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FALA DO PRESIDENTE
Fernando Guerreiro

O Samba Junino é uma manifestação cultural
genuinamente soteropolitana, registrado como Patrimônio
Cultural de Salvador, por suas práticas, representações,
expressões, conhecimentos, técnicas, modos de fazer,
instrumentos, objetos, artefatos e lugares associados. Após o
reconhecimento, é mais do que necessário garantir, não só a
sua preservação, como também, incentivar o fortalecimento e
a dinamização desse movimento.
A elaboração do Plano de Salvaguarda do Samba Junino
neste momento é de suma importância, justamente por se
tratar de um instrumento capaz de assegurar a continuidade
e a transmissão dessa tradição. Com essa ação, além de
valorizar o trabalho dos músicos e seus grupos, a Fundação
colabora com o reconhecimento e organização desse
movimento cultural.
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NOS PASSOS DO SAMBA
Magnair Santos Barbosa*
Os detentores do Samba Junino solicitaram a Fundação
Gregório de Mattos – FGM o reconhecimento da referida
manifestação cultural, através da Lei Municipal n.º 8.550, de 28
de janeiro de 2014, que institui normas de proteção e estímulo
à preservação do patrimônio cultural do município de
Salvador. Diante do requerimento e anuência dos detentores,
foi aberto o processo 193/16, a partir da emissão de uma
informação técnica elaborada pela Gerência de Patrimônio
Cultural – GEPAC e recomendações do Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural – CCPC da FGM, que sinalizou quanto a
singularidade da referida expressão cultural para Salvador.
Após análise preliminar, foram elaborados os estudos
históricos e etnográﬁcos para caracterização e identiﬁcação
das especiﬁcidades do Samba Junino. Por entender que
existiam particularidades musicais inerentes ao bem cultural,
os estudos técnicos contaram com a contribuição da Profa.
Dra. Angela Lühning¹ e do Ms. Gustavo de Melo, que emitiram
estudo e parecer etnomusicológico. O respectivo estudo faz
uma contextualização social da expressão cultural, das
conﬁgurações das redes de parentesco e solidariedades
traçadas nos bairros negros da cidade paralela as suas
inﬂuências afro-brasileiras, as variantes do samba conforme as
“velocidades do andamento” e as principais características
rítmicas, mas também culturais do Samba Junino.
*Historiadora e Pedagoga. Pesquisadora nas seguintes áreas: História da Bahia, festividades, patrimônio
cultural e educação patrimonial. Atua especiﬁcamente no âmbito do patrimônio imaterial, onde possui
capítulos, cartilhas e livros publicados, além de trabalhos técnicos, tanto para o tombamento quanto para o
registro especial de patrimônios culturais. Idealizadora de projetos de educação patrimonial na FGM, como
Patrimônio É e Circuito RECONECTAR. Membro do Grupo de Pesquisa O Som do Lugar e o Mundo - FFCH/UFBA. Especialista em História e Cultura Baiana e Mestre pelo Programa Multidisciplinar de Pós Graduação em
Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia.
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O
dossiê
técnico,
etapa
primordial
para
reconhecimento de patrimônios culturais, foi elaborado
durante o ano de 2017 e incorporou além do laudo
etnomusicológico citado, 31 entrevistas realizadas com
lideranças e conhecedores do universo do Samba Junino,
bem como conhecimentos obtidos na pesquisa de campo
junto a ensaios, arrastões, apresentações, concursos e
comemorações juninas.
Os pareceres técnicos, tanto da FGM, quanto do
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, elaborados
respectivamente
pela
Diretora
de
Patrimônio
e
Humanidades da FGM, Milena Luisa da Silva Tavares e a
Conselheira Ivete Alves do Sacramento, titular da Secretaria
Municipal da Reparação – SEMUR que elaborou relatoria
junto ao CCPC foram favoráveis ao registro especial do
Samba Junino. Nesse sentido, o Decreto Municipal nº
29.489/2018 aprovou o Registro Especial do Patrimônio
Imaterial do Samba Junino, inscrito no livro das expressões
lúdicas e artísticas.
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O DOSSIÊ TÉCNICO APRESENTOU OS SEGUINTES
INDICATIVOS PERTINENTES À SALVAGUARDA DESSE BEM
CULTURAL:
1. Apoiar a retomada do São João nos bairros como forma de
descentralizar os festejos juninos e possibilitar a manutenção
das tradições festivas do Samba Junino;
2. Incentivar a retomada dos festivais e concursos de rainha
no período junino como forma de estimular a produção de
composições e performances dos grupos;
3. Incentivar a produção e divulgação de conhecimentos
acerca do bem cultural, através de materiais acessíveis (ex.
documentários e cartilhas);
4. Mapear os grupos existentes na cidade e divulgar os
trabalhos realizados pelos grupos;
5.
Instrumentalizar a institucionalização dos grupos e
possibilitar dessa maneira a autonomia dos grupos para a
captação de recursos e realização de atividades;
6. Fomentar atividades de transmissão de conhecimentos
agregados a expressão cultural às novas gerações como meio
de garantir a sua continuidade;
7. Regulamentar os desﬁles e ensaios dos grupos, através das
licenças necessárias a sua realização junto aos órgãos
municipais, bem como montagem de estrutura básica
(iluminação, banheiros químicos, segurança) e organização de
trajetos, dias e horários. ²

