia, intervenções performáticas, 
artes circenses entre outras), contribuindo 
assim, com a formação estética e o 
reencantamento do IFBA. A ação tem como 
proposta identificar os atores da comunidade 
escolar que possuem formação e/ou aptidão 
artística, motivando-os a exporem as suas 
produções estéticas no projeto Sexta das 
Artes, propiciando a troca de experiência entre 
os diferentes públicos.

RESUMO

O projeto "Sexta das Artes: Um espaço para diálogos 
sensíveis" tem aproximado a diversidade de 
linguagens artísticas existentes no Campus Barreiras.  
O projeto acontece nos intervalos dos diferentes 
turnos sempre às sextas- feiras, com seleção dos 
participantes realizada no decorrer da semana por 
critérios estabelecidos pela curadoria e pelo 
regulamento do projeto.  Para tanto, é realizada uma 
ação de comunicação no campus e externa 
informando, convidando e encorajando a comunidade 
escolar e extraescolar a participar do projeto. 
 

BARREIRAS
Raimundo José Moreira de Sousa
Naianny Almeida Pacheco
Maurício de Jesus Oliveira



O Grupo de Investigação Corporal 
em Arte (GICA) Aquário Cênico
Outros: música, dança, teatro, poesia, intervenções

OBJETIVO

Provocar reflexão nos indivíduos sobre a forma 
de viver do ser humano, especialmente quanto 
ao seu egocentrismo.

RESUMO

Desenvolvido juntamente com os monitores do Grupo 
de investigação corporal em artes (GICA) e ao sexta 
das artes, o aquário cénico é um espetáculo que 
mostra uma das realidades presentes na sociedade 
contemporânea, exposta por indivíduos egocêntricos, 
preocupados com coisas supérfluas. A realidade é 
representada por indivíduos dentro de um aquário, 
que, com a quebra desse último, passarão a conviver 
com seu próprio egocentrismo refletindo nos outros 
indivíduos, que juntos irão causar um caos. Juntos 
irão descobrir o que é ser humano e o que liga todos 
os seres. 

 

BARREIRAS
Maurício Jesus Oliveira



O Grupo de Investigação Corporal 
em Arte (GICA) Aquário Cênico
Outros: música, dança, teatro, poesia, intervenções



Bumba Meu Boi
Artes Visuais

OBJETIVO

Além de fortalecer a tradição folclórica do 
Bumba-meu-boi, pretende-se conscientizar a 
comunidade sobre as questões ambientais e 
sociais relativas ao lixo eletrônico e despertar o 
interesse de estudantes para a robótica 
educacional.

RESUMO

O Bumba Meu Boi é uma dança do folclore brasileiro, 
com personagens humanos e animais. No Brasil a 
tradição mais popular é no Maranhão, onde também 
é conhecida como Boi-Bumbá. Na Bahia, as cidades 
de Pojuca e Iramaia realiza o Boi-Janeiro, movimento 
artístico e cultural derivado do Bumba Meu Boi. O 
projeto para a Mostra tem como característica a 
utilização de um modelo robótico do Boi-Janeiro, 
ornamentado com componentes eletrônicos de 
doações de lixo eletrônico do projeto de extensão 
campus Brumado, E-LIXO-Coleta e reaproveitamento 
de lixo eletrônico. 

 

BRUMADO
Vinícius Carvalho Souza
Marcos Pereira dos Santos



Reisado na Bahia pelo olhar da 
Comunidade da Lagoa de Jurema
Artes Visuais

OBJETIVO

O presente projeto objetiva apresentar a 
tradição do Reisado na Comunidade Rural 
Jurema localizada no interior de brumado, 
região sudoeste da Bahia. O Reisado 
constitui-se como um marco identitário, 
regional, cultural e religioso nesta comunidade.

RESUMO

A abordagem deste tema se dará por meio da 
produção de um documentário intitulado "O Reisado 
na Bahia pelo olhar da comunidade Jurema 
Brumado/BA", com registros de imagens das folias, 
da apresentação dos integrantes/personagens e seu 
significado, relatos dos participantes, produção 
artesanal dos instrumentos, mostra de suas 
indumentárias apresentação do processo e ritual do 
grupo de foliões de reis e da recepção deste ritual 
com as particularidades regionais desta comunidade 
na perspectiva do interior baiano.

 

BRUMADO
Samuel Dias Dutra



Reisado na Bahia pelo olhar da 
Comunidade da Lagoa de Jurema
Artes Visuais



Mãos que Cantam
Música

OBJETIVO

O projeto "Mãos que cantam" visa cantar em 
língua de sinais e encantar o público 
mostrando que os surdos(as) também podem 
cantar e apreciar boa música. 

RESUMO

Através da canção escolhida "Esperando na Janela", 
do cantor e compositor baiano, Gilberto Gil, a Bahia 
será homenageada, pelas mãos da aluna Bianca, 
que tem deficiência auditiva e é aluna do curso 
técnico em edificações do IFBA/ Campus Brumado.

