
EDITAL 04/2022 – POLOS CRIATIVOS BOCA DE BRASA
ANEXO II– DESCRIÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS

Eixos Temáticos Áreas

Linguagens Artísticas
Artes Visuais; Audiovisual e Fotografia; Dança; 
Literatura; Música; Teatro e Circo.

Técnicas do Espetáculo Iluminação Cênica; Sonorização; Cenografia; 
Figurino e Adereço; Contrarregragem.

Serviços Criativos Artesanato; Gastronomia; Moda; Turismo Cultural 
e Comunitário, Gestão de Espaços Culturais.

Eixo Temático  – Linguagens Artísticas 

Áreas:
Artes Visuais: a formação a ser ofertada deverá contemplar desde os conceitos mais tradicionais às
novas formas de arte visuais contemporânea, englobando desde pintura, monumentos, esculturas,
fotografia até arte urbana, como o grafite, e performance em artes visuais. Importante que traga
aspectos teóricos-conceituais,  como também aspectos práticos  de criação e execução do objeto
artístico. Poderá abranger também história e contextualização das artes visuais, estética, técnicas e
atividades  ligadas  à  criação e  execução de obras  visuais  bidimensionais  (desenhos,  gravuras  e
impressões  gráficas),  tridimensionais  (esculturas,  cerâmicas  e  objetos)  e  digitais  (ilustrações  e
gráficos), criação, planejamento e execução de expografia; dentre outros.

Audiovisual e Fotografia: a produção audiovisual é a transformação de uma ideia em um produto
audiovisual em diferentes formatos: filmes de curta, média e longa-metragem ficcional, documental
ou animação; programas e séries de TV; filmes para TV; vídeos musicais; vídeos institucionais;
filmes ou vídeos  comerciais  e  publicitários,  conteúdos  para  internet  e  celular,  disponibilizados
através de diferentes plataformas tecnológicas, podendo ser abordado como linguagem finalística
ou ferramenta acessória para outras linguagens. Importante que a formação a ser disponibilizada
priorize o uso de novas mídias e ferramentas mais acessíveis e de grande utilização especialmente
pelos  jovens  –  celulares,  aplicativos  de  edição,  produção de  vídeos  para  redes  sociais,  etc.  A
formação também poderá abranger desde os aspectos teóricos, históricos e conceituais, às técnicas
e  práticas  envolvidas  no  audiovisual  como  também  na  fotografia.  Importante  que  sejam
contempladas  as  práticas  de  captação e  edição  de imagem e som; ambientação e  operação de
equipamentos; novas tecnologias relacionadas com linguagem, tratamento acústico e de imagem,
luminosidade;  preparação  do  material  audiovisual;  elaboração  de  fichas  técnicas,  mapas  de
programação,  distribuição,  veiculação  dos  produtos  e  serviços  de  comunicação;  linguagem
fotográfica,  montagem  de  estúdio  e  preparação  de  equipamentos  para  produção  fotográfica,
iluminação, tratamento de imagens, restauração e digitalização de imagens/acervos; dentre outros.
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Dança: uma das linguagens artísticas e culturais mais tradicionais de Salvador, fortemente marcada
pela  cultura  afro-brasileira.  A formação  deverá  contemplar  uma  perspectiva  prática  e  teórica,
oferecendo aperfeiçoamento nos processos de criação, interpretação, execução, improvisação de
coreografias  e  danças,  auxiliando-os  enquanto  intérpretes  ou  coreógrafos.  Poderá  abranger
conhecimentos sobre história e contextos da dança no Brasil, na Bahia e em Salvador; estudo dos
gêneros e estilos; desenvolver prática e técnicas corporais, dentre outros. Nas comunidades onde os
Bocas de Brasa atuam, existem muitos artistas e grupos relacionados às danças urbanas, lgbtqia+,
afro, valsa, quadrilha junina, entre outras.

Literatura  – eixo que busca desenvolver formações que abarquem a produção literária, estudos e
práticas dos estilos literários (conto, crônica, dramaturgia, literatura infantil, poesia, romance, etc),
história e contextualização da literatura brasileira, baiana e soteropolitana, dentre outros aspectos
que  sejam  fundamentais  para  a  formação  em  literatura  enquanto  linguagem  artística  cultural.
Importante que contemple também o mercado editorial e as formas de disseminação da produção
literária, desse modo, pode abranger as etapas do processo editorial os profissionais e processos
envolvidos; o contexto do mercado editorial brasileiro e baiano; mídias sociais e divulgação de
obras literárias; formatos de livros - físico, eletrônicos, plataformas disponíveis, etc; acessibilidade
na produção editorial; políticas públicas para literatura e mercado. A literatura oral, a performance
poética,  saraus,  slams,  batalhas  de  rima,  são  ferramentas  muito  presentes  nas  comunidades
abarcadas pelos Bocas de Brasa. Na abrangência desse eixo, também poderá contemplar conteúdos
relacionados com a criação e manutenção de acervos literários, catalogação de acervos, formação e
desenvolvimento de coleções, indexação e resumo, disseminação da informação em literatura e
livro. 