² BARBOSA, Magnair Santos. Indicativos preliminares para a salvaguarda. In: Dossiê Técnico do Samba
Junino. Salvador: Fundação Gregório de Mattos, p. 213.
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Entretanto, como sugeriu o próprio título, eram apenas
indicativos preliminares, visto a necessidade de uma
construção coletiva para elaboração de um plano capaz de
instrumentalizar a continuidade – manutenção, produção e
transmissão – do bem cultural registrado. Essa construção
necessariamente deve ser co-partilhada entre gestores e
detentores, por isso, foi traçado um cronograma de encontros,
que aconteceram entre abril e novembro de 2019.
Importante ressaltar que mesmo antes da elaboração
do Plano de Salvaguarda do Samba Junino, a FGM atendendo
aos indicativos concernentes ao fomento e apoio aos grupos
de samba junino, que recorrentemente solicitavam incentivos
para realização das suas ações anuais, lançou no mesmo dia
da solenidade de registro do Samba Junino como patrimônio
cultural de Salvador, ocorrida em fevereiro/2018, edital
especíﬁco voltado ao segmento cultural. O edital denominado
Prêmio Samba Junino, entre 2018 e 2020, investiu um total de
R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que contou até
então com 15 (quinze) projetos contemplados e diversas ações
de Samba Junino realizadas em Salvador.
Dada a dinamicidade dos patrimônios de natureza
imaterial e ainda os processos de identiﬁcação e
reconhecimento, estratégicos para a produção de
conhecimentos para a preservação do bem cultural, a FGM
ﬁnanciou a produção de um documentário sobre o Samba
Junino³. Lançado em 2019, foi intitulado Samba Junino: de
porta em porta, o que coaduna com a ideia de uma
salvaguarda em andamento. O mesmo receberá legendas em
inglês, francês e espanhol, o que permitirá ampliar a sua
divulgação, inclusive com a participação em festivais da área
do audiovisual.
³ Atendendo ao previsto na Lei 8550/14, capítulo III, art. 22, parágrafo único.
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Mas o plano, também já era um compromisso
institucional⁴, visto a perspectiva de gestão participativa dos
bens culturais. E assim, as lideranças foram convidadas e
motivadas a convidarem toda a comunidade do samba junino
à participação nos encontros planejados. A FGM contou com a
experiência obtida junto ao processo de elaboração do Plano
de Salvaguarda da Capoeira na Bahia, a partir de uma
metodologia bem sucedida, na composição de grupos de
trabalho e o desempenho de funções de moderação e
relatoria dos encontros.
Foram oito encontros, ocorridos aos sábados, entre os
meses de abril e novembro/2019, uma vez a cada mês, das 9h
às 12h, na Casa do Benin, espaço administrado pelo FGM e
localizado no Centro Histórico de Salvador. Para as ocasiões foi
contratada a empresa Maré Cheia Produções para a
disponibilização de camisas, coffee break e cobertura
fotográﬁca para todos os encontros. Material como pasta,
bloco e caneta foram disponibilizados pela própria FGM.

⁴ Atendendo ao previsto no Decreto 27.179/16, capítulo IV, artigo 25.
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No primeiro encontro, em 27 de abril de 2019, foi
apresentada a pauta e a equipe participante do processo em
questão – membros da FGM⁵, moderadora⁶ e relatora⁷, e
inclusive da produtora Obá Cacauê , contratada para produção
de vídeo documentário, que a partir daquele momento
montaria uma agenda para as gravações. Na ocasião ocorreu
um momento expositivo, onde a moderadora utilizou projeção
de slides para uma melhor utilização didática, seguida de
esclarecimentos às duvidas. As questões evidenciadas diziam
respeito à base legal concernente a preservação do patrimônio
cultural, um histórico das políticas públicas na área, conceitos
pertinentes a temática e as etapas necessárias à elaboração do
plano de salvaguarda. Houve ainda explanação da proposta
metodológica, do cronograma dos encontros e da proposição
de ocorrência aos sábados, com intuito que agregar mais
pessoas nas ocasiões, visto a necessidade de ampla
participação da comunidade do samba junino no processo.

⁵ Milena Tavares (Diretora de Patrimônio e Humanidades), Edwin Neves (Gerente de Patrimônio Cultural) e
Lincoln Mateus Genonadio (Assistente Administrativo).
⁶ Adriana Albert Dias, Graduada em História pela Universidade de São Paulo , Mestre em História Social pela
Universidade Federal da Bahia e Doutoranda em História na mesma instituição, onde pesquisa capoeira,
masculinidades e relações de gênero. Foi responsável pela pesquisa histórica e documental referente à Capoeira da Bahia, na produção do Inventário para o Registro e Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural
do Brasil e atuou como moderadora no processo de elaboração do plano de Salvaguarda da Capoeira na Bahia
através do IPHAN.
⁷ Maria Luísa Pimenta, Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia e Mestranda pela
Faculdade de Educação da mesma instituição, onde pesquisa as relações entre capoeira, educação, infância e
escola. É capoeirista e contramestre do Grupo Cultural Capoeira Malta da Serra. É Secretária do Grupo de
Trabalho da Salvaguarda do Conselho Gestor de Salvaguarda da Capoeira na Bahia - IPHAN.
⁸ Fundada em 2011, por Fabíola Aquino, cineasta, roteirista e produtora. A empresa tem foco a criação,
produção e difusão audiovisual, tendo realizado diversos projetos de sucesso na área. Vencedora de prêmios e
destaque em festivais, contemplada em diversos editais da ANCINE nas categorias série de ﬁcção, longas
documentários, teleﬁlmes, entre outros formatos e parceiros no setor.
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No segundo encontro, em 18 de maio de 2019, seguindo
o cronograma apresentado e aprovado no anterior, ocorreu a
apresentação da pauta e na sequência a plataforma virtual
para Cadastramentos dos grupos e entidades do Samba
Junino, proposta pela FGM, para ajustes e complementações
na plenária. Posteriormente, foi iniciado o que chamamos de
“chuva de ideias”, ou seja, a exposição individual dos
principais problemas que atingem o segmento samba
junino. Importante ressaltar que para cada pauta ou em
momentos necessários eram abertas inscrições com
cronometragem de tempo para democratização das falas.
Todos os encontros foram gravados e o descritivo geral
encontra-se em relatório compilado disponível na Gerência
de Patrimônio Cultural da FGM.
No terceiro encontro, em 08 de junho de 2019, ocorreu
a devolutiva das questões explicitadas para a plataforma
virtual para Cadastramentos dos grupos e entidades do
Samba Junino. Na sequência foram apresentados, explicados
e sanadas duvidas relativas a cada indicativo preliminar para
a salvaguarda presentes no dossiê técnico do Samba Junino,
assim como a ampliação a partir das questões levantadas na
“chuva de ideias” do encontro anterior. Houve ainda a
explicação para os próximos dois encontros onde a plenária
seria dividida em grupos de trabalhos. Para a realização dos
mesmos seria necessária a contratação pessoal extra para
função de moderadora e relatora, para o qual foi deixada
possibilidade de habilitação na oportunidade, para posterior
diálogo junto à FGM. Devido proximidade das comemorações
juninas os presentes aproveitaram o momento para informar
e convidar para as atividades dos grupos que seriam
realizadas naquele mês.
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No quarto encontro, em 27 de julho de 2019, foi
apresentada a plataforma virtual para Cadastramentos dos
grupos e entidades do Samba Junino, já com as alterações
realizadas e sanadas as duvidas ainda existentes. Foram
apresentadas as novas integrantes
da equipe para o
respectivo e sucessivo encontro, momento de realização dos
grupos de trabalho – GT´s. Houve também o anúncio da
conclusão do documentário sobre o samba junino e da
eminência de breve lançamento. A partir da análise das
temáticas de maior recorrência nos encontros anteriores
foram deﬁnidos dois grupos de trabalho – Eixo Identidade e
Musicalidade e Eixo Fomento e Sustentabilidade. A proposta
apresentada e aprovada era que o grupo se dividisse e
alternasse no encontro seguinte, garantindo assim a
participação de todos em ambos os grupos. Em cada grupo de
trabalho foi apresentado antes da elaboração das ações, os
objetivos e indicadores, para direcionamento dos trabalhos.
Cada grupo contou com uma moderadora e uma relatora.
No quinto encontro, em 17 de agosto de 2019, seguiu a
mesma logística do encontro anterior, com a participação dos
presentes nos grupos de trabalhos – GT´s – Eixo Identidade e
Musicalidade e Eixo Fomento e Sustentabilidade. Esses
momentos tinham por intuito a elaboração de ações
necessárias à preservação do bem cultural registrado,
tomando ainda por base as diﬁculdades enfrentadas
historicamente pelo segmento no seu fazer cultural.