 

BRUMADO
Roberta Meira Ferreira Pereira



Mãos que Cantam
Música



Exposição de Fotografia/
Nossa Cidade, Nossa Casa
Exposição

OBJETIVO

Visa levar não apenas à reitoria como também 
a outras localidades de Ilhéus (quiçá outras 
cidades) o resultado de meses de coleta de 
dados e imagens, pesquisas e trabalho de 
campo em favor da Educação Patrimonial, com 
vistas a difusão do patrimônio 
arquitetônico/cultural dessa cidade. Com isso, 
pretende-se mostrar uma faceta das 
“baianidades possíveis” pelo viés da riqueza e 
diversidade arquitetural investigada.

RESUMO

A Exposição Fotográfica NC2 é de um 
desdobramento do "Projeto Universal Patrimônio 
Cultural - Nossa cidade, Nossa casa", desenvolvido 
no Campus Ilhéus, ao longo do segundo semestre de 
2017. 

 

ILHÉUS
Débora Santa Fé M.de Almeida
Esequias souza de Freitas
Isabel de Fátima Rodrigues Silva



Exposição de Fotografia/
Nossa Cidade Nossa Casa
Exposição



As Lendas do Velho Chico: 
O rio e os seus mistérios
Dança e Teatro

OBJETIVO

A ideia é pensar nas frases da vida humana e 
suas relações com a natureza mediada pela fé 
no que não se pode ver e também cultivar a 
cultura aqui representada pelas Lendas do rio 
São Francisco que fazem parte do imaginário 
do povo que vive.

RESUMO

A célula coreográfica “ O rio e seus mistérios” é  uma 
composição cênica criada no aspecto colaborativo, 
com a  orientação teatral de Monique Paulino e 
direção de Rafael Sisant, bailarino baiano do interior. 
A célula mostra a beleza que de ser ribeirinho, 
trazendo à cena as crenças e fé de quem tem sua 
vida atravessada pelas águas do rio São Franciscos 
e seus mistérios. No palco, vemos personagens 
importantes dessa história rica, como a água, o nego 
d'água, a mãe d’água e as lavadeiras.

 

JUAZEIRO
Selma Maria R. de Andrade Alves
Andreia Luciana Macedo



As Lendas do Velho Chico: 
O rio e os seus mistérios
Dança e Teatro



Vem pra cá, vem sambar
Dança

OBJETIVO

Apresentar os tipos específicos que interagem 
numa roda de samba, como marisqueiras, 
pescadores, lavadeiras e baianas, 
representados em seus movimentos laborais, 
performatizados em movimentos de dança.

RESUMO

A performance "Vem pra cá, vem sambar" envolve 
dança e representação onde são apresentados os 
tipos específicos que interagem uma roda de samba.

 

SANTO AMARO
Eduardo Ferreira dos Santos
Marcele Almeida Santos
Jecilma Alves Lima



Vem pra cá, vem sambar
Dança



Espetáculo Puro Amor
Teatro

OBJETIVO

Discutir temas tais como gênero, DSTs, 
AIDS/HIV, cidadania e sexualidade.

RESUMO

O espetáculo Puro Amor é uma peça teatral onde são 
abordados temas tais como gênero, DSTs, AIDS/HIV, 
cidadania e sexualidade. A peça, com pequeno 
cenário e duração de 30 minutos, é desenvolvida de 
forma dinâmica, com música e dança ao longo do 
espetáculo. A proposta gestada no projeto 
Caleidoscópio Jovem foi concebida com um debate 
programado para acontecer após a apresentação, 
momento no qual o público pode participar com 
perguntas sobre os temas abordados, como também 
sobre o processo de construção do espetáculo. 

 

SANTO AMARO
Soraia dos Santos Brito



Espetáculo Puro Amor
Teatro



Preto e Branco, a Beleza da Identidade de 
Vitória da Conquista: A Diversidade 
Artística e Cultural
Artes Visuais / Exposição 

OBJETIVO

Mostrar a beleza da identidade visual de Vitória 
da Conquista através da sua diversidade 
artística e cultural.

RESUMO

Consiste numa exposição com fotografias de autoria 
dos alunos do IFBA - VItória da Conquista. As 
fotografias representam a diversidade cultural de 
Vitória da Conquista.

 

VITÓRIA DA CONQUISTA
Wéltima Teixeira Cunha



Preto e Branco, a Beleza da Identidade de 
Vitória da Conquista: A Diversidade 
Artística e Cultural
Artes Visuais / Exposição



Coral o Madrigal - A Música Baiana no 
Repertório Coral
Música

OBJETIVO

Apresentar o espetáculo A música Baiana no 
Repertório Coral, criado especificamente para 
a I Mostra Cultural do IFBA. 

RESUMO

A seleção do repertório priorizou músicas criadas 
especificamente para coral. Os arranjos são de obras 
de compositores consagrados, tais como: Dorival 
Caymmi, Elomar Figueira Mello e Gilberto Gil e 
composições, cujos temas foram tipificados ou 
consagrados sobre a baianidade, com destaque para 
obras criadas por Vinícius de Moraes e Baden 
Powell, compositores cariocas que, fascinados pela 
baianidade, descrevem, de forma magistral, o 
instrumental mais popular na Bahia, o Berimbau.

 

VITÓRIA DA CONQUISTA
Celton Ribeiro Barbosa
Marcos de Souza Ferreira
Zenilton Correia Soares



Coral o Madrigal - A Música Baiana 
no Repertório Coral
Música



PROPOSTAS DISCENTES



As mulheres de Jorge
Teatro

OBJETIVO

A intenção foi desmistificar os estereótipos 
criados em torno das figuras femininas, 
baianas em especial, e o empoderamento 
feminino que as mulheres de Jorge postulam 
na ficção, mas que se aplica perfeitamente nos 
dias atuais em que há uma luta por direitos e 
reconhecimento das mulheres na sociedade 
contemporânea. 