Música:  expressão artística de maior representatividade e repercussão em Salvador, que possui o
título de Cidade da Música, pela UNESCO. A formação poderá contemplar o aprimoramento de
técnica voltadas ao instrumento musical ou canto, como também poderá ser direcionada à produção
musical, sobretudo na utilização de softwares e novas tecnologias aplicadas à música. Também
pode ter um recorte identitário na formação trazendo metodologias e práticas específicas de grupos
populares  ou  identitários  na  música.  Outras  possibilidades  de  conteúdos  podem  ser:  prática
instrumental, teoria musical e harmonia, percepção rítmica; didática da educação musical, história
da música,  tecnologia,  softwares e tecnologias aplicadas à produção musical;  música eletrônica
(discotecagem, etc),  formas eletrônicas  de produção e  difusão musical  (aparelhagem, paredão);
aprimoramento da prática instrumental ou canto; produção musical. 

Teatro e Circo: abarca a linguagem teatral, caracterizada por ser uma das artes apresentada no palco
ou  em  lugar  específico,  destinada  à  apreciação  pelo  espectador.  Tem  como  princípios  a
performance  e  a  presencialidade  e,  mais  recentemente,  a  virtualidade,  sendo  uma  forma  de
expressão e representação da realidade. A formação a ser ofertada deverá contemplar fundamentos
e técnicas do espetáculo teatral, através de noções práticas e técnicas básicas para o exercício da
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interpretação cênica,  como também emprego de métodos,  técnicas e  recursos de improvisação,
atuação e normas de preparação corporal em espaços cênicos, como formas de expressão corporal e
de imagens, noções de direção e dramaturgia. Importante que também contemple a atuação e/ou
gestão de grupos e coletivos teatrais, dentre outros conteúdos. No que diz respeito aos conteúdos de
Circo,  poderão  abarcar  os  fundamentos  básicos  que norteiam as  práticas  circenses:  palhaçaria,
acrobracia  solo e  aérea,  malabarismos,  equilibrio  e  outros,  bem como aspectos  relacionados  à
gestão e funcionamento das estruturas circenses. 

Eixo Temático Técnicas do Espetáculo

Áreas:

Iluminação  Cênica:  abrange  o desenvolvimento  de  projetos  e  concepção  de  luz  cênica  para
espetáculos de diversas linguagens, teatros e demais espaços culturais, incluindo áreas internas e
externas.  Engloba a  operação,  montagem e desmontagem de equipamentos  de luz,  eletricidade
básica, leitura de rider e plantas de palco, uso de softwares específicos.

Sonorização: abrange conhecimento em planejamento, montagem e desmontagem de sistema de
sonorização para  espetáculos,  shows ou eventos  artísticos,  gravações  e  transmissões.  Leitura  e
montagem de rider, plantas de palco e uso de softwares específicos.

Cenografia: compreende a construção, montagem e desmontagem de cenários para espetáculos e
eventos culturais,  por intermédio da construção dos objetos, decoração e ambientação da cena
onde ocorrerá o evento ou espetáculo, e a partir da concepção e planejamento de projetos, leitura e
criação  de  plantas  em  softwares  específicos.  Compreende  noções  de  marcenaria,  serralheria,
pintura, dentre outros, materiais e técnicas necessários à construção de cenários e ambientações.  
 
Figurino  e  Adereço: compreende  a  criação,  composição,  montagem,  transformação  de  objetos
cenográficos e de indumentárias ou adornos de figurino com utilização de técnicas e manuseio de
diversos materiais. Criação voltada para personagens de teatro, cinema, publicidade, dança, festas
populares e/ou televisão. Desenvolve acessórios e adereços para épocas específicas.