⁹ Naiana Reis, Graduada em Comunicação Social, Propaganda e Marketing pela Faculdade 2 de Julho e
Graduanda em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Integrante do Samba Junino.
Isabela Maria Severo, Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia e em Direito
pela Faculdade 2 de Julho. É Contramestra de capoeira e Segunda Secretária do Grupo de Trabalho da
Salvaguarda do Conselho Gestor de Salvaguarda da Capoeira na Bahia - IPHAN.
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Foi proposta a inversão dos participantes nos GT´s,
tendo as moderadoras e relatoras participação na motivação e
na minimização das diﬁculdade de construção, entretanto,
alertando para o protagonismo dos detentores na elaboração
das ações.
No sexto encontro, em 21 de setembro de 2019, ocorreu a
explicação dos motivos pelos quais levaram ao registro do
Samba Junino e não do Samba Duro Junino, questão
levantada em alguns encontros, principalmente no GT
Identidade e Musicalidade¹⁰ . Após esse momento, a pauta do
encontro trazia o compilado das ações construídas nos GT´s,
trazidas para reavaliação em plenária. A análise foi iniciada
com as ações do GT Identidade e Musicalidade, junto as
governabilidade e prioridades indicadas. Devido o curto
tempo, diante dos debates, apenas quatro ações foram
analisadas e aprovadas, visto que cada era seguida de
discussão relativa ao texto da ação, governabilidade e
prioridade.
¹⁰ As questões apresentadas por Magnair Barbosa, condutora do processo à época, que também ocupava a
Gerência de Patrimônio Cultural, foram às seguintes: 1. As solicitações recebidas pela FGM para o referido
registro especial diziam respeito ao “Samba Junino”; 2. Durante pesquisa foram identiﬁcados grupos que
praticavam Samba Junino e não necessariamente o samba duro proveniente dos terreiros de candomblé
onde homem não mexia; 3. Grupos participantes dos primeiros festival no Engenho Velho de Brotas, em
1979, a exemplo do Grupo Leva Eu, atuante no segmento até os dias atuais, aﬁrma tocar samba de roda, com
os mesmos instrumentos característicos do Samba Junino; 4. Diversos grupos tocam samba de roda com
diversas variações perpassando pelo samba duro, que possui uma levada mais acelerada; 4. O samba duro
foi considerado como principal característica rítmica do Samba Junino, conforme estabelecido no Decreto
nº 29.489/2018, que institui o Samba Junino patrimônio imaterial de Salvador; 5. Durante disponibilização do
dossiê técnico para consulta e análise pública, por 30 dias, conforme dispõe o Art. 24 do Decreto nº
27.179/2016, não houve nenhuma contestação a esse ou qualquer outro aspecto; 6. A modiﬁcação contestada
na ocasião reduziria e poderia até mesmo invalidar o processo 193/16, visto que deixaria de fora parte dos
grupos que sempre conduziram o Samba Junino, com ou sem incentivo público; 7. O parecer etnomusicológico, constante no dossiê traz informações importante para a compreensão da multiplicidade rítmica do
Samba Junino; 8. O estudo etno-histórico, também presente no dossiê, traz um subcapítulo intitulado “A
“pegada” do Samba Junino, onde faz referências pertinentes ao samba duro; 9. O Samba Junino é considerado uma expressão de Salvador que envolve diversos aspectos culturais, entre os quais está o Samba Duro,
razões pela quais não caberia a modiﬁcação no atual momento.
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No sétimo encontro, em 26 de outubro de 2019, deu
continuidade as ações construídas para acréscimos,
alterações, revisões e retiradas. Foi iniciada pela quinta ação
do GT Identidade e Musicalidade e ﬁnalizada com as ações do
GT Fomento e Sustentabilidade. Para melhor aproveitamento
do tempo foi deﬁnido conjuntamente que teriam por foco as
ações, ﬁcando a governabilidade e prioridade a cargo da FGM
que apresentaria em minuta do encontro seguinte para
análise em plenária.
No oitavo e último encontro, em 30 de novembro de
2019, foi relembrada a importância de cadastramento na
plataforma virtual de grupos e entidades de samba junino e
assegurado compromisso de disponibilidade de um
calendário para cadastro presencial diante da diﬁculdade de
acesso aos meios tecnológicos. Foi realizada a leitura de todas
as ações, junto as suas governabilidades e prioridades, para
qual a minuta apresentada foi aprovada em plenária.
Motivados com a construção do Plano de Salvaguarda do
Samba Junino os detentores de forma espontânea
promoveram ao ﬁnal momento regado a muito samba junino.
Esse processo de construção foi de muito aprendizado,
amenização das diferenças entre as lideranças, fortalecimento
da ideia de coletivo e principalmente, protagonismo dos
detentores, que a partir desse momento atuará junto às
instituições públicas e privadas, para a efetivação das ações do
Plano de Salvaguarda e assim da preservação do Samba
Junino – Patrimônio Imaterial de Salvador.
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SAMBA JUNINO: PATRIMÔNIO
CULTURAL DE SALVADOR
Magnair Santos Barbosa
O Samba Junino surgiu em torno das comemorações
domésticas direcionadas aos santos juninos, principalmente
às realizadas nos terreiros de candomblé de Salvador. Com o
passar do tempo, mais precisamente ao ﬁnal da década de
1970, quando o espaço do terreiro já não mais comportava o
quantitativo de pessoas que compareciam a essas
festividades, esse samba feito após as rezas, tomou às ruas em
forma de sambões e arrastões.
O samba feito nos terreiros, principalmente nos bairros
que abrigavam grande quantidade de terreiros de
candomblés –- Engenho Velho de Brotas, Engenho Velho da
Federação, Federação, Fazenda Garcia, Tororó, Ogunjá, e seu
entorno¹¹; e até mesmo nos quintais se fez móvel, ao percorrer
as ruas, as casas e até outras comunidades. Outros bairros
também se tornaram ao longo do tempo expoentes dessa
manifestação cultural, como Liberdade, Nordeste de
Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Alto das Pombas,
além de Cajazeiras, Águas Claras e Canabrava, que têm se
despontado nos últimos anos.

