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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Brasil tem se empenhado para implantar uma gestão integrada da cultura, unindo 

todas as esferas governamentais em um sistema interligado, na qual responsabilidades e deveres 

são repartidos entre as diferentes instâncias. Esse processo de gestão e promoção das políticas 

públicas de cultura foi instituído por meio da Lei Federal nº 12.343/2010, que cria o Sistema 

Nacional de Cultura (SNC) e prevê, entre outros instrumentos, a criação de Sistemas Municipais 

de Cultura. Salvador, assim como outras cidades do país, vem se organizando para alinhar-se 

às demandas desse sistema. 

São elementos obrigatórios do Sistema Municipal de Cultura já existentes na capital da 

Bahia: possuir uma Secretaria de Cultura ou órgão gestor equivalente, constituir e manter um 

conselho de política cultural e realizar as conferências de cultura.  O poder público e a sociedade 

civil da cidade estão se organizando para cumprir com os outros dois requisitos obrigatórios de 

adesão ao SNC, que são: a elaboração do Plano Municipal de Cultura e a implantação de um 

sistema de financiamento à cultura, com a existência obrigatória de um fundo de cultura. A 

Fundação Gregório de Mattos (FGM), órgão executor das políticas culturais municipais, tem 

caminhado rumo à adaptação da cidade ao sistema municipal de cultura, com a constituição do 

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), além do suporte técnico fornecido a ele. A 

última gestão da FGM tem zelado pela democratização dos processos de decisão e transparência 

no que se refere à construção de políticas públicas no campo da cultura. 

É importante salientar a relevância da elaboração do Diagnóstico do Desenvolvimento 

Cultural de Salvador nesse contexto. Os pontos fortes e fracos, as potencialidades e 

oportunidades das linguagens, dos setores e Territórios Culturais irão orientar as políticas 

culturais do município, como, por exemplo, quanto ao direcionamento de recursos no fomento 

de projetos culturais por meio do sistema de financiamento da cultura e, principalmente, 

ajudarão a balizar a elaboração do Plano Municipal de Cultura. 

Nesse cenário, a FGM abriu processo licitatório para seleção de empresa capaz de 

realizar, em quatro meses, o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador, levando 

em consideração a atuação de 39 linguagens e setores culturais localizados nos 10 Territórios 

Culturais da cidade. 

A Cria Rumo, empresa com mais de dez anos de experiência em projetos turísticos, 

educacionais e culturais, foi selecionada, tendo iniciado o seu trabalho no dia 08 de maio de 

2017. Utilizando a metodologia participativa, o processo foi dividido em três etapas: a primeira 

consistiu na leitura de documentos textuais disponíveis, indicados pela FGM, e outros 

acrescidos pela equipe da Cria Rumo. Nesta etapa ainda foram identificadas fontes de dados 

secundários. 

Antes da entrega do primeiro produto foram realizadas oficinas com a equipe da FGM 

e apresentação do plano de ação do projeto durante as reuniões ordinárias do CMPC, onde os 

presentes tiveram a oportunidade de conhecer, opinar e orientar a metodologia e a elaboração 

deste documento. 

Em concomitância com a finalização do processo de leitura documental iniciou-se a 

segunda fase. Nesta etapa foram entrevistadas pessoas com relevante conhecimento sobre as 

linguagens e segmentos culturais e sobre os Territórios da cidade, tanto por suas atuações 

acadêmicas quanto profissionais. Posteriormente, foram realizadas oficinas participativas, 

contemplando os 10 Territórios Culturais de Salvador, além de oficinas com foco setorial, sendo 

uma com o Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural de Salvador e outra no Teatro Gregório 

de Mattos. 

Este trabalho é, portanto, fruto de um processo que buscou envolver toda a cidade de 

Salvador, do Subúrbio Ferroviário a Itapuã. Para aqueles que não puderam comparecer às 
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reuniões presenciais foi disponibilizado virtualmente um questionário on-line, possibilitando o 

acesso daqueles que gostariam de contribuir com essa iniciativa. 

O Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador organiza-se em: 1. 

Apresentação; 2. Delimitação Conceitual, em que são definidas as delimitações dos conceitos 

utilizados no trabalho; 3. Metodologia do Diagnóstico, que descreve todo o processo de coleta 

e tratamento de dados para elaboração do documento; 4. Cultura em Salvador: uma visão geral, 

que faz um apanhado da importância da cultura para a cidade; 5. Cultura em Salvador: corte 

setorial, em que são analisadas as 39 linguagens e setores culturais propostos pela FGM; 6. 

Cultura em Salvador: corte territorial, informando os resultados das especificidades de cada 

Território Cultural de Salvador, principalmente a partir das entrevistas e oficinas realizadas; e 

7. Considerações Finais, seção que apresenta uma leitura conclusiva e alguns encaminhamentos 

para as linguagens, setores e Territórios. O Diagnóstico objetiva traduzir a realidade da cultura 

no município, identificar suas fragilidades e obstáculos ao seu desenvolvimento, suas vocações 

e potencialidades, visando subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Cultura. 

Espera-se que o resultado deste projeto consiga apoiar as políticas públicas de cultura 

na primeira capital do Brasil, orientando gestores públicos e a sociedade civil no planejamento 

dos programas, na execução das ações, na seleção das prioridades, nas avaliações e nos 

monitoramentos. 

 

 

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS (FGM) 
 

A FGM, órgão gestor das políticas culturais municipais, ligada a Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo – SECULT, vem, em 2017, dando continuidade aos projetos e ações 

iniciados na gestão 2013-2016, em alinhamento com a Prefeitura Municipal de Salvador1. 

Nesses últimos anos, a FGM tem retomado o seu lugar no cenário cultural da cidade de 

Salvador, a partir de iniciativas que atendem desde o patrimônio cultural material e imaterial; 

arquivos, bibliotecas, livro e leitura; gestão dos equipamentos culturais municipais; até ao 

fomento à diversidade de linguagens e setores culturais existentes em Salvador, por meio de 

diversos editais. 

É importante observar que, para a FGM, a institucionalização da cultura também é 

aspecto essencial na execução de suas políticas. É nesse sentido que podemos destacar o 

empenho e dedicação dessa gestão e de sua equipe para a criação e sustentação de um Sistema 

Municipal de Cultura para Salvador. De acordo com os dados referentes ao SNC, no site do 

MinC, a capital do estado fez sua adesão, oficialmente, em 19 de abril de 20132.  

Em 28 de janeiro de 2014 é promulgada a Lei nº 8.551/2014 que institui o Sistema 

Municipal de Cultura de Salvador – SMC e dá outras providências. A FGM vem, desde então, 

trabalhando para que todos os componentes do sistema sejam implementados. Quanto à 

necessidade da existência de um órgão gestor específico responsável pelas políticas culturais 

do município, o requisito já estava cumprido, uma vez que a FGM já assume esse papel. Além 

disso, o município de Salvador já realiza as suas Conferências Municipais de Cultura, sendo a 

última, em sua quinta edição, realizada em 2013. A 6ª Conferência Municipal de Cultura está 

                                                           
1 Informações contidas na publicação “Fundação Gregório de Mattos 2013-2016”, da FGM, contendo dados e 

informações sobre a gestão em identificada. 
2 Conforme informações do Sistema Nacional de Cultura (SNC), no site oficial do Ministério da Cultura (MinC), 

o município de Salvador fez a adesão ao SNC em 19 de abril de 2013, data da publicação no Diário Oficial da 

União (DOU). Disponível em: http://www.cultura.gov.br/snc 
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prevista para acontecer em 2018. A perspectiva é de realização periódica das conferências, 

quando da consolidação do SMC. 

Um dos pilares para sustentação de um sistema municipal de cultura é a criação e 

manutenção de um Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC. Em Salvador, o CMPC 

estava previsto na Lei nº 8.551/2014, que instituiu o SMC. Organizada pela FGM, as eleições 

para a primeira gestão do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador ocorreram em 

2015, com posse em setembro, para o Biênio 2015-2017. O CMPC é um órgão colegiado do 

SMC que exerce funções consultivas, normativas, deliberativas e fiscalizadoras da política 

cultural do município. A primeira gestão contou com 30 conselheiros, sendo de composição 

paritária entre poder público e sociedade civil3. Em outubro de 2017 o CMPC, com apoio 

logístico e técnico da FGM, realizou eleições para a segunda gestão do órgão colegiado. Foram 

eleitos 30 conselheiros, agora com a composição de um terço de representantes do poder 

público e dois terços de conselheiros da sociedade civil, representantes dos 10 territórios da 

cidade e de 10 linguagens e setores artísticos culturais.  

No que se refere ao financiamento, a FGM já dispõe de Orçamento Público, estabelecido 

na Lei Orçamentária Anual (LOA) de Salvador e tem realizado, anualmente, editais de 

fomentos às diversas linguagens, setores e segmentos culturais e artísticos. Atualmente, a 

criação do Fundo de Cultura, um dos pilares de sustentação do SMC, está em processo de 

regulamentação. O Fundo de Cultura deve ter conta bancária própria, o que possibilita ter 

recursos de outras fontes, além das fontes orçamentárias municipais, por exemplo.  

Apesar da implantação de um fundo de cultura ainda estar em processo, a FGM já dispõe 

de um mecanismo de incentivo à cultura por meio de renúncia fiscal. O Programa Viva Cultura 

foi criado a partir da Lei nº 9.174 de 19 de outubro de 2016, e regulamentada pelo Decreto nº 

28.453 de 12 de maio de 2017. O mecanismo permite a transferência de recursos de pessoa 

física ou jurídica, contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e do 

Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU do município de Salvador, para 

agentes culturais proponentes residentes e atuantes na cidade que apresentem propostas 

culturais. O Programa teve seu primeiro edital de chamamento de projetos culturais aberto em 

agosto de 2017, com o valor global previsto de 3,8 milhões de reais. 

Por fim, para a existência e manutenção do Sistema Municipal de Cultura de Salvador, 

faz-se necessária a elaboração do Plano Municipal de Cultura, cuja elaboração pressupõe a 

participação da sociedade civil junto ao poder público em um processo de diálogo para a 

construção de diretrizes e metas para a política cultural do município, a partir do cenário cultural 

local. Foi com esse objetivo que a FGM deu início à construção desse Diagnóstico do 

Desenvolvimento Cultural de Salvador. A elaboração do Diagnóstico é, portanto, a primeira 

etapa da metodologia de construção de um plano.  

A elaboração do Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador é, portanto, 

mais uma das iniciativas da FGM para a efetivação do Sistema Municipal de Cultura, uma vez 

que o Plano é parte estruturante deste. A partir da existência e manutenção de todos os seus 

componentes básicos – órgão gestor, conselho, conferências, plano e sistema de financiamento 

– o SMC proporcionará o processo de institucionalização da cultura do município e, 

consequentemente, o fortalecimento desse campo em Salvador. 

  

                                                           
3 Informações sobre o Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador em: 

http://www.cmpc.salvador.ba.gov.br 
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2 DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 

 

Cultura é uma das palavras mais complexas de se definir. Pode-se considerar, não 

obstante à controvérsia, que corresponde, em sentido amplo, a tudo que é apreendido e 

partilhado por indivíduos de determinado grupo. Em sentido restrito, constitui campo 

específico, em função de transformações que, nos últimos séculos, promoveram a ampliação de 

mercados consumidores, passando a compreender instituições, profissões, atores, práticas, 

teorias, linguagens, símbolos, ideários, valores, interesses, tensões e conflitos, regras e 

sanções4. 

Por muito tempo a política cultural no Brasil restringiu-se ao campo das artes, de forma 

estrita, concentrada em apenas algumas regiões. Mais recentemente essa visão tem se 

modificado tanto no âmbito nacional como, consequentemente, no estado da Bahia. O Plano 

Nacional de Cultura (PNC) e a política estadual de cultura, em uma perspectiva ampliada, 

trabalham políticas públicas considerando a concepção de cultura articulada em três dimensões: 

simbólica, cidadã e econômica5. 

A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres 

humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas, 

como: idiomas, costumes, culinária, modos de vestir, crenças, criações tecnológicas e 

arquitetônicas, e também nas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, dança, 

literatura, circo, entre outras. 

A dimensão cidadã considera o aspecto em que a cultura é entendida como um direito 

básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que as pessoas participem mais da vida cultural, 

criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro, circo, exposições de artes 

visuais, jogos digitais, filmes, apresentações musicais, linguagens da cultura popular e acervos 

de museus. 

A dimensão econômica envolve o aspecto da cultura no que se refere à produção, à 

distribuição e ao consumo de bens culturais e geração de trabalho e renda. A cultura, como um 

lugar de inovação e expressão da criatividade, faz parte de um novo cenário de desenvolvimento 

econômico, socialmente justo e sustentável. 

A FGM também considera uma abordagem mais abrangente da cultura, concebida como 

as linguagens e os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, referentes à identidade, à ação, à memória e às projeções dos diferentes grupos 

formadores de uma sociedade. 

Desse modo, entende-se por Cultura o conjunto de traços distintivos, materiais e 

imateriais, intelectuais e afetivos; as representações simbólicas relativas aos modos de fazer, 

viver e criar; o conjunto de artefatos, textos e objetos; os produtos mercantilizados das 

indústrias culturais; as linguagens espontâneas e informais; os discursos especializados das 

artes e dos estudos culturais; os sistemas de valores e crenças dos diversos segmentos da 

sociedade. No que tange à dimensão cidadã, cultura relaciona-se à garantia dos direitos 

                                                           
4BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. Tradução de Sergio Miceli, Sílvia de Almeida Prado, Sônia 

Miceli e Wilson Campos Vieira. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. (Coleção Estudos). 
5 BRASIL. Lei n. 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, cria o Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Lei+12.343++PNC.pdf/e9882c97-f62a-40de-bc74-

8dc694fe777a>. Acesso em: 11 maio 2017.  

BAHIA. Lei n. 12.365 de 30 de novembro de 2011. Dispõe sobre a Política Estadual de Cultura, institui o Sistema 

Estadual de Cultura, e dá outras providências. Disponível em:  

<https://territoriosculturaisbahia.files.wordpress.com/2014/04/lei-orgc3a2nia.pdf> Acesso em: 10 maio 2017.  
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culturais; à identidade e à diversidade; ao acesso aos meios de produção, difusão e fruição dos 

bens e serviços culturais; à participação na gestão pública; ao reconhecimento da autoria; à livre 

expressão e à salvaguarda do patrimônio e da memória cultural. Cultura deve ser também 

entendida como vetor de desenvolvimento econômico, sustentável e inclusivo, em todos os elos 

das suas cadeias produtivas6.  

O Ministério da Cultura do Brasil (MinC) define que o diagnóstico cultural para um 

Plano Municipal de Cultura deve traduzir “a realidade na qual se quer atuar e mudar. Identifica 

fragilidades e obstáculos que precisam ser superados, vocações e potencialidades, a partir da 

perspectiva dos atores sociais envolvidos no planejamento e de dados e fatos levantados e 

tecnicamente analisados”7. De acordo com o MinC, esse é o primeiro passo para organizar um 

plano municipal de cultura, que fornecerá informações suficientes para o município saber como 

está e aonde quer chegar. Ou seja, é esse documento que proporciona condições de 

planejamento. 

O diagnóstico pode ser realizado sem que, necessariamente, as dimensões sejam 

discutidas separadamente, fazendo uso de algo inerente à cultura que é a sua transversalidade. 

Muitas vezes, um único tópico a ser trabalhado e debatido pode abranger tanto a dimensão 

simbólica quanto a cidadã e a econômica. 

Como já ressaltado pelo MinC, o Diagnóstico Cultural deve também identificar os 

desafios e as oportunidades do cenário que envolve a cultura no município. Com a análise 

realizada, será possível identificar as fragilidades e os obstáculos que precisam ser superados, 

bem como as vocações e as potencialidades a serem trabalhadas. 

Compreende-se, portanto, que a própria estruturação de uma política cultural develidar 

também com essas três dimensões. Além disso, deve requerer diálogo entre os diversos atores 

políticos envolvidos com a cultura do município, dando enfoque, principalmente, na 

participação cidadã na organização de dados e informações culturais e na identificação do 

potencial cultural local, em uma articulação simbiótica entre a sociedade civil e o poder público.  

Ao considerar esses pressupostos conceituais, o Diagnóstico do Desenvolvimento 

Cultural de Salvador está estruturado a partir de dois recortes: linguagens e setores culturais; 

e Territórios Culturais. O documento é uma análise situacional que aponta potencialidades e 

fragilidades sob essas duas perspectivas, após promover o diálogo entre atores culturais das 

linguagens, setores e Territórios. 

                                                           
6 Termo de Referência de Licitação TP 01/2017, para a contratação de empresa de prestação de serviços técnicos 

especializados para a elaboração do Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural do Município do Salvador. 
7MINISTÉRIO DA CULTURA. Como fazer um plano de cultura. Brasília, nov. 2013.Disponível 
em:<https://issuu.com/planonacionaldecultura/docs/como_fazer_um_plano_de_cultura_582a7383355ab8> 

Acesso em: 11 jul. 2017. 
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3 METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO 

 

A elaboração do Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador contou com o 

levantamento, a sistematização e análise de dados, as informações e os indicadores culturais 

obtidos em fontes primárias e secundárias, com foco em 10Territórios administrativos de 

Salvador e 39 linguagens e setores culturais. Esse enorme desafio exigiu uma equipe 

multidisciplinar e uma metodologia que envolvesse, sobretudo, as opiniões dos agentes de 

cultura dos mais diversos bairros da cidade. O principal diferencial do trabalho refere-se à 

escuta de 446 pessoas, sendo 326 participantes das oficinas, 73 entrevistados e mais 47 

formulários respondidos via internet. Para tanto, foi estabelecida uma metodologia que 

contemplou três etapas, sendo a primeira centrada na coleta de informações por meio de leitura 

documental e bibliográfica; a segunda incluiu entrevistas, oficinas participativas e enquete via 

internet; a terceira etapa abarcou a interpretação dos dados coletados e, por fim, a redação e 

elaboração do Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador. 

Na primeira etapa foram pesquisados e fichados 79 documentos, entre relatórios de 

pesquisas, livros, revistas, diagnósticos e mapeamentos que apresentavam informações tanto 

sobre as linguagens e territórios culturais de Salvador, como também forneciam insumos para 

as discussões recentes sobre as políticas culturais brasileiras, realizadas nas esferas federal, 

estadual e municipal. Desse modo, com base nos documentos consultados, buscou-se apresentar 

aspectos e características que identificam a cultura da cidade. 

Na execução da segunda etapa foram realizadas 73 entrevistas e 11 oficinas 

participativas, sendo que destas, nove tiveram foco na cultura do ponto de vista territorial, 

realizadas nos Territórios Culturais da cidade, e outras duas com enfoques especiais, sendo uma 

no Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural de Salvador e outra no Teatro Gregório de 

Mattos, com representantes das diversas linguagens culturais previstas neste diagnóstico. As 

entrevistas foram realizadas com artistas, agentes culturais, pesquisadores, gestores públicos, 

representantes dos Territórios e das linguagens culturais. Para tanto, foi elaborado um roteiro 

semiestruturado como objetivo de fazer emergir as especificidades de cada Território ou 

linguagem, contendo perguntas sobre o desenvolvimento das linguagens culturais na cidade e 

nos Territórios, potencialidades aproveitadas e não aproveitadas, possíveis entraves ao 

desenvolvimento cultural, além de espaço para opiniões e sugestões que pudessem contribuir 

para o pleno aproveitamento do potencial cultural da cidade. 

As oficinas participativas, por sua vez, utilizaram metodologia com vistas à coletadas 

informações mais atualizadas, identificando potencialidades e desafios das linguagens que se 

mostrassem mais relevantes em cada Território, por meio de perguntas respondidas 

coletivamente na plenária ou em grupos menores. As oficinas nos Territórios serviram, também, 

para validar informações coletadas anteriormente, tanto nos documentos consultados como nas 

entrevistas. Da mesma forma, as entrevistas realizadas posteriormente contribuíram para 

corroborar as informações colhidas nas oficinas. Ambos os mecanismos buscaram identificar, 

em cada Território, como as dimensões simbólica, econômica e cidadã da cultura estão 

representadas em cada uma das linguagens e setores culturais contemplados neste trabalho. 

A oficina ocorrida na sede do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural funcionou 

como grupo focal, com perguntas diretas sobre as linguagens ligadas à memória coletiva, como 

patrimônio material e imaterial, arquivos, museus e sítios arqueológicos. A última oficina, 

realizada no Teatro Gregório de Mattos, com a presença de representantes de diversas 

linguagens culturais, teve a intenção de coletar informações finais sobre a situação das 

linguagens em Salvador e absorver agentes interessados que não puderam participar dos outros 

momentos. 
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Por fim, a coleta de informações a partir de consulta popular, via internet, foi realizada 

por meio de formulário hospedado no site da Cria Rumo Consultoria, disponível no período 

de26 de junho a 31 de agosto de 2017, com questões objetivas e campos abertos para sugestões 

dos agentes culturais da cidade e dos cidadãos em geral. 

Com o objetivo de ajustar a pesquisa à realidade da cidade, os setores e linguagens 

culturais detalhados no Termo de Referência 01/2017 foram classificados em 14 grupos, 

conforme quadro abaixo: 

 

Grupos de Linguagens/Setores Linguagens/Setores 

Artes do Espetáculo 

Circo 

Dança 

Teatro 

Artes Visuais 
Artes visuais 

Fotografia 

Audiovisual Audiovisual 

Comunicação 
Rádio 

Televisão 

Criações Funcionais 
Design 

Moda 

Cultura Digital 

 

Cibercultura 

Arte Digital 

Mídias Sociais 

Jogos Eletrônicos 

Culturas Identitárias 

Culturas Estrangeiras 

Culturas indígenas 

Cultura Cigana 

Cultura LGBTQI+ 

Culturas Negras Culturas Negras 

Culturas Populares 
Festas Populares 

Artesanato 

Gastronomia Gastronomia 

Livro e Leitura 

Literatura 

Leitura 

Biblioteca 

Memória Coletiva 

Arquivo 

Patrimônio Material 

Patrimônio Imaterial 

Museus 

Sítios Históricos e Arqueológicos 

Música Música 

Áreas Transversais 

 

Economia Criativa 

Espaços e Instituições Culturais 

Eventos Calendarizados 

Formação Artístico-Cultural 

Gestão Cultural 

Pesquisa em Cultura 

Produção Cultural 
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Na terceira etapa realizou-se a análise de todas as informações coletadas e teve como 

produto esta versão final do Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador. A equipe 

de consultoria dedicou-se a analisar e cruzar as informações coletadas nas duas fases anteriores, 

além de buscar novos dados, com o objetivo de avaliar os aspectos quantitativos e qualitativos 

do cenário cultural de Salvador. Para cada Território identificou-se as linguagens 

preponderantes a partir das atividades culturais existente no território, dos discursos dos 

entrevistados, das oficinas e da observação dos membros da equipe de pesquisa. Para a 

identificação das linguagens e setores mais importantes para o conjunto da cidade, considerou-

se as linguagens e setores preponderantes nos territórios. Buscou-se, ainda, apontar as 

potencialidades e fragilidades por setor/linguagem cultural e por Território cultural da cidade, 

bem como apresentar sugestões e desdobramentos para a resolução de parte dos problemas 

identificados, abrindo, assim, o caminho para o desenvolvimento do Plano Municipal de 

Cultura. 
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4 CULTURA EM SALVADOR: UMA VISÃO GERAL 

 

Primeira capital do Brasil, Salvador é considerada uma das principais cidades brasileiras 

em termos de diversidade cultural, entretanto, precisa enfrentar questões cruciais para o seu 

desenvolvimento pleno. De um lado, existem desafios históricos e sociais, como a segregação 

sociorracial, a intolerância religiosa, a violência urbana e o desemprego. De outro, há 

deficiências da infraestrutura urbana, como transporte, sinalização, limpeza, mobilidade, 

acessibilidade aérea e terrestre e serviços públicos. 

É nesse cenário de pluralidade cultural e fragilidade no aspecto social que se insere, 

nesta seção, a temática da cultura em Salvador. A revisão bibliográfica, os dados secundários, 

as oficinas participativas e as entrevistas semiestruturadas proporcionaram uma visão geral 

sobre a cultura no município, nos seus aspectos simbólico, cidadão e econômico, que serão 

apresentados a seguir. 

Salvador possui relevante patrimônio cultural, seja material ou imaterial. Além disso, é 

berço de personalidades das artes em diversas linguagens. A cidade também é palco de 

manifestações populares, como o carnaval, a comemoração do Dois de Julho, as festas de largo 

e as procissões religiosas, além de contar com festivais de música, cinema, teatro e arte de rua. 

A pesquisadora Goli Guerreiro discute como foi construída, a partir dos anos 1950, uma 

imagem para Salvador que abrigava uma produção artística de vanguarda identificada com as 

transformações que marcaram a história recente do Ocidente. Entre as décadas de 1950 e 1960 

“a Cidade da Bahia”, até então ancorada em práticas culturais tradicionais, passou a receber um 

intenso fluxo de informações internacionais. Dessa ambiência cultural resultaram linguagens 

artísticas como o Cinema Novo e a Tropicália. Além disso, o Candomblé, um símbolo de 

africanidade, constituiu-se fonte de inspiração para artistas plásticos como: Carybé, Calazans 

Neto, Mário Cravo, Carlos Bastos e Pierre Verger. Necessário mencionar, ainda, a produção 

musical dos baianos Dorival Caymmi, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria 

Bethânia, Gal Costa, entre outros. Essas produções artísticas ajudaram a construir uma 

“legítima” imagem da Bahia, particularmente de Salvador8.  

A autora relata, também, que a Bahia passou a oferecer o “exotismo” de uma religião 

ancorada na tradição dos povos africanos que desafiava a racionalidade ocidental. Assim, a 

diversidade étnico-cultural passou a figurar no imaginário coletivo sobre a cidade. Não se pode 

perder de vista que esse texto identitário da baianidade, tal como se reconhece hoje, surgiu, 

sobretudo, da necessidade do Governo do Estado da Bahia (a partir da década de 1970) de criar 

um programa político que conjugasse cultura e turismo9. 

Goli Guerreiro analisa que a singularidade e a diversidade de sua produção artístico-

cultural tornaram-se um grande diferencial de Salvador e um instrumento de divulgação da 

imagem da cidade. A partir de meados da década de 1980, a música, a dança, o teatro, a religião, 

a literatura, a gastronomia e a capoeira passaram a dominar o marketing local, desempenhando 

um papel importante na formulação de estratégias turísticas, que permitem atrair fluxos 

nacionais e internacionais10. 

O Pelourinho, conhecido pela forte presença de comunidade negra e pelo seu conjunto 

arquitetônico, paisagístico e urbanístico, tombado como patrimônio mundial pela Unesco, 

configura-se como um importante local turístico. O mercado cultural, religioso e gastronômico 

presente neste local é responsável pela atração de um grande fluxo de turistas para a cidade. 

                                                           
8GUERREIRO, Goli. A cidade imaginada: Salvador sob o olhar do turismo. Revista Gestão e Planejamento. 

Ano 6, n. 11, Salvador, p. 06-22, jan./jun. 2005. 
9 SANTOS, Jocélio T. O poder da cultura e a cultura no poder: a disputa simbólica da herança cultural negra 

no Brasil. Salvador: Edufba, 2005. 
10 GUERREIRO, op. cit., 2005. 
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 Ainda que seja possível perceber que grande parte da produção cultural de Salvador está 

referenciada, sobretudo, no Centro Histórico, existe uma cena cultural pouco divulgada e 

desconhecida pelos moradores de outros locais da cidade. Em muitos bairros essa produção fica 

restrita ao próprio Território e não dialoga com outros lugares do município ou até fora dele. 

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Salvador, em 2013, retomou o projeto “Boca de 

Brasa”, criado em 1986. O projeto busca identificar artistas emergentes que ainda não 

conseguiram se consolidar, tal como ocorre nos bairros de Cajazeiras, do Subúrbio e da 

Península de Itapagipe, em que há movimentos embrionários como o hip-hop, o grafite, o samba 

e, até mesmo, a valsa, e dar espaço para que eles circulem pelos bairros e regiões da cidade.  

É importante destacar os Pontos de Cultura instalados em diversos bairros de Salvador11, 

tanto aqueles que foram fomentados diretamente pelo MinC, como aqueles que foram 

fomentados pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Os Pontos de Cultura 

fazem parte do Programa Cultura Viva, criado em 2004 pelo MinC e transformado em Lei 

Cultura Viva (Lei nº 13.018), em 2014. Um dos seus objetivos é apoiar as manifestações 

culturais já existentes nos Territórios, desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil. De 

acordo com dados do site do MinC e da SecultBA, em outubro de 2017, o município possuía 

no total 69 Pontos de Cultura, sendo 44 fomentados pelo estado e 25 pela União12, atuando em 

diversas áreas, na perspectiva da transversalidade da cultura, tais como: produção cultural, 

patrimônio cultural, literatura e leitura, cultura negra, pesquisa, gestão cultural, economia 

criativa, dança, teatro, cultura digital, artesanato, música, gastronomia e cultura popular. 

Outro aspecto a ser discutido em relação à cultura em Salvador refere-se às práticas 

culturais. O acesso à cultura, nesse caso, significa o consumo não somente de bens relacionados 

às artes, mas também ao conteúdo disseminado nas diversas mídias, como jornais, revistas, 

livros, televisão, rádio e, mais recentemente, mídias digitais. As práticas culturais expressam a 

organização social, as condições para o exercício da cidadania, a formação de opinião e a 

participação nos processos políticos e sociais. 

A pesquisa Cultura em Números, do MinC13, apresentou as práticas culturais do 

consumidor em Salvador. Segundo esse estudo, nas horas de lazer, a maioria dos entrevistados 

prefere ouvir música (46%), seguido por reunir-se com amigos (29%) e ler livros (24%). Já ir 

ao cinema ou a shows/concertos musicais pagos em casas de espetáculos foram apontados por 

apenas 8% das pessoas. Um dado interessante é que 11% da população soteropolitana declarou 

jogar vídeo games. 