RESUMO

Na apresentação, o Escritor convida ao palco as 
personagens femininas de vários romances. Suas 
criaturas, apresentando cada uma com o seu 
respectivo papel na construção da identidade da 
BAHIA. Outros aspectos da baianidade também são 
retratados na obra, como o sincretismo religioso, a 
presença do homossexual e de outros tipos humanos 
estigmatizados. Eles ressurgem buscando o seu 
lugar, reafirmando a sua importância e autoestima na 
construção da identidade. Trata-se de uma ação  
desenvolvida em 2017 no Balaio Cultural, a partir do 
estudo das obras pelos estudantes e professores. 

 

 

EUNÁPOLIS
Erickson de Jesus Soares



As mulheres de Jorge
Teatro



TRIBALIFIBAS
Música

OBJETIVO

A referida proposta tem como objetivo 
demonstrar a comunidade baiana a adaptação 
de algumas músicas, de artistas baianos 
consagrados, que fizeram parte do nosso 
cotidiano, enaltecendo, assim, a Bahia, terra 
mãe do Brasil. 

RESUMO

Através das músicas "Se eu não te amasse tanto 
assim", da cantora e compositora Ivete Sangalo; 
“Você não me ensinou a te esquecer” de Caetano 
Veloso, e “Você já foi à Bahia?”, de Dorival Caymmi, 
com instrumentos musicais como, saxofone, teclado, 
violão, violino, cavaquinho e cajón, será produzida 
uma performance para todos os gostos e idades com 
uma pitada de romance e muita energia. 

 

 

EUNÁPOLIS
Felipe Barreto Cabral



TRIBALIFIBAS
Música



A baianidade da banda Kaffa
Música

OBJETIVO

A proposta principal da Banda Kaffa tem o 
intuito de explorar e potencializar a beleza e 
riqueza da cultura baiana e brasileira, 
colocando no repertório músicas e elementos 
da musicalidade baiana em letras e obras que 
dialogam com a temática do evento: 
"Baianidades possíveis". 

RESUMO

Serão tocadas versões originais de três músicas que 
simbolizam e representam a Bahia no imaginário 
popular, além de aplicar uma série de características 
que compõem traços dessa sonoridade em 
composições já conhecidas. O grupo apresenta-se 
com a finalidade de incorporar representação musical 
discente em eventos do próprio instituto e da 
comunidade. 

 

 

FEIRA DE SANTANA
Sabrina Maria Assunção de Souza



Luz do sertão
Exposição

OBJETIVO

Retratar a realidade do homem sertanejo em 
face das suas dificuldades

RESUMO

A proposta surgiu a partir de um trabalho orientado 
pela professora de Língua e Literatura Brasileiras 
sobre o livro "Os Sertões", a partir de uma pintura 
que representa o baiano sertanejo com sua sina, 
pobreza e miséria, ciente da sua constante relação 
com a seca - com a qual aprende a conviver e a se 
adaptar - abordando também a sua relação com a fé 
na qual se agarra para suportar longos períodos de 
dificuldade. 

 

FEIRA DE SANTANA
Anna Karollina Ferreira Santos



Gente que irradia magia!
Dança

OBJETIVO

A dança é uma forma de expressividade que 
envolve o corpo e a mente, independente da 
idade, gênero, etnia, nacionalidade, língua, 
classe social e religiosidade das pessoas! 
Nesse sentido, a proposta expõe a ideia da 
necessidade da expressividade corporal 
trazendo toda a carga ancestral do 
movimentar-se baiano. 

RESUMO

Aqui, a baianidade será evidenciada na marca da sua 
territorialidade, considerado o emblemático universo 
simbólico que envolve a Bahia e o Nordeste. Com a 
prerrogativa "Como é que o baiano ginga?” 
acontecerá apresentações de hip-hop, 
samba-reggae, rock, funk, sertanejo no tom da Bahia, 
remodelando e misturando os ritmos, construindo, 
assim, uma identidade baiana com aquilo que temos 
de melhor, que é a nossa criatividade. 

 

ILHÉUS
Diovana Oliveira Santos



Gente que irradia magia!
Dança



Oxe! Que zoada é essa?
Música

OBJETIVO

Apresentar as baianidades possíveis através 
da ancestralidade dos tambores africanos sem 
perder de vista a contemporaneidade da 
música mundial. A primeira vista, pode gerar a 
pergunta: Oxe, que zoada é essa? Mas ao se 
deixar envolver, o espectador perceberá a 
proposta e será tocado pela nosso jeito de 
fazer música. 

RESUMO

A banda RESERVA traz em seu repertório influências 
musicais múltiplas, com nuances locais, regionais, 
nacionais e globais. Com musicalidade originalmente 
baiana, mas essencialmente eclética, traz a 
diversidade de ritmos conectando o axé com o pop, o 
ijexá com o rock, o forró com o reggae e o samba 
com o blues. Além de criar arranjos criativos e 
autênticos, a banda lança mão de obras autorais com 
pitadas de baianidade, levando ao palco as 
possibilidades que a música popular baiana oferece 
ao jovem estudante e ao jovem baiano em geral de 
transcender os limites do estado através dos sons e 
letras, dos instrumentos e das poesias, dos tambores 
e das harmonias.