¹¹ Importante citar importantes terreiros de candomblé presentes nessas localidades: Ilê Axé Iyá Nassô Oká
(Casa Branca); Zoogodô Bogum Malê Rundó (Terreiro do Bogum), Terreiro Tanuri Junsara na Federação/
Vasco da Gama; Ilê Iyá Omin Axé Iyá Massê (Terreiro do Gantois); llê Òsùmàrè Aràká Àse Ògòdó (Oxumaré) na
Federação; Terreiro Tumba Jussara no Engenho Velho de Brotas/Vasco da Gama.

18

O Samba Junino tem suas raízes ﬁncadas na cultura
afro brasileira, herdeiro do samba de caboclo, tendo suas
matrizes rítmicas vinculadas as evoluções do tambor.
Inclusive, muitas das músicas tradicionalmente entoadas,
várias delas de domínio público, advêm dos terreiros de
candomblé. Era justamente a vivência nesses espaços
religiosos que deram os aprendizados essenciais aos músicos,
através da observação, experimentação e transmissão através
da oralidade.
A casa da família Bafafé, no Engenho Velho de Brotas, é
um dos berços do Samba Junino, que também abriga o Ilê Axé
Ogun Alabeji, conhecido por Terreiro de Jagun, de matriz ijexá.
A festa era realizada por Dona Amélia de Iemanjá, zeladora do
axé e avó dos mabaços, Mario e Jorjão Bafafé, até os seus 93
anos. Iniciava com a reza direcionada a Santo Antonio, porém
no período de São Pedro, depois havia a apresentação dos
“jazes” - instrumentistas contratados, que com o passar do
tempo foram substituídos pela radiola, e ﬁnalizava com muito
samba duro (que como os próprios irmãos relatam – os
homens não mexiam, ou seja, mantinha postura ereta, sem
movimento do quadril).
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O samba duro é uma das principais características do
Samba Junino, por sua “pegada” mais acelerada e corrida,
através dos instrumentos essenciais a sua rítmica – timbal,
tamborim e surdo, com a possibilidade de inserção de outros
instrumentos musicais. Entretanto, muitos grupos tocam
também samba de roda com os mesmos instrumentos
musicais, ao fazer uma melodia mais cadenciada,
acompanhado por palmas (os mais antigos utilizavam
tabuinhas) e um refrão recorrente, deixando o samba duro
apenas para o momento mais propício, ou seja, para o auge,
quando desejavam fazer a poeira subir¹².
Esse samba levado às ruas era recebido com comidas e
bebidas típicas do período – bolos, mingaus, amendoim
cozido, canjica, milho, licores, por onde passava. As ruas eram
então decoradas a partir de mutirão realizado pela vizinhança,
à moda junina, com bandeirolas, balões, palhas e fogueiras. Os
grupos de samba também não faziam de forma diferente,
vestiam-se
com
camisas
padronizadas,
inicialmente
confeccionadas pelas costureiras locais, muitas vezes em
xadrez e chapéus de palha. Com o surgimento dos mais
variados grupos era comum fazer o registro dos nomes nas
camisas para identiﬁcar os integrantes de forma mais pontal,
caracterizando os integrantes de cada grupo quando nos
encontros proporcionados pelos arrastões.