Em 2014, um mapeamento dos hábitos culturais de Salvador, coordenado pela 

consultoria JLeiva Cultura & Esporte, investigou o comportamento, a disponibilidade e a 

regularidade com que os entrevistados consomem ou produzem cultura. A pesquisa entrevistou 

601 moradores da capital baiana e realizou mais de 80 perguntas, abrangendo temas como 

frequência ao cinema, ao teatro, a museus, shows, bibliotecas e concertos, consumo de 

tecnologia e uso do tempo livre. A amostra foi feita com base nos critérios de representatividade 

do IBGE.14 

                                                           
11 Pontos de Cultura são grupos, coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural que desenvolvem e 

articulam atividades em suas comunidades e em redes, reconhecidos e certificados pelo Ministério da Cultura por 

meio dos instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva. 
12SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA. Pontos de Cultura da Bahia. Disponível em: 

<http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=131>. Acesso em: 05 jul. 2017. 
13MINISTÉRIO DA CULTURA. Cultura em números: anuário de estatísticas culturais. 2 ed. Brasília: MinC, 

2010. Disponível em: <http://culturadigital.br/ecocultminc/files/2010/06/Cultura-em-N%C3%BAmeros-

web.pdf>. Acesso em: ago. 2017. 
14JLEIVA CULTURA & ESPORTE. Cultura em Salvador, 2014.Disponível em: 
<http://www.ccrmetrobahia.com.br/assets/Sustentabilidade/cultura-em-salvador-apresentacao-mesa-1-

comentada.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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A investigação apresenta o percentual de frequência dos soteropolitanos com relação a 

18 práticas culturais. As mais citadas são: cinema (59%), festas populares (54%), sair para 

dançar (55%), shows (51%), bibliotecas (35%) e teatro (28%). Os resultados mostram, por 

exemplo, que MPB é o estilo musical predileto na cidade: 36% o mencionam, seguido pelo 

gospel (23%), pagode (20%), samba (17%), axé (15%), romântica (15%), forró (13%), sertanejo 

(13%) e rock (12%). Assim, observa-se que os moradores de Salvador preferem ouvir MPB e 

gospel em detrimento do axé, que já foi o principal ritmo musical baiano. A perda da força do 

estilo, que revelou grandes artistas, já é notada no carnaval com diferentes sons presentes na 

festa e com o crescimento de novos estilos musicais, o que sugere, também, a necessidade de 

se pensar novos rumos e formatos para o Carnaval de Salvador. 

A pesquisa também informou quais bens eletrônicos são utilizados pela população de 

Salvador – os quais possibilitam o consumo de bens culturais – assim como o acesso à internet. 

No que se refere à primeira investigação, foram encontrados os seguintes resultados: 

computador (73%), celular (68%), smartphone (33%), TV por assinatura (56%) e tablet (17%). 

Em relação à internet, 75% dos entrevistados têm acesso, sendo que 43% acessam todos os dias. 

Dos que acessam à internet, 91% participam de redes sociais.  

O referido levantamento apresenta dados sobre exclusão cultural15, revelando a seguinte 

situação em relação ao percentual de pessoas que nunca praticaram atividades culturais em 

Salvador: concertos (65%), dança (50%), museus (41%), bibliotecas (21%), festas populares 

(19%) e cinema (8%).Os resultados mostram que existe uma grande variação em função da 

escolaridade e da classe econômica. A melhoria dos indicadores de renda e escolaridade (em 

conjunto ou isoladamente) impactam sobre a frequência dos moradores em atividades culturais. 

As práticas culturais perdem força conforme a população envelhece. 

Além dos fatores supracitados, a democratização do acesso à cultura no município deve 

envolver os seguintes aspectos: primeiro, o acesso físico, ou seja, melhor distribuição 

geográfica dos equipamentos culturais qualificados; segundo, o acesso intelectual, ou seja, a 

compreensão das linguagens da arte, da história e do contexto social em que a cultura é criada; 

terceiro, ampliação das apresentações culturais a preços acessíveis para espaços públicos como 

praças, estações de ônibus e de metrô.  Por fim, a garantia de circulação e distribuição dos bens 

culturais gerados, os quais devem, necessariamente, passar pela inclusão digital, o acesso à 

internet e a ampliação da banda larga no município. 

A dimensão econômica da cultura é outro aspecto a ser considerado na construção das 

políticas culturais municipais. O elemento cultural, nas últimas décadas, tornou-se um aspecto 

fundamental na construção do modelo de desenvolvimento contemporâneo de um Território. 

Há uma tendência de se utilizar a “cultura como recurso”, dirigida para a melhoria social, 

política e econômica das comunidades. 

Com o objetivo de apresentar o cenário contemporâneo e o contexto dos setores e 

linguagens culturais/criativas, a partir do perfil dos ocupados e das redes de atuação, foi 

elaborada, em 2015, uma pesquisa em Salvador, intitulada “Salvador mais Criativa: Atores e 

Redes Culturais e Criativas de Salvador e Região Metropolitana”. A elaboração do documento 

teve por finalidade principal embasar a criação de políticas públicas focadas na vocação 

econômica do setor criativo da capital baiana. Com base nas entrevistas, o estudo apontou os 

setores criativos com potencial de desenvolvimento em Salvador nos próximos 30 anos, na 

seguinte ordem: música, cinema e vídeo, gastronomia, festas e celebrações. 

O presente Diagnóstico, sobretudo por meio dos levantamentos feitos nos Territórios de 

Salvador, aponta os seguintes setores e linguagens mais relevantes para a cultura da cidade: 

                                                           
15 O termo usado na pesquisa foi “exclusão cultural”. 
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música, culturas negras, dança, teatro, artes visuais, literatura, gastronomia, cultura popular, 

artesanato, patrimônio material, patrimônio imaterial, moda e cultura LGBTQI+16. 

 Além disso, é notória a amplitude do diálogo da cultura com o campo do turismo e suas 

possibilidades de interação como um dos caminhos estratégicos para o desenvolvimento da 

economia soteropolitana. O fortalecimento da cultura favorecerá o desenvolvimento do turismo 

cultural, sendo esta relação uma das principais fontes de recursos de Salvador, uma cidade de 

serviços e entretenimento. O Programa de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, Prodetur 

Salvador, inclusive, tem o foco no turismo cultural, e o Prodetur Nacional Bahia também inclui 

a cultura, juntamente com o turismo náutico na Baía de Todos os Santos, como seu foco 

principal. “O turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivencia do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”17. Assim, o turismo 

cultural estabelece uma relação positiva entre o mercado turístico e as dimensões simbólica e 

econômica da cultura, com benefícios para ambos os lados, ao passo que dificulta a 

consolidação de um turismo exploratório e sem conteúdo. 

O mapa a seguir apresenta a cidade de Salvador dividida em seus 10 Territórios, com 

números referentes à existência de terreiros, museus, centros culturais estaduais e municipais, 

teatros, bibliotecas públicas e comunitárias, Pontos de Cultura e grupos de capoeira. Informa, 

também, o número de projetos submetidos ao Edital Arte Todo Dia 2017, da FGM.  

                                                           
16 A sigla LGBTQI+ se refere ao grupo social de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transvestigêneros, Queers, 

Intersexuais e outros. 
17MINISTÉRIO DO TURISMO. Secretaria de Políticas de Turismo. Estruturação de Produto Turístico.Brasília: 

Ministério do Turismo; Florianópolis: SEAD/UFSC, 2009. 
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Ao analisar onde estão localizados os espaços culturais da cidade, observou-se que há 

uma maior concentração nos Territórios Centro/Brotas e Barra/Pituba. Nestes, o número de 

museus é de 48 e 17 instituições, respectivamente; quanto aos teatros, os Territórios possuem 

17 e 16, respectivamente; também em Centro/Brotas há concentração de centros culturais, 

sendo 3 do estado e 3 do município. 

Quando se observa o número de grupos de capoeira existentes em Salvador, os 

Territórios Centro/Brotas e Barra/Pituba ainda figuram como os primeiros, tendo cada um, 

respectivamente, 39 e 26 grupos organizados. Percebe-se, no entanto, que os Territórios 

Itapuã/Ipitanga, Liberdade/São Caetano e Cabula/Tancredo Neves também têm a capoeira 

como manifestação cultural representativa, uma vez que no primeiro existem 22 grupos e nos 

outros dois, 18 cada. 

No que se refere à existência de bibliotecas públicas, Centro/Brotas aparece 

numericamente à frente de todos os demais, com o total de 5 equipamentos dessa natureza. 

Contudo, quando o enfoque é dado ao número de bibliotecas comunitárias, os Territórios que 
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se destacam são Subúrbio/Ilhas, com 7; Cajazeiras, Liberdade/São Caetano e Itapuã/Ipitanga 

com 5, cada.  

A atuação dos Pontos de Cultura em Salvador pode ser percebida em maior 

concentração no Território Centro/Brotas, com o total de 12 instituições. Em contraponto, os 

Territórios de Valéria, Cajazeiras, Pau da Lima e Cabula/Tancredo Neves não possuem 

organizações da sociedade civil que executem projetos de Pontos de Cultura. Infere-se, no 

entanto, que muitos dos Pontos de Cultura do Território Centro/Brotas, apesar de sediados no 

Pelourinho, atuam em articulação com outros Territórios. 

Os terreiros também aparecem como importantes espaços culturais da cidade. Nesse 

caso, identificou-se que a maior quantidade é encontrada no Território Subúrbio/Ilhas, que 

mantém 243 espaços. Outros Territórios que se destacam quanto à presença de terreiros são: 

Liberdade/São Caetano, com 183; Cajazeiras, com 116; Cabula/Tancredo Neves, com 108; 

Cidade Baixa, com 107; e Itapuã/Ipitanga, com 101. Nota-se, contudo, que há presença de 

terreiros em todos os Territórios de Salvador, demonstrando serem espaços importantes de 

manifestação cultural e religiosa de matriz africana. 

Um dado interessante, expresso no mapa, refere-se à distribuição territorial dos projetos 

submetidos ao Edital Arte Todo Dia 2017, da FGM. Observa-se que há uma concentração de 

propostas advindas do Território Barra/Pituba, com 188 projetos, seguida do Centro/Brotas, 

com 125. Por outro lado, o Território de Valéria, notadamente um dos menos favorecidos em 

aspectos socioeconômicos, apresentou apenas uma proposta. 

Percebe-se, por meio dessa breve análise numérica, que há uma grande concentração de 

equipamentos, grupos e atividades culturais nos Territórios Centro/Brotas e Barra/Pituba. Em 

situação diametralmente oposta encontram-se os Territórios Valéria, Cajazeiras e Pau da Lima, 

onde alguns dos indicadores apresentados no mapa nem sequer pontuaram. A análise feita a 

partir da leitura do mapa em questão poderá ser verificada nas próximas páginas deste 

Diagnóstico, que se debruçou tanto em análises dos Territórios da cidade, como também nas 

linguagens e setores da arte e da cultura.   

 

 

 



 
 
 
 
 

 
19 

     
 

5 CULTURA EM SALVADOR COM FOCO SETORIAL 

 

Nesta seção serão analisados 39 linguagens/setores culturais em Salvador, agrupados 

em 14 áreas. 

 

5.1 ARTES DO ESPETÁCULO (Circo, Dança e Teatro) 
 

Artes do Espetáculo é a arte apresentada em um palco ou lugar destinado a espectadores, 

com enfoque na performance e na presencialidade do artista com o público. Abrange o estudo 

e a prática de toda forma de expressão que necessita de uma representação, como circo, teatro 

e dança. 

 

Circo  

 

O Circo, uma das mais antigas e lúdicas manifestações artísticas, atrai a atenção de 

pessoas de todas as idades. Considerada a mãe de todas as artes, a linguagem possui um grande 

potencial educacional e mantém um diálogo estreito especialmente com o público infantil.  

Apesar de se configurar como importante espaço para a formação de profissionais de 

diversas áreas culturais, o circo vive um drama histórico de carência de valorização por parte 

dos poderes públicos e de políticas específicas. Mesmo assim, Salvador é sede de algumas 

companhias consolidadas, como é o caso do Picolino, localizado na orla de Pituaçu e de grande 

relevância, inclusive no contexto nacional.  

A capital baiana possui outros circos de pequeno e médio porte, mas nenhum itinerante. 

Entre eles, estão o Programa Arte Consciente, no bairro de Sussuarana, que promove o 

acolhimento de jovens em situação de risco social; o Vila Verde, na Estrada Velha do 

Aeroporto, apoiado por meio de edital; a Companhia Pé na Terra, no Parque de Pituaçu, voltada 

para crianças e focada em sustentabilidade ambiental; e o Grupo Nariz de Cogumelo, que atua 

há 10 anos com palhaçaria feminina. Há ainda os grupos Via Palco, As Fulanas e Circo Sem 

Lona. No contexto de Salvador, a palhaçaria se destaca como uma das vertentes de maior 

representatividade. A cultura do circo também abriga os artistas de rua18 que, em sua maioria, 

praticam artes circenses, como malabares e bola de fogo, habilidades que têm forte impacto 

visual e podem ser feitas em locais diversos.   

Salvador, de modo geral, não tem espaços preparados para receber espetáculos circenses 

completos. Além do Circo Picolino, há o palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), 

que tem tamanho e infraestrutura técnica adequada para espetáculos de grande porte, porém, 

pode ser pouco acessível, considerando a procura e o valor de pauta. A Arena do Sesc 

Pelourinho também pode abrigar espetáculos desse tipo, no entanto, a produção tem que levar 

toda a infraestrutura, o que onera a apresentação. Neste último ano, o Teatro Moliére, localizado 

na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, abrigou alguns espetáculos, principalmente de 

palhaçaria, que têm aspectos técnicos de montagem similares aos do teatro tradicional, o que 

facilita a sua realização em equipamentos desse tipo. 

Há pelo menos cinco anos Salvador não recepciona nenhum circo genuinamente baiano, 

o que se deve, entre outros fatores, ao custo alto dos tributos municipais. Por outro lado, 

costuma receber circos estrangeiros itinerantes de médio porte, geralmente fixados na Avenida 

Luís Viana Filho, conhecida como Avenida Paralela. Em geral, se comparado aos espaços 

circenses tradicionais sediados na capital baiana, os circos itinerantes nacionais conseguem 

                                                           
18Ainda que não seja possível mensurar a quantidade exata de artistas de rua atuando na cidade, a Fundação 

Gregório de Mattos possui os cadastros de alguns deles, colhidos a partir dos Editais Viva Cultura e Arte Todo 

Dia.  
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retorno comercial maior em termos de participação do público, o que resulta ganhos 

econômicos para a cidade, já que normalmente possuem grandes elencos, usam serviços como 

hotéis e restaurantes, além de contratarem artistas e técnicos locais e pagarem taxas à prefeitura.  

Os profissionais sediados em Salvador, do ponto de vista econômico, conquistam, com 

dificuldade, um pequeno retorno financeiro a partir de apresentações em espaços públicos, o 

que também impacta positivamente o comércio, os profissionais e a própria cidade. É 

importante observar que as apresentações nas ruas, em Salvador, estão diretamente relacionadas 

à perda de status, haja vista sua associação com aspectos negativos, como a violência e a sujeira, 

problemática que atinge a Arte de Rua e os artistas que a exercem.  

A capital baiana possui alguns canais de formação para estes profissionais, com 

destaque para a Escola Picolino. O local é considerado referência em formação e criação, com 

vertente também social, formando grande parte dos artistas que buscam capacitação circense. 

Há também a Escola Via Magia, o projeto Arte Consciente, o Vila Verde, o Life Circo, o Arte 

em Nós – sediado na Universidade Federal da Bahia(UFBA) – e a Escologia, um espaço dentro 

do Parque de Pituaçu com aulas de tecido acrobático. Além disso, cursos do tipo são oferecidos 

pelo Barracão das Artes, no Forte do Barbalho; e no recém-inaugurado espaço Casa de Artes 

Sustentáveis, conhecido como CAS, no bairro do Dois de Julho, que pretende se transformar 

em um polo de circo; além de iniciativas independentes de artistas circenses.  

A formação e profissionalização dos artistas é fundamental para a valorização do 

próprio circo. Outros projetos podem ajudar a desenvolver a atividade em Salvador, como a 

manutenção do diálogo dos poderes públicos com os artistas no processo de elaboração de 

políticas públicas específicas para este segmento, além de ações de incentivo para aproximar a 

arte da população, de modo a incluir o circo em vários eventos anuais como opção de 

entretenimento. Também é importante diminuir a distância entre a arte circense e os projetos 

pedagógicos das escolas públicas, que podem sediar oficinas, cursos e apresentações em seus 

espaços.  

Por fim, é fundamental que se pense o circo enquanto agente de impacto na economia 

local, integrando sua programação à agenda cultural da cidade, com o objetivo de colaborar na 

riqueza e na diversidade da oferta cultural. Em complemento, os artistas, inclusive 

internacionais, que chegam à cidade para expor a arte circense nas ruas, naturalmente utilizam 

serviços de alimentação, transporte e hospedaria, o que fomenta o comércio local. 

Outro direcionamento verificado nas entrevistas para este Diagnóstico aponta para o 

aproveitamento das praças da cidade como espaços de apresentação. Para tanto, a administração 

pública deveria, além de qualificar tais locais19,construir, conjuntamente com os agentes 

culturais desse segmento e com os artistas de rua como um todo, políticas para aprimorar as 

legislações existentes quanto ao uso dos espaços públicos pela arte e normatizar as práticas 

ainda sem regulação.  

 

Teatro 

 

Salvador esteve durante muito tempo em uma posição de vanguarda em relação ao teatro 

brasileiro. A cidade é referenciada como um celeiro de talentos e de estética teatral. Em 1956, 

foi fundada, sob a direção de Martim Gonçalves, a Escola de Teatro da Bahia, primeira no país 

ligada a uma instituição de nível superior, a Universidade Federal da Bahia (UFBA). A 

                                                           
19 Todas as informações referentes à linguagem foram coletadas a partir de entrevistas realizadas com profissionais 

e gestores da área para o Diagnóstico, entre os meses de junho e julho de 2017.  
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iniciativa abriu caminho para que procedimentos do teatro moderno fossem sistematicamente 

exercitados em inúmeros espetáculos na cidade.20 

A inauguração do Teatro Vila Velha no dia 31 de julho de 1964, em plena ditadura 

militar, teve bastante repercussão no meio artístico e intelectual soteropolitano21. O espaço, nas 

décadas de 1960-70, abrigou e foi mantido por diversos artistas e realizou eventos de 

notoriedade para a cultura baiana. Nos anos 1990, o espaço viveu um processo de revitalização 

e passou a abrigar grupos artísticos residentes que ensaiam, produzem e se apresentam no 

próprio teatro, contribuindo para a sua manutenção. Entre eles, destaca-se o Bando de Teatro 

Olodum, com uma proposta de linguagem cênica contemporânea, mesclando humor e discussão 

racial, leveza e ironia, diversão e militância, em peças como “Cabaré da Raça” e “Ó Pai Ó”22. 

A partir dos anos 1980, o teatro baiano ganhou mais notoriedade nacional. Os 

espetáculos produzidos na cidade passaram a permanecer em cartaz por longos períodos e com 

uma frequência assídua do público. Dezenas de peças foram encenadas em casas cheias, 

destacando-se comédias como A Bofetada, Os Cafajestes, Noviças Rebeldes e Novíssimo 

Recital da Poesia Baiana. Houve também montagens dramáticas bem recebidas pelo público e 

pela crítica como A Casa de Eros, Calígula, Equus, Três Mulheres e Aparecida, Divinas 

Palavras, Lábaro Estrelado e Roberto Zucco23. 

 No livro “O Teatro na Bahia Através da Imprensa”, a escritora e dramaturga Aninha 

Franco mapeia os espetáculos encenados em Salvador, entre as décadas de 1940 e 1980, que 

foram divulgados pelos jornais: nos anos 1940, são registradas apenas 24 montagens; nos anos 

1950, foram 116; no decênio seguinte, 264. Em 1970, apesar da forte censura do governo 

militar, a Bahia apresentou 357 espetáculos. A década que teve mais montagens foi a de 1980, 

com 690 espetáculos. 

Atualmente, essa linguagem enfrenta uma série de dificuldades para conseguir preservar 

as suas conquistas, como o fato de os teatros soteropolitanos estarem concentrados 

preponderantemente na região do Centro Antigo e no Rio Vermelho, o que se torna um grande 

inconveniente para quem mora em bairros distantes. No entanto, a distribuição dos 

equipamentos culturais não é o único fator que acarreta na dificuldade de público para os 

espetáculos teatrais realizados na cidade. 

Salvador, assim como outras cidades e regiões do país, não conseguiu consolidar o 

processo de formação de plateia, o que se agrava no contexto contemporâneo de pouca 

quantidade de espetáculos musicais ou de comédia, de cunho mais comercial e com temporadas 

prolongadas. As produções mais experimentais, geralmente fomentadas por editais, não são, 

em geral, atrativas para o público local. Isso ocorre, sobretudo, por conta da ausência de ações 

de formação de plateia, conforme apontado nas entrevistas e oficinas com especialistas e 

gestores da área. 

                                                           
20SANTANA. Jussilene. O Jornal como Fonte de Pesquisa para o Teatro na Bahia entre 1956 e 1961: análise dos 

jornais A Tarde, Diário de Notícias e Jornal da Bahia. In: VI CONGRESSO DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS, Anais eletrônicos... 2010. Disponível 

em:<http://www.portalabrace.org/vicongresso/teatrobrasileiro/Jussilene%20Santana%20-

%20O%20jornal%20como%20fonte.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
21SILVA, Denise P. A criação do Teatro Vila Velha nos anos de chumbo. In: V ENCONTRO ESTADUAL DE 

HISTÓRIA DA ANPUH: histórias e memórias, n 2, Anais eletrônicos..., Salvador, 2010. 

Disponível em: < http://vencontro.anpuhba.org/anaisvencontro/D/Denise_Pereira_Silva.pdf>. Acesso em: 08 ago. 

2017. 
22SANTOS, Geraldo F dos. O bando de teatro Olodum e as arenas da baianidade negra. Revista África e 

africanidades, ano VI, n. 13, fev. 2011. Disponível em: 

<http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/13052011-06.pdf> Acesso em: 12 ago. 2017. 
23 RABÊLO, Denise. Elenco: o teatro na TV. Projeto experimental (graduação) – Faculdade de Comunicação, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/portal/wp-

content/uploads/2013/04/elenco-definitivo.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2017. 
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A partir das entrevistas e oficinas supracitadas identificou-se que uma das tendências de 

âmbito nacional, presente em Salvador, é o uso de novas tecnologias nos espetáculos. Do 

mesmo modo, apresenta-se de forma positiva o teatro de grupo que, dentro de sua proposta, 

defende uma identidade estética e possui produção contínua. A cidade também é reconhecida 

pela mão de obra capacitada e pelo potencial criativo de atores, diretores, equipe técnica, 

cenógrafos e figurinistas. Entre as temáticas, cresce o número de produções que envolvem raça, 

gênero e sexualidade. O cenário atual tem impulsionado especialidades como o teatro negro e 

o teatro de gênero. Outros destaques são os movimentos recentes espalhados nos diversos 

Territórios de Salvador, como Festival de Teatro do Subúrbio, realizado em quatro edições.  

Os principais equipamentos voltados para receber espetáculos teatrais na capital baiana 

são: TCA, que conta, principalmente, com a Sala Principal e a Sala do Coro24; Escola de Teatro 

da UFBA, com o Teatro Martim Gonçalves; Teatro Vila Velha; Teatro ISBA; Teatro Módulo; 

Teatro Jorge Amado; Teatro Xisto Bahia; Teatro Gregório de Mattos; e Espaço Cultural da 

Barroquinha. Também há teatros de pequeno porte, como o Moliére, o Sesi ou o Gamboa, que 

por conta das pautas mais baratas desempenham papel relevante para a produção local. Cabe 

ressaltar que muitos dos equipamentos culturais em funcionamento não possuem infraestrutura 

adequada. Poucos, por exemplo, seguem todas as normas de segurança em eventos, não 

havendo uma política eficiente de incentivo para a realização das melhorias necessárias. Outra 

questão que merece ser apontada é a carência de espaços na cidade para armazenamento de 

cenário e equipamentos. 

Um local bastante destacado nas oficinas realizadas nos Territórios para a elaboração 

deste Diagnóstico foi o Centro Cultural Plataforma, que pode ser considerado o principal espaço 

aglutinador dos artistas do subúrbio ferroviário de Salvador. Seu diferencial se dá pelo fato de 

haver uma relação de pertencimento da população local com o centro cultural, cuja 

programação e atividades são organizadas de forma participativa. O centro é visto como 

relevante para o desenvolvimento e educação da população local e tem colaborado para a 

redução da violência urbana. No entanto, dezenas de outros bairros periféricos carecem de 

equipamentos culturais para abrigar espetáculos teatrais e o exemplo de Plataforma poderia ser 

estimulado e implantado em outras regiões.  

O teatro também é uma linguagem com grande potencial econômico. As produções 

empregam uma quantidade significativa de pessoas a partir de uma cadeia produtiva que 

movimenta diversos setores, como a rede de fornecedores, figurinistas, produtores, apoio 

logístico, equipe técnica, além dos próprios artistas. De forma indireta, o teatro ainda atinge 

economicamente as empresas e grupos que apoiam os espetáculos em troca de divulgação. O 

comércio do entorno, como bares e restaurantes, também é beneficiado economicamente com 

a exibição de peças teatrais. Todavia, esse segmento poderia ser mais bem explorado caso fosse 

estabelecida uma política de formação de plateia e de estímulo à sua cadeia produtiva: 

formação, produção, difusão e memória. 

 Atualmente, a formação de público nos teatros tem sido tarefa difícil, como já 

mencionado. O interesse pela produção local é considerado pequeno e a maioria dos espetáculos 

não consegue se sustentar apenas com a bilheteria. Por isso, as produções têm se tornado cada 

vez mais dependentes de editais públicos, o que resulta em temporadas curtas, por exemplo. 

Ademais, os editais são pontuais e não estimulam a sustentabilidade dos projetos. Como 

agravante para o cenário, percebe-se que o patrocínio da iniciativa privada tem diminuído de 

forma significativa. 

Alguns entrevistados apontaram a política dos editais como fator complicador para o 

crescimento desse segmento, posto que ajudou a criar uma cultura do baixo preço. Assim, o 

público geral ficou condicionado a pagar apenas preços populares, o que gera um ciclo vicioso 
                                                           
24A Sala do Coro foi fechada em 2013 para requalificação e sua reabertura está prevista para 2018. 
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e faz com que o teatro enfrente uma fase de declínio, não sendo visto como um negócio 

sustentável. 

De modo a ajudar a dirimir o problema de público, considera-se necessária a criação de 

ações voltadas para a sua formação, a ampliação do diálogo com o ambiente escolar e a 

produção de mais espetáculos infantis. Também é visto como relevante a divulgação das 

atividades teatrais nos espaços periféricos e o investimento em equipamentos e recursos de 

modo geral. Além disso, é preciso cuidado maior com a precificação das produções para que 

sejam sustentáveis, mas também acessíveis ao público, assim como a implementação de 

mecanismos de fidelização. É preciso que os agentes envolvidos compreendam o teatro como 

um negócio para que as iniciativas sejam desenvolvidas de maneira concreta e estruturada.  

Há também uma grande necessidade de se pensar políticas públicas efetivas para o 

teatro, com a meta de potencializar a linguagem em um período específico. As políticas 

municipais para a área devem estar alinhadas com o Sistema Nacional de Cultura e em diálogo 

com a sociedade civil. Por exemplo, eventos importantes e consolidados, como o Festival 

Internacional de Artes Cênicas (Fiac), não possuem apoio público contínuo. Observa-se 

também que não é feita uma divisão equitativa de recursos para segmentos ditos minoritários, 

como artistas da cultura negra ou da cultura LGBTQI+. 

Entre outras dificuldades, destaca-se a falta de centros de referência de formação para a 

cadeia produtiva do teatro, que reúna artesãos, operadores de luz, figurinistas e demais 

profissionais. Essa iniciativa poderia favorecer a geração de empregos locais e evitar a 

contratação de serviços fora da cidade ou do estado. Embora o TCA, por meio do seu Centro 

Técnico, ofereça cursos e oficinas, este espaço não é suficiente para atender a demanda. Por 

fim, é preciso investir em infraestrutura como iluminação das ruas, transporte público e 

estacionamentos para potencializar e estimular a vida noturna, além do trânsito pelas regiões 

onde se concentram os teatros, para que o público possa ter acesso aos espetáculos de forma 

efetiva. 

 

Dança 

 

 A dança é uma das linguagens artísticas mais tradicionais e diversificadas de Salvador, 

marcada fortemente pela cultura afro-brasileira. Desdobra-se em diversas vertentes, como 

clássica, moderna, popular e contemporânea. Na região central da cidade estão os principais 

polos de formação, mas a dança em si, está espalhada por toda a capital baiana. Tamanha 

diversidade se reverte no número extenso de grupos, companhias e artistas independentes.  

Apesar da diversidade que há na cidade, o acesso ainda ocorre de forma desigual. O balé 

clássico, por exemplo, acaba majoritariamente voltado para a elite soteropolitana; enquanto as 

danças afro-brasileiras são observadas com frequência muito maior nos bairros periféricos, mas 

não são valorizadas de forma a receber patrocínio ou investimento significativo para 

desenvolver todo o seu potencial.  

Assim, há um processo marcante de invisibilidade em relação às produções realizadas 

nas comunidades que, por outro lado, são de extrema importância para a cultura da cidade e até 

mesmo para a microeconomia local. Espetáculos em praças de bairros, como em Periperi, 

Cajazeiras, Fazenda Grande e Cabula aquecem a economia a partir do movimento do comércio 

informal. A inserção da dança nos diversos espaços citadinos é de grande relevância para o 

cenário atual. O potencial dessas produções nas comunidades é muito expressivo, seja nas festas 

de samba de roda, seja em movimentos como batidão, slam ou valsa, muito intensos nos bairros 

periféricos e que não podem ser ignorados, como foi apontado nas oficinas realizadas para a 

elaboração do Diagnóstico.  
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Atualmente, a linguagem passa por uma mudança de formato, ocorrendo apresentações 

nas ruas, praças ou locais mais inusitados, com vistas a ampliar as fronteiras das casas de 

espetáculos, uma tendência internacional já bastante estabelecida, mas ainda recente em 

Salvador. Tais ações, sem chamamento prévio, atraem a atenção justamente por surpreenderem 

os transeuntes. Assim como no teatro, na dança as temáticas de gênero e étnico-raciais também 

se mostram como tendência do contexto contemporâneo. 

Em termos de exibição de espetáculos, o Espaço Xisto Bahia, um dos grandes palcos de 

dança nos anos 1980, continua como referência para grupos residentes em Salvador. Também 

relevante para o cenário local é o Teatro de Movimento, da Escola de Dança da UFBA, voltado 

a ensaios e espetáculos de estudantes. Outros espaços que recebem a demanda é o Teatro 

Gregório de Mattos, o Gamboa e o Centro Cultural Plataforma. Ressalta-se, entretanto, que 

apesar da possibilidade de apresentação nestes espaços, a cidade ainda carece de equipamentos 

que estejam voltados especificamente para a dança, com piso adequado de madeira, tratamento 

de recepção de impacto, climatização, aparelhagem e som.  

Salvador possui cursos de dança que são referências no país, como a Escola de Dança 

da UFBA, a primeira da América Latina, e a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado 

da Bahia (Funceb). Conta com uma série de cursos técnicos e profissionais, como preparatórios 

para crianças e cursos livres para adultos, e atividades de extensão em diversos bairros, como 

Amaralina, Pau da Lima e Centro Histórico. Salvador ainda sedia a única companhia de dança 

folclórica profissional do país, o Balé Folclórico da Bahia. Mesmo assim, a dança tem pouca 

visibilidade na cidade, há pouca divulgação do que se produze não há espaços suficientes para 

absorver os profissionais. Também não existe um mercado de trabalho consolidado que permita 

a absorção total desses artistas, cuja principal fonte de renda é a dança.  