 

ILHÉUS
Robson Mello Bomfim Júnior



Oxe! Que zoada é essa?
Música



Bahia também é CANGAÇO
Arte Literária

OBJETIVO

A apresentação “BAHIA TAMBÉM É 
CANGAÇO”, consiste em uma homenagem às 
memórias do grande Cangaceiro Lampião, feita 
a partir do Cordel “A Chegada de Lampião no 
Inferno – José Pacheco”, adaptado pela 
discente Iasmim Paiva. 

RESUMO

O movimento do cangaço tem uma presença 
marcante em diversos segmentos da cultura popular 
do Nordeste brasileiro, com influências que aparecem 
numa série de manifestações do seu cotidiano. Por 
haver em Irecê uma grande influência cultural do 
cangaço, a proposta retratada essa influência por 
meio de um recital encenado de Literatura de Cordel, 
em um mesclo de canto, dança e encenação. O  
grupo cultural SER-TÃO CANTIGUEIRX surgiu 
devido às demandas artísticas do campus e atua sob 
a coordenação de Alba Valéria, docente da disciplina 
de Artes, e com o apoio do grêmio estudantil. Os 
participantes têm habilidades nas diversas 
linguagens artísticas 

 

IRECÊ
Iasmim Mendes Paiva



Bahia também é CANGAÇO
Arte Literária



Celebrando a pluralidade
Dança

OBJETIVO

Essa proposta foi articulada com a intenção de 
retratar a cultura local da região de Irecê.

RESUMO

Para enaltecer a miscigenação cultural existente na 
Bahia, a apresentação "Celebrando a Pluralidade" 
trás um conjunto de apresentações representando a 
miscigenação entre as três raças: O Reisado 
representando a cultura europeia, o jongo 
representando a cultura afro-descendente e as 
tradições das Tribos Tupi que se mantém na região 
de Irecê. A apresentação consiste em um mesclo de 
canto, dança e literatura de cordel, realizada pelo 
grupo cultural SER-TÃO CANTIGUEIRX. 

 

IRECÊ
Iasmim Mendes Paiva



Celebrando a pluralidade
Dança



Prosápia às Heroínas do Congo
Música / Dança / Teatro

OBJETIVO

 A apresentação “PROSÁPIA ÀS HEROÍNAS 
DO CONGO”, consiste em uma ascensão de 
homenagem às mulheres de comunidades 
quilombolas, tendo em visão principal Dandara 
dos Palmares. Na “Enciclopédia Brasileira da 
Diáspora Africana”, o pesquisador da cultura 
afro-brasileira e compositor Nei Lopes 
descreve no verbete Dandara: “Personagem 
lendária da história de Palmares. Celebrada 
como a grande liderança feminina da epopeia 
quilombola, teria morrido quando da destruição 
de Macaco. Contudo sua real existência está 
ainda envolta em uma aura de lenda”. 

RESUMO

Atualmente estima-se que dois milhões de 
quilombolas estão presentes em todos os estados 
brasileiros. Essas comunidades são espaços de 
manutenção e resistência da cultura negra e da 
ancestralidade africana, tendo a sua sobrevivência 
vinculada à liderança de mulheres. Por haver na 
região de Irecê muitas comunidades Quilombolas que 
construíram boa parte da cultura local, a 
apresentação traz nas mulheres lavadeiras e nos 
pescadores o cenário social no qual essas 
comunidades se encontram, a partir de um mesclo de 
canto, dança e encenação. A apresentação também é 
do grupo SER-TÃO CANTIGUEIRX. 

 

IRECÊ
Iasmim Mendes Paiva



Prosápia às Heroínas do Congo
Música / Dança / Teatro



História da produção do feijão em Irecê
Teatro

OBJETIVO

A proposta tem o objetivo de abordar os anos 
de ouro da produção do feijão, perpassando a 
crise até os dias atuais, destacando pontos 
como a criação da estrada do feijão; a Praça 
do Feijão, local onde o produto era 
comercializado antes de ser enviado para 
outras localidades do país, e o impacto da 
produção desordenada no ecossistema na 
microrregião de Irecê,  sobretudo na vida dos 
pequenos proprietários que tiram o seu 
sustendo da produção agrícola. 

RESUMO

De responsabilidade do grupo SER-TÃO 
CANTIGUEIRX, a apresentação faz uso de várias 
linguagens artísticas: teatro, música e literatura. Toda 
a apresentação se passa na praça do feijão (cenário 
que remete a principal praça de Irecê), que  sofre 
mudanças até chegar a momentos atuais. A 
apresentação envolve cordel, declamação de poesia 
e um canto de autoria de um cantor e tocador da 
cidade de Irecê, conhecido como Raflik. 