¹² Não se pode esquecer que muitas músicas cantadas do universo do samba de roda, eram trazidas das
vivências nas rodas de capoeira, bem como das diversas composições de duplo sentido (elemento que
inﬂuenciou composições mais recentes de alguns grupos de samba junino, que inclusive foram gravadas por
grupos do pagode baiano).
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Tudo começou de casa em casa, no percurso feito
mesmo a pé, porém ao começarem percorrer maiores
distancias passaram a alugar ônibus e outros meios de
transporte. Essa dinâmica foi impulsionada com o surgimento
de festivais, o que consequentemente motivou a formação de
novos grupos e reorganização de outros. É o primeiro festival,
realizado no Engenho Velho de Brotas, na Praça dos Artistas,
em 1979, pela família Bafafé, através da constituição do Grupo
União no anterior, que demarca temporalmente o Samba
Junino, embora tenha iniciado sua expressão muitos anos
antes no espaço nuclear dos terreiros de candomblé.
A maior organização dos grupos começou a ocorrer com
os festivais, visto que muitos atuavam de forma mais
espontânea e familiar, sem nome, diretoria, nem nada que o
representasse enquanto grupo constituído. Nesse sentido,
entre as décadas de 1980 e 1990 foi o despontar do boom de
grupos de samba junino na cidade do Salvador. Nesse sentido,
o festival foi o grande balizador para o samba junino, porque
atuou na projeção do que já vinha ocorrendo nos bairros,
possibilitou o intercâmbio entre os grupos, e a produção de
novas composições e performances.
Os festivais tinham regras próprias, por exemplo, tempo
para apresentação de cada grupo, categorias julgadoras (com
as variantes: melhor música – letra e samba, melhor interprete
melhor grupo, melhor rainha, organização, animação, torcida,
indumentária) e tema especíﬁco. Foram eles que agregaram a
temática junina à identidade dos grupos. Os grupos passaram
então a compor música com os temas deﬁnidos pelos festivais
que desejavam participar – normalmente com temáticas
correspondente ao período.
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E com os inúmeros festivais a rivalidade entre os grupos
se fazia acirrada, o que por vezes tornava a brincadeira
circunstanciada pela festividade junina uma competição. Os
troféus e o reconhecimento dos pares e das comunidades
eram os elementos almejados. Para tal, muitos ensaios eram
realizados, o que demarcou outra temporalidade para os
grupos juninos – iniciado sempre após a Semana Santa,
perpassando pelo período junino e se encerrando com as
comemorações da independência do Brasil na Bahia.
Entretanto, não se pode esquecer que ao longo do tempo, os
grupos juninos começaram e assim permanecem
participando de importantes festividades que ocorrem em
outros períodos – como Lavagem do Bonﬁm, Festa de
Iemanjá, Lavagem do Garcia; além de eventos comunitários –
tal como dia das mães, pais, crianças e outros diversos com
ﬁns solidários.
O Samba Junino formou e forma exímios músicos,
autodidaticamente, de geração em geração. Diversos
herdeiros desse berço cultural integraram bandas e se
tornaram artistas que angariaram reconhecimento nacional e
internacional. Cabe aqui destacar dois LP´s, ambos lançados
em 1989 – do Samba Fama e “Melhores Sambas de São João
da Bahia” pela gravadora WR, que demonstram a
potencialidade dessa expressão cultural naquela ocasião.
Já em ﬁns da década de 1990 a expressão cultural foi
perdendo corpo nas comunidades, com a tomada dos
mesmos pelo tráﬁco de drogas. Alguns grupos migraram para
outros gêneros musicais que possuíam maior expansão
mercadológica, outros foram desativas e poucos resistiram. E
é dessa resistência que o Samba Junino requer o seu lugar de
reconhecimento no campo dos direitos culturais, visto sua
ampla contribuição para a cidade.
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Apesar de ser mais facilmente identiﬁcado por sua
identidade musical, não fora apenas o ritmo registrado como
patrimônio imaterial de Salvador, já que existem diversas
características que agregam valor a expressão cultural – a
performance corporal proporcionada pelo samba duro
(normalmente praticada pelas mulheres e homossexuais), a
cênica,
o
cenário/arrumação
das
comunidades,
a
indumentária dos grupos, os concursos de rainha de cada
grupo e composições, os ensaios, os arrastões (demarcando o
samba feito no chão e de porta em porta) e os festivais. Nesse
sentido, o Samba Junino se faz autêntico e expressivo, quando
em pleno período junino, que tem o forró por tradição em
diversas cidades do Nordeste, até o agrega à festividade, mas
ao “armar um samba” demarca a identidade afrobrasileira
latente na cidade de Salvador.
Fruto de um amplo processo de aﬁrmação identitária,
de construção e reconstrução de memórias das comunidades
periféricas, majoritariamente negras, da referencialidade da
matriz cultural afrobrasileira, do reconhecimento dos saberes
e fazeres pertinentes ao segmento cultural, que mantêm as
suas singularidades entranhadas predominantemente em
Salvador, o Samba Junino se tornou Patrimônio Cultural de
Salvador. Recentemente, em continuidade aos processos de
luta seus detentores através de pleitos públicos conseguiram
a instituição do Dia Municipal do Samba Junino, a ser
comemorado anualmente no dia 17 de abril, passando assim a
integrar o Calendário Oﬁcial de Eventos do Município de
Salvador.
O Plano de Salvaguarda elaborado após diversos
diálogos, ao longo de 2019, agora traz aos detentores do
Samba Junino mais uma missão, a concretização das ações
construídas, de forma conjunta a entes públicos, privados,
entre outras entidades, que têm por ﬁnalidade a preservação
e continuação do Samba Junino enquanto patrimônio
cultural ao longo dos séculos.
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SALVAGUARDA, PRA QUÊ?
Magnair Santos Barbosa
O registro de patrimônios de natureza imaterial –
entendidos como práticas, representações, conhecimentos,
expressões, eventos, celebrações, técnicas (saberes e fazeres),
transmitidos de geração em geração, além dos espaços
destinados às práticas coletivas, conta com amplo processo
junto ao qual consta a identiﬁcação do bem cultural (a
exemplo da elaboração de dossiê técnico, chamado também
de “instrução técnica”, que tem por ﬁnalidade a pesquisa, a
documentação e sistematização de informações). Após a
identiﬁcação,
pareceres,
aprovações,
e
do
próprio
reconhecimento, se inicia ou se reinicia outra etapa – a sua
salvaguarda.
O início prevê a construção do Plano de Salvaguarda,
realizado entre a instituição governamental que chancela o
bem cultural registrado e seus detentores. A salvaguarda
prevê ações cujas metas atendam a divulgação, a valorização,
a proteção e a transmissão do bem registrado. Entretanto,
pode ser iniciada durante o próprio processo de registro
através dos indicativos preliminares elencados durante
pesquisa etnográﬁca junto aos detentores. Por isso, a FGM
instituiu junto ao seu programa de fomento edital anual
voltado especiﬁcamente ao segmento cultural – Prêmio
Samba Junino, e elaborou registro áudio visual através do
documentário “Samba Junino: de porta em porta”. Essas
ações cumpriam dessa forma, a difusão, o apoio e o fomento
ao Samba Junino.
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Um bem de natureza imaterial pode perder sua
chancela de patrimônio cultural, durante revalidação, caso