Anualmente, no mês de abril, Salvador vem abrigando uma série de eventos em 

comemoração ao mês da Dança, quando a maior parte dos teatros e grupos intensifica sua a 

agenda de atividades, discussões e apresentações. Entre eles, destaca-se o Festival Internacional 

Vivadança, realizado no Teatro Vila Velha, já consolidado no calendário nacional. 

O principal meio de fomento financeiro para os espetáculos, atualmente, é a seleção 

pública via editais. No entanto, o uso apenas desse método de captação de recursos não 

necessariamente democratiza o acesso à dança. Os grupos mais recentes, de modo geral, não 

são contemplados nos editais e os novos bailarinos têm dificuldades para se inserir nos grupos 

existentes. Os patrocínios para os projetos são muito raros e poucos são os espaços nos quais 

estes profissionais conseguem inserção. Um exemplo seria os projetos do Balé Jovem de 

Salvador, onde os recém-formados podem se qualificar profissionalmente para conseguirem se 

inserir no contexto já estabelecido dos editais de fomento. 

Diante desse contexto ainda engessado, uma das sugestões apontadas pelos especialistas 

e gestores da área é a implantação de uma política pública que abranja a cadeia produtiva de 

forma estruturante, envolvendo produção, difusão e memória. Desse modo, os próprios eventos 

poderiam surgir de forma espontânea e a linguagem seria desenvolvida adequadamente. 

Uma sugestão comum às artes do espetáculo como um todo é a criação de um centro de 

referência, onde o artista poderia buscar apoio, alternativas e estratégias de mercado. Esse tipo 

de iniciativa ajudaria a reduzir os danos causados pelas descontinuidades presentes nas políticas 

públicas. 

Mais uma questão que se repete é a relação com o público que aprecia arte, mas não 

compreende a importância de se pagar pelos espetáculos. Para resolvê-la, é preciso pensar em 

estratégias para a formação de uma plateia qualificada e também em um programa de 

comunicação que envolva todos os segmentos, como um canal em que o cidadão saiba que pode 

encontrar informações sobre as linguagens e os setores. Em que pese a existência da Agenda 

Cultural da Bahia, em formato on-line, gerida pela SecultBA por meio da Funceb, esta ainda 
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não responde de modo abrangente à demanda da cidade. Também se faz fundamental, como já 

mencionado, a melhoria da infraestrutura de acesso aos espaços de exibição, como transporte e 

segurança, para que a população possa frequentá-los.  

Por fim, é importante ressaltar a necessidade de que a elaboração de políticas públicas 

específicas para as artes do espetáculo se dê a partir da interlocução com os seus profissionais. 

Isso é relevante justamente para propiciar que as demandas essenciais das linguagens sejam 

ouvidas e atendidas, dando, por exemplo, visibilidade aos movimentos periféricos. Quanto aos 

desafios postos para o aumento e fidelização da plateia, o trabalho direcionado às escolas, por 

exemplo, se mostra muito importante para essa formação. Como salientado, a falta de espaços 

é um grande entrave para a manutenção da produção artística, principalmente para a realização 

de ensaios. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades das 

linguagens culturais aqui tratadas. 

 

ARTES DO ESPETÁCULO – CIRCO, DANÇA E TEATRO 

POTENCIALIDADES  

Qualidade dos artistas 

Identidade cultural 

Poder de comunicação do teatro 

Aumento do volume de recursos em editais como o “Arte em Toda Parte” 

Potencial educacional e de diálogo com o público infantil, sobretudo do circo e teatro 

Relevante cena de palhaçaria 

Grande quantidade de artistas de rua 

Participação de artistas de circo, teatro e dança em eventos promovidos pela 

prefeitura  

Existência de importantes espaços de formação  

Ocupação dos espaços públicos 

Ampla cadeia produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda 

 

FRAGILIDADES 

Políticas públicas ineficientes 

Burocracia e altas taxas para ocupação dos espaços públicos e alto custo dos tributos 

municipais para os circos itinerantes 

Necessidades de mais espaços para abrigar os espetáculos dessas linguagens 

Necessidade de aumento significativo da divulgação das atividades nos espaços 

periféricos da cidade 

Necessária atuação em todas as frentes, como formação e acessibilidade 

Editais que não atendem às demandas do grupo de linguagens 

Migração de artistas para outras áreas por falta de oportunidade e sustentabilidade 

financeira na dança 

Foco das políticas culturais na música em detrimento de outras linguagens menos 

massivas 
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FRAGILIDADES 

Necessidade de valorização e abertura do mercado e da população para os artistas de 

Salvador 

 

 

5.2 ARTES VISUAIS (Belas Artes, Monumentos, Arte Urbana e Fotografia) 

 

As artes visuais contemplam a fruição da arte por meio da visão, incluindo as novas 

formas de arte contemporânea que o conceito tradicional já não abraçava. Esse universo 

abrangente e variado engloba desde a pintura até monumentos, esculturas, fotografia e arte 

urbana, como o grafite. 

 

Belas artes, Monumentos e Arte Urbana 

 

A diversidade cultural é a grande potencialidade oferecida por Salvador para as artes 

visuais. Os artistas conseguem manter um engajamento e produzir mesmo sem incentivos por 

parte das administrações públicas. A capacidade turística também beneficia o campo dessas 

artes.  

Salvador é uma cidade que abriga uma diversidade de monumentos históricos, a 

exemplo de chafarizes, esculturas, estátuas, bustos, hermas, efígies e memoriais, além de 

importantes painéis e murais artísticos, que foram mapeados pela Funceb25 em dois momentos 

distintos, nos anos de 2009 e 2010, com o objetivo de apontar as suas localizações e estado de 

conservação. Ao todo foram catalogadas 237 obras com estado de conservação que variavam 

desde ótimo até deteriorado, distribuídas em toda a cidade, a exemplo das abaixo elencadas:  

Aeroporto (2), Amaralina (1), Armação (1), Barra (16), Barris (1), Brotas (3), Caixa D’água 

(6), Caminho das Árvores (9), Campo Grande (7), Canela (8), Centro (9), Centro 

Administrativo (11), Centro Histórico (6), Comércio (7), Costa Azul (2), Dois de Julho (2), 

Engenho Velho da Federação (1), Federação (1), Garcia (1), Garibaldi (1), Graça (9),  Iguatemi 

(1), Imbuí (1), Itaigara (1), Itapagipe (1), Itapuã (2), Jardim Apipema (1), Lapinha (1), Largo 

de Roma (2), Largo de Santana (1), Largo do Retiro (1), Largo dos Aflitos (1),  Liberdade (2), 

Mares (2), Monte Serrat (1), Nazaré (6), Ondina (5), Paralela (1), Pelourinho (5), Piedade (8), 

Pituba (9), Politeama (1), Rio Vermelho (4), São Caetano (1), São Pedro (1), Stela Maris (4), 

Terreiro de Jesus (1), Tororó (1)  Vitória (3). 

No que se refere ao grafite, se durante muitos anos essa expressão artística não foi bem 

vista pela população soteropolitana, sendo até mesmo confundida com pichação, hoje Salvador 

é considerada uma boa cidade para a sua produção, tanto pela quantidade de muros disponíveis, 

como pela receptividade da população e do poder público, conforme aponta o livro Graffiti 

Salvador26, que mapeou os principais artistas da cidade, com ênfase naqueles com atuação mais 

representativa. A publicação destaca 27 grafiteiros no cenário soteropolitano, aponta as 

características do grafite produzido na cidade -marcado pela posição horizontalizada, em função 

da falta de estrutura para verticalização das pinturas -, além de abordar assuntos de âmbito local 

e global. 

Por outro lado, se os muros estão em todas as partes da cidade, as galerias e museus 

estão concentrados, em sua maioria, nos bairros centrais. Nas periferias a atuação de artistas 

geralmente é feita de forma autônoma e não comercial, em uma demanda que carece de abertura 

                                                           
25 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA. Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de 

Salvador. Salvador, 2009-2010. 
26FALCÓN, Bárbara; GARCIA, Carol. Graffiti Salvador. Salvador: Pinaúna, 2014. 
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de novos espaços para exposição e venda das artes produzidas, conforme relatado pelos 

especialistas entrevistados. 

Outro dado apontado pelos artistas visuais refere-se à boa receptividade do cidadão 

soteropolitano em relação às intervenções artísticas realizadas em seus Territórios, entendendo-

as como linguagens da cultura local. Por outro lado, não há um diálogo abrangente entre os 

museus e galerias com os moradores da cidade, o que talvez possa ser compreendido pelo fato 

desses espaços estarem concentrados na região central ou, ainda, porque o hábito de frequentá-

los restringe-se a uma parcela muito pequena da sociedade. 

Em geral, pode-se afirmar que a fruição de obras de arte corrobora para a humanização 

dos espaços da cidade e promove melhoria na educação artística dos cidadãos. As artes estão 

relacionadas com a sensibilização, construção de senso crítico e de pertencimento aos espaços. 

Embora a concepção de um trabalho artístico seja muitas vezes individual, a sua cadeia 

produtiva é grande. Uma exposição, por exemplo, envolve além do artista, o curador, o 

iluminador, o montador, entre outros profissionais. Por falta de dados, não é possível mensurar 

os impactos econômicos das artes visuais. 

O consumo das artes visuais nos espaços formais, como galerias de arte, demonstra não 

ser muito significativo quando considerada a população total da cidade. Majoritariamente, 

apenas artistas renomados conseguem comercializar a sua produção. Os artistas iniciantes ou 

com pouca projeção enfrentam grandes dificuldades e não encontram espaços para expor e 

vender as suas obras. Nesse sentido, uma queixa comum entre os entrevistados é o baixo apoio 

das administrações públicas, que não oferecem financiamento ou organizam espaços públicos 

para projetar as artes em geral, o que aponta para um grande entrave ao desenvolvimento da 

linguagem. 

Na cidade, os interessados pelas artes visuais podem encontrar cursos de formação na 

Escola de Belas Artes da UFBA, no curso de Belas Artes da Universidade Católica de Salvador 

(UCSAL), nas oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) ou em cursos particulares 

promovidos por artistas. 

Algumas sugestões podem ser materializadas de modo a fomentar o desenvolvimento 

das artes visuais na cidade. Uma delas é a criação de espaços públicos destinados a exposições 

e, em contrapartida, os artistas atuariam realizando oficinas e cursos para o público nesses 

locais. Além disso, é necessário ampliar o número e a qualidade dos equipamentos básicos para 

o setor das artes visuais, como as residências artísticas, ateliês, laboratórios, bibliotecas e 

acervos.  Outro ponto a ser considerado é a melhoria nos mecanismos de editais públicos, a fim 

de apoiar a liberdade de criação dos artistas. 

 

Fotografia 

 

Salvador também é uma cidade-referência quando o assunto é fotografia. A linguagem 

começou a ser exercida localmente no ano de 1840, com Louis Compte, que passou a captar 

imagens pelo processo de daguerreotipo, conforme aponta Aristides Alves27. Desde então, a 

cidade é cenário e residência de fotógrafos de renome mundial como Pierre Verger e Mário 

Cravo Neto, que desenvolveram trabalhos conceituais e desafiadores. 

A atividade possui diversos campos, a exemplo da publicidade, fotojornalismo, 

fotografia social, artística e documental, que marca a tradição da cidade e dialoga com outras 

tantas linguagens, como as artes visuais, o cinema e as artes cênicas. Se na década de 1970 

Salvador foi palco do importante movimento Foto Bahia, com repercussão nacional e 

internacional, atualmente, a linguagem, de um modo geral, está desconectada da produção 

                                                           
27 ALVES, Aristides. Do daguerreotipo à Umbu: o caminho da Bahia com a fotografia. Umbu: Fotografia 

Contemporânea Latino-Americana, n.1. Salvador, 2016. 
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contemporânea nacional. Isso porque, embora haja um grande número de artistas, o que se 

observa é ausência de espaços de trocas, discussão e divulgação voltados para a fotografia 

enquanto arte propriamente.  

Nesse contexto, alguns coletivos e artistas atuam para fortalecer a linguagem. Entre eles, 

“Cartas das Laranjeiras”, que trabalhou para a retomada do Prêmio Nacional de Fotografia 

Pierre Verger, promovido pela Funceb e uma das principais premiações do país; o “LabFoto”, 

projeto de extensão da Faculdade de Comunicação (Facom-UFBA), que promove diversas 

ações em diálogo com a comunidade; o “Olhar de...”, grupo de fotografia amadora que oferece 

atividades e debates com fotógrafos renomados; além do “Mocambos Marginais”, projeto que 

reúne jovens moradores da periferia; e o “Mobgrafia”, com ênfase em fotografias feitas com 

câmeras de celular. Salvador também sedia o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, um 

projeto dedicado à valorização, reconhecimento e divulgação da fotografia baiana, que funciona 

no Forte de Santa Maria.  

Apesar da tradição, a cidade não possui curso superior específico, a linguagem é 

geralmente oferecida como disciplina em cursos como os de jornalismo e produção cultural, 

belas artes e museologia. Ainda há a oferta de cursos livres oferecidos por galerias. 

Com a popularização de aparelhos como os smartphones, atualmente, a prática da 

fotografia atinge todos os segmentos sociais, o que não necessariamente ampliou o interesse do 

público geral pelo conhecimento em torno do tema. Ao contrário, verifica-se um crescente 

desconhecimento, por parte da população, em relação aos trabalhos dos fotógrafos e dos artistas 

visuais. Isso ocorre devido ao distanciamento entre a produção e a população, o que poderia ser 

contornado ou amenizado com a mediação do poder público, por meio do incentivo a eventos 

de formação de público, expositivos, debates etc.  

No âmbito econômico, não há estudos que permitam aferir a relevância da linguagem 

para a cidade. Por outro lado, pode-se observar que a ascensão tecnológica promoveu o declínio 

das lojas de fotografias que atuam com revelação. O trabalho do fotógrafo profissional também 

passou a ser cada vez menos requisitado. 

A ausência de políticas públicas específicas nos contextos municipal e estadual se 

coloca como fator prejudicial ao campo. Não existe, por exemplo, um setor específico para a 

fotografia na Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA) e, com isso, a linguagem foi encaixada 

dentro do campo das artes visuais. Em âmbito municipal, também não há um setor dedicado à 

linguagem.  

Especificamente sobre políticas públicas, não existem iniciativas voltadas para a 

preservação dos acervos como tratamento, inventário e conservação dos arquivos em espaços 

adequados. Outro ponto negativo é a inexistência de um museu de imagem e de som ou de 

iniciativas parecidas. A carência de eventos calendarizados também é questão de destaque, 

principalmente aqueles que estimulam o debate, a troca e a divulgação, como salões de 

fotografia. 

Para impulsionar seu crescimento na cidade, algumas iniciativas no âmbito das políticas 

públicas são apontadas como salutares. São elas: a criação de políticas nas áreas de pesquisa e 

produção, preservação de acervos (arquivos), espaços de exposição em melhores condições, 

investimento em formação dos profissionais que trabalham nas instituições públicas de fomento 

(estado e município), elaboração e distribuição de publicações que divulguem e debatam a 

linguagem, assim como a criação de eventos nessa perspectiva. Dada a tradição de Salvador na 

fotografia, deve-se pensar em um conjunto de ações que priorizem a preservação da memória28. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades dos setores 

e linguagens aqui abordados. 

                                                           
28 As informações e análises acerca da fotografia, presentes neste Diagnóstico, se basearam na bibliografia 

consultada e também nos depoimentos dos fotógrafos entrevistas. 
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ARTES VISUAIS – BELAS ARTES, MONUMENTOS, ARTE URBANA E 

FOTOGRAFIA 

POTENCIALIDADES 

Diversidade cultural da cidade – grande produção nas artes visuais 

O turismo presente na cidade 

Engajamento dos artistas 

A tradição da cidade para a fotografia 

Interesse de estudiosos acadêmicos e a própria produção contemporânea, marcada 

pela inovação 

Boa receptividade da população em relação às produções artísticas 

Ampla cadeia produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda 

Diálogo entre as artes visuais e outras linguagens culturais 

 

FRAGILIDADES 

Salvador não possui um mercado consolidado para o consumo das artes visuais 

Falta de apoio das gestões públicas 

Falta de organização dos espaços públicos para as artes visuais 

Não existe um setor específico para tratar da fotografia nas administrações públicas, 

tanto municipal quanto estadual 

Frágeis iniciativas voltadas para preservação de acervos: tratamento, inventário e 

preservação de arquivos em espaços adequados para a fotografia 

Concentração de galerias e exposições na região central da cidade (Territórios 

Centro/Brotas e Barra/Pituba) 

 

 

5.3 AUDIOVISUAL 

 

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, jogos eletrônicos, conteúdos para internet e celular. 

A distribuição, atividade intermediária, relaciona-se à promoção, divulgação e comercialização 

da obra audiovisual. A exibição é a atividade por meio da qual o audiovisual chega ao 

consumidor final, utilizando as diferentes plataformas tecnológicas (cinema, vídeo, TV aberta, 

TV fechada, internet, tablet, celular e multimídia)29. 

                                                           

29LIMA, Carmen Lucia Castro. Redes sociais e aglomerações produtivas culturais: proposição de método de 

pesquisa e aplicação ao caso da produção de filmes em Salvador. Tese (Doutorado em Pós-Cultura).Faculdade de 

Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. 
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O Ciclo Baiano foi um dos mais importantes e movimentados do cinema nacional 

durante os anos 1950-60. Nesse período, em Salvador, a Escola de Teatro da UFBA era o centro 

de excelência do teatro no Brasil, o Seminário de Música era também um núcleo formador, 

assim como as Faculdades de Direito e Medicina, referências no ensino superior. Nesse 

contexto, houve o surgimento da Nova Onda Baiana, como um ciclo de produção 

cinematográfica que se originou no bojo de um momento histórico em que a Bahia era um 

centro de excelência das artes, destacando-se o movimento Cinema Novo, capitaneado por 

Glauber Rocha. 

Salvador pode ser considerada uma cidade de protagonismo na história do cinema 

nacional, seja de produções antigas, como “Bahia de Todos os Santos” (Trigueirinho Neto, 

1960), “A Grande Feira” (Roberto Pires, 1961), “O Pagador de Promessas” (Anselmo Duarte, 

1962) e “Tocaia no Asfalto” (Roberto Pires, 1962), quanto daquelas mais recentes, a exemplo 

de “Cidade Baixa” (Sérgio Machado, 2005), “Eu me Lembro” (Edgard Navarro, 2006), “Ó Paí 

Ó” (Monique Gardenberg, 2007), “Esses Moços” (José Araripe Jr, 2007)30. 

Portanto, pensar em audiovisual é estar atento às potencialidades e às oportunidades 

dessa linguagem cultural, detentora de uma cadeia produtiva complexa e de escala industrial, 

que tem se convertido em um aporte econômico e cultural importante para diversos locais, à 

luz de exemplos internacionais como os Estados Unidos. Nessa perspectiva, o audiovisual 

também é estratégico para a divulgação do imaginário local no sentido não só de criar laços de 

pertencimento, mas também de alcançar outros povos difundindo a cultura local. No contexto 

norte-americano, por exemplo, é sabido o papel do cinema para a consolidação da hegemonia 

cultural do país, desde a promoção de sua língua até os seus costumes. Assim, a produção do 

audiovisual está relacionada, no cenário mundial, à formação da identidade local ou nacional.  

É importante considerar, ainda, a dimensão econômica do audiovisual, tendo em vista 

que a sua cadeia produtiva abarca diversos segmentos sociais e gera um potencial de 

empregabilidade significativo. Um filme de longa-metragem emprega, em média, 200 pessoas; 

já uma série de animação, aproximadamente 80 pessoas, que podem trabalhar por cerca de três 

anos, conforme foi apontado nas entrevistas realizadas. Somado a isso, a cidade se beneficia 

com os recursos federais ou mesmo estrangeiros captados pelas produções. O segmento serve 

de ponte para o fortalecimento do turismo e de outras atividades culturais, em um entendimento 

que já é consenso em várias cidades do mundo, conforme apontado pelos especialistas 

entrevistados. Nessa perspectiva, foi criado o Bahia FilmCommission, um programa da 

SecultBA, que a partir da divulgação da cultura baiana e da oferta de apoio técnico e logístico, 

objetiva atrair produções audiovisuais para o estado.  

A cultura soteropolitana, o patrimônio histórico e as belezas naturais locais são 

qualidades inerentes a Salvador que, se trabalhadas estrategicamente, podem transformar a 

cidade em um polo para a produção audiovisual regional e nacional. Todo esse capital 

simbólico, marcado pela configuração multiétnica da população, por seu caráter de resistência 

e pelo sincretismo religioso, é o principal ponto de partida para o desenvolvimento das 

narrativas audiovisuais para o cinema, televisão, publicidade e propaganda. O espírito criativo 

dos profissionais também é considerado ponto positivo em destaque, bem como a competência 

técnica das equipes e a relevante audiência dos programas televisivos locais.  

No Brasil, especificamente, há uma tendência de crescimento do setor audiovisual no 

âmbito de produtos para a televisão e o cinema. Isso se deve, principalmente, às políticas 

públicas de incentivo promovidas pelo MinC, cujo principal destaque foi a criação da Lei da 

TV Paga(Lei 12.485/11), que estabelece cota mínima de exibição de conteúdos audiovisuais 

                                                           
30 CARVALHO, Maria do Socorro S. Cinema na Bahia, memórias da cidade de Salvador. Tabuleiro de Letras, 

Salvador, v. 3, n.1, 2007. 
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nacionais nos canais pagos, demanda que resultou no aumento do número de empresas 

produtoras de documentários, ficção e animação, por exemplo.  

A cidade de Salvador possui um grande número de produtoras de audiovisual, que têm 

dialogado com a reserva de mercado proposta pela Lei da TV Paga, inclusive com produções 

cinematográficas que podem ser exibidas na televisão. Apesar do inegável potencial da cidade, 

as empresas ainda enfrentam uma série de dificuldades, como uma infraestrutura mínima, em 

função do caráter pontual das produções, promovidas, em sua maioria, a partir de editais. Desse 

modo, a contratação de técnicos e de outros elos da cadeia produtiva depende dessa demanda.  

Festivais e mostras de cinema e vídeos são encarados como importantes momentos para 

a troca de informações e atualização, bem como de formação para os profissionais e os 

interessados em atuar no segmento. Esses eventos são oportunidades para estimular a produção 

e a difusão de conteúdos audiovisuais, em especial, do cinema brasileiro. Iniciativas do tipo 

aparecem, tanto na literatura consultada quanto nas entrevistas realizadas, como necessidade 

seminal para a qualificação dos elos da cadeia produtiva e consequente desenvolvimento do 

segmento.  

Com um mercado cinematográfico relativamente pequeno, a capital baiana conta com 

profissionais do audiovisual que, em geral, se conhecem e mantêm um fluxo significativo de 

troca de informações, de acordo com o estudo “Segmento cinematográfico em Salvador: uma 

análise sob a perspectiva de redes sociais”, publicado em 201031. Nesse contexto, existe em 

Salvador a Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APCBA), que funciona como 

instância representativa e promove fóruns de discussão com coordenação de pautas de 

reivindicações, inclusive na definição de objetivos comuns ao segmento.  

Por outro lado, o parque exibidor bastante reduzido de Salvador aparece como um 

contraste ao crescimento do setor. Como agravante, as salas de cinema estão concentradas no 

Território Barra/Pituba, principalmente no interior de shopping centers. Os canais de exibição 

estão divididos entre os poucos cineclubes, as salas privadas e as públicas, bem como os 

festivais, as TVs universitárias, privadas e públicas, além da internet. A maioria deles, 

entretanto, exibe majoritariamente conteúdos produzidos fora de Salvador. As salas Walter da 

Silveira e Alexandre Robatto, administradas pelo governo estadual, são consideradas os 

principais espaços para a veiculação da produção local.  

A capital baiana também não desempenha um papel significativo em relação à 

preservação da memória do audiovisual produzido aqui, reivindicação do segmento. Apesar da 

existência do Núcleo de Memória da Diretoria de Audiovisual, unidade da Funceb, há carência 

de recursos financeiros, de equipe técnica especializada, bem como defasagem tecnológica e 

infraestrutura deficiente em termos de instalações e equipamentos, conforme aponta a pesquisa 

“Diagnóstico do audiovisual baiano”32. Sobre o setor, o estudo aponta ainda o baixo 

reconhecimento do mercado da produção de vídeos para publicidade e propaganda.  

O segmento do audiovisual enfrenta uma série de dificuldades em Salvador, sendo a 

principal a ausência de políticas públicas consolidadas, sobretudo nos âmbitos estadual e 

municipal. Deste modo, o mercado pode ser caracterizado como sazonal e instável, o que 

inviabiliza a formação contínua e a manutenção de quadros técnicos e artísticos. Outra 

fragilidade latente, particularmente do cinema, é a distribuição. Muitas empresas, mesmo as 

que possuem Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em distribuição, não 

                                                           
31SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA (Org.). Infocultura: economia do Audiovisual na 

Bahia e no Brasil: estudos e reflexões. v. 2, n.5, Salvador: SecultBA, 2010. 
32 MIGUEZ, Paulo et al., Diagnóstico de audiovisual baiano. In: SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO 

DA BAHIA (Org.). Infocultura: Economia do audiovisual na Bahia e no Brasil: estudos e reflexões. v. 2. n. 5, 

Salvador: SecultBA, 2010, p. 83-117. 
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têm trabalhado com esse tipo de atividade na capital baiana e a demanda continua direcionada 

para multinacionais sediadas no eixo Rio-São Paulo.  

 O segmento do audiovisual ainda tem outros desafios a enfrentar. Entre eles, a atuação 

conjunta dos produtores, no sentido de trabalhar em coproduções, bem como a carência de 

janelas de exibição dentro das emissoras abertas de televisão, ou seja, embora Salvador possua 

emissoras regionais, elas não costumam consumir conteúdos independentes, com exceção da 

TV Educadora (TVE).  

Além disso, os profissionais locais e os interessados em investir no segmento carecem 

de estudos e informações atualizados e significativos sobre o cenário local do audiovisual. Outra 

reivindicação recorrente é a falta de diálogo efetivo entre o segmento, assim como de cursos de 

capacitação voltados para os agentes, bem como a baixa qualidade dos laboratórios e os 

obstáculos para a comercialização dos produtos.  

Uma diversidade de ideias e sugestões foi sistematizada no sentido de aproveitar as 

oportunidades e impulsionar o segmento do audiovisual na cidade de Salvador. Em primeiro 

lugar, destaca-se a necessidade das empresas e do poder público compreenderem o capital 

simbólico de Salvador e a sua importância como vetor de desenvolvimento econômico, levando 

em conta o potencial de atração turística, bem como de geração de trabalho e renda. Por isso, a 

consolidação de uma política local de desenvolvimento para o audiovisual precisa considerar 

vertentes como o fomento, a formação, a qualificação, a produção e a distribuição.  

Para que se tenha eficácia na busca por esses objetivos, algumas ações são consideradas 

necessárias. Entre elas, estão: a implantação de estudos e indicadores, o incentivo à exploração 

de novas janelas de produção, o entendimento acerca da governança da cadeia do audiovisual, 

e a formação e qualificação de mão de obra em parceria com instituições competentes. 

Há ainda ações mais específicas, mas também importantes para posicionar a capital 

baiana como polo do audiovisual. Deve ser considerada a criação de uma instituição para atuar 

com a preservação do patrimônio audiovisual. É preciso investir ainda na implementação de 

um escritório de desenvolvimento, financiamento e implantação de programas e políticas para 

o setor (o SPCine é referenciado como modelo33), assim como incentivar que as emissoras 

soteropolitanas explorem os conteúdos independentes locais. Também é considerada prioridade 

a criação de salas de exibição em regiões periféricas.  

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

AUDIOVISUAL 

 

POTENCIALIDADES 

Diversidade da cultura local, que pode ser aproveitada nas produções de audiovisual 

Espírito criativo dos profissionais 

Qualificação técnica 

Boa audiência dos programas locais 

Grandes produções cinematográficas realizadas na cidade 

Ampla cadeia produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda 

Momento pujante do audiovisual no Brasil, sobretudo a partir da instituição do Fundo 

Setorial do Audiovisual 

                                                           
33 Site Circuito Spcine, disponível em:<http://www.circuitospcine.com.br/>. Acesso em: 20 jul. 2017. 

http://www.circuitospcine.com.br/
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FRAGILIDADES 

Fragilidade de políticas públicas para o segmento 

Dificuldade na distribuição dos conteúdos - Falta de janelas de exibição para 

conteúdos independentes voltados para as TVs - Pequena exibição da produção local 

nos cinemas da cidade 

Ausência de estudos e informações atualizadas  

Mercado consumidor local incipiente 

Falta de infraestrutura para o desenvolvimento de produções na área 

Concentração de espaços de exibição na região central da cidade (Territórios 

Centro/Brotas e Barra/Pituba) 

 

 

5.4 COMUNICAÇÃO (Rádio e Televisão) 

 

No Brasil, o direito de transmissão de ondas de rádio e televisão é controlado pelo poder 

público. Cabe ao Presidente da República ou ao Congresso Nacional outorgar a cessão de uso 

das emissoras televisivas e radiofônicas. Além disso, a Constituição Nacional impõe regras 

acerca da programação de cada emissora, determinando preferência para finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas, bem como para a promoção da cultura regional e nacional, 

estimulando a produção independente. 

 

Rádio 

 

As rádios são importantes exemplos de um meio de comunicação que não perdeu espaço 

mesmo com o desenvolvimento de um novo modelo comunicativo centrado na internet, 

principalmente em redes sociais. A rádio persiste, portanto, como fonte diária de informação e 

divulgação de notícias sobre vários temas, do trânsito à política. Também é por onde os ouvintes 

podem se atualizar dos principais sucessos musicais, em seus mais variados ritmos, gêneros e 

vertentes.  

Em pesquisa realizada na internet, identificou-se a presença de 29 rádios em Salvador34, 

entre AM e FM. Existem ainda as rádios universitárias, comunitárias e digitais. No entanto, o 

grande desafio dos inúmeros artistas baianos é conseguir que a sua música toque nas emissoras 

radiofônicas e alcance a atenção dos ouvintes, principalmente em Salvador, onde a maioria das 

rádios veicula músicas de artistas que já alcançaram visibilidade nacional, mas abre pouco 

espaço para as produções locais, com exceção dos grandes nomes baianos do cenário nacional.  

Esse modo de atuação das rádios se apresenta como um obstáculo para a divulgação da 

produção musical da capital baiana, que é bastante variada, passando pelos artistas 

                                                           
34Rádio Globo FM Salvador, Rádio Bahia FM, Rádio Piatã FM, Rádio Metrópole, Rádio Sociedade AM, Rádio A 

Tarde FM, Rádio Itapoan FM, Rádio Cruzeiro AM, Rádio Tudo FM, Rádio Educadora FM, Rádio Excelsior, Rádio 

Nova Brasil FM, Rádio Transamérica Pop FM Salvador, Rádio Jovem Pan Salvador, Rádio Cultura AM, Rádio 

Sucesso FM, Rádio Band News FM, Rádio 100 FM, Rádio Feliz FM Salvador, Rádio Novo Tempo Salvador, 

Rádio Maré FM, Rádio Gênesis FM, Super Rádio Cristal AM, Rádio Vida FM, Rádio Independência, Rádio Facom 

FM, Rádio Novo Milênio, Rádio Salmos FM, Rádio Salvador FM POP. Listagem disponível em: 

<http://www.acheradios.com.br/radios/ba/salvador/>. Acesso em: 22 out. 2017.  