 

IRECÊ
Jane Paula Pires da Silva



História da produção do feijão em Irecê
Teatro



Oxe: palavra mapeada
Outros: Artes integradas

OBJETIVO

O espetáculo OXE: Palavra Mapeada visa a 
difundir textos literários de autores(as) 
baianos(as) com escassa visibilidade e 
qualificada produção no campo da literatura 
contemporânea, e divulgar o projeto de 
extensão OXE: literatura baiana 
contemporânea, através de performances 
corporais, recitação poética e projeções 
mapeadas. Por meio da apresentação do 
espetáculo, objetiva-se, ainda, promover a 
leitura como elemento de integração entre 
agentes da comunidade escolar, incentivar 
atividades de mediação leitora, além de 
promover a circulação de textos literários por 
intermédio de performances vocal e musical.

RESUMO

O espetáculo é composto de três partes: na primeira 
um grupo de estudantes apresenta uma performance 
que explicita a concepção do projeto; na segunda, 
são apresentados esquetes individuais com a 
recitação de trechos dos respectivos autores/obras 
estudados; na terceira, os estudantes ocupam o 
palco verbalizando o nome de autores e seus 
respectivos locais de origem, formando um mosaico 
no mapa da Bahia projetado ao fundo. As 
apresentações são intermediadas por esquetes 
audiovisuais em videomapping. O espetáculo já fora 
exibido no evento IFBART – evento anual promovido 
pela área de Linguagens do IFBA – SANTO AMARO 
– e no aniversário da Academia de Letras de Santo 
Amaro (ALSA). 

 

SANTO AMARO
Rodrigo de Carvalho Oliveira



Oxe: palavra mapeada
Outros: Artes integradas



Rabiscos revelados
Teatro

OBJETIVO

O projeto volta-se para práticas de mediação 
leitora e visa a dar continuidade a ações 
iniciadas por intermédio do projeto OXE: 
oficinas de criação, mediação e leitura que, por 
meio de edital da SECULT, formou 30 jovens 
em processo de criação literária. O espetáculo 
consiste na apresentação performática 
(Recitação, dança e música) de textos 
produzidos pelos integrantes das oficinas.

RESUMO

O espetáculo é formado por duas partes: a primeira é 
realizada por meio de jogos corporais e vocais, a 
partir dos quais há interação com o público visando a 
chamar atenção para o processo de recitação. A 
segunda parte se divide em 20 esquetes que 
intercruzam trechos dos poemas com músicas. Após 
essa etapa, o grupo propõe nova interação através 
de uma roda de samba. 

 

SANTO AMARO
Lidiane Sacramento de Souza



Rabiscos revelados
Teatro



Santo Amaro em Foco
Artes Visuais

OBJETIVO

A proposta visa a apresentar vídeos 
documentais que encenam elementos da 
cultura do município de Santo Amaro, a partir 
de temas que revelam traços de identidades 
tangíveis no estado da Bahia, vez que 
apresenta chaves identitárias do próprio estado 
e do conceito de baianidade. Neste sentido, ao 
discutir as variadas práticas culturais que 
caracterizam o Recôncavo Baiano, além de 
observar as realidades sócio-históricas que 
singularizam cada um dos municípios, nota-se 
que algumas delas se destacam como 
elemento que aglutina, ao passo que põem em 
relevo o recôncavo como locus de uma 
identidade tangível na Bahia. 

RESUMO

Dentre os elementos que caracterizam o Recôncavo, 
vale destacar as práticas culinárias e alimentares 
ligadas à cultura religiosa afro-brasileira, à prática da 
capoeira e as tradições de pesca e mariscagem da 
Baía de Todos os Santos. Respectivamente, tais 
temas são focalizados no conjunto de vídeos a saber: 
“Acarajé: fogo que não queima a pele”’; “Tons de 
capoeira” e “A lama, a luta: o mar”. 

 

SANTO AMARO
Lívia Eduarda Oliveira de Araújo



Santo Amaro em Foco
Artes Visuais



Casaberta
Música

OBJETIVO

A proposta é uma apresentação musical com 
um repertório de músicas autorais que trazem 
elementos rítmicos e influências baianas nas 
construções de cada música, dentro, porém, de 
uma roupagem "eletroacústica", contrastando 
com os estereótipos de que a música baiana 
seja caracterizada apenas por ritmos afro 
marcantes e forte marcação percussiva, 
propondo assim uma visão mais aberta do que 
há entendemos.

RESUMO

A execução será feita com voz, violão, percussão e 
alguns timbres sintetizadores, onde o proponente e 
compositor fará a primeira voz, acompanhado de 
alunas que irão fazer segunda voz e participações 
especiais em algumas músicas. As músicas 
apresentadas fazem parte de um projeto solo do 
proponente que futuramente virá a ser um CD. 

 

SEABRA
Thiago Machado Sampaio



Casaberta
Música



Então, como eu ia dizendo...
Música

OBJETIVO

A proposta, que traz influências de artistas 
como Baco Exu do Blues, Don L, Davzera, etc, 
busca evidenciar a falta de visibilidade do Rap 
baiano no cenário nacional e mostrar como o 
apoio e o incentivo aos pequenos artistas do 
interior, que trabalham em prol do 
engrandecimento da cultura Hip hop, podem vir 
a enriquecer e popularizar o gênero, que 
sempre foi tão marginalizado no Brasil.