não atenda aos requisitos característicos que endossaram o
seu reconhecimento, através da continuidade referencial e
transmissão. Diante disso, o Plano de Salvaguarda terá papel
primordial, enquanto instrumento para o diálogo entre as
governabilidades estabelecidas para cada ação, cuja
construção coletiva proporciona a autonomia dos detentores
para a gestão do próprio patrimônio.
Nesse sentido, é preciso entender que a salvaguarda
visa à continuidade do bem cultural, por isso elaborado pelos
e para os seus próprios detentores, em busca da existência,
resistência e preservação do Samba Junino e das suas
características primordiais como Patrimônio Cultural de
Salvador.
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EIXO IDENTIDADE E MUSICALIDADE
AÇÃO 1: Requaliﬁcação, construção ou aquisição de sede
social e cessão de espaços públicos para grupos de samba
junino.
GOVERNABILIDADE: FGM, SEFAZ, BAHIAGÁS, SEPROMI,
SECULT, IPAC, IPHAN, FCP, SALTUR, SEMUR, BAHIATURSA,
SMED, SEC.
PRIORIDADE: Médio
AÇÃO 2: Destaques das Destacar as metodologias de ensino
da levada rítmica do samba duro junino através de aulas
para crianças, jovens e adultos não apenas em época junina.
GOVERNABILIDADE:
Iniciativa
privada,
Universidades
públicas e privadas, SEDUR-SONORA, CCPI, FGM, SEPROMI,
SECULT, IPAC, IPHAN, FCP, SALTUR, SEMUR, BAHIATURSA,
SMED, SEC.
PRIORIDADE: Curto
AÇÃO 3: Não permitir Impedir a descaracterização
de
elementos do Samba Junino por motivos religiosos, e
assim, não investir o investimento de recursos públicos em
ações que neguem a matriz africana do samba junino.
GOVERNABILIDADE: SEPROMI, FGM, SEMUR, SECULT, IPAC,
IPHAN, FCP, SEMUR, SMED, SEC, CDCN.
PRIORIDADE: Curto.
AÇÃO 4: Promover ações internacionais que divulguem o
Samba Junino como cultura afro-brasileira.
GOVERNABILIDADE: BAHIATURSA, SEPROMI, FGM, SEMUR,
SECULT, IPAC, IPHAN, FCP, SMED, SEC, CDCN.
PRIORIDADE: Médio.
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AÇÃO 5: Incentivar e promover oﬁcinas de dança e construção
de instrumentos musicais do Samba Junino e dança.
GOVERNABILIDADE: Universidades públicas e privadas, CCPI,
FGM, SEPROMI, SECULT MUNICIPAL E ESTADUAL, IPAC, IPHAN,
SALTUR, SEMUR, BAHIATURSA, SMED, SEC.
PRIORIDADE: Médio.
AÇÃO 6: Inclusão, mediante contratação, dos grupos de Samba
Junino nas festas populares de todo o estado.
GOVERNABILIDADE: FGM, BAHIATURSA, SALTUR, SEPROMI,
SEMUR, SECULT, IPAC, IPHAN, FCP, SETRE.
PRIORIDADE: Médio.
AÇÃO 7: Produzir e publicar materiais da história e da memória
do Samba Junino em documentários que ressaltem sua
identidade étnico cultural.
GOVERNABILIDADE: FGM, BAHIATURSA, SALTUR, SEPROMI,
SEMUR, SECULT, IPAC, IPHAN, FCP, SETRE.
PRIORIDADE: Médio.
AÇÃO 8: Incentivar e fomentar a produção da indumentária do
Samba Junino.
GOVERNABILIDADE: FGM, SALTUR, SEPROMI, SEMUR, SECULT,
IPAC, IPHAN, FCP, SETRE, SISTEMA SESI, SENAC e SESC.
PRIORIDADE: Longo.
AÇÃO 9: Estimular a realização do festival de rainha e
participação da diversidade de gênero.
GOVERNABILIDADE: FGM, SALTUR, SEPROMI, SEMUR, SECULT,
IPAC, IPHAN, FCP.
PRIORIDADE: Curto.
AÇÃO 10: Realização de reuniões, seminários, debates para troca
de informações e saberes entre grupos do Samba Junino.
GOVERNABILIDADE: BAHIATURSA, SALTUR, SEPROMI, FGM,
SEMUR, SECULT, IPAC, IPHAN, FCP, SMED, SEC, Universidades
públicas e privadas.
PRIORIDADE: Médio.
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EIXO FOMENTO E SUSTENTABILIDADE
AÇÃO 11: Realização do Seminário Anual do Samba Junino
com todos os grupos e entidades representativas no mês de
abril para elaboração do cronograma anual.
GOVERNABILIDADE: Entidades governamentais, Entidades
representativas e grupos do Samba Junino.
PRIORIDADE: Médio.
AÇÃO 12: Promover ações griôs para o compartilharmento da
história dos mestres e do Samba Junino, ministradas por
seus/suas detentores/as.
GOVERNABILIDADE: Ações de capitação de recursos pelos
órgãos públicos, SALTUR, SECULT, FGM, BAHIAGÁS, EMBASA,
BAHIATURSA, SEC, FAZCULTURA, LEI ROUANET, SECRETARIA
ESPECIAL
DA
CULTURA
(antigo
MINC),
Entidades
governamentais e não governamentais, Universidades
federais, estaduais e privadas.
PRIORIDADE: Médio.
AÇÃO 13: Criar políticas públicas que implementem
possibilitem assistência de saúde mais especíﬁcas e
medicamentos
subsidiados
aos
membros ativos
e
integrantes do Samba Junino, inserindo estratégias de
promoção, prevenção e reabilitação de saúde.
GOVERNABILIDADES: Universidades públicas e privadas,
SAEB, Secretaria Municipal de Saúde, IPAC, IPHAN.
PRIORIDADE: Longo.
AÇÃO 14: Criação do arrastão do Samba Junino no dia 13 de
Junho no Largo do Santo Antônio Além do Carmo.
GOVERNABILIDADES: SECULT, FGM, IPAC, IPHAN.
PRIORIDADE: Curto.
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AÇÃO 15: Desenvolver pesquisas sobre o Samba Junino:
produzir e publicar materiais acerca da história e da memória
dos grupos do Samba Junino (a exemplo de livros, vídeos,
material didáticos, CD´s de músicas, etc).
GOVERNABILIDADE: Universidades públicas e privadas,
DIMAS, SECULT, FGM, IPAC, IPHAN, CCPI.
PRIORIDADE: Médio.
Ação 16: Realizar atividades interativas ligadas ao Samba
Junino com a comunidade nos dias em que se comemora o
Sábado de Aleluia, o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Dia das
Crianças.
GOVERNABILIDADE:
Associações
de
Moradores,
SEDUR/SONORA, FGM, CCPI, SECULT, IPAC, IPHAN.
PRIORIDADE: Curto.
AÇÃO 17: Realização de cursos de formação para mestres e
membros ativos do Samba Junino (alfabetização, elaboração
de projetos socioculturais, idiomas, construção de
instrumentos musicais, entre outros).
GOVERNABILIDADE: Universidades públicas e privadas,
SMED, SEC, Entidades do Movimento Negro, SEPROMI.
PRIORIDADE: Médio.
AÇÃO 18: Promoção de atividades que estimulem a
participação efetiva das mulheres e comunidade LGBTQI+ no
Samba Junino, sobretudo na parte musical.
GOVERNABILIDADE: SEPROMI, FGM, SEMUR, SECULT, IPAC,
IPHAN, SMED, SEMUR, SEC, Universidades públicas e privadas,
ONG´s militantes da causa LGBTQI+.
PRIORIDADE: Curto.
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AÇÃO 19: Garantir a presença do Samba Junino no ensino
fundamental, médio e superior como conhecimento a ser
tratado de forma interdisciplinar e não somente atrelada ao
currículo, mas também ao seu contexto, aos usos e
signiﬁcados que a o caracterizam como patrimônio cultural
de Salvador.
GOVERNABILIDADE: SMED, SEC, Universidades públicas e
privadas, SEPROMI, SECULT.
PRIORIDADE: Longo.
AÇÃO 20: Promover e apoiar o Samba Junino no exterior por
meio de ações que: facilitem o trânsito e a permanência dos
grupos de Samba Junino de Salvador fora do país e a
aproximação entre o Samba Junino e órgãos de diplomacia,
garantindo o fomento, e divulgação dos de eventos e festivais
de Samba Junino no exterior.
GOVERNABILIDADE: IPAC, IPHAN, Embaixadas, BAHIATURSA,
SALTUR, SEPROMI.
PRIORIDADE: Longo.
AÇÃO 21: Garantir a atuação proﬁssional dos mestres
tradicionais em espaços de ensino formais, sem necessidade
de formação acadêmica para desempenho dessa função, mas
com critérios estabelecidos pela comunidade que os
legitimem enquanto educadores capacitados para essa
atuação.
GOVERNABILIDADE: Universidades públicas e privadas,
Escolas públicas e privadas, IPAC, IPHAN, SECULT, SMED, SEC,
FGM, SEPROMI.
PRIORIDADE: Médio.
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1º ENCONTRO