 
 

http://www.acheradios.com.br/globo-fm-901/
http://www.acheradios.com.br/radio-bahia-fm/
http://www.acheradios.com.br/piata-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-metropole/
http://www.acheradios.com.br/radio-sociedade-am-740/
http://www.acheradios.com.br/radio-a-tarde-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-a-tarde-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-itapoan-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-cruzeiro-590-am/
http://www.acheradios.com.br/tudo-fm-1025/
http://www.acheradios.com.br/radio-educadora-fm-1075/
http://www.acheradios.com.br/radio-excelsior-840-am/
http://www.acheradios.com.br/radio-nova-brasil-fm-salvador/
http://www.acheradios.com.br/radio-nova-brasil-fm-salvador/
http://www.acheradios.com.br/radio-transamerica-bahia-1001-fm/
http://www.acheradios.com.br/jovem-pan-salvador/
http://www.acheradios.com.br/radio-cultura-1140-am/
http://www.acheradios.com.br/radio-sucesso-931-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-sucesso-931-fm/
http://www.acheradios.com.br/bandnews-fm-991/
http://www.acheradios.com.br/radio-100-fm-salvador/
http://www.acheradios.com.br/radio-feliz-fm-salvador/
http://www.acheradios.com.br/radio-novo-tempo-920-am/
http://www.acheradios.com.br/radio-mare-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-genesis-fm/
http://www.acheradios.com.br/super-radio-cristal-am/
http://www.acheradios.com.br/radio-vida-fm-salvador/
http://www.acheradios.com.br/radio-independencia-1440-am/
http://www.acheradios.com.br/radio-facom-893-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-facom-893-fm/
http://www.acheradios.com.br/radio-novo-milenio/
http://www.acheradios.com.br/salmos-fm-salvador/
http://www.acheradios.com.br/radio-salvador-fm-pop/
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independentes que já possuem projeção nacional em nichos de públicos, até o samba junino, o 

samba de roda, a música instrumental, o chorinho, entre outros, muito comuns nos bairros 

periféricos, mas que muitas vezes não estão representados nas rádios.  

A rádio também enfrenta um problema de aceitação por parte do empresariado, que 

ainda enxerga o veículo como um meio de comunicação de menor valor para divulgação de 

publicidade e propaganda. Esta precisa encontrar caminhos para atrair ouvintes jovens, as novas 

gerações, que tendem a consumir informações em plataformas digitais. Assim, é necessária a 

atualização dos seus conteúdos e/ou formatos de programas.  

Um caminho, por exemplo, é aproveitar o potencial da internet para ampliar o público 

que acessa conteúdo das rádios, já que os programas podem ser transmitidos em tempo real 

através de sites e redes sociais, de modo a aumentar a interatividade. A fim de criar níveis de 

fidelidade com o ouvinte, outra tendência é a realização de projetos externos, como é o caso do 

Festival Radioca, que vem sendo realizado anualmente há três anos. A iniciativa é fruto do 

Radioca, programa com foco em música brasileira local, regional e nacional da Rádio 

Educadora FM, emissora pública gerida pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia 

(Irdeb). 

As rádios também precisam assumir o papel de mediadoras, com o objetivo de 

apresentar novos artistas e tendências musicais ao grande público soteropolitano, em 

complemento aos ritmos e nomes já consolidados. A criação de uma rádio pública municipal 

ou a formação de parcerias pode ser uma saída para apoiar artistas talentosos na produção de 

álbuns e na veiculação de músicas nas rádios locais. Por fim, também parece relevante uma 

maior discussão sobre as legislações e regulamentações sobre a radiodifusão no país, por parte 

do poder público junto à sociedade civil, com vistas à democratização da comunicação e demais 

necessidades do setor.  

 

Televisão 

 

Segundo pesquisa publicada em 2013 pela Teleco Comunicação, a televisão é o meio 

de informação e entretenimento mais utilizado pelos brasileiros, presente em quase 98% dos 

domicílios. Em segundo lugar está a rádio, com presença em 83% dos lares, e, por fim, a 

internet, com 36,5%35. Os aparelhos de televisão estão em praticamente todos os lugares, desde 

as residências até os variados estabelecimentos comerciais, como salões de beleza e bares. 

Assim, a população está recorrentemente exposta aos conteúdos exibidos nessas telas. 

Na Bahia, o que hoje chamamos de televisão, tem suas bases em 1956, quando foram 

realizadas duas transmissões, de uma missa na Conceição da Praia e de um show de artistas da 

Rádio Sociedade. Atualmente, a Bahia conta com uma série de emissoras televisivas atuando 

no estado, com perfis distintos, todas com suas sedes principais localizadas na capital. Em 

Salvador, a transmissão televisiva é feita pelas seguintes redes: TV Aratu, TVE Bahia, Record, 

TV Itapoan, Band Bahia, TV Bahia, TV Baiana, CNT Bahia, Rede TV Salvador, TV Câmara 

Salvador, além da TV Alternativa, no subúrbio de Salvador. 

Existem ainda os canais universitários, como a TV UFBA e a WEB TV UNEB. Salvador 

também sedia a primeira televisão comunitária do país, a TV Kirimurê, lançada em 2016. O 

objetivo do canal é difundir a produção audiovisual oriunda da sociedade civil organizada. Cabe 

esclarecer que esta é uma iniciativa que conta com a parceria do Irdeb e concessão aprovada do 

Ministério das Comunicações. 

                                                           
35TELECO. Estatísticas de Domicílios Brasileiros (IBGE-PNAD). 2013. Disponível em: 

<http://www.teleco.com.br/pnad.asp>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
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Alguns dados permitem dimensionar o impacto da televisão na Bahia e em Salvador. 

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin36, por exemplo, o maior público da Rede Record no país 

fica na Bahia. De todas as regiões metropolitanas medidas pela Kantar Ibope, a Grande Salvador 

é aquela que tem os melhores resultados para esta emissora. Por sua vez, segundo notícia do 

jornal Correio da Bahia37, em março de 2016, a TV Bahia alcançou 94% de audiência, 

garantindo a liderança absoluta com a programação local durante o ano de 2015, número que 

supera a média de audiência de todas as emissoras concorrentes juntas. 

Por meio de pesquisa de medição de audiência, o IBOPE Media indica que o gênero 

mais assistido na TV aberta na região metropolitana de Salvador, entre 1º de janeiro e 20 de 

junho de 2015, foi a novela (16,10%), seguido de reality show (10,35%) e de minissérie 

(9,45%). O público com mais de 50 anos foi o que teve maior participação no consumo total do 

meio (31,8%). Já o horário que concentrou a maior audiência na região foi o das 21h às 22h38. 

O IBOPE Media afere a audiência em tempo real em 100% da região metropolitana de 

Salvador, representando o consumo televisivo de mais de 1,2 milhão de domicílios e de 3,6 

milhões de indivíduos no local. Ressaltamos, entretanto, que o conteúdo exibido em Salvador 

é majoritariamente produzido pelas sedes as quais as emissoras estão vinculadas, assim, o 

conteúdo vem do Rio de Janeiro ou São Paulo, com exceção para o jornalismo local e alguns 

outros programas com espaços determinados e específicos.  

A produção audiovisual local também é pouco valorizada pelas emissoras de televisão 

sediadas em Salvador e retransmitidas em toda a Bahia, como mencionado neste Diagnóstico 

nas considerações sobre o Audiovisual. Por isso, é preciso pensar na exibição de conteúdos 

baianos de forma regular e continuada. Majoritariamente, os conteúdos locais veiculados 

possuem tendência mais comercial.  

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste grupo 

de setores culturais. 

 

COMUNICAÇÃO – RÁDIO E TELEVISÃO 

 

POTENCIALIDADES 

Riqueza da produção musical de Salvador é um fator positivo para as rádios 

Rádio é um meio de comunicação tradicional, que atrai a atenção da população da 

capital baiana 

Possibilidade de aumentar o número de ouvintes e a interatividade com transmissões 

ao vivo 

Diversidade de canais televisivos locais 

Boa aceitação dos programas televisivos locais 

Espaços importantes para divulgação da produção cultural na cidade, sobretudo 

música e audiovisual 

 

                                                           
36 FELTRIN, Ricardo. Grande Salvador dá à Record a melhor audiência de todas. A Tarde, Salvador, 12 mar. 

2017. Disponível em: < http://atarde.uol.com.br/coluna/ricardofeltrin/1845034-grande-salvador-da-a-record-a-

melhor-audiencia-de-todas-premium>. Acesso em: 12 ago. 2017. 
37NATIVIDADE, Priscila. TV Bahia apresenta balanço de 2015 e comemora liderança na audiência. Correio da 

Bahia, Salvador, 30. mar. 2016. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/tv-bahia-

apresenta-balanco-de-2015-e-comemora-lideranca-na-audiencia/>. Acesso em: ago. 2017. 
38NOVELA é o gênero mais assistido em Salvador. Kantar Ibope Media, 24 jul. 2015. Disponível em: 

<https://www.kantaribopemedia.com/novela-e-o-genero-mais-assistido-em-salvador/>. Acesso em ago. 2017. 



 
 
 
 
 

 
36 

     
 

FRAGILIDADES 

Pouca valorização do profissional especializado 

Falta espaço e investimento para produções locais, que absorvam a mão de obra 

formada na cidade 

Veiculação majoritariamente de música comercial em detrimento da música 

independente baiana que tem alcançado projeção nacional 

Visão antiga dos empresários sobre os meios de comunicação em relação ao rádio 

Poucas janelas de exibição para conteúdo independente nas televisões locais  

 

 

5.5 CRIAÇÕES FUNCIONAIS (Design e Moda) 

 

Design 

 

Pode-se entender o design como a visualização criativa e sistemática dos processos de 

interação e das mensagens de diferentes atores sociais ou como a visualização criativa e 

sistemática das diferentes funções de objetos de uso e sua adequação às necessidades dos 

usuários ou aos efeitos sobre os receptores. 

 Em Salvador, o setor pode ser contextualizado do ponto de vista histórico a partir de 

três momentos distintos. O primeiro, na década de 1970, foi o de efervescência, quando alguns 

profissionais se tornaram referência na área do design gráfico e ganharam notoriedade nacional. 

O segundo se deu com a implantação de cursos universitários, marcando o início da discussão 

acadêmica e a formação profissional na área. O terceiro e atual é consequência do boom de 

design no mundo, que também impactou o Brasil e Salvador, quando surge uma gama de 

possibilidades de atuação, como o design estratégico de serviço, o design digital, o design de 

produto, conforme esclareceram os designers entrevistados para este Diagnóstico. 

O campo de atuação do design é bastante diversificado e se relaciona com variados 

setores profissionais. Em Salvador, a linha de atuação de empresas e profissionais é mais focada 

no design visual, gráfico e digital. Pode-se apontar dois campos que atualmente se configuram 

como tendência: o design de serviço e o design estratégico. Cursos oferecidos pela Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB), Unifacs (Universidade Salvador) e UFBA se destacam no âmbito 

da formação.  

O conhecimento da população em geral sobre esse segmento, no entanto, ainda é 

limitado e, por isso, o consumo das diversas possibilidades do design não é tão amplo – 

webdesign, design gráfico e moda são os mais conhecidos. Em segundo plano vem a arquitetura 

e o design de produto, especialmente de mobiliário. O consumo das outras especialidades do 

setor é bastante pontual. Por ser um setor pequeno em Salvador, ainda não há uma 

representatividade econômica, como ocorre em outras localidades. Por outro lado, o design 

permeia outras cadeias econômicas, sobretudo ao considerar a sua transversalidade com a 

cultura e a comunicação. Há, por exemplo, o design para sinalização, o design de ambientes, o 

design gráfico etc. 

O processo de amadurecimento do setor empresarial em Salvador aponta para um 

cenário favorável para o design: há uma busca crescente por ferramentas de inovação e o setor 

vem se firmando nesse sentido. Hoje, qualquer empresa que almeje fazer um plano de inovação 

precisa inserir os conhecimentos em design no processo. Essa recente mudança de mentalidade 

acena para o seu crescimento, entretanto, ainda é cedo para mensurar resultados.  

Os especialistas entrevistados apontam como principal dificuldade para o crescimento 

do design na cidade o desconhecimento acerca das possibilidades que o setor oferece. Isso se 
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deve também à baixa profissionalização do empresariado baiano, que não tem domínio das 

alternativas de inovação a partir do design. Os seus profissionais têm reivindicado a criação de 

um equipamento de referência para o setor, como o antigo Centro de Design da Bahia, bem 

como a formação de um fundo de investimento estadual ou municipal. Outro ponto a ser 

considerado é a criação de um Salão do Design e de eventos anuais para fomentar o setor. Tais 

eventos permitiriam não apenas o aprimoramento dos estudantes, mas também a movimentação 

dos profissionais e potencializaria o diálogo entre o setor empresarial e o design. 

 

Moda 

 

Não se pode perder de vista a moda enquanto linguagem cultural, que expressa valores, 

modos de vida, hábitos e costumes, sejam eles coletivos ou individuais, situados em tempos e 

espaços determinados39. Em Salvador, o setor continua produzindo e se reinventando mesmo 

em meio ao processo de crise que impacta economicamente todo o país.  

A capital baiana vive o crescimento do número de pequenas marcas de roupas, 

acessórios e objetos pessoais, uma tendência que tem se firmado em forma de empreendimentos 

colaborativos. Desse modo, pequenos empreendedores se reúnem em um mesmo espaço, 

dividem despesas e passam a não depender de feiras sazonais para comercializar os seus 

produtos. O imaginário da afro-baianidade é referência recorrente da produção criativa do setor 

de moda local. A herança cultural de matriz africana, portanto, é a inspiração artística para 

muitos dos designers de moda, o que resulta em coleções autorais e únicas.  

Em Salvador, de modo geral, pode-se afirmar que não há uma valorização da moda 

local, já que cerca de 80%40 da moda consumida é proveniente de franquias e de marcas do Rio 

de Janeiro ou São Paulo. Assim como as de departamento, essas lojas produzem em larga escala, 

o que dificulta a manutenção da competitividade para as marcas soteropolitanas. Cabe pontuar 

que este é um fenômeno nacional, portanto, o desafio posto para a moda na cidade é criar 

estratégias que rompam com essa indústria massificada. Nesse sentido, algumas empresas 

locais conseguiram se consolidar comercialmente e se destacar no contexto de lojas localizadas 

em shoppings41.  

A partir das entrevistas e oficinas é possível inferir que o público que se interessa pelo 

trabalho autoral em Salvador ainda é muito pequeno. Por um lado, há a questão econômica, que 

inviabiliza a compra de produtos com mais qualidade em detrimento do consumo de produtos 

oriundos da China, por exemplo. Outro ponto relevante refere-se à própria mentalidade da 

população, que não valoriza tanto o produto local. Ainda assim, Salvador possui nomes com 

projeção e importância nacional, como Goya Lopes, Márcia Ganem ou Luciana Galeão.  

Do ponto de vista econômico, a moda abarca uma cadeia produtiva grande e é fonte de 

geração de trabalho e renda. Entretanto, ainda carece de investimentos efetivos para o seu 

desenvolvimento. Um dos agravantes para o fortalecimento do setor é a inexistência de 

estímulos do poder público em relação à criação de uma indústria da moda. Muitos dos tecidos 

e materiais precisam ser adquiridos em São Paulo. Desse modo, a matéria-prima sai da Bahia, 

mas o processo de transformação é feito fora do estado e o produto volta muito mais caro. 

Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Vestuário de Salvador e Região, 

Waldomiro Araújo Filho, cerca de 10% das empresas filiadas encerraram suas atividades no 

                                                           
39ECONOMIA e Cultura da Moda no Brasil. Disponível em: <http://www.iniciativacultural.org.br/wp- 

content/uploads/2011/01/Pesquisa-Economia- e-Cultura- da-Moda- 2012.pdf&gt>. Acesso em 29 jul. 2017. 
40 Informação obtida a partir das entrevistas realizadas para a elaboração deste Diagnóstico. 
41Vivre, Elementais, Bonnie e Costa Leste são alguns exemplos. 



 
 
 
 
 

 
38 

     
 

último ano42, sendo este o setor que mais fechou postos de trabalho. A falta de um perfil 

empreendedor por parte dos criadores baianos também pode ser considerada um entrave para o 

crescimento do setor.  

Uma ação fundamental para fomentar o desenvolvimento da moda em Salvador é 

conhecer o setor, ou seja, fazer um diagnóstico aprofundado do seu mercado, no sentido de 

compreender a dimensão da moda na cidade. A capital baiana possui uma produção 

significativa e reconhecida, o que precisa ser valorizado. Além disso, é necessário investir em 

eventos calendarizados voltados para a moda, como desfiles ou feiras. O setor também carece 

de uma representação dentro do município. Nas entrevistas, ainda foi apontada como 

fundamental a criação de um equipamento direcionado para a moda autoral, que reunisse 

diversos designers de moda e outras linguagens relacionadas, tal qual o empreendimento 10 

Corso Como, em Milão (Itália).  

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste grupo. 

 

CRIAÇÕES FUNCIONAIS – DESIGN E MODA 

 

POTENCIALIDADES 

Presença de referências culturais afro-baianas para criação, o que torna a produção 

autêntica se comparada a outras regiões do país  

Alta qualidade dos designers de moda local e dos cursos de formação 

Proliferação do número de pequenos produtores que se organizam em lojas 

colaborativas  

Processo inicial de criação de eventos como feiras em praças que ampliam a 

visibilidade da produção de moda local  

Crescente busca por ferramentas de inovação 

Tradição de Salvador como polo histórico do design, celeiro de profissionais que são 

referências nacionais 

Ampla cadeia produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda 

 

FRAGILIDADES 

Pouca valorização do grande público em relação à moda autoral  

Ausência de indústria voltada para a moda, o que aumenta o custo da produção 

Baixo poder aquisitivo da população, que acaba priorizando as lojas de departamento 

de shoppings 

Ausência de uma representação setorial na administração municipal 

Baixo conhecimento do setor empresarial acerca da importância do design 

Ausência de um centro de referência para moda e design 

Pouca capacitação dos profissionais para atuação em áreas diversas do design 

 

                                                           
42NATIVIDADE, Priscila. Reflexos da crise: 10% da indústria têxtil de Salvador encerrou as atividades. Correio 

da Bahia, Salvador, 11 jan.2017. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/reflexos-da-

crise-10-da-industria-textil-de-salvador-encerrou-as-atividades/>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
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5.6 CULTURA DIGITAL (Cibercultura, Arte Digital, Mídias Sociais e Jogos Eletrônicos) 

 

Cibercultura 

 

A cibercultura ou cultura digital é um campo relativamente recente nas sociedades 

contemporâneas e foi diretamente impulsionada pela inserção das tecnologias de informação e 

comunicação no seio da vida social. As formas de produção, reprodução, distribuição e 

armazenamento dos conteúdos simbólicos na atualidade, em geral, são influenciadas por essa 

mudança de paradigma. De forma ampla, pode ser entendida como a mediação das relações 

humanas a partir da tecnologia e da comunicação digital. A tecnologia, portanto, serve como 

meio e espaço para a expressão de manifestações sociais, humanas, artísticas e culturais.  

Nesse sentido, quando se menciona as possibilidades e recursos a partir da cibercultura, 

o escopo é muito amplo e abarca desde sites, blogs e aplicativos até games ou produtos que se 

utilizam da tecnologia de realidade virtual. O desenvolvimento de softwares e tecnologias de 

maneira gratuita pode ajudar, por exemplo, a melhorar a relação da população com a cidade, a 

partir da criação de plataformas ou aplicativos que agreguem agenda de eventos, sinalização, 

mapas, horários de ônibus e diversas outras possibilidades. Assim, considera-se necessário um 

programa de inclusão digital que promova a acessibilidade da tecnologia em escolas, além do 

financiamento da produção local de conteúdos baseados na cultura digital. 

Atualmente, as mídias sociais assumem papel central na dinâmica cultural, 

principalmente do ponto de vista da comunicação. Outra vertente mais específica, em termos 

de produção artística, pode ser chamada de arte digital. Em um mundo cada vez mais conectado 

e mediado pela tecnologia, especialmente o smartphone, as pessoas acessam a internet não 

apenas para consumir informação, mas também para produzir conteúdos, o que engloba 

diversos setores, como a música, o cinema, as artes visuais e a publicidade.  

Na Bahia, as iniciativas que podem ser abarcadas como cultura digital costumam 

navegar entre os universos da tecnologia e da tradição, inovando a partir da ressignificação de 

práticas, costumes e representações, de modo a estabelecer diálogos com a história, a memória 

e o cotidiano das pessoas. Nesse sentido, esse tipo de produção, que pode ser desenvolvida por 

indivíduos, empresas, artistas e coletivos, daria novos significados a identidades e elementos 

da cultura local, por meio da elaboração de conteúdos que dialoguem com a história da cidade 

de Salvador, fortemente marcada pelas culturas negra, indígena e portuguesa.  

A área tecnológica está em expansão e as criações são capazes de atender ao mercado 

local, nacional e internacional com games, músicas, filmes, aplicativos, entre outros. Salvador 

possui o Parque Tecnológico que, apesar de relevante, é considerado subaproveitado. As 

universidades têm sido importantes ambientes para pesquisa e experimentação de iniciativas no 

âmbito das culturas digitais, sobretudo a UNEB, que inaugurou o curso universitário de 

Graduação Tecnológica em Jogos Digitais. Já o Campus Party, que foi realizado em agosto de 

2017 em Salvador, é um dos principais eventos de ciência, tecnologia, internet e arte multimídia 

do mundo. 

A produção transmídia é uma das principais tendências da cibercultura, como os games 

com narrativas de caráter multiplataforma e multidisciplinar, de modo a englobar referências 

de outros universos, como música, cinema, teatro, história, literatura, educação e artes visuais. 

Produtos transmídias têm sido produzidos em ambientes universitários, principal celeiro para o 

debate sobre a cultura digital, a exemplo do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais da UNEB 

que já possui 15 anos, além de coletivos independentes como o BIND (Bahia Indie Game 

Developers). Grupos sediados na capital baiana têm desenvolvido projetos de realidade virtual 
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e realidade aumentada, que podem ter diversos usos, inclusive para a indústria e para a 

medicina.  

No entanto, há uma série de dificuldades que tem impedido o crescimento do setor em 

Salvador, entre elas, a ausência de políticas públicas consistentes que apoiem a consolidação 

do campo da cultura digital, através de incentivo à pesquisa, promoção e formação de mercado. 

Há ainda muita dificuldade na incorporação das novas tecnologias enquanto ferramentas 

pedagógicas nas escolas públicas sediadas na capital baiana. Outro entrave é o baixo número 

de levantamentos ou pesquisas consistentes sobre a produção cultural no contexto das culturas 

digitais da cidade que ajudem a embasar as políticas públicas.  

O campo também não tem atraído apoio institucional relevante por parte dos poderes 

públicos. Na esfera estadual, existe o setorial de cultura digital na SecultBA, principal incentivo 

financeiro da área, que tem lançado editais e financiado projetos que se caracterizam como, 

segundo o edital de 2016, “ações de inclusão digital; desenvolvimento de jogos eletrônicos; 

desenvolvimento de aplicativos; projetos e atividades de arte e tecnologia; projetos e atividades 

de mídias livres; ações de formação e qualificação; desenvolvimento de pesquisas e outros 

formatos”43.  

 

Arte Digital 

 

Dentro de cultura digital, do ponto de vista artístico, destaca-se a vertente conhecida 

como arte digital, que é justamente a produção do campo das artes em diálogo com a tecnologia, 

não apenas com a informática ou a internet. Esse universo envolve produções musicais, como 

a chamada noise music, gênero de música experimental baseada em ruídos ordenados, bem 

como a música eletrônica e o hip-hop. Há ainda a produção no campo das artes visuais, também 

de caráter experimental, ou da fotografia registrada via smartphones. No cinema, é percebido o 

crescimento dos efeitos visuais ou das animações.  

Como visto, a arte digital é marcada pelo viés de contínua experimentação e expansão, 

o que também dificulta a classificação do que é produzido nesse universo dentro de um 

determinado conceito de arte. No entanto, é importante considerar que, para além da 

experimentação, outro ponto importante para quem cria esse tipo de arte é a interatividade, 

tendo como exemplos as apresentações musicais transmitidas para o mundo todo em tempo 

real, como Boiler Room e KEXP, bem como a interação entre as pessoas e os produtos 

artísticos. Mesmo com essas facilidades da tecnologia digital, as produções de caráter mais 

experimental são pouco conhecidas ou consumidas, estando restritas a nichos específicos de 

público.  

De forma mais específica, quem trabalha com arte digital enfrenta obstáculos, como a 

falta de visibilidade do setor, o que poderia ser revertido com a criação de eventos 

especializados e divulgação do que é produzido, a exemplo do Festival Paisagem Sonora, 

voltado para a música experimental, que ocorre no recôncavo da Bahia. Em Salvador, o Teatro 

Vila Velha e o Instituto Goethe têm promovido eventos focados em arte digital. Outra iniciativa 

que vale ser mencionada é o Festival Digitalia – Música e Cultura Digital44, organizado pela 

comunidade Audiosfera, com algumas edições já realizadas em Salvador.  

                                                           
43 BAHIA. Governo do Estado da Bahia. Secretaria de Cultura. Secretaria da Fazenda. Edital n. 10/2010. 

Disponível em: <http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/Setorial_de_Culturas_Digitais_2016.pdf>. Acesso 

em: 02 ago. 2017. 
44 O Festival Digitalia é também um congresso e observatório internacional de música e cultura digital, coordenado 

pelo Prof.º Messias Bandeira (UFBA). DIGITALIA. IHAC/UFBA. Disponível em: 

<http://www.ihac.ufba.br/portfolio/digitalia/>. Acesso em: 23 jul. 2017. 
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O número de artistas também está abaixo do que se encontra no eixo Rio-São Paulo, 

mas a qualidade da produção dos que residem em Salvador é significativa e tem chamado a 

atenção, de modo que pode ser apresentada em qualquer lugar do mundo. A abertura de espaços 

que sirvam de estímulo à experimentação e ao encontro de artistas é uma saída bem-vinda para 

articular o setor e fomentar o consumo por meio de um processo de formação de público. São 

Paulo, por exemplo, tem alguns centros culturais não acadêmicos que suprem essa função, como 

o Oi Futuro, focado em marketing e empreendedorismo cultural, mas que pensa a arte digital 

como um tema que atrai novos artistas para participação em cursos e oficinas. Em Salvador 

também existia um braço da Oi Futuro, projeto chamado Escola de Arte e Tecnologia - Oi 

Kabum!, criado em 2004, sediado no Pelourinho e coordenado pela CIPÓ – Comunicação 

Interativa, mas que foi encerrado em janeiro de 2016,por interrupção dos recursos fornecidos 

pela empresa mantenedora. 

Na Bahia, um dos principais polos para pensar a arte digital é a Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB), que tem um curso de artes visuais focado em arte e tecnologia, 

englobando disciplinas de arte e informática ou arte digital. Já na UFBA, o Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) possui dois grupos de pesquisa voltados para a 

temática: um de arte, tecnologia e ecologia e outro de corpo e tecnologia.  

 

Mídias Sociais 

 

A cultura digital também pode ser desdobrada em outros campos e um deles, que merece 

destaque, é o das mídias sociais. Estas estabelecem um novo modelo de comunicação e também 

servem de espaço para a divulgação de trabalhos artísticos em diversas linguagens. O uso das 

mídias sociais em Salvador ainda pode ser mais bem explorado do ponto de vista da produção 

e da divulgação culturais, assim como na perspectiva política, como ferramenta para o 

desenvolvimento da educação, por exemplo.  

O uso de redes sociais para fins profissionais, como a produção de obras ou divulgação 

de eventos, oferece uma grande autonomia aos indivíduos. Quem atua na área chega a ganhar, 

mensalmente, R$ 5 mil, mas ainda trabalha na lógica de informalidade. Atentas à demanda e à 

centralidade que as redes sociais adquiriram para a comunicação contemporânea, universidades 

têm inserido disciplinas voltadas ao tema em cursos de graduação e pós-graduação. Há ainda 

uma diversidade de entidades e organizações não-governamentais que promovem cursos de 

capacitação de jovens ou consultorias para empresas. No entanto, também é uma característica 

do campo o aprendizado individual e autônomo.   

Sob enfoque das mídias sociais, a principal fragilidade é a infraestrutura de acesso à 

internet, um serviço ainda caro, que não conta com o estímulo do poder público e, portanto, que 

carece de democratização em cidades como Salvador. Além disso, a própria violência urbana é 

um impeditivo para o fortalecimento de ações voltadas para as mídias sociais, já que aparelhos 

eletrônicos como os smartphones são alvos diários de assaltantes da cidade. Outra questão que 

precisa ser considerada é quanto ao atendimento à demanda existente de formação para 

profissionais capazes de atuar nesse tipo de atividade.  

 

Jogos Eletrônicos 

 

A criação de jogos eletrônicos tem sido encarada como uma vertente dentro do campo 

da cultura digital, mas a produção ainda é apontada como embrionária em Salvador, 

acompanhada por grupos de pesquisa de universidades, como já mencionado. Os produtores 

são, em geral, pequenas empresas cujo negócio principal não é necessariamente a elaboração 
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de games. Nesse sentido, a atividade é desenvolvida com foco em editais e, portanto, viabilizada 

a partir de recursos públicos, ou de projetos específicos para clientes públicos e privados.  

Uma das características do setor de jogos digitais em Salvador é a produção de jogos no 

âmbito das universidades. Atualmente, existem dois cursos de Graduação Tecnológica em 

Jogos Digitais no estado: a Unime, com ênfase na programação; e a UNEB, que possui um 

curso com visão mais sistêmica, ao abordar na sua grade curricular programação, roteiro, arte 

e design de jogos, captação de recursos e gestão. Outras instituições da Bahia discutem como 

formular e oferecer novos cursos com essa finalidade, são elas: UFRB, IHAC/UFBA, IFBA e 

IFBaiano. 

Um dos pontos fortes que sinaliza para um cenário favorável na área de jogos digitais é 

o crescimento de eventos relacionados ao tema, como: Seminário de Jogos Eletrônicos, 

Gamepolitan, Build Meeting, BIND Game Jam, Game Dev Day, Task Meeting, e Papos e 

Ideias.  

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste grupo. 