RESUMO

A apresentação é voltada para o hip hop com foco 
nas mazelas sociais que rodeiam o interior baiano, a 
partir da perspectiva de 3 jovens observadores. 
Desta maneira leva-se ao público, de forma 
metafórica, a sensação de ouvir através das músicas, 
histórias de pessoas que nunca tiveram a 
oportunidade de serem ouvidas. O título representa, 
assim, o que é dito mas não é ouvido, justamente por 
ser transmitido através de um ritmo musical 
marginalizado e por se tratar de anseios vindos de 
pessoas que fazem parte de uma região marcada 
pelo esquecimento.

 

SEABRA
Jônatas Neves Santos



Então, como eu ia dizendo...
Música



Baianidades – um olhar além do mesmo
Artes Digitais

OBJETIVO

O Brasil é essencialmente um país 
escravocrata, e Salvador uma das cidades com 
a maior concentração de afrodescendentes 
fora da África. Principalmente no sudeste e no 
sul do país, o povo baiano é visto como 
preguiçoso. O projeto propõe uma reflexão 
além dessa visão, mostrando que ser feliz não 
é necessariamente ser preguiçoso, e que 
apesar das dificuldades e dos preconceitos, o 
baiano é um indivíduo sempre disposto a dar 
duro e a receber quem precisar de sua ajuda 
ou de sua saudação com o mais largo dos 
sorrisos e o mais aberto dos abraços. 

RESUMO

Para apresentar essa temática de maneira lúdica, 
porém descritiva nas suas minúcias, buscou-se a 
produção de um vídeo que traga uma discussão à 
respeito do que realmente é a "baianidade", 
revisando os seus fundamentos e buscando explanar 
os conceitos apresentados pela mídia e sociedade 
como forma de compará-los à realidade da nossa 
comunidade simõesfilhense, utilizando-se desta 
discussão para reconstruir, de forma popular, o termo 
"baianidade".

 

SIMÕES FILHO
Leandro Vinicius Buhaten da Silva



Neides
Teatro

OBJETIVO

A Cia Awa de Teatro, responsável pela criação 
de espetáculos como "Resiliências", que versa 
a temática da mulher negra e estereótipos de 
força a ela designada, pretende promover essa 
temática falando sobre vivências de mulheres 
negras e baianas que são e estão diariamente 
na posição de invisibilizadas e atrelado ao 
genocídio do povo negro, recebendo então o 
título de "NEIDES". O propósito é trazer a tona 
essa mensagem com auxílio de uma 
montagem teatral com seu foco dentro da arte 
do drama.

RESUMO

Elementos de dança e música estarão presentes não 
como acessórios, mas sim como parte da 
composição teatral, unindo assim as artes para 
alcançar uma única meta: calar o silêncio a respeito 
das dores das mulheres negras da Bahia. O grupo é 
formado majoritariamente por jovens negros e negras 
e que veem no teatro e na arte uma oportunidade de 
externalizar suas vivências, angústias, narrativas e 
sobretudo, habilidades que por vezes passam 
despercebidas por eles mesmo. 

 

SIMÕES FILHO
João Mário Guedes dos Santos



Neides
Teatro



Carinha de Um Aparamento Do Outro
Exposição

OBJETIVO

O projeto tem como propósito criar uma 
curadoria com as obras desenvolvidas pelos 
discentes no IFBA – Campus Valença. Essa 
curadoria tem como fim demonstrar, organizar, 
cuidar e intermediar, a partir de pinturas, a 
relação que as figuras do cotidiano baiano têm 
com as entidades afro brasileiras (Orixás) com 
base na pluralidade artística cultural. 

RESUMO

Para o baiano é muito comum assemelhar uma 
pessoal a uma entidade, seja pelas suas 
características físicas, emocionais ou trejeitos. 
Aproximar a vivência do baiano com esse misticismo 
é essencial para entender essa representatividade, 
além de expor um paralelo entre o sagrado e profano 
com o cotidiano. Assim, a proposta é uma forma de 
fazer referência aos dialetos populares que 
transmitem o pensamento de assemelhar os traços 
de uma pessoa com outra, tal como ver uma mulher 
de pele branca, cabelos lisos e negros logo e 
assemelhá-la a Iemanjá.

 

VALENÇA
Edvânia Sousa Barbosa



Carinha de Um Aparamento Do Outro
Exposição



Participantes

Enzo Pinto Bomfim Moura Estudante
Ezequiel Pereira de Oliveira Estudante
Tiago Freitas de Souza Estudante
Geovanna Liz Ribeiro Cunha Estudante
Gabriel dos Santos Rodrigues Estudante
Frederico Coutinho de Barros Servidor
Luiz Daniel Fonseca dos Santos Estudante
Paulo Moysés Ágabo Souza dos Anjos  Estudante
Matheus dos Reis Barbosa Estudante
Aurea Gabriela Moura Gumes Estudante
Janine Perciano da Silva Basilio Estudante
Elisãngela Pereira de Brito Convidado Externo
Maria de Lourdes Marques Moraes Servidor
Mauricio de Jesus Oliveira Servidor
Raimundo José Moreira de Sousa Servidor
Naianny Almeida Pacheco Servidor
Bianca Mariar Lúcio Berto Convidado Externo

BARREIRAS



Participantes

Tania Quelle Lopes Silva Estudante
Breno Tainan Aguiar Estudante
Bianca Lima Estudante
Vinícius Carvalho Souza Servidor
Marcos Pereira dos Santos Servidor
Samuel  Dias Dutra Servidor
Roberta Meira Ferreira Pereira Servidor