Explanação da moderadora sobre conceitos e
legislações sobre patrimônio cultural

Explanação inicial para construção do Plano
de Salvaguarda.

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 27/abril/2019

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 27/abril/2019

2º ENCONTRO

Apresentação da primeira versão da plataforma
virtual para Cadastramentos dos grupos e entidades
do Samba Junino.
Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 18/maio/2019

Material de trabalho personalizado – camisas e pastas
com bloco e caneta.
Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 18/maio/2019
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3º ENCONTRO

Diálogos para construção do Plano de
Salvaguarda.
Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 08/junho/2019

Coffee break servido em todos os encontros.
Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 08/junho/2019

4º ENCONTRO

Construções do Grupo de Trabalho.

Construções do Grupo de Trabalho.

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 27/julho/2019

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 27/julho/2019
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5º ENCONTRO

Construções do Grupo de Trabalho.

Construções do Grupo de Trabalho.

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 17/agosto/2019

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 27/julho/2019

6º ENCONTRO

Diálogo acerca das construções dos grupos de
trabalho.

Diálogo acerca das construções dos grupos de
trabalho.

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 21/setembro/2019

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 21/setembro/2019
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7º ENCONTRO

Revisão em plenária das ações construídas
nos grupos de trabalho.

Revisão em plenária das ações construídas
nos grupos de trabalho.

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em
26/outubro/2019

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em
26/outubro/2019

8º ENCONTRO

Finalização e aprovação das ações do Plano de
Salvaguarda do Samba Junino.

Comemoração do processo de construção com muito
Samba Duro.

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 30/novembro/2019

Fotograﬁa de Hillo Daniel, em 30/novembro/2019
Referências
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LISTA DE PARTICIPANTES DOS ENCONTROS
CONSTRUÇÃO DO PLANO DE SALVAGUARDA DO SAMBA JUNINO
(por ordem alfabética)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Adrelino Oliveira
Ana Macia
Avani de Almeida
Ailton Ferreira de Santiago
Ailton Lima Ferreira
Antonio Santos
Augusto Conceição
Camila Figueiredo Junqueira
Carlos Antonio dos Santos
Carlos Cardoso
Carlos Simas Brito
Claudio dos Santos
Derivaldo Matos
Edmilson Batista de Jesus
Flávio Pereira São Pedro
Florisvaldo de Jesus
Gerônimo Roque dos Santos
Gilberto Bonﬁm
Gilvã Francisco Gomes dos Santos
Gilvã Santos Oliveira
Helder Soares
Heliomar Cardoso dos Santos
Henrique Ribeiro
Irailtom Bonﬁm
Iranildo de Jesus
João Batista dos Santos
Jorge Fogueirão
Jorge Luiz dos Santos
Jorjão Bafafé
Juvenal Pereira Lima
Karlinhos Brito
Lenilton Bispo
Lomanto Oliveira de Souza
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LISTA DE PARTICIPANTES DOS ENCONTROS
CONSTRUÇÃO DO PLANO DE SALVAGUARDA DO SAMBA JUNINO
(por ordem alfabética)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Manoel Conrado Filho
Marcelo Armando Caldas
Marcelo Souza dos Santos
Maria de Fátima Gesteira
Mário Bafafé
Milton Cezar Santos
Naiana Reis
Neivaldo de Oliveira Sales
Nelson Silva Santos
Osvaldo Guimarães da Silva
Paulo Roberto Costa Lopes
Paulo Lázaro Boa Morte
Poketty Nery
Priscila Santos Sacramento
Rafaela Mustafá
Raimundo Nonato Cerqueira
Ricardo Cerqueira
Roberto Carlos
Rogério Santos
Rogério Cordeiro
Sérgio Márcio Santos
Silvia Santos
Valdete Cardoso
Vagner Silva dos Santos
Vilma Lima
Viviane Santos Sacramento
Waldez Silva das Neves
Washington Luiz Lopes
Welington Santos
Wilson Santos
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ANO I
PROJETOS DE SAMBA JUNINO CONTEMPLADOS NOS
EDITAIS DE FOMENTO DA FGM

ANO I
PROPONENTE

PROPOSTA
Arrastão Samba Fama

Alessandro Santos
Santos

Realização de uma caminhada nos bairros da Vasco da Gama,
Garcia e Engenho Velho de Brotas nos dias 23 e 28 de junho de
2018, dentre eles 50 músicos percussionistas, acompanhada de
um carro de som de pequeno porte, ao som do samba duro,
samba de roda com canções tradicionais da cultura do samba
junino e de época, com vários convidados de grupos do
segmento do samba junino desses bairros.
Arrastapé do Samba Tororó

Instituto Sócio Cultural
Todo Menino é um Rei

Realização de um workshop com duração de 12h sobre
produção de eventos culturais juninos para a juventude da
comunidade; produzir material didá�co com conteúdos de
produção cultural e mobilização social a ser u�lizado no
workshop; realizar apresentações ar�s�co-culturais em palco
ﬁxo e móvel composta por um ensaio do Grupo Samba Tororó,
com performance de 5 (cinco) grupos de samba junino e um
arrastão do Tororó ao Terreiro de Jesus; homenagear
personalidades e/ou ins�tuições que contribuíram para o
fortalecimento do samba junino em Salvador.
Arraiá do Samba Junino e Forró na Comunidade