 

CULTURA DIGITAL – CIBERCULTURA, ARTE DIGITAL, MÍDIAS 

SOCIAIS E JOGOS ELETRÔNICOS 

 

POTENCIALIDADES 

Revolução na comunicação, nas artes e nas interações humanas - Tendência das 

relações pessoais contemporâneas 

Experimentação contínua que, se estimulada, pode fazer de Salvador um polo de 

inovação 

Amplo mercado nacional e internacional 

Grande potencial de alcance - possibilidade de diálogo com o mundo inteiro 

Ampla cadeia produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda 

Potencial de utilização das culturas digitais como recurso pedagógico 

 

FRAGILIDADES 

Subaproveitamento de espaços, como o Parque Tecnológico de Salvador 

Pouco uso das culturas digitais no ambiente escolar 

Falta de segurança na cidade inibe o uso de equipamentos tecnológicos ao ar livre 

Pouco conhecimento sobre as produções em culturas digitais - Produção restrita a 

pequenos nichos 

Inexistência de órgão municipal voltado para o desenvolvimento da cultura digital 

Ausência de políticas públicas municipais que contemplem os jogos eletrônicos 
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5.7 CULTURAS IDENTITÁRIAS (Culturas Estrangeiras, Culturas Indígenas, Cultura Cigana 

e Cultura LGBTQI+) 

 

Culturas Estrangeiras 

 

Salvador, historicamente, atrai admiradores de diversas nacionalidades, que costumam 

visitar assiduamente ou mesmo fixar residência na cidade. No entanto, existem poucas 

instituições dedicadas às culturas estrangeiras e também não há quantidade significativa de 

artistas ou produtores culturais com atuação expressiva.   

Entre as instituições estrangeiras consolidadas em Salvador, destacam-se a Casa de 

Angola, iniciativa da Embaixada Angolana no Brasil, que tem o objetivo de divulgar as culturas 

angolanas e africanas em Salvador; a Associação Cultural Brasil e Estados Unidos (Acbeu), 

com um maior enfoque na escola de idioma; a Aliança Francesa; o Instituto Goethe – Instituto 

Cultural Brasil-Alemanha (ICBA); a Associação Cultural Casa D’Itália (Associação Itália 

América); e o Instituto Cervantes, da Espanha. Também existe uma mesquita no bairro de 

Nazaré, onde funciona o Centro Cultural Islâmico da Bahia, que reúne pessoas de diversas 

nacionalidades e divulga a cultura islâmica na cidade. Essas instituições são voltadas para o 

ensino de idiomas e divulgação da cultura dos países que representam, mas também funcionam 

como espaços culturais, com galerias e teatros.  

A Bahia é o terceiro estado com o maior número de japoneses no Brasil, atrás apenas de 

São Paulo e Paraná. Em relação ao interior, a comunidade residente em Salvador é pequena. 

No entanto, existe na capital a Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa), que 

realiza aulas de idiomas e eventos voltados para divulgação da cultura japonesa - o principal 

deles é o Festival de Cultura Japonesa – Bon Odori, que acontece sempre no segundo semestre 

do ano e reúne uma média de 35 mil pessoas em um final de semana.  

As universidades, principalmente a UFBA e a UNEB, por meio de programas de 

intercâmbio, têm atraído estudantes de diversos países para a cidade, através de instituições 

acadêmicas, como o CEAO (Centro de Estudos Afro Orientais), da UFBA, que é um importante 

polo de estudos sobre a África e africanidades, além de estabelecer intercâmbios com diversos 

países da África, do Caribe, da América Latina e Europa; e o NEC (Núcleo de Estudos 

Canadenses), da UNEB, que promove cursos de inglês e francês, além da troca de saberes entre 

Brasil e Canadá. 

 

Cultura Cigana45 

 

Em âmbito mundial, as comunidades ciganas possuem um histórico de perseguição e 

marginalização. Apesar disso, são povos que mantêm tradições culturais notoriamente 

diversificadas. Salvador não é uma cidade com presença expressiva de ciganos, ao contrário de 

outras próximas, como Camaçari. No entanto, há indicativos da existência de comunidades 

ciganas no bairro de Cajazeiras. 

A cultura cigana em Salvador gira em torno do desconhecimento generalizado por parta 

da população. Para esse grupo social, a cidade funciona como um lugar de trânsito e, nesse 

sentido, é necessária uma análise mais aprofundada da participação dessas comunidades nas 

cidades circunvizinhas até à capital. Salienta-se, contudo, que por si só, a preservação de 

identidades étnicas de pessoas que vivem próximas de Salvador já é suficientemente 

importante. 

                                                           
45 As informações sobre cultura cigana foram obtidas por meio de entrevistas com estudiosos da área. 
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Pela tradição, os ciganos preservam modos de vida específicos, como as festas de 

casamentos tradicionais, a música e a produção de roupas. A linguagem que predomina é a 

Calon e a Chibi. A comunidade cigana tem se tornado cada vez mais assentada, perdendo a 

característica secular do nomadismo. A possibilidade de se fixarem sem risco de conflitos com 

a população local permitiu que os ciganos se estabilizassem. Camaçari, cidade da Região 

Metropolitana, tem bairros inteiros de ciganos.  

Em Salvador, a relação da população com os ciganos nem sempre é harmoniosa, muito 

em função do preconceito existente com seus modos de vida. Assim, qualquer política pública 

direcionada para essa comunidade precisa levar em conta sua história, cultura e contexto social.  

Não existem espaços culturais na cidade que tenham relação com as culturas ciganas. 

Palestras e exposições que divulguem e valorizem a cultura, tradição e história cigana são 

exemplos que aproximariam esse tipo de manifestação do público. É preciso romper com o 

estigma e aproveitar o potencial cultural dos povos ciganos como mais uma forma de 

desenvolver a diversidade cultural da cidade. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial 

(Sepromi) possui uma área destinada à comunidade cigana, assim como o Centro de Culturas 

Populares e Identitárias (CCPI), órgão ligado à SecultBA.  

Em geral, percebe-se que o pouco que se sabe sobre a cultura cigana é contaminado por 

estereótipos e preconceitos. O desconhecimento, que também é nítido no poder público, leva 

ao desinteresse em se criar qualquer política para essas comunidades. A divulgação maior dessa 

cultura é fundamental para a desmistificação e conservação das tradições do grupo e também 

para que haja melhor relação com a população em geral e maior integração na sociedade como 

cidadãos, para que sejam beneficiados com políticas públicas básicas.  

 

Culturas Indígenas 

 

É importante destacar, em primeiro lugar, a necessidade de usar a expressão “culturas 

indígenas” no plural, considerando que existem diversos povos indígenas e, consequentemente, 

culturas indígenas variadas, cada uma com contextos e especificidades históricas próprias.  

O processo de negação da realidade das populações indígenas é reforçado por parte da 

mídia e da sociedade. Os índios são envolvidos em uma esfera de invisibilidade ou vistos dentro 

de um ideal romântico do isolamento, como, por exemplo, o entendimento de que precisam 

viver nas matas, caçar de arco e flecha, e outros estereótipos. Toda essa construção encobre as 

histórias das populações indígenas na cidade. 

Salvador foi formada a partir da interação dos colonizadores portugueses com as 

populações indígenas que viveram em seu território e esse é um processo que envolveu 

exploração, escravização e mortes. O peso desses episódios, no entanto, não está na memória 

da história da cidade. Existiram muitas aldeias indígenas no território que hoje corresponde à 

cidade de Salvador46 e que poderiam ser revisitadas.  

É necessário lembrar que o processo de colonização do Brasil, os diversos conflitos com 

as populações que já viviam no território, além da característica urbana das capitais, fizeram 

com que os indígenas migrassem em direção ao interior do país, o que, de certo modo, explica 

o pouco número de indígenas vivendo nas capitais. Apesar disso, é preciso recuperar, tanto a 

memória da sua história em Salvador, quanto dar visibilidade para aqueles que atualmente 

vivem na cidade. 

Muitos elementos presentes na cultura soteropolitana são de origem indígena, como o 

caboclo do Dois de Julho, algumas referências do carnaval e até alguns símbolos da capoeira e 

                                                           
46 PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. O tempo de dor e do trabalho :a conquista dos territórios indígenas nos 

sertões do Leste. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. 
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do Candomblé. Embora se utilizem de vários aspectos culturais dos povos indígenas, ainda é 

negado a essa cultura o seu devido reconhecimento. 

Segundo o último censo do IBGE47, Salvador é a quinta maior capital em relação à 

população indígena, com aproximadamente cinco mil indígenas vivendo em seu território. É 

preciso entender a capital como um espaço de trânsito dessas pessoas, que estão na cidade para 

apresentar seus trabalhos, ter acesso à universidade ou para encontros com outros índios. 

Segundo dados coletados em entrevistas para este Diagnóstico, atualmente, existem cerca de 

70 estudantes de origem indígena na UFBA em cursos como Letras, Direito, Ciências Sociais, 

Economia e Engenharia. Além disso, há um núcleo de estudantes indígenas da UFBA, que 

promove diversas atividades sobre a situação desses grupos sociais dentro da universidade. 

Existem algumas reservas indígenas em cidades vizinhas a Salvador, como a reserva 

Thá-fene48, em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana, onde vivem índios de etnia 

Fulni-ô e Kariri-Xocó, que realizam diversas atividades. Há povos indígenas vivendo ainda em 

outras cidades circunvizinhas da capital baiana, como Camaçari e Simões Filho.   

Salvador também abriga instituições que lidam diretamente com as populações 

indígenas, como a Associação Nacional de Ação Indigenista (Anaí), o Programa de Pesquisas 

Sobre Povos Indígenas no Nordeste Brasileiro (Pineb), o Museu de Arqueologia e Etnologia 

(MAE-UFBA), além de ter diversos especialistas em história indígena, antropólogos e 

etnólogos na produção de conhecimento sobre os povos indígenas na Bahia e no Brasil. 

A partir da perspectiva da negação e do esquecimento da história indígena e também 

dos povos que vivem no território, os poderes públicos precisam mudar a forma como tratam 

esse universo e buscar criar mecanismos que deem visibilidade às culturas indígenas presentes 

em Salvador. Para isso, também é necessário que a visão de tutela sob os indígenas seja 

quebrada e que políticas direcionadas a esse segmento sejam construídas a partir da interação 

com essas comunidades, e não de forma verticalizada e sem diálogo. 

Entendendo a capital baiana como um lugar de trânsito dos povos indígenas, poderia 

existir um espaço voltado à sociabilização e ao intercâmbio entre essas pessoas. Qualquer 

política cultural destinada às culturas indígenas precisa levar em consideração a visibilidade e 

autonomia desses atores sociais, além de reconhecer a importância das diversas populações 

indígenas para a construção da identidade cultural de Salvador.  

 

Cultura LGBTQI+ 

 

A Cultura LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transvestigêneros, Queers, 

Intersexuais e outros) se refere aos modos de vida, hábitos, características e identidades de 

indivíduos das mais variadas orientações sexuais e identidades de gênero. No âmbito da 

produção e criação artística e cultural, é aquela que tem a temática LGBTQI+ como centralidade 

ou referência. Essa produção artística reflete as experiências e a realidade das pessoas que 

vivenciam as variadas sexualidades não hegemônicas em um país como o Brasil, com o foco 

nas temáticas da diversidade cultural, de gênero e orientação sexual. Essas produções incluem, 

enquanto linguagens artísticas, teatro, música, performances, artes visuais, dança, entre outras. 

Alguns destaques dentro da produção artística LGBTQI+ são as apresentações de 

dragsqueens, que têm crescido bastante em Salvador e que costumam atrair um público 

expressivo. Há também uma cena teatral muito proeminente, que tem se destacado por trabalhos 

experimentais. O Espaço Cultural da Barroquinha e o Teatro Gregório de Mattos têm servido 

                                                           
47INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico 2010. Disponível em: < 

https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html>. Acesso em: jul. 2017. 
48 NASCIMENTO, Larissa. Reserva Indígena Thá-Fene: uma Ação Indígena Educacional na Grande Salvador. 

Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. 
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de palco para essas apresentações, além de espaços como o Cine Teatro Solar da Boa Vista; o 

Centro Cultural Plataforma; alguns bares e boates como o Bourlesque Bar, na Mouraria; a Boate 

Tropical, no Campo Grande; e o Âncora do Marujo, localizado na Avenida Carlos Gomes, 

considerado um espaço de referência e resistência para a Cultura LGBTQI+ em Salvador, tendo 

sido tema de documentário em 2013.  

Outro destaque são os coletivos de artistas LGBTQI+ que têm feito atividades que 

dialogam com várias linguagens culturais, a partir de grupos, como: De TransPra Frente, As 

Liliths, HausofGloom, Bonecas Pretas etc. O portal Guia Gay de Salvador49 traz a agenda de 

atividades culturais do universo LGBTQI+, divulgando apresentações, espaços culturais e 

artistas e grupos da cena local. Pode-se mencionar, ainda, espetáculos teatrais que tiveram como 

tema e enfoque a Cultura LGBTQI+, como “Os Pássaros de Copacabana”; “O Cordel de Maria 

Cin-DRAG-rela”, indicado ao Prêmio Braskem de Teatro em 2017 como Melhor Espetáculo 

Infanto-Juvenil, e o espetáculo “Rebola”, ganhador do Prêmio Braskem de Teatro 2017, na 

categoria Melhor Espetáculo Adulto. 

Apesar da intensa produção, a cena artística LGBTQI+ ainda é pouco institucionalizada 

em Salvador, tendo um apoio limitado por parte do poder público e uma pequena participação 

nos editais. Além disso, é um cenário ainda marginalizado, restrito aos espaços de sociabilidade 

LGBTQI+ e majoritariamente frequentado por pessoas LGBTQI+. Nesse sentido, deve-se 

considerar a democratização e inserção dessas produções no calendário cultural da capital 

baiana, de modo a não ficarem restritas apenas a esse recorte de público.    

A violência, advinda do preconceito e da homofobia, também tem sido um grande 

impeditivo para o desenvolvimento de uma produção cultural criada e voltada para o universo 

LGBTQI+. O potencial das manifestações culturais para a sensibilização em relação 

à diversidade cultural, sexual e de gênero é enorme e poderia ser explorado como forma de 

combate à violência e à discriminação. Apesar dos problemas, é uma cena com grande potencial 

de articulação, pois existem diversas pessoas mobilizadas na produção cultural desse segmento.  

Um dos exemplos são as paradas gays, manifestações que têm se espalhado e hoje 

ocorrem em mais de 20 bairros de Salvador. Em 2017, foram agendadas 27 paradas na cidade50, 

com significativas externalidades econômicas, já que mobilizam o comércio das regiões, coma 

venda de fantasias, de comidas e bebidas, apresentações musicais, entre outros.  Esses eventos 

precisam entrar no calendário das festividades da cidade, como ocorre no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. Existem outras datas importantes para o movimento LGBTQI+, que são marcados 

por manifestações e atividades culturais, como o Dia da Visibilidade Trans (29/01), Dia de 

Combate à Homofobia (17/05), Dia Nacional da Visibilidade Lésbica (29/08) e Dia do Orgulho 

LGBTQI+ (28/06).   

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste grupo. 

 

 

 

 

 

                                                           
49SALVADOR tem 27 paradas LGBTQI+ marcadas para este ano. Guia Gay Salvador. Disponível em: 

<http://www.guiagaysalvador.com.br/5/n--salvador-tem-27-paradas-LGBTQI+-marcadas-para-este-ano--26-07-

2017--4987.htm>. Acesso em: 15 out. 2017. 
50 Ibidem. 
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CULTURAS IDENTITÁRIAS – CULTURAS ESTRANGEIRAS, CULTURAS 

INDÍGENAS, CULTURA CIGANA E CULTURA LGBTQI+ 

POTENCIALIDADES 

Potencialidade de intercâmbio cultural e aprendizado de idiomas  

Diversidade de espaços destinados à cultura estrangeira que promovem ações também 

vinculadas à cultura local 

Cultura ampla, diversificada e que dialoga com diversas linguagens culturais, seja 

música, performances, teatro, entre outras 

Qualidade da produção artística, considerada de alto nível 

Reconhecimento da importância da história e das culturas indígenas para a cidade 

Potencial de sensibilização das pessoas diante da diversidade sexual e contra a 

homofobia 

Quantidade expressiva de público em shows de dragqueen e outros espetáculos 

similares 

 

FRAGILIDADES 

Pouca quantidade de eventos que ajudem a dar visibilidade à diversidade de culturas 

estrangeiras existentes na capital baiana 

Desconhecimento acerca das comunidades ciganas que porventura estejam em 

Salvador 

Pequeno número de especialistas no mundo acadêmico ou no poder público que 

acompanhem o desenvolvimento dos povos ciganos 

Invisibilização da história e das populações indígenas na cidade 

Ausência de políticas públicas voltadas para a população indígena na cidade 

Altos índices de violência contra pessoas LGBTQI+ 

Pouco investimento do poder público e da iniciativa privada para a cultura LGBTQI+ 

Falta de visibilidade para a produção cultural LGBTQI+ marginaliza a cena para 

nichos específicos 

 

 

5.8 CULTURAS NEGRAS 
 

A cultura brasileira possui raízes profundas nos contextos da escravidão e do processo 

de colonização do país. As identidades negras são firmadas a partir de práticas de enfrentamento 

ao racismo51 -ainda presente na atualidade, já que o fim da escravidão não resultou em igualdade 

de direitos e oportunidades para a população afro-brasileira, como pode ser notado quando 

comparamos a população afro-brasileira com a população branca, ou  quando consideramos a 

vulnerabilidade dessa população em relação à violência52. Nesse sentido, as culturas negras têm 

um papel central na construção de identidades e de resistência ao racismo. É preciso ressaltar 

                                                           
51GUERREIRO, Goli, Percepções do Atlântico: antropologia estética, produção de conhecimento e antirracismo. 

Revista Observatório Itaú Cultural. São Paulo, n. 21, 2017. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/revista/revista-observatorio-ic-n-21/>. Acesso em: ago. 2017. 

 HALL, Stuart; SOVIK, Liv. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG; 

Brasília, DF: UNESCO, 2003. 
52WAISELFISZ, Julio J. Mapa da violência: homicídios por armas de fogo no Brasil. FLACSO Brasil. Disponível 

em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/>. Acesso em: ago. 2017. 
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que, mesmo orientadas pelo passado, as manifestações das culturas negras têm um lugar 

importante no imaginário contemporâneo e estão mais vivas do que nunca,  tendo um 

significado importante para milhões de brasileiros - já que mais de 80% da sua população se 

considera negra53. Ou seja, esse é um tema que atravessa a maioria das linguagens culturais 

analisadas para este Diagnóstico. Assim, diante de tamanha diversidade, é impossível falar de 

"Cultura Negra" no singular, sendo mais apropriado que o tema seja tratado no plural, como 

Culturas Negras. 

Contemporaneamente, a narrativa da baianidade privilegia, sobretudo, as representações 

e práticas culturais de matriz africana, tais como: o samba, a capoeira e oCandomblé. Estas 

surgiram e sobreviveram à revelia dos poderes públicos, que por muito tempo quiseram 

combatê-las e criminalizá-las.  Entretanto, por conta de toda herança colonial que permanece 

nas relações de poder da cidade e do país, embora a negritude tenha se firmado em Salvador 

como valor cultural hegemônico, aos negros – que não por acaso constituem a grande maioria 

da população de baixa renda da cidade – ainda é negado o direito à uma cidadania plena. 

Salvador é uma cidade chave no contexto da diáspora africana, conhecida como a 

"Roma Negra". As culturas negras são pulsantes na capital baiana, perpassando por todas as 

linguagens. O carnaval, por exemplo, é sustentado por diversos elementos da matriz cultural 

afro-diaspórica, desde o samba até o Samba-Reggae (que dialoga com elementos musicais e 

símbolos diáspóricos de diversas partes do mundo, reinventando as identidades do universo 

negro o tempo inteiro). Nesse sentido, os blocos afro possuem uma importância salutar para o 

desenvolvimento da cultura negra, durante e para além do período de carnaval54. Tendo em 

vista essa importância e diante da realidade de discriminação, a SecultBA, possui desde 2008, 

um edital dedicado ao financiamento de Blocos Afro, Afoxés, de Samba, de Reggae e de 

Índio55.  

A despeito da transversalidade e importância das culturas negras, tudo é produzido com 

bastante esforço e poucos recursos. Os artistas e produtores de Territórios onde a maioria da 

população é negra, como Cabula/Tancredo Neves, Liberdade/São Caetano, Cajazeiras e 

Subúrbio/Ilhas correspondem a um percentual muito pequeno entre os participantes dos editais 

que são lançados. Nesse sentido, é preciso pensar em ações que potencializem toda essa 

produção, feita de maneira orgânica por um segmento que corresponde à maioria das pessoas 

na cidade e que não tem alcançado apoio das instituições que financiam a cultura. 

As culturas negras são ricas, diversificadas, amplas, inclusivas, tem um enorme 

potencial para o desenvolvimento econômico da cidade, de importancia fundamental para a 

educação56, como forma de combate a violência e para o desenvolvimento pleno dos cidadãos. 

A inserção da população negra passa pelo incentivo das produções artísticas, formação de 

público consumidor e promoção do acesso aos bens culturais.  

Entre os problemas enfrentados para o desenvolvimento das culturas negras em 

Salvador, está o racismo institucional57 que permeia os espaços de poder da cidade, seja na 

indústria cultural ou nos espaços políticos. Também há o baixo acesso ao que é produzido no 

universo cultural da cidade por parte da população. A  violencia é um problema central58 como 

                                                           
53INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, op. cit. 
54 GUERREIRO, op. cit., 2017. Ver também GUERREIRO, Goli. A trama dos tambores: a música afro-pop de 

Salvador. São Paulo: Ed. 34, 2000. 
55BAHIA. Secretaria de Cultura. Edital Ouro Negro 2016. Disponível em: 

<http://www.cultura.ba.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=10840>. Acesso em: 13 jul. 2017. 
56 Inclusive em função da lei 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de história da África e Cultura 

afro-brasileira em todas as instâncias do ensino básico. 
57GELEDÉS INSTITUTO DA MULHER NEGRA. Guia de enfrentamento ao racismo institucional [20--

?].Disponível em: <http://racismoinstitucional.geledes.org.br/o-guia-de-ri/>. Acesso em: ago. 2017.  
58WAISELFISZ, op. cit. 
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impeditivo do desenvolvimento das culturas negras em Salvador, além da situação de 

desigualdade socioeconômica a que está exposta a população afrodescendente.  

Outra questão que precisa ser melhor mensurada é o impacto da intolerância religiosa – 

que reflete no preconceito e baixa aceitação da produção que abarca as culturas negras, 

sobretudo quando envolvem a religosidade afro-brasileira – para o desenvolvimento cultural. É 

preciso salientar que os terreiros de Candomblé são espaços de cultura, que preservam saberes, 

modos de fazer, bens culturais que podem ser patrimônios materiais e imateriais, além de serem 

historicamente espaços de enfrentamento ao racismo e construção de identidades, assim, 

precisam ser entendidos dentro da relevância que possuem para o desenvolvimento das culturas 

negras. 

A construção de políticas culturais voltadas para a população negra não pode ser uma 

medida dissociada da realidade das pessoas, precisa contar com a participação popular nesse 

processo. Analisando o contexto sociocultural, é necessário pensar em políticas afirmativas 

dentro da cultura que possam mitigar a situação de desigualdade imposta pelo racismo 

institucional que opera nas organizações de poder da cidade. Por isso, seria necessário criar 

ações afirmativas, políticas territorializadas e com foco nas culturas negras, projetos em 

economia criativa que financiem ações voltadas para a temática racial. Enfim, é imprescindível 

criar um sistema de apoio a essas culturas que seja mais justo com a população que a constrói, 

para que as pessoas se sintam representadas pela cultura da cidade, reconhecendo-se nas 

performances artistícas, na música, nos museus etc.  

Salvador possui o Plano Municipal de Igualdade Racial, cuja principal meta é reverter 

o contexto de desigualdade econômica e social em que vive a população negra da cidade. O 

plano se divide em diversos eixos, como gestão da política municipal de promoção da igualdade 

racial; emprego, renda e assistência social; educação; saúde; habitação; segurança pública e 

justiça; cidadania e direitos humanos; diversidade cultural; combate ao racismo; juventude 

negra; comunicação; e religiões de matriz africana. O estudo, datado de 2012, foi feito com 

base em levantamentos demográficos, de índices sobre saúde, educação, emprego, renda e 

violência. 

O eixo sobre diversidade cultural interessa diretamente a este Diagnóstico. Nesse caso, 

a diretriz visa ao desenvolvimento de ações que estimulem a promoção, a manutenção e a 

preservação da cultura afro-brasileira. Os objetivos são diversos e descritos nos seguintes 

termos: implementação de políticas de reconhecimento, registro, tombamento, salvaguarda e 

preservação do patrimônio cultural material e imaterial, em consonância com a política nacional 

e internacional; manutenção e estímulo à inclusão dos marcos históricos no calendário festivo 

oficial do município, promovendo ações culturais nas respectivas áreas; apoio e promoção de 

conhecimento e consolidação de 38 saberes sobre patrimônio cultural da população negra e a 

reconstrução da memória afro-brasileira em Salvador; elaboração, promoção e produção de 

conhecimento e consolidação de saberes sobre o patrimônio cultural da população negra; além 

da elaboração, promoção e apoio a ações que garantam a manutenção das linguagens artístico-

culturais e práticas de identidade, tais como capoeira (angola e regional), ofício de baianas de 

acarajé, sambas, maculelê e outros.  

O eixo da diversidade cultural apresenta as metas: promoção e apoio de ações sobre os 

temas sustentabilidade, responsabilidade social, gestão de bens culturais, inclusão social; 

criação e implementação de um plano de isenção das taxas e impostos municipais que 

contemple entidades culturais sem fins lucrativos, povos e comunidades tradicionais de 

identidades étnico-raciais negras e organizações do movimento social negro; promoção, apoio, 

fortalecimento e incentivo ao intercâmbio cultural, interestadual e Brasil-África; e, por fim, 
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incentivo à criação, expansão e qualificação dos memoriais, museus, centros e casas culturais 

afros em Salvador. 

É importante ressaltar que Salvador não é uma cidade que possui um grande polo 

industrial e que a maior parte da sua arrecadação advém da prestação de serviços. Nesse 

contexto, a cultura tem um papel fundamental enquanto eixo estruturante do desenvolvimento 

econômico, tendo as culturas negras um lugar de destaque, quer pela quantidade de material 

produzido, quer pela sua importância simbólica, pela inventividade dos artistas e produtores ou, 

ainda, pela atribuição dada a Salvador como a cidade mais negra fora do continente africano. O 

investimento nesse setor seria uma forma de geração de renda, pois a cadeia produtiva da cultura 

envolve diversos ofícios que movimentam toda uma rede de serviços de forma direta e indireta, 

aquecendo o comércio e a economia. Sendo assim, os poderes públicos precisam pensar em 

investir em cultura da mesma forma como outras cidades investem em indústria e comércio. 

Uma forma para potencializar as culturas negras e promover a reparação racial é realizar 

o acompanhamento e a cobrança dos objetivos do Plano Municipal de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial, por parte do poder público. Além disso, é preciso haver o entendimento 

de que as culturas negras devem ocupar um lugar central dentro do desenvolvimento da cultura 

de Salvador. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

CULTURAS NEGRAS 

 

POTENCIALIDADES 

Cultura ampla e diversificada 

Salvador é referência mundial em cultura negra e possui instituições culturais e 

artistas que são referências 

Produção efervescente 

Combate ao racismo por meio da cultura 

Atuação na redução da violência e combate ao extermínio da juventude negra 

Potencial de utilização da história e das culturas negras como ferramenta pedagógica 

nas escolas municipais 

Produções com grande potencial de desenvolvimento econômico e geração de 

trabalho e renda 

 

FRAGILIDADES 

Racismo estrutural em todas as instâncias dos espaços de poder 

Desigualdade socioeconômica vivida pela população negra da cidade 

Maior vulnerabilidade à violência enfrentada pela população negra 

Pouca visibilidade das produções com essa temática 

Pouco incentivo do poder público 

Entendimento enviesado, no sentido de ser vista como uma cultura de minoria 

Intolerância religiosa 

Pouca participação da população negra no acesso aos lucros da produção cultural da 

cidade 
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5.9 CULTURAS POPULARES (Festas Populares e Artesanato) 

 

As manifestações culturais podem ser entendidas como formas de representação e 

expressão da cultura de um povo. Estas são materializadas de diversas formas - quer por práticas 

religiosas, artísticas ou artesanais -, inscritas nas tradições e atualizadas pelo tempo. Nesse 

sentido, é importante salientar, conforme aponta Carvalho59, que “com o passar inevitável dos 

tempos, traços se perdem, outros se adicionam, em velocidades variadas nas diferentes 

sociedades, exatamente porque a cultura não pode ser entendida como estática e, 

consequentemente, as manifestações culturais também não”. 

A cultura popular pode ser pensada como uma das formas de representação e expressão 

simbólica que se materializa em práticas religiosas, lúdicas, artísticas e artesanais, que ora 

emergem de contextos e áreas marcadas pela tradição, ora expressam respostas a experiências 

de “sentenciamento da história - subjugação, dominação, diáspora, deslocamento”60 e ainda são 

o resultado de trocas mais dinâmicas e atuais. Assim foi definida a Cultura Popular pela 

SecultBA, a partir dos estudos do CCPI, que publicou, em 2010, o Catálogo Culturas Populares 

e Identitárias da Bahia. Esta publicação registrou 37 manifestações culturais em todo o estado, 

coletadas por meio da aplicação de 700 questionários físicos e eletrônicos. O documento ainda 

informa que a FGM mapeou 78 mestres em Salvador, tendo lançado o Prêmio Mestres 

Populares da Cultura, no intuito de contribuir com a pesquisa sobre o tema. É significativo o 

esforço dispensado para este mapeamento, tendo em vista a dimensão da Bahia, mas é notório 

que não tenha conseguido revelar, em sua totalidade, a diversidade das culturas populares de 

Salvador. 

São exemplos de cultura popular mapeadas em Salvador: capoeira, maculelê e orquestra 

de berimbaus, cordel e poesia popular, culinária (com as baianas de acarajé), sambas de roda, 

linguagens culturais contemporâneas, linguagens culturais religiosas, folguedos de boi, samba, 

teatro de bonecos, tradição oral e griôs, tendo como destaque o trabalho de Emília Biancardi. 

Nesse sentido, o artigo de Pedro Abib, publicado na Revista Patrimônio e Memória, em 

201561, fornece um panorama mais atual, porém, da mesma forma, sem especificidades do 

contexto soteropolitano. Segundo o autor, o fortalecimento de determinadas formas culturais e 

manifestações populares que até recentemente se encontravam desarticuladas e desvalorizadas 

é uma tendência, o que Abib qualifica de midiatização da cultura popular por meio da ocupação 

de espaços televisivos, apresentações de cunho turístico, vídeos documentários, gravações de 

CDs etc. Uma outra tendência elencada é a apropriação de elementos dessas culturas 

tradicionais pela cultura de mercado e vice-versa. Também é sinalizado o processo cada vez 

mais qualificado de organização dos grupos populares, no intuito de reivindicar políticas pelos 

seus direitos, inclusive na participação de espaços de formulação de políticas públicas, como a 

proposição dos projetos de Lei dos Mestres e de Lei Griô Nacional, ou ainda a criação da Rede 

das Culturas Populares e Tradicionais. 