BRUMADO



Participantes

Éllen de Oliveira Falcão Convidado
GLENDA CARDOSO DE CASTRO Convidado
Sandy Gabrielle Cruz Leite Convidado
Ronieres Morais de Queiroz Convidado
Kalyne Pereira de Deus Convidado
Giovana Bispo de Jesus Convidado
EVELLIN DIAS DE SOUZA Convidado
Kevson Oliveira Golçalves Convidado
Caio Monteiro de Oliveira Convidado
Caroline Cardoso Silva Convidado
Pablo Santos da Silva Convidado
Bruno Santos Soares Convidado
Verônica Dias Santos Convidado
Kimberly dos Santos Sanches Convidado

EUNÁPOLIS

Erickson de Jesus Soares Estudante
Sâmara Menezes Porto Estudante
Alauandra Moreira do Prado Estudante
Gabriel de Wylson P. Fernandes Estudante
Letícia Betinii Estudante
Isabella Rezende Gonçalves Estudante
Felipe Barreto Cabral Estudante
Thales Augusto Ribeiro Estudante
Bruno Richard Aguiar Gomes Estudante
RÔMULO BRITO BATISTA Estudante
Eliana Costa Sausmickt Servidor
Igor Vinicius Baião Santos Servidor
Vitor Damião Servidor
Flavio Costa de Jesus Servidor



Participantes
FEIRA DE SANTANA

Anna Karollina Ferreira Santos Estudante
Claudia Inês Sales Freitas Estudante
Ariane Pedreira Fonseca Estudante
Sabrina Maria Assunção de Souza Estudante
Paulo do Nascimento Nogueira Filho Estudante
Paulo Cezar Oliveira de Araujo Filho Estudante
Dhâmarys Samara de Alexandre Silva Estudante
Raniele Santos Amorim Estudante
Luiz Henrique Santos de Paula Estudante
Walace Rocha dos Santos Servidor



Participantes
ILHÉUS

Diovana Oliveira Santos Estudante
Maria Luiza Pereira de Sousa Estudante
Luzia Clara Teles de Barros Estudante
Layla Gonçalves Oliveira Silva Estudante
Robson Mello Bomfim Júnior Estudante
Igor Oliveira Galvão Estudante
Luan Barreto Nicolau Estudante
Kalil Linhares Mendes Estudante
Enzo Linhares Mendes Estudante
Ana Clara Correa da Silva Silveira Estudante
Emanuelle Goes Rosa Estudante
Loura Rosa Barbosa Estudante
Leticia Rodrigues dos Santos Estudante
Thaylan Ferreira Bonfim Estudante
Suêde Mayne Servidor
Antonio Sergio Silva Nascimento Servidor



Participantes
IRECÊ

Jane Paula Pires da Silva Estudante
Jonas Gomes de Lima Junior Estudante
William Ferreira Guerra Estudante
Gabriel Pires Dourado Estudante
Raquel Alves Leite Estudante
Pedro Henrique Pereira Soares * Estudante
Iasmim Mendes Paiva Estudante
Iasmin Silva Souza  Carneiro Estudante
Beatriz Almeida Rocha Estudante
William Malcolm Da E. Yoshioka * Estudante
Vitória Aparecida R. da Silva Estudante
Ana Luiza Silva Reis de Souza Estudante
Breno Pacheco da Rocha Estudante
Lírica Machado Lima Estudante
Alba Valeria Neiva Rodrigues Servidor



Participantes
JUAZEIRO

José Edson da Conceição Santos Estudante
Livia Virginia Reges Leite Estudante
Josilane da Gama Estudante
Sidevaldo Vinicius P. de Souza Estudante
Eloane Souza dos Santos Estudante
Maraiza Oliveira Paes Estudante
Ketlen Oliveira Paes Landim Estudante
Suellen Andreza de Souza Franck Estudante
Pedro Henrique de Jesus Pereira Estudante
Jaqueline Maiane de Souza Cardoso Estudante
Selma Maria Rodrigues de A. Alves Servidor
Andreia Luciana Macedo Servidor



Participantes
SANTO AMARO

Rodrigo de Carvalho Oliveira Estudante
Camila dos Santos de Apolônio Estudante
Thaisy Jennifer dos S. Ferreira Estudante
Adaíse dos Santos Alves Estudante
Evellyn Letícia de Pinho Santos Estudante
Eloíse Gomes Santiago Estudante
Antonio Alef Barbosa dos Santos Estudante
Beatriz Mota dos Santos Pinto Estudante
Vinicius Ribeiro Queiroz Estudante
Milley Christyann Souza Braga Estudante
Isis Nayara dos Santos Estudante
Jesane Gomes Rocha Ferreira Estudante
Lara Beatriz A. do Nascimento Estudante
Milena Aparecida C. Moraes Estudante
Carolaine Costa da Silva Estudante
Silvio Cleiton Pereira de Araujo Estudante
Tais Regina Silva dos Santos Estudante