Realização de evento de Samba Junino na comunidade do
Associação Recreativa e Engenho Velho de Brotas com a realização de 02 ensaios nos
Cultural Leva Eu
dias 03 e 10 de junho e apresentação com desﬁle do Grupo Leva
Eu no dia 24 de junho com encerramento com o forró no Largo
da Capelinha. Ensaios nos dias 03, 10 e 17 com a par�cipação
do Grupo Leva Eu e grupos de samba junino convidados aos
domingos das 18h às 21 h, na Rua Maria Felipa na sede do Leva
Eu. Realização do encerramento com o Arraiá Samba Junino do
Leva Eu, das 19h às 23h, com o desﬁle do grupo pelas ruas do
bairro e posterior apresentação em palco ﬁxo na sede do grupo.
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Desfile da Liga do Samba Junino
Promover um encontro da comunidade com os grandes ar�stas
do samba duro junino, relembrando momentos de grande
Raimundo Nonato Santos felicidade promovida por essa cultura. O desﬁle terá a
Cerqueira
par�cipação direta de toda a comunidade, além de levar
conhecimento da nova geração sobre a importância da
preservação e valorização deste patrimônio cultural.
Manifesto Cultural do Samba Junino

Associação Cultural
Fogueirão

Realização nas datas de 08, 23 e 29/06/2018 e 07/07/2018,
sendo que no dia 08 de junho será realizado um Fes�val de
Música de Samba Junino na Rua 11 de Agosto, onde o Samba
Fogueirão foi criado; no dia 23 de junho o samba realizará um
desﬁle �po “arrastão”, pelas ruas dos bairros da Federação,
Engenho Velho de Brotas, Brotas, Vasco da Gama, Tororó; no
dia 29 de junho será realizado o Fogueirão de Casa em Casa e
no dia 07 de julho será realizado o Arraiá.
Circuito do Samba Junino 23, 29 e 30 Engenho Velho
de Brotas

Clube Social de
Entretenimento Jaké
Thaco

Realização no dia 23 de junho de uma passeata nas ruas do
bairro com grupos samba junino; dia 29 saindo com comboio da
Praça da Capelinha em direção ao Parque Solar Boa Vista com
grupos e convidados que queiram par�cipar desde que
inscrição e livre sendo uma forma de visibilidade dessa
manifestação; e dia 30 Encontro de Samba Junino no Parque
Solar Boa Vista, 16h às 22h.
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ANO II
PROPONENTE

PROPOSTA
Explosão Cultural Junina Jaké

Instituto Sócio Cultural
Jaké

Explosão Cultural Junina Jaké: realizada na comunidade desde
a fundação do Samba Jaké, no Engenho Velho de Brotas. No dia
23/06, cortejo/desﬁle nas ruas do bairro e em 29/06,
apresentação de 04 grupos em palco instalado no Parque Solar
Boa Vista, como a�vidade de encerramento do projeto.
Sambódromo Junino do Engenho – Santo Antônio

Sambódromo Junino do Engenho Velho de Brotas - Santo
Antônio: fortalecimento e valorização do Samba Junino, no seu
Gleidson Jesus da Silva berço, o bairro do Engenho Velho de Brotas, criando um espaço
onde ocorrerá apresentações e desﬁle de grupos tradicionais e
novos do samba junino, além de iniciarmos com uma linda reza
para Santo Antônio e barracas de comidas �picas.
Arraiá Arrastão do Samba Junino
Arraiá Arrastão do Samba Junino: 03 eventos do Grupo de
Associação Recreativa e Samba Junino Leva Eu na comunidade do Engenho Velho de
Cultural Leva Eu
Brotas, com a realização de dois ensaios nos dias 02 e 16 de
junho, das 18h às 21h; no dia 24, o Arraiá e Arrastão Leva Eu,
com grupos de samba junino convidados e grupo de forró,
encerrando com a apresentação do Leva Eu no palco.
II Desfile do Sambão da Liga
Ricardo Cerqueira
Carneiro

II Desﬁle do Sambão da Liga: um desﬁle caracterís�co de Samba
Duro Junino, em formato de arrastão cole�vo, com par�cipação
de oito grupos pelas ruas da comunidade do Garcia, aﬁrmando
sua real expressão cultural.

Coletânea de Samba Duro Junino da Mucum´G
Raimundo Nonato Santos Coletânea de Samba Duro Junino da Mucum’G: gravação de um
Cerqueira
CD Coletânea de Samba Duro Junino, com releituras dos
grandes sucessos dos anos 1990 até os anos atuais, aﬁrmando
sua real expressão cultural.
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ANO II
Ensaios, Apresentação e Arrastão
Viviane Santos
Sacramento

Ensaios, apresentação e arrastões: realização de 4 ensaios, 1
apresentação no Centro Histórico, Largo de Santo Antonio Além
do Carmo e 2 arrastões no Vale das Pedrinhas e Nordeste de
Amaralina.
Samba do Vai Kem Ké

Augusto Lopes Ferreira
Conceição

Samba do Vai Kem ké: realizar um cortejo cultural comandado
por Augusto Conceição e a Banda Vai Kem Ké, com
par�cipaçöes especiais. O cortejo inicia com o encontro dos
músicos e público no Largo do Alto das Pombas, na Federação,
seguindo as ruas do bairro, convocando o povo a festejar o
samba rumo a Rua Mestre Pas�nha, conhecida como Vai Quem
Quer. O repertório será composto por sucessos que marcaram
a época do início do movimento Samba Junino.

Samba Santo Amaro Preservando o Samba Junino
Heliomar Cardoso dos
Santos

Associação Cultural
Fogueirão

Samba Santo Amaro preservando o Samba Junino: realizar
cinco ensaios de Samba Junino na rua Santo Amaro, bairro do
Engenho Velho da Federação, uma oﬁcina de Samba Junino e
pintura de chapéus e um cortejo de samba junino pelas
principais ruas do bairro.
Manifesto Cultural do Samba Junino II
Manifesto Cultural do Samba Junino II: em 02, 23 e 29/06/2019,
sendo que no dia 02/06 será realizado o lançamento do CD do
Samba Fogueirão, na Rua 11 de agosto, onde o Samba
Fogueirão foi criado; no dia 23 de junho o samba realizará um
desﬁle �po arrastão pelas ruas dos bairros da Federação, Vasco
da Gama e Pelourinho; no dia 29 de junho será realizado o
Fogueirão de casa em casa.
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