                                                           
59 CARVALHO, Samanta V. C. B. Rocha. Manifestações Culturais In: GADINI, Sérgio Luiz, WOLTOWICZ, 

Karina Janz (Orgs.) Noções Básicas de Folkcomunicação. Ponta Grossa, PR: UEPG, 2007. p. 64-66. 
60 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 
61 ABIB, Pedro R. J. Cultura popular e contemporaneidade. Patrimônio e Memória, São Paulo, v. 11, n. 2, 

Disponível em:<http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/view/476 >. Acesso em: 10 ago. 2017. 
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A capoeira é uma prática cultural que une esporte, dança, cultura negra, música, 

literatura e diversas outras linguagens. É a maior difusora da língua portuguesa no resto do 

mundo, a partir das canções executadas durante as rodas. Em 2014, a Unesco passou a 

considerar a capoeira como patrimônio imaterial da humanidade. A abrangência dessa prática 

pode ser vista em toda a cidade de Salvador, com destaque para o Forte de Santo Antônio, onde 

se reúnem mais de 20 grupos. Apesar da sua importância, ainda não é dada a devida atenção a 

essa manifestação por parte do poder público, que não tem reconhecido a capoeira em toda sua 

abrangência. Um exemplo desse desconhecimento é a forma como a discussão sobre a inserção 

da capoeira nas escolas está sendo feita, a partir da perspectiva do esporte, limitando o ensino 

da mesma apenas para os profissionais de educação física. Esse ponto de vista ignora todas as 

outras facetas da capoeira, seu caráter de manifestação histórica de resistência da população 

negra e como forma de enfrentamento ao racismo e criação de identidades, prática que vem 

sendo transmitida de forma diversa dos meios formais de ensino. É preciso entender essa 

manifestação da cultura popular considerando toda sua complexidade, sem perder de vista o 

contexto no qual se insere a construção da atividade.  

Ainda é necessário compreender a importância da participação dos mestres e praticantes 

de capoeira na construção de políticas de salvaguarda desse patrimônio. Nesse sentido, a FGM 

tem criado iniciativas que buscam mapear os mestres e grupos de capoeira, por meio do 

Cadastro Capoeira Viva. Além do mapeamento, o projeto contempla o lançamento de livros 

sobre a história da capoeira e contos sobre a temática. Ademais, ainda foi realizado o 

lançamento de 11 CDs62 com canções executadas durante as rodas, com músicas de todo o 

Brasil e com composições de Salvador. 

É importante destacar o quanto esses saberes, que pertencem a sociedade brasileira, não 

possuem visibilidade no âmbito da educação formal. A cultura popular entra na escola de modo 

enviesado, em comemorações como o Dia do Índio e o Dia do Folclore. Percebe-se que essa 

perspectiva hierarquizante já foi superada no campo científico, mas não no campo social.  

Precisa-se qualificar a cultura e isto perpassa, também, pela necessidade de pesquisas. 

Ações como incentivo a edições de livros infantis que abordam manifestações da cultura 

popular inseridas nas escolas, no lugar de traduções estrangeiras; auxílio aos mestres; 

mapeamentos; elaboração de um calendário anual; e, principalmente, apoio logístico e 

orçamentário, são formas de contribuir com o que já acontece de forma espontânea.  

 

Festas Populares 

 

Resultante de múltiplas interações, hoje, as festas populares são um marco da cultura 

soteropolitana. O pesquisador Carlos Rodrigues Brandão63 esclarece que “é na festa que se 

desenha o limite das tradições e dos gestos populares próprios de cada sociedade”. Na Bahia, e 

em Salvador, a tradição das festividades remonta às festas religiosas ainda no Brasil Colonial, 

utilizadas, sobretudo, para a catequização dos índios e negros64. Estes, com o passar dos anos, 

acrescentaram elementos de suas culturas aos festejos.   

Nesse contexto, podemos destacar as lavagens, o Dia da Baiana, a Festa de Santa 

Bárbara, a Procissão do Bom Jesus dos Navegantes, a Lavagem do Bonfim, a Festa de Iemanjá, 

a Procissão de Ramos, o Carnaval, o São João e o Desfile do 2 de Julho. Esses eventos do 

                                                           
62FUNDAÇÃO Gregório de Mattos. Capoeira Viva. Disponível em: 

<http://capoeiraviva.salvador.ba.gov.br/index.php/cd-s>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
63 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A cultura na rua. Campinas, SP: Papirus, 1989. 
64 SANTANA. Mariely Cabral de. Alma e festa de uma cidade: devoção e construção na Colina do Bonfim.  

Salvador: Edufba, 2009. 
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calendário festivo recebem atenção de toda a cidade, além de se configurarem como um grande 

atrativo para o setor turístico. 

O carnaval, dada a sua dimensão, atraindo milhares de pessoas às ruas durante os vários 

dias do festejo, constitui-se como a principal festa popular da Bahia. No entanto, o seu modelo 

tem sido criticado, sobretudo pela falta de prioridade conferida aos blocos afro e aos afoxés. 

Estes, são sempre os últimos na ordem do desfile, ocupando horários pouco privilegiados e, por 

conta disso, não conquistam, por exemplo, a visibilidade midiática que outras atrações 

conseguem, haja vista que nesses momentos já não há cobertura televisiva. 

Um evento importante no contexto das manifestações culturais que ocorria em Salvador 

era a “Caminhada Axé”, realizado de 1992 a 2007, reunindo uma diversidade de linguagens 

culturais para marcar a abertura do verão na cidade. A caminhada, repleta de simbolismos e 

identidades, por 15 anos funcionou como um exemplar da cultura popular soteropolitana e a 

sua interrupção criou uma lacuna, que deve ser considerada. 

Os problemas de infraestrutura, como a falta de segurança e de transporte público, são 

fatores que costumam afastar a população interessada em comparecer a eventos e manifestações 

de rua da cultura popular. Muitos deles, por exemplo, acontecem aos domingos, quando a frota 

de ônibus é reduzida. Outro ponto a ser considerado é a mercantilização desses eventos e a 

imposição de marcas de bebidas pelo poder público (sem consultar a comunidade), agredindo 

a autonomia da população.  

A falta de investimento e apoio do poder público são as grandes dificuldades enfrentadas 

por quem trabalha com cultura popular, principalmente no que se refere aos eventos que 

acontecem nos bairros. Nesses casos, a própria comunidade se organiza e financia eventos como 

rodas de samba, cortejos etc. Assim, vale ressaltar que as festas populares, como o nome indica, 

são festejos do povo, mas que precisam do apoio estrutural e logístico do poder público para 

que aconteçam. 

Rica e diversificada, a cultura popular de Salvador se expressa nas ruas, praças, igrejas, 

mercados e feiras. Entretanto, apesar do espaço público ser o principal palco das manifestações 

populares, tradicionais ou contemporâneas, alguns pontos estratégicos da cidade, com forte 

simbolismo histórico, poderiam ser melhor aproveitados. Um dos exemplos é a Praça da Cruz 

Caída, no Centro Histórico, considerado amplo, com uma bela vista para a Baía de Todos-os-

Santos e bem localizado, mas que quase não recebe eventos culturais. 

 

Artesanato 

 

Ainda no âmbito da cultura popular, uma das linguagens de grande destaque é o 

artesanato, seja pela qualidade dos produtos, seja pelo potencial econômico que possui. “Os 

artefatos artesanais, produzidos manualmente ou por técnicas tradicionais, são ricos em 

referências à cultura de um povo, e são, ainda, frutos de saberes não-oficiais e fazeres marcados 

pela criatividade, talento e integração comunitária”65.  

O setor vem crescendo paulatinamente em Salvador e conta com o apoio de instituições 

que buscam capacitar os profissionais em termos técnicos e gerenciais, de modo a alinhá-los 

dentro de uma perspectiva empreendedora. Nesse sentido, os artesãos de Salvador e da Bahia 

têm aprendido a se perceberem também como empreendedores. Vale ressaltar que este setor, 

em Salvador, é composto majoritariamente por mulheres.  

Os projetos de gestão, inovação e mercado, como os realizados pelo Instituto Mauá, 

hoje uma coordenação dentro da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado da Bahia (Setre), 

ou as consultorias do Sebrae, têm conseguido capacitar esses pequenos produtores de arte 

                                                           
65SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA. Catálogo culturas populares e identitárias da 

Bahia. Salvador, 2010. 
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popular, de modo a combater as dificuldades impostas por contada baixa escolaridade dos 

profissionais do setor. Atualmente, mesmo os artesãos mais experientes têm buscado aprimorar 

suas técnicas e conquistar novos aprendizados para agregar valor às suas produções, fato 

positivo para o mercado.  

No entanto, esses cursos ainda precisam levar em conta as necessidades e a realidade 

desses trabalhadores, de modo a oferecer um formato que se adeque às suas rotinas de produção. 

Para alguns deles, por exemplo, passar um dia em sala de aula significa passar um dia sem 

produzir. Muitos, inclusive, assistem aulas enquanto tecem ou bordam, justamente para não 

impactar a produção e, consequentemente, a renda familiar.  

Uma das conquistas mais positivas para o desenvolvimento do artesanato em Salvador 

foi a formação de uma rede forte de artesãos. Eles se articulam entre si e organizam uma rede 

de compradores tanto na Bahia quanto fora do estado. Assim, cada vertente do artesanato está 

relacionada a um nicho de artesãos. Dentre eles, há os que trabalham com metal, tapeçaria, 

crochê, tecido, cerâmica ou barro.  

Entre as tendências do mercado, estão as peças de dimensões grandes, que geralmente 

são utilizadas por arquitetos e designers de interiores para compor ambientes, como áreas 

internas e externas de residências. Mesmo assim, as peças menores nunca deixam de ser 

comercializadas e geralmente acompanham as cores da estação, em tons fortes e com apelo 

lúdico. Outra tendência é a presença de feiras de artesanato dentro dos shoppings. Este formato 

acaba atraindo mais pessoas que as feiras de rua, quer pela variedade de produtos e serviços, 

quer pela segurança oferecida. 

Atualmente, o setor precisa encontrar uma solução para um maior e melhor escoamento 

da produção. Salvador não possui um espaço fixo e estrategicamente relevante que absorva essa 

diversidade de obras e que as valorize de modo a aproveitar o potencial econômico e turístico. 

O principal centro de comércio de peças de artesanato continua sendo o Instituto Mauá, hoje 

apenas com uma loja, no Porto da Barra. O Mercado Modelo, por sua vez, localizado no bairro 

do Comércio, apesar de turístico, não pode ser considerado um espaço de exposição e comércio 

de produtos de artesanato, mas sim de “industrianato”, como é pejorativamente referenciado. 

Há ainda lojas em shoppings que reúnem uma diversidade de artesãos com o apoio do Sebrae.  

Para o seu fortalecimento, mostra-se importante uma série de reformulações políticas 

que levem em conta o potencial econômico e turístico do setor. A criação de roteiros turísticos 

em regiões onde há grupos de artesãos, por exemplo, é tido como um método que ajudaria, 

inclusive, na divulgação dessas obras de arte e daria sustentabilidade financeira aos produtores. 

Outro ponto a ser considerado é a realização de feiras de artesanato para o público local e para 

os turistas, até mesmo aproveitando o grande fluxo de eventos calendarizados, como o carnaval.  

Além disso, também seria interessante a criação de um espaço fixo, como um mercado 

popular, a exemplo do Centro de Artesanato de Pernambuco, em Recife, para que os produtos 

circulem e sejam comercializados durante todo o ano. Nesse local, o consumidor poderia 

conhecer não apenas o produto, mas a história daquela obra e, desse modo, compreender o valor 

agregado. A criação de um mercado popular de obras artesanais, portanto, aproximaria mais o 

público soteropolitano dos produtos locais, uma relação hoje considerada distante. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste grupo. 
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CULTURAS POPULARES – FESTAS POPULARES E ARTESANATO 

 

POTENCIALIDADES 

Potencial criativo da cidade em termos de cultura popular e do artesanato 

Qualidade das produções mesmo quando independentes 

Diversidade de produções artísticas 

Vocação turística da cidade 

Fortalecimento das redes entre profissionais 

Empoderamento dos artesãos e mudança de mentalidade com foco no 

empreendedorismo 

 

FRAGILIDADES 

Baixo investimento e atenção do poder público 

Infraestrutura deficiente dificultando o acesso da população aos eventos culturais 

Escassez de espaços adequados para consumo da produção cultural popular 

Invisibilidade dos movimentos culturais e tendência à homogeneização da produção 

cultural 

Baixa escolaridade dos profissionais 

 
 

5.10 GASTRONOMIA 

 

Considera-se gastronomia típica a culinária que representa as características da 

identidade de um povo ou sociedade. Esta assume grande expressividade na promoção dos 

lugares, passando a ser valorizada como um importante atrativo para o turismo, notadamente 

em sua vertente cultural. 

A culinária representa a comida de determinado lugar e faz parte do repertório cultural 

do seu povo. Salvador possui uma comida com raízes históricas e representativa da formação 

do povo brasileiro, resultado do entrelaçamento das culturas indígenas, africanas e portuguesa. 

Em função do próprio processo colonial, a capital baiana tem uma das culinárias mais ricas do 

Brasil, tendo ligação tanto com as religiões de matriz africana como com a religiosidade 

católica. Muitas festas populares soteropolitanas têm uma relação direta com a comida, como 

o caruru oferecido aos ibêjis do Candomblé (Cosme e Damião, na fé católica) ou também o 

caruru de Iansã, orixá do Candomblé, que nos festejos católicos é ofertado à Santa Bárbara. 

A comida baiana, muito ligada à cultura negra e do recôncavo da Bahia, é um símbolo 

cultural, fonte de inspiração e referência para as mais variadas linguagens artísticas. O expoente 

maior é o acarajé, cujo ofício é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil, bem 

como as baianas de acarajé, que recentemente também tiveram sua profissão reconhecida. A 

moqueca de peixe, camarão ou a mariscada também são forças da gastronomia local, com 

destaque para a importância do óleo de dendê na preparação dos pratos. Nos últimos anos, 

destaca-se o retorno da tapioca como tendência no consumo dos brasileiros, não só no Nordeste, 

mas em todo o Brasil. O menu degustação promovido por alguns restaurantes também é 

considerado uma tendência da prática gastronômica contemporânea. 

Avalia-se, no entanto, que a população soteropolitana não prioriza a sua gastronomia. 

Talvez por estar muito acessível, as pessoas dão preferência a restaurantes com menu 

internacional, enquanto os que oferecem comida local são frequentados, em sua maioria, por 

turistas, segundo as informações coletadas nas entrevistas com especialistas. Percebe-se uma 

falta de conhecimento sobre os benefícios do consumo de alguns ingredientes típicos da 
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gastronomia baiana, como o já mencionado dendê, o licuri e a própria mandioca. Nesse sentido, 

todo o repertório gastronômico precisa ser tratado e divulgado do ponto de vista cultural. 

Também é preciso salientar a importância econômica do consumo de alimentos 

produzidos na região. Quanto mais a comida regional é consumida pela população local, mais 

os pequenos trabalhadores rurais são valorizados, o que impacta positivamente no sistema 

econômico, com geração de trabalho e renda, de modo a melhorar os indicadores sociais, o que, 

consequentemente, promove uma diminuição da violência. Sobre a formação profissional, uma 

queixa comum é que boa parte dos cursos locais de gastronomia focam o conteúdo programático 

na culinária internacional em detrimento da riqueza da gastronomia local.  

A maior necessidade do setor é o investimento na valorização da culinária local, o que 

poderia estimular e diversificar a produção e ampliar o consumo por parte dos próprios baianos. 

Além disso, a gastronomia pode estar alinhada a diferentes linguagens culturais. Outra iniciativa 

salutar seria a catalogação de produtos de origem controlada e a criação de um selo para 

valorizar os produtos típicos da terra. A criação de roteiros gastronômicos de origem que 

explorem a comida de cada Território da cidade de Salvador também ajudaria a impulsionar a 

economia e o turismo. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste setor 

cultural. 

 

GASTRONOMIA 

 

POTENCIALIDADES 

Fruto do processo colonial, a cidade possui uma das culinárias mais ricas do país, 

com referências indígena, africana e portuguesa 

Diversidade de ingredientes locais como o dendê, o licuri e a mandioca, que poderiam 

ser mais valorizados para a inovação dos pratos 

Potencial da cidade para criar uma diversidade de roteiros gastronômicos e 

impulsionar a economia através do turismo  

 

FRAGILIDADES 

Público com poder aquisitivo prioriza restaurantes com cardápio internacional àqueles 

especializados em comida baiana 

Cursos técnicos que priorizam a culinária internacional em detrimento do aprendizado 

da comida local 

Ausência de um selo de denominação de origem  

 

 

5.11 LIVRO E LEITURA (Livro e Leitura, Bibliotecas e Literatura) 

 

O Brasil está na 27ª posição no ranking sobre o índice de leitura, com menos da metade 

do tempo dedicado aos livros do que na Índia, considerada a nação que mais lê no mundo, de 

acordo com a Market Research World66. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015, 

mostrou que, dentre 5 mil entrevistados, 54% não leem livros por vontade própria e 51% não 

                                                           
66QUAIS são os países mais leitores do mundo? Metamorfose Digital, 4 mar. 2014. Disponível em: 

<http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=30711>. Acesso em: 22 ago. 2017. 



 
 
 
 
 

 
57 

     
 

tinham lido nos últimos três meses porque não gostam de ler, não tem paciência ou porque 

preferem outras atividades67. 

O Instituto Nacional do Livro (INL), criado em 1937, é um marco das políticas públicas 

para o livro, leitura, literatura e biblioteca, sendo a primeira ação de âmbito federal para o setor. 

A implantação de bibliotecas públicas municipais, por sua vez, se iniciou apenas a partir de 

197068. 

Somente em 2006 foi criado o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), que tem como 

objetivo central “assegurar e democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda sociedade, com 

base na compreensão de que a leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis na época 

contemporânea para que o ser humano possa desenvolver plenamente suas capacidades, seja 

individual ou coletivamente”69. É preciso ressaltar que o Plano aplica o princípio da 

descentralização, pois um dos seus objetivos é estimular a criação de planos estaduais e 

municipais.  

Na Bahia, o Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL-BA) foi instituído a partir da 

assinatura do Decreto n. 13.394, de 31 de outubro de 2011, e conta com um colegiado para o 

seu gerenciamento, o Conselho Deliberativo do Plano Estadual do Livro e Leitura 

(CDPELLBA). Três eixos principais orientam a organização do Plano: a democratização do 

acesso, a valorização da leitura como prática social e o desenvolvimento da economia do livro. 

As instâncias estaduais diretamente ligadas ao tema são a Fundação Pedro Calmon (FPC), a 

Fundação Cultural do Estado (Funceb) e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). 

No documento estão definidos os papéis das bibliotecas, do livro e da leitura.  

As bibliotecas são instituições culturais cuja função essencial é dar à população amplo 

acesso, sem discriminação, a livros, publicações e documentos difundidos em qualquer suporte. 

Podem ser caracterizadas como escolares, públicas, universitárias e especializadas. Mais do que 

meros acervos de livros e documentos, as bibliotecas devem ser entendidas de acordo com a 

relação que constroem com os sujeitos e comunidades que as frequentam, servindo como 

ferramenta para o desenvolvimento cultural do público. Essa concepção enxerga as bibliotecas 

enquanto ferramentas dinâmicas e relacionais, com potencial de transformar a realidade das 

pessoas70.   

O livro é toda obra unitária, publicada em um ou em vários volumes, tomos ou 

fascículos, composta de material verbal ou material gráfico, com um título, em qualquer suporte 

e suscetível de leitura.  

Já a leitura, por sua vez, é considerada o processo de compreensão de expressões formais 

e simbólicas, independentemente do tipo de linguagem. “[...] o ato de ler se refere tanto a algo 

escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, caracterizando-se também como 

acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que 

é lido”71.  

                                                           
67INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 2015. Disponível em: 

<http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf>. Acesso em: 22 

ago. 2017. 
68 OLIVEIRA, Antonio; PRADO, Rosália. Políticas públicas para o livro, leitura, literatura e biblioteca no Brasil. 

Información, Cultura y Sociedade, n. 32, p. 99-112, jun.  2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n32/n32a06.pdf>.  Acesso em: 22 ago. 2017. 
69BRASIL. Ministério da Educação. Ministério da Cultura. Plano Nacional do Livro e Leitura. Brasília: 

Fundação Biblioteca Nacional, 2010. 
70 CARVALHO, Jonathas. Afinal, o que é uma Biblioteca? Revista Biblioo: cultura informacional, 24 ago. 2017. 

Disponível em:  <http://biblioo.cartacapital.com.br/afinal-o-que-e-uma-biblioteca/>. Acesso em: 15 out. 2017. 
71 REVOREDO, Mariana; SOUZA, Renata de. Família e Escola: em busca da formação do leitor. Disponível em: 

<http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IICILLIJ/7/Trabalhocompleto-CILLIJ-MarianaRevoredo.pdf>.Acesso 

em: 22 ago. 2017 
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O Plano Municipal do Livro, da Leitura e das Bibliotecas de Salvador (PMLLB) foi 

constituído através do decreto no 24.034, de 9 de julho de 2013. Atualmente, o esforço é para 

que o PMLLB se torne lei. Existem poucos dados sobre o segmento livro e leitura em Salvador. 

Entre 2015 e 2016, a Funceb iniciou o projeto “Mapa da Palavra”, com o objetivo de traçar um 

diagnóstico para o setor literário da Bahia. Foram cadastrados 275 escritores de mais de 50 

municípios baianos, sendo 40% de Salvador. Por outro lado, não foi identificado nenhum 

mapeamento recente que quantifique o número de livrarias, editoras ou feiras na cidade.  

Algumas ações organizadas pela sociedade civil têm ganhado força e visibilidade, o que 

ajuda a desenvolver o setor. Trata-se de grupos e coletivos, sejam eles de poetas ou de artistas 

itinerantes com atuação em ônibus, que incentivam a venda ou mesmo disponibilizam os livros 

gratuitamente para os interessados. Os projetos que propõem espaços de venda são conduzidos, 

em sua maioria, por jovens empreendedores, que têm revigorado o mercado editorial e artístico 

local. Alguns exemplos são as feiras e festivais, tais como: Paraguaçu Feira de Impressos, 

Tabuão, Pedra Papel e Tesoura, Festival de Ilustração e Literatura. São espaços que permitem 

encontros de artistas visuais, escritores, fotógrafos, designers e encadernadores que, além de 

livros, produzem materiais gráficos como flyers, cartazes e artigos para presentes. Os eventos 

contam geralmente com a presença de editoras artesanais de livros, que renovam o mercado 

com criatividade e engenhosidade. 

Já o Projeto Livres Livros construiu, por meio da lei de incentivo estadual Fazcultura e 

do financiamento da Braskem, o primeiro bosque literário público de Salvador, situado no 

Parque da Cidade. São distribuídos gratuitamente 600 livros por mês e também acontecem 

palestras, oficinas e contação de histórias. Em cerca de dois anos, foram distribuídos mais de 

30 mil livros para 40 minibibliotecas instaladas em espaços públicos de Salvador, sendo que 

cada uma recebe 30 livros semanalmente, até completar um ano de instalação. Após este 

período, a própria comunidade se incube de alimentar as minibibliotecas. 

O mercado de livros de segunda mão, os chamados sebos, também movimenta a cena 

da cidade. São cerca de 31 sebos e livreiros na capital baiana, segundo consulta realizada em 

agosto de 2017 na plataforma on-line Estante Virtual72.  

A Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba) assume um papel importante na 

edição de autores baianos e soteropolitanos, com reconhecimento internacional na área da 

editoria universitária. Além da publicação das obras físicas, o projeto de digitalização 

capitaneado pela Edufba, chamado Repositório Institucional da UFBA, possibilita que muitas 

publicações da editora sejam disponibilizadas em seu formato digital. 

Salvador é um dos municípios brasileiros com menor número de bibliotecas por 100 mil 

habitantes, com índice de 0,06, segundo o Primeiro Censo Nacional de Bibliotecas Públicas 

Municipais, de 2009. Muitas das bibliotecas situadas dentro de escolas públicas, tanto 

municipais quanto estaduais, estão fechadas, e algumas que funcionam não têm bibliotecários 

ou mediadores de leitura. Desse modo, a população mantém uma relação distante com a leitura, 

especialmente nas comunidades mais carentes. O contato que existe entre o livro, a leitura e a 

literatura com a população periférica de Salvador tem sido realizado por iniciativas da 

sociedade civil e pelas 23 bibliotecas comunitárias, sendo que 14 delas estão associadas na Rede 

de Bibliotecas Comunitárias. 

As bibliotecas comunitárias estão localizadas em bairros da periferia e desenvolvem 

trabalho de empréstimo, formação de público, mediação de leitura e formações técnicas, mas 

não recebem apoio financeiro do poder público ou mesmo isenção fiscal perene. O apoio do 

poder público se dá apenas em ações pontuais como, por exemplo, por meio do lançamento de 

                                                           
72 A pesquisa foi realizada no site Estante Virtual (https://www.estantevirtual.com.br).Como o portal não permite 

que se faça uma pesquisa somente acerca dos sebos de Salvador, a análise contempla sebos e livreiros. O 

quantitativo do acervo pode mudar diariamente, pois varia bastante de acordo com as vendas e compras. 
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editais, o que dificulta o desenvolvimento de um planejamento em longo prazo. Por isso, é 

preciso colocar em prática mecanismos efetivos de apoio financeiro, capacitação profissional e 

técnica, e de comunicação com os grupos que estão desenvolvendo trabalhos nessa área. 

A cidade conta com seis bibliotecas públicas estaduais, com destaque para a Biblioteca 

Central dos Barris, a primeira da América Latina e uma das poucas acessíveis a deficientes 

físicos e visuais, com pista tátil em todos os setores, além de rampas e banheiros adaptados e 

setor especializado em braile. Atualmente o equipamento está subutilizado e precisa de 

reformas estruturais. Há ainda a Biblioteca Monteiro Lobato, em Nazaré, um dos poucos 

equipamentos voltados especificamente para o público infanto-juvenil, que conta com 

programação pensada para esse público. 

Assim como os museus, as bibliotecas governamentais também estão concentradas ao 

longo do Centro Antigo até bairro do Rio Vermelho, com exceção da biblioteca Thales de 

Azevedo, situada no Costa Azul. Em âmbito municipal, a Biblioteca Denise Tavares está 

fechada e a Biblioteca Municipal Reitor Edgard Santos, após um período fechada para reforma 

das suas instalações, está prevista para reabrir ainda em 2017. Além delas, existem diversas 

bibliotecas universitárias, como a da UFBA, no Canela e em Ondina, e as bibliotecas 

institucionais, como a Manuel Querino, do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 

(Ipac), as do Gabinete Português de Leitura e do Instituto Geográfico Histórico da Bahia 

(IGHB), ambas na Praça da Piedade. A Fundação Pedro Calmon (FPC) dispõe de estrutura de 

Biblioteca Móvel, com acervo bibliográfico com mais de 1000 exemplares. 

Afora o empréstimo de livros, algumas das bibliotecas oferecem ainda outros serviços, 

como aulas de yoga, informática, cursos e palestras, bem como a realização de eventos, a 

exemplo de lançamentos de livros. Não existe uma política de composição de acervo que 

estimule a leitura de autores baianos ou que vivem em Salvador. Por isso, a população em geral 

não conhece os escritores locais.  

A Fundação Jorge Amado, no Pelourinho, e a Casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho 

– também conhecida como Casa do Rio Vermelho –, são exemplos das poucas instituições 

dedicadas à vida e obra de um autor baiano, no caso, Jorge Amado. Equipamento aberto em 

2016, a partir de uma parceria da Prefeitura Municipal de Salvador com os responsáveis legais 

para concessão por dez anos, a Casa de Jorge Amado tem atraído ainda mais o interesse das 

pessoas pela obra de Jorge Amado e de Zélia Gattai. Além de ser um centro de memória com 

projeto arquitetônico, curadoria artística e museal, infraestrutura e tecnologias avançadas e 

qualificadas, o espaço comercializa as obras dos escritores, tanto em português quanto em 

outros idiomas. 

Os artistas de rua também são importantes para disseminar a literatura em Salvador. De 

forma autônoma, eles a levam para os ônibus e são remunerados por aquilo que conseguem 

coletar. Esse trabalho, que não é reconhecido pelo poder público, poderia ser incentivado com 

apoio e regulamentação, como acontece em iniciativas mundiais de cidades criativas. Em 

Bogotá, na Colômbia, por meio do incentivo aos artistas, a taxa de homicídio foi reduzida de 

80 por 100 mil habitantes em 1993 para 18 por 100 mil habitantes em 2005.  Existe a proposta 

do projeto de lei do vereador Joceval Rodrigues, proposição no 380/17, que visa o 

reconhecimento e regulamentação da atividade de artistas de rua da capital baiana. 

Outra problemática para o segmento do livro e leitura em Salvador, que perpassa 

também pela questão dos equipamentos culturais e turísticos, é a descontinuidade da realização 

da Bienal do Livro, ação que aconteceu pela última vez em 2013, apesar dessa edição do evento 

ter alcançado o recorde de público, com 175 mil visitantes e 375 expositores73. 

                                                           
73MOREIRA, Marília. Com Centro de Convenções fechado, Bienal do Livro da Bahia não acontece desde 2013. 

Correio da Bahia, Salvador, 12 jul. 2017. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/com-

centro-de-convencoes-fechado-bienal-do-livro-da-bahia-nao-acontece-desde-2013/>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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A Academia de Letras da Bahia é uma instituição com sede em Salvador, no bairro de 

Nazaré, fundada em 1917, cujo objetivo é “o cultivo da língua e da literatura nacionais, a 

preservação da memória cultural baiana e o amparo e estímulo às manifestações da mesma 

natureza, inclusive nas áreas das ciências e das artes” (Art. 1º do Estatuto).  Em 2013, mãe 

Stella de Oxóssi foi a primeira ialorixá eleita para uma academia, tendo destacado em seu 

discurso de posse a importância de se preservar as tradições de matriz africana. 

De Gregório de Mattos, passando por Castro Alves, Manuel Querino, Eduardo Portella, 

João Ubaldo Ribeiro, Antônio Torres, Pedro Calmon, Myriam Fraga e Jorge Amado, entre 

tantos outros, a literatura baiana produziu alguns dos mais representativos escritores das letras 

do país. 