João Vitor Jesus de Oliveira Estudante
Andreza de Jesus Santos Estudante
Alessandro Goes dos Santos Estudante
Alana Cris Cardoso Barbosa Estudante
Angelo Morais da Cruz Estudante
Erika Mendes da Silva Estudante
Fabio Wesley S. de Carvalho Estudante
João Victor Rocha da Costa Estudante
Kelvin Giovanni Barbosa Mendes Estudante
Lisiane de Sena Santos Estudante
Luana dos Santos Almeidas Estudante
Amanda Vitoria Arruda Mendes Estudante
Eduardo Barbosa Mendes Estudante
Larissa Brito  dos Santos Oliveira Estudante
Gisela de Jesus Santana Estudante
Lidiane Sacramento de Souza Estudante
Jaine dos Santos Gonçalves Estudante



Participantes
SANTO AMARO

Karine Alves Estudante
Gustavo Oliveira Campos Estudante
Lidia Sacramento de Souza Estudante
yasmin Santos Lopes Estudante
Lívia Eduarda O. de Araújo Estudante
Thailane da Paixão Pereira Estudante
Patrícia Evellyn M. Lima Estudante
Luciele Pereira da Silva Estudante
Wendel Dantas Lima Estudante
Eduardo F. dos Santos Servidor
Marcele Almeida Santos Servidor
Jecilma Alves Lima Servidor
Soraia dos Santos Brito Servidor
Emiliano G. de Jesus Servidor
Ticiano Lima de S. Santos Servidor
Maria das G. M. Correia Servidor
Maria Aparecida Brandão Estudante

Vitória Beatriz Viera Convidado
Wallace André de A. Brito Convidado
João Victor de J. Santos Convidado
Ana Célia Sousa Oliveira Convidado
Cléo Amaral Figueroa Convidado



Participantes
SIMÕES FILHO

Leandro Vinicius Buhaten da Silva Estudante
Rafaela Batista Santos Estudante
Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães Estudante
José Michael Bembem de Andrade Estudante
João Mario Guedes dos Santos Estudante
Jonas Hassan de Souza Lopes Estudante
Luene Pereira Alves dos Santos Estudante
Davi Monteiro Santos Estudante
Beatriz Cristina Santos de Santana Estudante
Shayene Germano da Silva do N Estudante
Janile Rodrigues de Jesus Servidor
Fabricio dos Santos Mota Servidor
Miriam Souza Convidado
Carla Santana Convidado
Ludmile Oliveira Convidado
Janderson Reis Convidado
Rhuan Pereira Convidado
Gabrielle Oliveira Convidado
Eduarda Leite Convidado

João Bahia Convidado
Milena Lima Convidado
Vanessa Ferreira Convidado
Elber Santana Convidado
Natália Borges Convidado
Ariele Lisboa Convidado
Igor Conceição Convidado
Larissa Fonseca Convidado
Larissa Lopes Convidado
Bruna Melo Convidado
Isabel Lima Convidado
Evelin Conceição Convidado
Taiane Costa Convidado
Jonas Marciel Convidado
Lais Evangelista Convidado
Lucas Reis Convidado
Camila Melo Convidado



Participantes
VALENÇA

Edvânia Sousa Barbosa Estudante
Jean Lucas da Cruz Teixaira Estudante
Jaqueline Oliveira dos Santos Estudante
Adriana Melo Santos Servidor



Participantes
VITÓRIA DA CONQUISTA

Lívia Paulo Calado Externo
Beatriz das Virgens Botelho Externo
Claudia Cavalcante Fonseca Externo
Deise dos Santos Ramos Estudante
Dísia Sampaio Botelho Externo
Eunice da Silva Emídio Estudante
Jeciana das Virgens Botelho Externo
Lílian Santos Oliveira Externo
Lucilene Fontes de Mattos Externo
Luiza Maria Gigante Nascimento Egresso
Maria de Lourdes Fontes Externo
Priscila Amaral Soares Externo
Rita de Cassia Mendes Pereira Externo
Antônio Paulo da Silva Externo
Brayam Ribeiro Cavalcante Externo
Celmário Ribeiro Barbosa Estudante
Ednei Campos Pereira Estudante
Emerson Peixoto de Mattos Externo
Jailson dos Santos Souza Externo

José Lucas Leão Barros Externo
Marcos de S. Ferreira – Maestro Servidor
Teófilo Pedro Gobira Estudante
Zenilton Correia Soares Servidor
Amanda de Macedo M. Couto Externo
Linara Kelly dos Santos Brito Estudante
Maria Cleide Maciel Sousa Prado Estudante
Manuella Pedra Estudante
Marília Oliveira Estudante
Leticia Moraes Estudante
Samylli Alves Novais Estudante
Luiz Fernando Abade Estudante
Mariana Alves Silva Estudante
Mary Keila Carvalho Estudante
Wéltima Teixeira Cunha Servidor



Comunicação



Comunicação (Divulgação digital)

http://www.youtube.com/watch?v=FEVF7b2ieIk


Comunicação (Divulgação / grande mídia)



Comunicação (Divulgação externa/presencial)



Ações externas (visitas culturais)



Solenidade de abertura



Programação paralela

Homenagem aos aposentados

Reunião / Plano de Cultura do IFBA Inauguração da Galeria dos Ex-Dirigentes



Organização / equipes em ação



Infraestrutura / alimentação



Infraestrutura / hospedagem

Hotel Vila Velha - Corredor da Vitória, Salvador



Questionário de avaliação

Foram avaliados:

-    Local (área externa e Espaço 2 de Julho)

- Programação

- Alimentação

- Organização

- Comunicação (peças promocionais e 
divulgação)

- Evento geral