Contrarregragem:compreende conteúdos  vinculados  ao  desenvolvimento  de  tarefas  que  exigem
técncias específicas de apoio à produção cultural,  a exemplo de,  obtenção e guarda de objetos
móveis necessários à produção, execução de tarefas de colocação dos objetos de cena, auxilio dos
artistas em espetáculos, organização de objetos de cena e figurino dos atores, montagem de linóleo
e  demais  equipamentos,  montagem  de  bandas,  assistência  de  palco  e  de  produção  apoio  aos
espetáculos.  Abrange  também  a organização,arrumação,  limpeza  e  segurança  de  camarins,
utilizando normas de etiqueta e de cerimonial com o público, nos ambientes de teatro e espaços
culturais multiusos. 
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Eixo temático - Serviços Criativos

Áreas:

Artesanato:  qualificados  como  artefactos  ou  objetos  que  têm  referência  na  cultura  popular
produzidos  manualmente  ou  a  partir  de  técnicas  tradicionais,  caracterizados  pela  criatividade,
talento e integração comunitária, destinados à decoração de ambientes, adereços ou utensílios de
uso cotidiano e/ou doméstico. A formação poderá contemplar técnicas diversas de artesanato, com
criação e produção de trabalhos manuais de peças decorativas a utilitárias, explorando os recursos
disponíveis  pelas  comunidades;  noções  de  comercialização  e  vendas;  noções  de  comunicação;
formação de preços; aspectos históricos e contextuais do artesanato no mundo e no Brasil.

Gastronomia: a  culinária  é  um  aspecto  cultural  de  muita  relevância  de  uma  comunidade,
especialmente em Salvador, que possui uma gastronomia multiétnica e marcante na cultura local,
além  de  ser  um  segmento  que  detém  técnicas  específicas  de  práticas  e  operacionalização.  A
formação ofertada poderá contemplar normas de segurança e higiene na manipulação e preparação
dos  alimentos;  técnicas  básicas  de  cozinha;  planejamento,  organização,  e  produção  de  pratos
quentes, frios, panificação, confeitaria, dentre outras operações; apresentação de pratos; história e
memórias vinculadas à gastronomia; preparação e harmonização de bebidas e comidas; composição
de cardápios.

Moda: este eixo temático busca trabalhar com a moda enquanto expressão cultural, que evidencia
os valores, hábitos e costumes de coletivos e individuais, situados em tempos e espaços específicos,
a partir de reflexões e do aperfeiçoamento de técnicas envolvidas na criação e produção de moda.
Desse modo, a formação poderá abranger aspectos históricos e contextuais da moda no mundo,
Brasil,  Bahia e Salvador;  aspectos identitários  envolvidos na moda; criação e estilos  de moda;
composição de figurinos  e  vestimentas;  divulgação e  eventos  de moda – criação de catálogos,
desfiles, publicidade, exposições, apresentação pública; mercados de moda; pesquisa de tendências;
gestão de empreendimentos de moda; noções básicas de modelagem e costura, dentre outros.

Turismo Cultural e Comunitário: o turismo cultural e comunitário é um modelo de turismo que tem
como pressuposto o protagonismo da comunidade na concepção e gestão das ações turísticas a
serem realizadas no território da comunidade. Essas ações são baseadas e inseridas na dinâmica
cultural e cotidiana da comunidade, contemplando a compreensão sobre a coletividade, a vivência
intercultural, a valorização da história, contexto e cultura das populações e a utilização sustentável
e não predatória do território visitado. A formação a ser disponibilizada deve focar essencialmente
no  protagonismo  das  comunidades  que  pretendem  desenvolver  o  turismo,  como  também  nas
técnicas e ferramentas utilizadas nos processos de recepção, visitação, hospedagem, e outros dos
visitantes. Pode abarcar também conhecimentos em planejamento e execução de guias e roteiros

4



turísticos;  recepção  e  hospedagem;  produção  de  eventos;  serviços  de  alimentação  e  bebidas;
idiomas;  mobilização  e  articulação  de  agentes  comunitários  para  o  turismo;  meio  ambiente  e
sustentabilidade comunitária, dentre outros.

Gestão  de  Espaços  Culturais: a  gestão  de  espaços  culturais  abarca  uma  diversidade  de  locais
propícios  às  manifestações  das  expressões  culturais,  podendo  abranger  desde  modelos  mais
tradicionais  de  equipamentos  aos  mais  contemporâneos  e  insurgentes.  Nesse  sentido,  uma
formação em gestão de espaços culturais deve ter como pressuposto tal diversidade, englobando:
bibliotecas comunitárias, terreiros, museus comunitários, espaços cênicos, salas multiuso, teatros,
circo,  cinemas e cine-clubes,  dentre outros.  Além disso, importante compreender um panorama
acerca de temas que atravessam o cotidiano desses espaços, a exemplo de: procedimentos internos,
curadoria, comunicação, produção, gestão de equipes, captação de recursos, relação do espaço com
o território e a cidade,  estrutura e arquitetura do espaço, cidadania cultural e direitos culturais,
dentre outros.
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