Os eventos literários de pequeno e médio porte também movimentam Salvador: a cena 

dos saraus está presente em toda a cidade, tendo o Jornal Correio da Bahia74 listado 12, como 

os principais, em 2013. Entre eles, estão o Sarau da Onça, em Sussuarana; Pós Lida, na Barra; 

o Sarau do Cosme, em Cosme de Farias; o Sarau Bem Black, no Pelourinho; e o Sarau de 

Itapuã. A Feira Literária do Pelourinho (Flipelô) aconteceu entre os dias 9 e 13 de agosto de 

2017, recolocando Salvador no circuito dos festivais literários nacionais. Esse evento teve sua 

edição de 2014 cancelada por falta de recursos. A cidade também recebe o Flicaixa há 3 anos, 

na Caixa Cultural, ação que se iniciou como desdobramento da Festa Literária Internacional de 

Cachoeira – Flica, pioneira no formato na Bahia e hoje reconhecida como uma das mais 

importantes do país. 

Em 2016, a FGM lançou o Selo João Ubaldo Ribeiro, prêmio literário municipal, tendo 

como objetivo incentivar a produção literária na cidade e incentivar novos atores, estimulando 

a leitura a partir da doação de livros para as bibliotecas públicas de Salvador e da Bahia.  No 

primeiro ano a coleção contou com os estilos: conto, crônica, dramaturgia, literatura infantil, 

poesia, romance e republicação, além do Prêmio Jovem Autor Inédito. Já no ano II as categorias 

foram: conto, crônica, dramaturgia, infantil, poesia, romance, republicação e categoria livre. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste grupo. 

 

 

LIVRO E LEITURA – LIVRO E LEITURA, BIBLIOTECAS E LITERATURA 

 

POTENCIALIDADES 

Importância das produções locais publicadas por editoras artesanais e pela Edufba 

Iniciativa das bibliotecas comunitárias em produzir projetos de longo prazo para 

aumentar o índice de leitura da população, principalmente a mais carente 

Espaços dedicados ao escritor Jorge Amado, o que ajuda a impulsionar a leitura de 

suas obras e atraem turistas  

Diversidade de saraus literários 

Criação do Selo João Ubaldo Ribeiro 

Importantes escritores nasceram em Salvador e produziram obras sobre a cidade 

Organização autônoma das bibliotecas comunitárias e dos artistas de rua 

 

                                                           
74 Idem. Flica, Flipelô, Fligê: Feiras e festas literárias ganham espaço na Bahia. Correio da Bahia, Salvador, 12 

jul. 2017. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/flica-flipelo-flige-feiras-e-festas-

literarias-ganham-espaco-na-bahia/>. Acesso em: 22 ago. 2017. 
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FRAGILIDADES 

Ausência de uma lei municipal a partir da elaboração do Plano Municipal do Livro e 

Leitura 

Baixa quantidade de bibliotecas públicas 

Ausência de apoio estruturado para as bibliotecas comunitárias que assumem 

importante papel, dando acessibilidade ao livro e à leitura nas comunidades 

Poucos eventos literários e de estímulo à leitura 

Violência e vulnerabilidade afetam os artistas de rua, uma vez que a atividade não é 

regulamentada 

 

 

5.12 MEMÓRIA COLETIVA (Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Sítios Históricos e 

Arqueológicos, Arquivos, Museus) 

 

Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

 

A história de Salvador remonta a ocupação da terra pelos povos indígenas e ao processo 

de colonização promovido pelos portugueses, marcadamente influenciado pela escravização 

dos povos indígenas e negros. Primeira capital do Brasil, a cidade foi também palco de batalhas 

pela independência do Brasil na Bahia, o que culminou na expulsão das tropas portuguesas e 

na emancipação do país no dia 2 de julho de 1823. Os episódios históricos, parte da formação 

da nação brasileira, bem como os acontecimentos dos tempos modernos e contemporâneo, 

podem ser rememorados com uma política de conservação e preservação dos bens 

arquitetônicos e simbólicos. 

Salvador tem o patrimônio cultural como uma de suas principais riquezas. A cidade é a 

única do país que possui exemplares arquitetônicos de todos os séculos da história nacional, do 

XVI ao XXI. A capital baiana também abriga construções de todos os estilos, do missionário 

ao maneirismo, passando pelo barroco, rococó, neoclássico, neogótico, ecletismo, modernismo 

e pós-modernismo. O conjunto mais conhecido se refere aos séculos XVII e XVIII, 

especialmente com os estilos maneirista, barroco e rococó.  

O patrimônio edificado e urbanístico da cidade foi planejado em 1548 a partir do 

Regimento de Almeirin75. Apesar da falta de preservação, ainda é possível fazer a leitura desse 

patrimônio com base na história de locais como a Rua Chile, que foi construída como via 

principal para ligar a porta sul até a porta norte da cidade, ou a Praça da Sé, cuja própria Sé já 

foi demolida, mas que ainda conserva as suas quadras.  

Apesar da riqueza cultural, social e política, houve um distanciamento histórico por 

parte do poder público em relação à política de patrimônio. Atualmente, é possível perceber 

que o patrimônio cultural, sobretudo o centro antigo da cidade, vem ganhado maior atenção da 

esfera municipal, por meio de algumas ações, programas, projetos e aprovação de leis. A Lei 

8.550/2014, regulamentada pelo decreto n° 27.179/2016, institui as normas de proteção e 

estímulo à preservação do patrimônio cultural do município, prevendo a sua proteção por meio 

do tombamento e do registro especial, além de criar e definir a composição e as competências 

do Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural. Cita os livros de inscrição do patrimônio 

                                                           
75 CALMON, Pedro apud Guia Geográfico. Regimento de Almeirin. Guia Geográfico. Disponível em: 

<http://www.historia-brasil.com/bibliografia/pedro-calmon-salvador.htm>. Acesso em: ago. 2017. 

http://www.historia-brasil.com/bibliografia/pedro-calmon-salvador.htm
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cultural, assim como as informações que neles devem constar, e sinaliza os procedimentos 

necessários para instrução dos processos de pedido de tutela municipal.  

É importante destacar que os processos de tombamento e de registro especial podem ser 

solicitados por qualquer pessoa física ou jurídica, ou por órgãos e entidades públicas da área 

cultural, da sociedade ou de associação civil. Isso garante uma maior participação da sociedade 

na determinação sobre o que deve ser patrimonializado. Afora isso, vale ressaltar que a 

administração municipal criou duas novas diretorias: a Diretoria de Patrimônio e Humanidades 

e a Diretoria do Centro Histórico de Salvador. Entre os programas implementados, estão o 

Salvador Memória Viva e o Salvador 360, sendo que este, dentre os seus oito eixos, contém um 

com foco no Centro Histórico. Também foram criados os projetos “Patrimônio É”, 

#RECONECTAR, bem como ode recuperação de fontes históricas. 

Como pode ser visto, apesar de ser a primeira capital do Brasil, a legislação municipal 

de conservação do patrimônio cultural é datada de 2014, estabelecendo normas de proteção e 

estímulo à preservação do patrimônio cultural de Salvador. A lei trata como patrimônio os bens 

culturais embutidos de interesse público, em razão do reconhecimento social de sua relevância 

histórica ou contemporânea para a cidade.  

O patrimônio cultural material é formado por um conjunto de bens culturais que são 

classificados segundo sua natureza, podendo ser arqueológico, paisagístico e etnográfico; 

histórico; das belas artes ou das artes aplicadas. Eles podem ser divididos em imóveis (núcleos 

urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais) ou móveis (coleções 

arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 

videográficos, fotográficos e cinematográficos). Já o patrimônio cultural imaterial abrange 

linguagens e tradições culturais, como os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, 

as celebrações, as festas e danças populares, as lendas, as músicas e os costumes.  

A FGM é responsável pela proteção do patrimônio em âmbito municipal. Na esfera 

estadual, a função é do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), que se 

baseia na Lei no 8.895/2003 e no Decreto 10.039/2006. Em âmbito federal, a tarefa cabe ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que segue as diretrizes do 

Decreto-Lei no 25/1937, além do artigo 216 da Constituição Federal e do Decreto 

n°.3.551/2000. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), no que tange ao patrimônio mundial, divulga anualmente uma lista de sítios 

culturais e naturais de valor excepcional para a humanidade, chamada de Lista de Patrimônio 

Mundial. O Centro Histórico de Salvador, cujo ícone é o Pelourinho, foi considerado 

Patrimônio Mundial em 1985. 

A prefeitura tombou três bens culturais em Salvador76. São eles: o Terreiro de 

Candomblé Hunkpame Savalu Vodun ZoKwe, no bairro Curuzu; a Pedra de Xangô, localizada 

em Cajazeiras; e o Morro e a Estátua do Cristo Redentor, na Barra. Segundo o relatório de 

Gestão 2013-201677 da FGM, foram recuperados, restaurados e criados 35 monumentos. Em 

2017, esse quantitativo cresceu e já são 47.  

São considerados pelo Governo do Estado da Bahia como patrimônio cultural material 

em Salvador 73 bens culturais, repartidos nos Territórios Culturais da seguinte maneira: 

Centro/Brotas: 46, Barra/Pituba: 11, Subúrbio/Ilhas: 7, Liberdade/São Caetano: 3, 

Itapuã/Ipitanga: 2, Pau da Lima: 2, Cidade Baixa: 1, Cajazeiras: 1. Os Territórios 

Cabula/Tancredo Neves e Valéria não possuem nenhum bem considerado patrimônio material. 

Na esfera federal, em Salvador são reconhecidos 107 bens, distribuídos dessa maneira: 

                                                           
76O terreiro Ilê AsèKaleBokun, em Plataforma, está em processo de tombamento. Além dele, estão em fase de 

estudos para o registro ou tombamento a Igreja dos Aflitos, a Casa de Retiro São Francisco, a casa onde morou 

Carlos Mariguella, o Ofício de Organistas e Organeiros e o Samba Junino. 
77 FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS. Relatório de Gestão FGM: 2013-2016. Salvador: FGM, 2016.  
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Centro/Brotas: 71, Barra/Pituba: 16, Cidade Baixa: 13, Liberdade/São Caetano: 4, 

Subúrbio/Ilhas: 2, Cabula/Tancredo Neves: 1. Pau da Lima e Valéria não possuem nenhum bem 

reconhecido pelo Governo Federal. 

É difícil delimitar espacialmente os Territórios que acolhem o Patrimônio Imaterial na 

cidade. O Ipac considera enquanto tal O Cortejo do 2 de julho, o Desfile dos Afoxés e a Festa 

de Santa Bárbara. O Iphan considera a festa do Senhor do Bom Jesus do Bonfim. Alguns bens 

culturais não possuem município definido, como é o caso do tombamento do acervo da obra de 

Walter Smetak78 e os registros da capoeira, dos ofícios das baianas de acarajé e dos vaqueiros, 

registrados pelo Ipac. Da mesma forma, no Iphan são registrados o ofício das baianas de acarajé, 

o ofício dos mestres de capoeira e o saveiro de vela de içar (Sombra da Lua).O detalhamento 

dos bens e registros especiais consta no Anexo 1deste Diagnóstico.  

Mesmo só considerando o patrimônio tutelado pelas esferas governamentais, sem levar 

em conta toda a riqueza que ainda não foi oficialmente reconhecida como patrimônio cultural, 

Salvador já pode ser considerada como uma cidade de destaque quanto a esse segmento, 

possuindo um amplo leque de monumentos, espaços culturais, manifestações, construções, 

objetos culturais, saberes e fazeres tão significativos. No entanto, o cidadão que reside em 

Salvador, em sua maior parte, não reconhece a importância do patrimônio cultural da cidade, 

ou o conhece de forma superficial. Por isso, a educação patrimonial precisa ser abordada a partir 

de um programa efetivo e contínuo, ofertando à população informações acerca da sua história, 

de modo a constituir também a identidade individual e coletiva do soteropolitano. A própria 

noção de patrimônio material e de tombamento, instaurada em 1937, não foi completamente 

entendida pelos cidadãos e pelos gestores públicos.  

Valorizar os símbolos históricos de uma cidade como Salvador é também compreender 

as oportunidades de desenvolvimento econômico advindas a partir do turismo. Em um mundo 

globalizado, o turista, em geral, busca justamente conhecer e vivenciaras particularidades de 

cada região. Assim, a valorização dos símbolos culturais e sua imbricação com a comunidade 

local, além de promoverem qualidade de vida, sentido de pertencimento e bem-estar com a 

cidade, podem, também, aprimorar os aspectos turísticos da localidade. O alcance dessa 

perspectiva, no entanto, demanda que os poderes públicos compreendam a importância da 

valorização do patrimônio cultural e executem, junto à sociedade civil, políticas com essa 

finalidade. 

É preciso que o poder público, por exemplo, não pense uma política de patrimônio 

apenas na perspectiva do restauro, que é executada sem diálogo com os mecanismos de 

financiamento voltados para o aspecto da manutenção de determinados bens. Uma realidade 

que pode, inclusive, ser atestada pelo número significativo de ruínas em Salvador79. Diante 

desse contexto, é preciso criar mecanismos para que as políticas de patrimônio tenham recursos 

para investimento, seja pela isenção de impostos ou pela criação de um fundo específico. Dentro 

desse contexto é observado, por exemplo, os casos de especulação imobiliária, quando 

proprietários de imóveis tombados esperam a deterioração do bem, uma vez que consideram 

mais interessante, do ponto de vista econômico, a venda do terreno do que a manutenção da 

edificação.  

Em termos de fomento, o patrimônio cultural está contemplado em editais e leis de 

incentivo da União, do Estado e do Município. Na Lei Roaunet,a partir do uso do mecanismo 

de incentivo fiscal, o segmento de projetos de patrimônio tem direito a 100% de isenção em 

relação ao valor investido pelo patrocinador. Já no Fazcultura, mecanismo de incentivo fiscal 

                                                           
78 Uma das exposições permanentes do Museu Solar Ferrão, no Pelourinho, é Smetak- O Alquimista do som. 
79UCHÔA, Victor. Visual de casarões do Comércio em ruínas esconde antigo cartão-postal. Correio da Bahia, 

Salvador, 15 jan. 2012. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/visual-de- casaroes-do- 

comercio-em- ruinas-esconde- antigo-cartao- postal/>. Acesso em ago. 2017. 



 
 
 
 
 

 
64 

     
 

da Bahia, o segmento de patrimônio também pode ser acessado por meio de outras linguagens 

como, por exemplo, a partir de um projeto cultural de música, onde o objetivo seja a edição de 

um CD de samba de roda. O Fundo de Cultura da Bahia tem um edital específico para 

patrimônio, que destina aproximadamente R$ 100 mil por proposta, contudo, salienta-se que 

esse valor para projetos desse segmento geralmente não permite a realização de nenhuma ação 

estruturante quando voltadas, por exemplo, para a restauração de imóvel. A situação não é 

diferente nos editais da prefeitura, em que os setores de patrimônio e de circo, comparados às 

demais linguagens e segmentos, foram os que menos receberam inscrições de projetos em 

ampla concorrência.  

Para além das leis de incentivo e dos editais, os recursos destinados ao patrimônio são 

escassos, mal aplicados e pouco dialogados. Um exemplo disso é o PAC 2 Cidades Históricas, 

do Governo Federal, que destinou R$ 142,10 milhões para 23 ações em Salvador, de acordo 

com o ofício 0396 de 200880, montante que supera em mais de cinco vezes o orçamento anual 

do Ipac, órgão responsável pela tutela de todo o patrimônio estadual. Apesar de sua atuação no 

estado da Bahia, o Ipac não participou do processo de deliberações e decisões como uma das 

instâncias de protagonismo no assunto, cabendo a ele apenas o auxílio técnico secundário, como 

o fornecimento de plantas e informações dos bens já selecionados.  

Além disso, o quadro de recursos humanos dos órgãos que atuam no âmbito do 

patrimônio cultural é bastante reduzido diante da demanda, o que é contraditório com o fato da 

produção intelectual e acadêmica local ser reconhecida no contexto nacional, com nomes de 

pesquisadores como Marcia Santa’Anna, Hermano Queiroz, Luís Henrique Dias Tavares, 

Francisco Senna e João José Reis. Observa-se que são realizados poucos concursos públicos 

para os órgãos dedicados ao patrimônio, de modo que se torna difícil consolidar um quadro 

estável de funcionários. Atualmente, quase 60% dos funcionários concursados do Ipac podem 

pedir a aposentadoria81. Por outro lado, as pessoas que estudam o patrimônio se sentem 

desestimuladas para assumir cargos governamentais pelas condições instáveis de trabalho e 

remuneração. Esse quadro situacional, a longo prazo, pode se configurar no enfraquecimento 

institucional dos setores públicos de patrimônio. 

Tanto as instituições que organizam os patrimônios culturais materiais quanto os 

patrimônios imateriais precisam estreitar o diálogo com a comunidade. Isso é importante porque 

não se pode pensar a respeito de um bem do ponto de vista técnico e desmerecer o seu valor 

afetivo e sua usabilidade. Essa também é uma estratégia para evitar a verticalização das tomadas 

de decisão e a exclusão de atores-chave no processo de registro ou tombamento. É preciso 

estabelecer parceria, diálogo e convergência dentro da mesma esfera de governo, no caso, 

municipal, como em todas as demais instituições governamentais e privadas. O Conselho 

Consultivo de Patrimônio do Município82, por exemplo, tem uma atuação que busca enfrentar 

a falta de diálogo e de articulação entre órgãos, uma vez que consegue manter e realizar reuniões 

mensais com 11 representantes nomeados, das esferas municipal, estadual e federal. 

Salvador é pioneira também na patrimonialização dos terreiros de Candomblé. Nos anos 

1980, um estudo da prefeitura municipal resultou no primeiro tombamento de um terreiro de 

Candomblé do Brasil, a Casa Branca. Os terreiros têm singularidades na arquitetura, nos ritos 

e nos aspectos históricos. Nesse sentido, os critérios para avaliar o tombamento precisam levar 

                                                           
80MINISTÉRIO DA CULTURA. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. PAC Cidades 

Históricas.  Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Investimentos%20por%20cidade.pdf>. Acesso em: ago. 

2017. 
81 Informação coletada em entrevista para este Diagnóstico. 
82O Conselho Consultivo do Patrimônio foi instituído pelo Decreto 25.801/15, tendo como principais funções: 

deliberar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos institutos de proteção do patrimônio cultural do município e colaborar 

com a FGM na política de preservação dos bens culturais do município. 
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em conta as particularidades do universo dos terreiros, considerando ainda que estes não são os 

únicos espaços de celebração de ritos afro-brasileiros, pois há também parques, matas e áreas 

verdes da cidade. 

Salvador é também um celeiro de diversidade cultural e sincretismo religioso, 

característica que se traduz em um calendário de festas populares que ocupa todo o ano. Na 

contemporaneidade, no entanto, as festas ganharam contornos para além das matrizes 

culturais83 e se desdobraram em outras vertentes. O carnaval, por exemplo, é naturalmente 

relacionado cultural e politicamente com o turismo, pelo potencial de atração de visitantes 

regionais, nacionais e estrangeiros. Por isso, é importante que haja uma regulação para 

possibilitar a construção de um mercado cultural colaborativo, e não competitivo, que valorize 

o patrimônio cultural. Nesse sentido, uma das sinalizações é que as políticas para o carnaval 

obedeçam à lógica da preservação do patrimônio e não apenas, ou majoritariamente, às 

dinâmicas de exploração de mercado. 

Outro ponto a se considerar na formulação de políticas públicas e programas de governo 

é o reconhecimento tanto da história do carnaval quanto das manifestações culturais como 

processos fluidos, ou seja, que se alteram com o tempo. Assim, uma das preocupações é a de 

que as políticas de preservação e memória estejam atentas aos aspectos culturais, de modo a 

observar os contextos socioeconômicos para garantir a permanência, o crescimento e a 

transformação das manifestações populares ao longo do tempo.  

Além do carnaval, Salvador recebe uma série de festas populares caracterizadas pelo 

sincretismo religioso. Uma delas é a festividade dedicada à Santa Bárbara, que integra a tradição 

do catolicismo. O festejo é celebrado todo dia 4 de dezembro, unindo-se ao culto à Iansã, 

presente nas religiões afro-brasileiras84. Em 3 de dezembro de 2008, o evento foi registrado 

como patrimônio imaterial da Bahia, após assinatura do Decreto 11.353/08, pelo então 

governador Jacques Wagner. 

Entre os patrimônios imateriais, também se destaca a técnica de fabricação de panos da 

costa, de origem africana, conhecimento preservado pela tradição cultural afro-brasileira. A sua 

confecção faz parte dos terreiros de Candomblé e eles são usados durante as celebrações 

religiosas ou como roupas para vestir os orixás. A capoeira é um dos patrimônios imateriais da 

cidade de Salvador que ainda não foi reconhecido pela prefeitura, mas que necessita de políticas 

de preservação. Assim, é preciso que o município se dedique ao conceito de patrimônio, ainda 

considerado elitista e com ênfase no período colonial da história. Esse trabalho pode ser feito 

no sentido de torná-lo mais acessível e dinâmico, de modo a integrar os bens já reconhecidos 

pela comunidade, como a Festa de Iemanjá.  

Percebe-se a falta de um planejamento integrado para a organização de um calendário 

de manifestações culturais da cidade. Salvador carece também de fiscalização para que as leis 

que versam sobre patrimônio sejam executadas, a exemplo das normas existentes para a 

manutenção da identidade cultural do ofício das baianas quanto ao uso da indumentária; e a 

legislação que versa sobre a responsabilidade do proprietário de conservar um bem tombado.  

 

Sítios históricos e arqueológicos 

 

Os sítios históricos e arqueológicos também são considerados patrimônios, protegidos 

pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, em acordo com o artigo 216 da Constituição Federal. 

Segundo o Iphan, os sítios arqueológicos são aqueles que possuem “vestígios positivos de 

                                                           
83 Segundo o registro da palestra Conversando sobre Patrimônio, realizada pelo Ipac, com a participação dos 

professores e pesquisadores Paulo Miguez (IHAC/UFBA), Janio Castro (UNEB) e Dimitri Ganzelevitch. 
84 Informações sobre os festejos dedicados à Iansã, no Candomblé, e à Santa Bárbara, no catolicismo, já foram 

apresentados neste Diagnóstico, em segmentos e setores correlatos e transversais. 
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ocupação humana”. Desse modo, essas áreas de valor histórico e cultural são de propriedade da 

União. Na Bahia, estão sujeitas à proteção do Ipac. 

Cidade de legado histórico, Salvador pode alcançar resultados positivos se implantar 

uma política efetiva voltada para a arqueologia urbana, que pode trazer novos elementos para a 

historiografia local, de modo a compreender também o modus vivendi de seus habitantes e 

construir memórias físicas. O desperdício desse potencial ainda é mais grave quando 

considerado o fato histórico de Salvador ter sido a primeira capital do Brasil. A atuação em 

arqueologia requer formação específica, mas a maior parte dos profissionais que atuam na 

cidade é proveniente de outros estados ou países. Na Bahia, há apenas um curso de graduação 

ofertado pela UNEB, no interior do estado, no campus da cidade de Paulo Afonso.  

Segundo entendimento do especialista entrevistado para este Diagnóstico, a legislação 

deveria obrigar a presença de um arqueólogo nos órgãos de preservação. Além disso, é preciso 

reconhecer a importância do profissional em todas as obras executadas no território 

soteropolitano, como naquelas realizadas no Centro Antigo, na orla, nos espaços de ocupação 

indígena ou quilombolas, ou em locais que foram cenários de batalhas e processos históricos 

importantes. O arqueólogo, portanto, precisa ser lembrado pela prefeitura e pelo estado ao se 

pensar o conceito de espaço físico contemporâneo, com caráter urbanístico e ambiental.  

Os projetos de arqueologia, em geral, exigem grandes equipes e investimento financeiro, 

até mesmo porque os materiais que são encontrados nas escavações também precisam ser 

estudados. São poucos os espaços de interação para que as pessoas se habituem ao segmento e 

consigam fazer leituras diferentes dos registros arqueológicos, destacando-se no cenário 

soteropolitano o que se restou da antiga Sé da Bahia, na Praça da Sé; o Museu de Arqueologia 

e Etnologia (MAE/UFBA), no Terreiro de Jesus; o Museu Arqueológico da Embasa, na Caixa 

D’Água; e a Caixa Cultural, na Rua Carlos Gomes, que oferece informações sobre objetos 

encontrados durante a restauração do casarão. Em Salvador, não existe nenhum bem 

arqueológico tombado por alguma das três esferas governamentais do Brasil.  

 

Arquivos 

 

Conforme rege a Lei Delegada no 52, de 31 de maio de 1983, os arquivos se referem ao 

conjunto de documentos de valor histórico, artístico, literário e científico protegidos pelo poder 

público “como elementos de prova e instrumentos de pesquisa e apoio à administração, à cultura 

e ao desenvolvimento científico e tecnológico”85. Salvador possui uma série de arquivos de 

instituições públicas e privadas que guardam preciosidades históricas e constituem importantes 

fontes de pesquisa.  

Os poderes estadual e municipal administram diretamente dois arquivos sediados na 

capital baiana: o Arquivo Público do Estado da Bahia, criado em 1890, que está vinculado à 

Fundação Pedro Calmon (FPC), e o Arquivo Histórico Municipal de Salvador, vinculado à 

FGM, cuja origem remonta ao núcleo documentado pelo antigo Senado da Câmara, na época 

colonial86. A cidade tem ainda outras instituições públicas e privadas que preservam a história 

documental de Salvador e da Bahia, como instituições religiosas, escolas, universidades, 

associações comerciais e arquivos pessoais.  

No entanto, Salvador tem alguns entraves naturais que tornam mais complexos o 

armazenamento dos documentos. O clima úmido e quente, por exemplo, favorece a proliferação 

de pragas que danificam papéis, como traças, cupins, ratos e baratas. O excesso de umidade no 

                                                           
85BAHIA. Lei Delegada no 52, de 31 de maio de 1983. Diário Oficial do Estado da Bahia, 1983. Disponível em: 

<https://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/70053/lei-delegada-52-83>. Acesso em: 15 out. 2017. 
86O Arquivo Público Municipal, atualmente, está fechado. Entretanto, a Prefeitura de Salvador já anunciou que 

será reaberto ao público completamente reformulado em 2020. 
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ar dificulta a preservação dos documentos e, por isso, é necessário recorrer a altos investimentos 

em desumidificação, tratamento e higienização desses acervos e manutenção do maquinário. 

Além disso, muitos documentos encontrados nos arquivos ainda não foram inventariados e os 

acervos estão sendo armazenados de maneira inadequada.  

No contexto soteropolitano, existe ainda uma distância entre o tamanho dos acervos e o 

que se consegue produzir em relação a restauro, transcrição e digitalização, bem como falta 

capacitação profissional na área, que demanda bastante especialização. Esse é um mercado a 

ser explorado, que pode gerar trabalho e renda, se houver investimento em formação87. É 

preciso, ainda, investir na divulgação de informações para a população, para que se entenda a 

importância do arquivo como espaço físico e aberto para o uso geral. O arquivo da Arquidiocese 

de Salvador, por exemplo, dispõe de obras raras como o Livro Paroquial do Brasil, com 

registros de batizados da Freguesia de Paripe, de 1588 a 1637. No entanto, a maior demanda 

neste acervo é por certidões de batismo para fins matrimoniais e de aposentaria.  

Todavia, algumas ações pioneiras estão sendo realizadas em Salvador e na Bahia, como 

a abertura do arquivo da Polícia Militar, dando acesso a documentos do período da Ditadura 

Militar, Guerra do Paraguai, Cangaço, entre outros. Há ainda a criação do primeiro acervo de 

artes da Bahia, que está sendo gerido pelo Centro de Memória do Governo do Estado. Nesse 

caso, após doações de nomes como Roberto Santos, Lia Robatto e Silvio Robatto, o quantitativo 

do acervo aumentou de 84 mil documentos, em 2015, para quase 500 mil, em 2017, conforme 

informação coletada nas entrevistas com gestores públicos.  

Ressalta-se que as listas de arquivos públicos e privados existentes em Salvador não 

constam nos sites da FPC e da FGM, sendo necessário que o pesquisador vá até as instituições 

para conhecer o acervo disponível. Por ser a capital do estado, Salvador tem uma quantidade 

significativa de documentos, contudo, também há um processo de sobreposição de documentos 

armazenados no arquivo estadual. Portanto, é fundamental a execução de um projeto que 

mapeie e organize esse material a partir da implementação de um sistema de arquivos, que 

permita o diálogo entre os fundos documentais e facilite o acesso a esses acervos. 

Além disso, apesar da maioria dos arquivos usarem a Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (Nobrad), cada instituição tem seu padrão de organização dos acervos, por isso, 

também seria interessante promover um alinhamento entre os métodos de catalogação do 

município, estado e outras instituições. O Instituto de Ciência da Informação (ICI) da UFBA é 

o principal espaço para produção técnica e tem pensado novas formas de cuidar desses acervos. 

Existem, ainda, empresas privadas que trabalham na recuperação e na digitalização de acervos, 

entretanto, têm uma atuação bastante restrita, sobrevivendo basicamente de editais públicos de 

financiamento. 

Na Bahia, apenas o Arquivo Público do Estado tem o sistema único internacional de 

descrição e disponibilização dos acervos digitais em funcionamento. Os arquivos virtuais 

também precisam de espaço físico e recursos tecnológicos para o armazenamento, como de 

storages e de cabeamento específico. Além do investimento nesse tipo de infraestrutura, vale 

salientar que os arquivos públicos ficam sediados geralmente em regiões antigas como o Centro 

Histórico, que possuem estrutura precária para a instalação de cabeamento para a transmissão 

de informações. Nesse sentido, não se pode pensar em digitalizar acervos se não há 

infraestrutura necessária para montar um sistema de pesquisa on-line.  

O acesso ao material técnico é outro problema identificado. Existe na Bahia somente 

uma empresa de montagem de estantes deslizantes e uma ou duas empresas de manutenção de 

microfilmes. Grande parte do que se necessita para equipar e conservar os arquivos é comprada 

fora da Bahia. 

 
                                                           
87 Informação coletada por meio de entrevistas com especialistas e gestores. 
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Museus 

 

De acordo com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de 

Museus: “Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos 

que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, 

estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, 

artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço 

da sociedade e de seu desenvolvimento”88.  Antes desta lei, o campo museológico não possuía 

uma legislação específica e o setor seguia as normas voltadas para o patrimônio cultural. Os 

documentos federais específicos para a área de museus são: a Política Nacional de Museus, o 

Estatuto de Museus e o Plano Nacional Setorial de Museus (PNM). 

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao MinC, é responsável pela PNM 

e pela melhoria dos serviços do setor em todo o território brasileiro. O órgão ainda é responsável 

pela administração direta de 30 museus, nenhum deles situado na Bahia. Os museus federais 

localizados na Bahia, como o Museu Afro-Brasileiro (Mafro), da UFBA, não são diretamente 

vinculados ao Ibram. 

No âmbito estadual há a Diretoria de Museus (Dimus), vinculada ao Ipac, responsável 

pela implementação das políticas públicas do setor museológico. Os espaços administrados pela 

Dimus em Salvador são: Centro Cultural Solar Ferrão, Museu Tempostal, Museu Abelardo 

Rodrigues, Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica e Palácio da Aclamação. Os museus 

Palacete das Artes, Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) e Museu de Arte da Bahia (MAB) 

são ligados diretamente ao Ipac. 

Na esfera municipal, atualmente, somente a Casa do Benin é administrada diretamente 

pela FGM89, mas existem outros museus municipais, como o Memorial Câmara Municipal de 

Salvador, a Casa do Rio Vermelho (parceria público-privada), o Espaço Pierre Verger de 

Fotografia Baiana e o Espaço Carybé das Artes. Alguns desses museus têm procurado 

diversificar a abordagem, inserindo o audiovisual e novas tecnologias em suas expografias, 

como é o caso do Espaço Carybé, inteiramente dedicado a jogos e brincadeiras virtuais com 

base na obra do artista. O museu Pierre Verger permite ao visitante fazer um tour pelo mapa da 

cidade e pelas imagens de artistas baianos. A Casa do Rio Vermelho possibilita reviver a vida 

e as obras de Jorge Amado e Zélia Gattai, não só através de livros, mas de vídeos de 

personalidades que citam trechos das publicações dos artistas. 

Lançada no dia do patrimônio nacional, 17 de agosto de 2017, a ação 

#RECONECTAR90 visa a utilização de novas tecnologias para atribuir mais interatividade e 

fornecer informações para o público sobre alguns monumentos de Salvador. Inicialmente, cinco 

monumentos receberam um QRcode, que pode ser lido por smartphones e tablets e, ao serem 

acessados, fornecem a história das obras. Até o final do ano, 20 obras farão parte da ação que 

busca fazer com que a população, sobretudo os jovens, interaja mais com o patrimônio e a 

história da cidade. 

                                                           
88BRASIL. Lei n. 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm>. Acesso em: 14 jul. 2017. 
89Segundo Relatório de Gestão FGM 2013-2016, são equipamentos culturais administrados pela FGM: o Espaço 

Cultural da Barroquinha, o Teatro Gregório de Mattos, a Casa do Benin e o Coaty. 
90CORDEIRO, Hilza. Vinte monumentos de Salvador terão código para descrição em smartphone. Correio da 

Bahia. Salvador, 17 ago. 2017. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/vinte-

monumentos-de-salvador-terao-codigo-para-descricao-em-smartphone/>. Acesso em: 16 out. 2017. 
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O setor de museologia também carece de estudos. Uma das referências utilizadas para 

este Diagnóstico foi a pesquisa de 201191 do Ibram. Segundo esta fonte, o Brasil possui 3.010 

instituições, que estão concentradas no litoral e nas regiões Sudeste e Sul.  Desse total, apenas 

1,4% dos municípios apresentam apenas um museu, o que equivale a 771 municípios. 

Aproximadamente 80% cidades não têm museus. 

A Bahia possui 152 museus, ficando em terceiro lugar no Brasil em quantidade, atrás 

apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em Salvador, foram contabilizados 71 museus. O 

Formulário de Visitação Anual (FVA) do Ibram, de 2014, computou que 4.853.648 pessoas 

visitaram os museus no Brasil, representando 12% da população brasileira no período, número 

que pode ser menor, pois a pesquisa não levou em consideração se a pessoa visitou duas vezes 

o mesmo museu ou diferentes instituições museológicas. 

Outros dados, de 2011, ajudam a entender o setor brasileiro da museologia, informando 

que apenas 48 % dos museus do Brasil têm sanitário adaptado, 38,2% têm vaga exclusiva, 7,4% 

possuem texto em braile e 5,7% têm sinalização em Braile. Na Bahia 85,9 % possuem sanitário, 

69% das instituições têm bebedouro, 38% têm estacionamento, 32,4% possuem loja, 23,9% têm 

lanchonete e apenas 5% têm livraria. No estado, apenas 20% dos museus publicam revistas, 

boletins ou jornais impressos ou eletrônicos. Os museus com maiores índices de visitação 

alcançam entre 300 e 800 mil pessoas por ano, todos eles situados no eixo Rio-São Paulo: 

Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca de São Paulo, ambas na capital de São Paulo, e o 

Museu Imperial, na cidade de Petrópolis (RJ). 

Uma informação do Ibram não negligenciável é que Salvador tem a segunda instituição 

com maior quantitativo de acervos do Brasil, perdendo apenas para o Museu Nacional, no Rio 

de Janeiro: trata-se do Memorial da Medicina Brasileira, pertencente à Faculdade de Medicina 

da UFBA, que tem um total de 8.001.201 bens culturais no seu acervo. 

Apesar dos dados do Ibram de 2011 não detalhar a realidade de Salvador, pode-se 

deduzir empiricamente que os museus da capital da Bahia ainda não são destaque no cenário 

nacional, por diversos fatores. Uma recente pesquisa de Talita Gomes92, publicada em 2016, ao 

analisar o público e não público93 dos museus Eugênio Teixeira Leal e Museu de Arte da Bahia, 

fornece elementos importantes para o Diagnóstico Cultural de Salvador.  

Para sua dissertação, Gomes realizou pesquisa em 29 museus de Salvador, escolhidos 

de forma aleatória. São eles: Casa Ruy Barbosa, Instituto Feminino, Museu Abelardo 

Rodrigues, M. Afro-brasileiro da Bahia, M. Arqueológico da Embasa, M. Carlos Costa Pinto, 

M. da Cidade, M. da Gastronomia, M. da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, M. da Música, 

M. da Sexualidade, M. de Arqueologia e Etnologia, M. de Arte da Bahia, M. de Arte Moderna, 

M. de Arte Sacra, M. de Ciência e Tecnologia,  M. do Cacau, M. do Mosteiro de São Bento, M. 

Geológico da Bahia, M. Nacional da Cultura Afro-brasileira, M. Nacional de Enfermagem, M. 

Náutico da Bahia, M. Santa Casa da Bahia, M. Tempostal, M. Udo Knoff, Memorial de 

Medicina, Memorial dos Governadores, Memorial Irmã Dulce e Palacete das Artes.  

Destes, apenas 43% responderam ao questionário aplicado pela autora. Dentre os que 

responderam, 8% não faz pesquisa de público e 100 % não realiza pesquisa de não-público.  A 

forma de coleta de informações também foi foco do estudo, que demonstrou que 25% das 

                                                           
91MINISTÉRIO DA CULTURA. Museu em Números. Disponível em: 

<http://www.museus.gov.br/wpcontent/uploads/2011/11/Museus_em_Numeros_Volume_1.pdf>. Acesso em: 10 

set. 2017. 
92 GOMES, Talita Veiga. Estudo de público e não público nos museus soteropolitanos. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/20016>. 

Acesso em: 10 ago. 2017.  
93 O conceito de “não-público” é aplicado pelo Ibram e demais órgãos da área de museus para entender quem são 

as pessoas que não vão aos museus, com o objetivo de subsidiar políticas públicas para o setor. Disponível em: 

http://www.museus.gov.br/tag/nao-publico/. Acesso em: 11 ago. 2017. 
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instituições coletam dados por meio de registro de livros e outros 25% por meio de 

questionários. Os outros meios são a partir dos ingressos, livro de depoimentos e folhetos. Em 

paralelo, foi realizada uma pesquisa com 35 escolas públicas de Salvador, também de forma 

aleatória. Destas, apenas uma já tinha recebido uma exposição itinerante94, vinda de Minas 

Gerais, sendo que 100% das escolas confirmaram ter interesse em receber uma exposição. 

Apenas 65% das escolas já levaram alunos a museus95. Do restante 68% não sabe explicar o 

motivo de nunca ter realizado uma visita a museus, o que é visto por Gomes como um indício 

de falta de motivação dos professores, coordenadores e diretores para a criação de projetos em 

parceria com os espaços museais. Assim, 23%alegam não levar os alunos aos museus por falta 

de transporte, 6% por falta de verba e 3% por falta de planejamento. A maioria das escolas 

pesquisadas, 89%, não tem verba para projetos culturais e as poucas, 11%, que possuem verba 

priorizam outras atividades, como idas a teatros, cinemas ou passeios ao ar livre. 

Apesar da UFBA ter um dos primeiros cursos superiores de museologia do Brasil, 

avaliado com 5 estrelas pelo Guia do Estudante 201596 e formando a cada ano um número 

expressivo de profissionais, o setor ainda carece de mão de obra especializada dentro das 

instituições. A função de educador museal não é reconhecida nas leis e nem explicitada nos 

documentos norteadores, junto com a preservação, a conservação, a comunicação e a pesquisa 

do museu. Nesse sentido, a Rede de Educadores de Museus da Bahia (REM Bahia), presente 

em Salvador e no interior do estado, tem trabalhado junto com as demais redes nacionais com 

o intuito de reconhecer legalmente a educação museal por meio de uma Política Nacional de 

Educação Museal.  A REM Bahia realiza uma série de encontros de trabalhos e visitas técnicas 

na capital baiana com vistas a construir políticas públicas. 

Além da falta de museólogos nos museus, o mercado museológico sofre também com a 

alta rotatividade pelo fato de muitos dos cargos terem sido criados a partir do sistema de regime 

especial (REDA), cargos comissionados ou por serem ocupados por estagiários. A gestão dos 

museus precisa ainda corrigir os eventuais déficits da formação profissional dos mediadores, 

tendo em vista que muitos deles se capacitam com a experiência cotidiana da instituição. Ou 

seja, não existe uma política de formação de mediadores e nem reciclagem dos antigos 

profissionais, problema que poderia ser minimizado, a baixo custo, com acordos de cooperação 

de formação entre instituições. 

A questão da acessibilidade é um outro desafio para os museus de Salvador. O primeiro 

ponto neste aspecto é o cinturão museológico no centro da cidade, que apesar do nome, não 

está localizado geograficamente no centro do território de Salvador. Além disso, muitos museus 

estão situados em prédios históricos e/ou tombados, o que dificulta a sua sinalização e outras 

modificações. Mais de 50% dos museus da Bahia não possuem setor ou divisão educativa, quase 

80% não trabalham com ferramentas bilíngues, apenas 3% podem atender públicos 

diferenciados, como o infantil.  Salvador raramente está incluída no circuito de exposições 

internacionais e nacionais itinerantes. Diante dessa lacuna, algumas delas são captadas pelos 

shoppings centers97. Também não existe alinhamento com relação aos dias e horários de 

funcionamento, pois os museus abrem em dias e horários distintos. Assim, é preciso haver um 

entendimento articulado dos museus como equipamentos que devem estar disponíveis a todos, 

                                                           
94O Museu Eugênio Teixeira Leal é citado como uma instituição que pratica exposições itinerantes. 
95Principalmente no Museu de Arte da Bahia, Museu Geológico e museus do Pelourinho. 
96CURSO de museologia da UFBA tem avaliação máxima no guia do estudante. Disponível em: 

<https://www.ufba.br/noticias/curso-de-museologia-da-ufba-temavalia%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A1xima-

no-guia-do-estudante-2015>. Acesso em: ago. 2017. 
97EXPOSIÇÃO 'Beatlemania Experience' chega a shopping de Salvador. G1,Salvador,08 jun. 2017.Disponível 

em:<http://g1.globo.com/bahia/noticia/exposicao-beatlemania-experience-chega-a-salvador-em-julho.ghtml>. 

Acesso em:10 ago. 2017. 
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inclusive para os cidadãos que trabalham durante a semana ou para os turistas interessados em 

vivenciar a cidade nos fins de semana.  

Existem, ainda, espaços que tecnicamente não funcionam, como o Museu do Cacau98, 

no Comércio, equipamento que deveria ter sido revitalizado durante a Copa do Mundo, após 

ter sido atingido por incêndio em 2012. No entanto, a reforma de recuperação não aconteceu. 

O local tem grande potencial para ações educativas e também para se pensar a economia baiana 

por meio da história do cacau. Em geral, os museus enfrentam problemas relacionados a falta 

de investimento em ações estruturantes99, necessidade de criação de reservas técnicas, 

restauração e manutenção, além de pesquisa e modernização de equipamentos. 

Como exemplo de resistência e criatividade, merece destaque a iniciativa do Acervo da 

Laje, projeto cultural desenvolvido em Plataforma, Subúrbio Ferroviário. 

Ademais, o planejamento da curadoria na esfera estadual também não é de todo eficaz, 

em função da falta de um orçamento específico para dinamização dos museus individualmente. 

Assim, os gestores são obrigados a administrar pautas sem o planejamento necessário ou 

precisam estender exposições temporárias por falta de orçamento. O edital setorial de museus, 

por exemplo, do Fundo de Cultura da Bahia, ajuda a encobrir essa lacuna, por financiar 

propostas de exposições temporárias. 

Ao mesmo tempo em que não existe orçamento para a modernização e dinamização dos 

espaços, em muitas instituições não há profissionais especializados para realizar captação e 

mobilização de recursos. Diante da falta de investimentos, os museus precisam manter 

exposições temporárias em cartaz por um período prolongado. O Museu Tempostal, no 

Pelourinho, por exemplo, tem um acervo de mais de 50 mil peças, mas a exposição temporária 

“Bairro do Comércio”, inaugurada em 2013, até hoje está sendo apresentada ao público. 

Um outro dado preocupante é que 85% dos museus baianos não possuem algumas das 

ferramentas mais importantes para a administração do museu, que são o plano museológico, o 

regimento interno e a associação de amigos dos museus. 

Com relação ao público, a pesquisa de Gomes identificou que falta se pensar no conforto 

do visitante, pois é corriqueiro visitar exposições sem locais para relaxar ou para apreciar mais 

demoradamente uma obra. Uma queixa recorrente do público dos museus de Salvador é a falta 

de preparo da equipe na recepção dos visitantes, o acolhimento e a abordagem, considerados 

insatisfatórios. Também não é incomum ver museus quase ou integralmente vazios de 

visitantes. 

Outra questão que se apresenta desafiadora é a atual estratégia de comunicação dos 

museus, que se mostra pouco eficiente, voltada apenas ao visitante tradicional. O não-público 

deixa de ser contemplado pelas estratégias de divulgação, o que acarreta em poucas 

oportunidades de convencimento para que novos públicos conheçam a instituição. Além disso, 

tecnologias diversificadas, redes sociais, informações básicas em tempo real sobre o acervo e 

exposições ou até mesmo os contatos do museu são raramente disponibilizados na internet. 

O diálogo entre as diferentes instituições culturais museológicas, governamentais ou 

não, é considerado insuficiente no sentido de alinhar métodos, estratégias e ações para 

potencializar o setor. A ação conjunta entre as diferentes esferas de gestão raramente acontece, 

                                                           
98 PACHECO, Clarissa. Parado no tempo, museu dedicado à história do cacau tem prédio imponente, mas não 

funciona. Correio da Bahia, Salvador, 10 ago. 2014. Disponível 

em:<http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/parado-no-tempo-museu-dedicado-a-historia-do-cacau-tem-

predio-imponente-mas-nao-funciona/>. Acesso em: 11 ago. 2017. 
99 LISBOA, Luis Fernando. Museus baianos fazem o que podem para armazenar acervos. A Tarde.  Salvador, 20 

maio 2015. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1682231-museus-baianos-fazem-o-que-

podem-para-armazenar-acervos-premium>. Acesso em: ago. 2017. 
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especialmente durante os eventos do Ibram, como a Primavera dos Museus100, ou a Campanha 

“Museu Eu Curto”, resultado da parceria da Funceb com o Ipac. 

Se o hábito de frequentar museus tem que ser cultivado ao longo da vida, tanto no meio 

escolar quanto familiar existe um longo caminho a ser percorrido para que os museus de 

Salvador consigam alcançar essa premissa. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste grupo. 

 

MEMÓRIA COLETIVA - PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, 

SÍTIOS HISTÓRICOS E ARQUEOLÓGICOS, ARQUIVOS, MUSEUS 

 

POTENCIALIDADES 

Instituições de preservação do patrimônio nas três esferas governamentais: Iphan, 

Ipac e FGM 

Legislação específica para a proteção do patrimônio nas três instâncias 

governamentais 

Salvador tem um patrimônio reconhecido pela Unesco, além de bens tutelados nas 

esferas nacional, estadual e municipal 

Leque significativo de monumentos, espaços, manifestações, construções, objetos 

culturais, saberes e fazeres 

Criação do Conselho Consultivo de Patrimônio e de duas novas diretorias na 

Prefeitura de Salvador 

Relevância nacional da produção acadêmica baiana sobre o patrimônio cultural  

Salvador é pioneira na patrimonialização dos terreiros de Candomblé 

Reconhecimento da técnica de fabricação do pano da costa, de origem africana, e 

conhecimento preservado pela tradição cultural afro-brasileira 

A capoeira é mais um dos patrimônios da cidade de Salvador  

Possibilidade de haver acervos arqueológicos no solo da cidade 

Existência de espaços com acervos arqueológicos, como o Museu de Arqueologia e 

Etnologia, a Caixa Cultural e o Museu Arqueológico da Embasa 

Presença de arquivos de instituições públicas e privadas que guardam preciosidades 

históricas, fontes importantes de pesquisa 

Presença de Arquivos Públicos antigos: o Arquivo Público da Bahia e o Arquivo 

Histórico Municipal de Salvador 

Abertura do arquivo da Polícia Militar da Bahia com documentos da Ditadura Militar 

Criação do primeiro acervo de artes da Bahia, pelo Centro de Memória do Governo do 

Estado 

O Instituto de Ciência da Informação da UFBA é o principal espaço público de 

produção técnica e acadêmica em arquivos 

Empresas privadas têm recuperado e digitalizado acervos 

A Bahia é o terceiro estado do Brasil em quantitativo de museus: 152 

Salvador tem a segunda instituição com maior quantitativo de acervos do Brasil 

Curso de Museologia da UFBA é um dos primeiros do Brasil 

Trabalho da Rede de Educadores de Museus da Bahia 

                                                           
100A Primavera dos Museus acontece anualmente no início da estação homônima, quando museus brasileiros, 

convidados pelo Ibram, desenvolvem uma programação especial. As instituições devem cadastrar atividades 

alinhadas ao tema proposto pelo Ibram. 
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FRAGILIDADES 

Legislação de proteção do patrimônio é recente e sem fiscalização suficiente 

Processo contínuo de degradação do patrimônio de Salvador 

Fragilidade dos programas de educação patrimonial  

Dificuldade no entendimento sobre patrimônio material e imaterial, tombamento e 

registro especial 

Patrimônio entendido como um problema por falta de incentivos econômicos e fiscais 

Número elevado de imóveis em ruínas 

Escassez de orçamento e mecanismos de investimento em patrimônio 

Quadro reduzido de recursos humanos dos órgãos que trabalham com patrimônio 

cultural 

Reduzidos esforços para a preservação dos terreiros de Candomblé como patrimônio 

Patrimonializações realizadas fora dos órgãos de preservação 

Conceito de patrimônio elitista, com ênfase ao período colonial da história 

Ausência de patrimonialização de bens industriais e de bens reconhecidos pela 

comunidade 

Turismo predatório e construções ameaçam e destroem os sítios históricos e 

arqueológicos 

Baixa presença de arqueólogos na cidade e nos quadros do funcionalismo público 

Ausência de curso de graduação na área da arqueologia 

Contratação insuficiente de arqueólogos nas obras de urbanismo e meio ambiente de 

Salvador 

Alto custo dos projetos em arqueologia 

Poucos espaços de interação entre a população e a arqueologia 

Necessidade de altos investimentos em desumidificação, tratamento e higienização 

dos acervos e manutenção do maquinário 

Falta de inventários nos arquivos, o que gera armazenamento inadequado 

Baixa capacidade de restauro, transcrição e digitalização dos importantes acervos 

existentes 

Falta de capacitação para trabalhar com arquivos 

Inexistência de museus do Ibram em Salvador 

Poucos profissionais de museologia nas instituições 

A função de educador museal não é reconhecida nasleis e nem explicitada nos 

documentos norteadores 

Diálogo insuficiente entre as diferentes instituições culturais museológicas, no sentido 

de alinhar métodos, estratégias e ações para potencializar o setor 

Baixa frequência de ações conjuntas entre as diferentes esferas governamentais 

Inexistência de alinhamento dos museus com relação aos dias e horários de 

funcionamento 

Concentração dos museus nos Territórios Centro/Brotas e Barra/Pituba 

Investimento insuficiente referente às questões estruturantes dos museus 

Alta rotatividade de profissionais nos museus, a maioria contratada via REDA ou 

estagiários 

Poucas exposições dos acervos permanentes dos museus 

Deficiência na formação dos funcionários, principalmente mediadores 

Poucas exposições traduzidas em línguas estrangeiras 
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FRAGILIDADES 

Salvador raramente está incluída no circuito de exposições internacionais que visitam 

o Brasil 

Os museus do estado não têm orçamento específico para a dinamização dos espaços 

Contagem do público não é precisa 

Poucos profissionais capacitados para a captação e mobilização de recursos 

Poucas ações pensadas para o público infantil 

A maioria dos museus soteropolitanos não tem estacionamento para carros e ônibus 

 
 

5.13 MÚSICA 
 

A relevância de Salvador e da Bahia para a música é inegável, sendo inclusive 

reconhecida com o título de Cidade da Música, pela Unesco101. Foi da Bahia que surgiram 

grandes nomes da música brasileira, como Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João 

Gilberto, Raul Seixas, Daniela Mercury, Margareth Menezes e movimentos culturais de 

extrema importância, como a Tropicália, o Samba-Reggae e o Axé Music. Na capital baiana, a 

música está presente em todos os bairros, com estilos e ritmos particulares. Segundo o relatório 

Cultura em Números102, do MinC, ouvir música corresponde a 46% da preferência dos 

soteropolitanos no que se refere a práticas culturais. Segundo o Mapa Musical da Bahia, 

realizado pela Funceb, 65.32% dos músicos do estado residem em Salvador103. 

Diversos são os ritmos produzidos nos bairros de Salvador: samba junino, hip-hop, 

sambas de roda, pagode, arrocha, música eletrônica e rock. Além disso, a música instrumental 

também tem ganhado capilaridade entre a população soteropolitana, principalmente em função 

do trabalho da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e dos Núcleos Estaduais de Orquestras 

Infantis e Juvenis da Bahia (Neojiba), ambos residentes no Teatro Castro Alves (TCA) e 

financiados pelo governo do estado. Outros grupos também se destacam nesse cenário, como a 

Orquestra Rumpilezz e a Sanbone Pagode Orquestra, que valorizam a musicalidade percussiva 

baiana. 

Não se pode perder de vista a importância da música na formação das identidades. 

Segundo a estudiosa Agnes Mariano, “no Brasil, um país fortemente oral, de letramento recente, 

a música popular é muito mais influente do que os livros, o jornalismo, a cultura livresca. Por 

isso as canções desempenham um papel tão importante na divulgação de ideias”104. Nesse 

contexto, a música em Salvador teve e tem um papel fundamental para a ressignificação das 

identidades negras, configurando-se como um espaço de produção de sentidos e afirmação das 

suas culturas, ao estabelecer diálogos com o continente africano e com países da diáspora.  É 

através do ritmo de samba-reggae, por exemplo, que muitos blocos-afro recontam suas histórias 

                                                           
101SALVADOR conquista título de Cidade da Música da Unesco. Correio da Bahia. Salvador, 11 dez. 2015. 

Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/salvador-conquista-titulo-de-cidade-da-musica-

da-unesco/>. Acesso em: 12 ago. 2017. 
102 MINISTÉRIO DA CULTURA. Cultura em números: anuário de estatísticas culturais. 2 ed. Brasília: Minc, 

2010. Disponível em: <http://culturadigital.br/ecocultminc/files/2010/06/Cultura-em-N%C3%BAmeros-web.pdf 

p.153>. Acesso em: ago. 2017. 
103FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA. Mapa musical da Bahia. Disponível em: 

<http://indicadores.mapamusicaldabahia.com.br/mapamusical/relatorio2012.aspx>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
104 MARIANO, Agnes. A baianidade é uma invenção coletiva. Correio da Bahia. Entrevista concedida a Gabriel 

Soares. Disponível em: <http://blogs.correio24horas.com.br/emcantos/2712-2/>. Acesso em: ago. 2017. 
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e se afirmam diante do racismo e da desigualdade social, como aponta a professora Goli 

Guerreiro105. 

A pluralidade sonora e a mistura de ritmos são regras no contexto da música 

soteropolitana. Bandas reúnem referências do afrobeat, da guitarra baiana e do sound system, 

do hip-hop, do samba, do rock, do reggae e produzem sonoridades únicas e diversificadas. Além 

dessa tendência, a renovação da música baiana também passa por estilos populares, como o 

pagode e o arrocha. Recursos tecnológicos ajudam a aproximar o público dos músicos e das 

bandas. Redes sociais e sites de streaming têm sido utilizados, sobretudo por artistas 

independentes, como forma de dar visibilidade e divulgar suas produções.  

O mercado musical é uma das principais fontes culturais que movimenta a economia de 

Salvador por sua capacidade de gerar trabalho e renda. Shows e apresentações musicais 

mobilizam o comércio local, a logística, a arrecadação e o turismo. A título de exemplo, um 

único show na Concha Acústica do TCA, segundo a sua diretora artística, Rose Lima106, 

mobiliza 240 pessoas diretamente, além do quadro fixo do teatro, e envolve uma cadeia indireta 

que engloba gráficas, hotéis, restaurantes, sem mencionar o comércio informal.  

Apesar de todo o potencial musical de Salvador, os investimentos públicos direcionados 

à linguagem são pequenos e geralmente voltados às grandes produções, sem abarcar artistas 

com menor visibilidade. Não há políticas públicas consistentes para alavancar o 

desenvolvimento cultural a partir da música. Os editais voltados à produção, criação e 

desenvolvimento das linguagens musicais são considerados escassos. Nesse sentido, é preciso 

pensar em formas de impulsionar as produções de pequeno e médio porte, que acontecem em 

maior número e em diversas regiões da cidade. Alguns estilos musicais, sobretudo os mais 

alternativos, e a produção de músicos iniciantes, têm encontrado problemas em relação a 

formação de público, que prioriza pagar ingresso em grandes eventos ou assistir a shows 

gratuitos.  

Além disso, patrocinadores têm deixado de investir em produções baianas por uma série 

de razões, sendo a mais forte delas o uso reduzido das leis de incentivos fiscais, com baixa 

execução em Salvador, se comparadas a outras capitais, como São Paulo. Ademais, as empresas 

possuem, em geral, baixo conhecimento acerca dos processos de utilização desses incentivos 

para patrocinar a música soteropolitana. 

O alto valor das pautas dos espaços culturais também dificulta a execução de eventos 

ou produções com nenhum ou com pouco patrocínio. O Pelourinho é um exemplo de região 

com um número significativo de espaços para shows, mas as estruturas deficitárias encarecem 

o custo de produção e inviabilizam projetos, além das questões de infraestrutura da cidade, 

como transporte e segurança, que têm influenciado no esvaziamento dos espaços culturais e na 

redução do público.  

A escassez de espaços para a música, principalmente nos bairros da periferia, também 

se converte em entrave para o desenvolvimento da produção artística da cidade, considerada 

um caldeirão cultural. Salvador não tem espaços suficientes para apresentações, ensaios e 

gravações. As estruturas que existem são precárias, principalmente para as apresentações de 

música clássica, gênero que tem ganhado mais atenção do público soteropolitano nos últimos 

anos.   

A situação profissional de alguns músicos também não é adequada, já que eles só 

encontram espaço para tocar em determinados períodos do ano, como o verão, e muitos têm 

que trabalhar em outras profissões para pagar as despesas pessoais. Segundo o Mapa Musical 

                                                           
105GUERREIRO, op. cit, 2017. 
106LIMA, Rose. Criatividade, cultura e economia. Revista Outside. Ademi-BA. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/rose.lima.1422/posts/10155578263193764>. Acesso em: 12 ago. 2017. 
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da Bahia, 58.06% dos artistas do estado não vivem exclusivamente de música107. Uma forma 

de reverter esse quadro seria a incorporação dos músicos dos Territórios na programação dos 

eventos que acontecem na cidade. Essa política poderia estar alinhada com a construção de 

eventos calendarizados. 

Os espaços de formação musical na cidade são reduzidos e entre aqueles considerados 

relevantes estão: a Escola de Música da UFBA, a Casa de Música de Itapuã, o Sindicato dos 

Músicos, a Ordem dos Músicos, a Associação Barroca da Bahia, o Instituto de Educação 

Musical (IEM) e instituições como Pracatum, Rumpilezz, Osba e Neojiba, além dos projetos 

sociais do Quabales e do Ilê Aiyê. O Ilê, por exemplo, é considerado o maior centro de cultura 

afro da América Latina em termos de dimensão, com trabalhos voltados para a educação de 

crianças e jovens, mas a falta de recursos também não permite a expansão do projeto como um 

todo e, por conseguinte, a sua atuação na formação musical de novas gerações.  

Cabe salientar que a música é uma expressão cultural que movimenta a economia e o 

turismo da cidade, podendo ser trabalhada como um importante vetor de transformação social 

e de geração de trabalho e renda, na medida em que oferece oportunidade para a população 

soteropolitana adquirir conhecimento e produzir cultura. A criação de casas de música públicas, 

com infraestrutura de instrumentos, estúdio e profissionais capacitados, em diversos Territórios 

da capital baiana, e a incorporação da linguagem musical no ambiente escolar são exemplos de 

iniciativas que podem ser pautadas pelo poder público.  

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

MÚSICA 

 

POTENCIALIDADES 

Musicalidade presente em todos os Territórios da cidade 

Salvador é conhecida mundialmente pela força musical, pelos músicos com destaque 

nacional e internacional e pela diversidade musical, o que pode ser mais bem 

trabalhado para o turismo 

Formação de jovens da periferia em música clássica e desenvolvimento de 

espetáculos desse estilo musical 

Juventude apreciadora de arte, aberta a aprender e a construir obras artísticas em 

diversas linguagens 

Música como instrumento de grande potencial para o desenvolvimento cultural e 

social 

Ampla cadeia produtiva, com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda  

Salvador foi eleita a cidade da música pela Unesco 

Movimentos musicais de destaque nacional e internacional passam pela cidade 

Potencial da música para dialogar com outras linguagens 

Música é a linguagem cultural mais consumida pelos moradores da cidade 

 

 

                                                           
107FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA. Mapa musical da Bahia.Disponível em: 

<http://indicadores.mapamusicaldabahia.com.br/mapamusical/relatorio2012.aspx>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
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FRAGILIDADES 

Frágeis políticas públicas para alavancar o desenvolvimento cultural através da 

música  

Processo de perda de patrocínio advindo da iniciativa privada - Leis de incentivos 

fiscais pouco favoráveis se comparadas a outras capitais - Baixo conhecimento por 

parte das empresas em relação às leis incentivo 

Foco dos investimentos apenas em eventos comerciais 

Poucos editais direcionados para a produção, criação e desenvolvimento da 

linguagem musical 

Poucos espaços adequados para ensaios e gravações musicais 

Ausência de agenda cultural, no âmbito municipal, abrangente e estruturada 

Alto valor das pautas nos espaços culturais 

Poucos espaços culturais nas periferias 

Dificuldade para formação de público por parte dos artistas iniciantes 

Pouca participação dos artistas locais nos eventos da prefeitura 

 

 

5.14 ÁREAS TRANSVERSAIS 

 

5.14.1 Economia criativa 

 

A economia criativa se refere à produção, distribuição, consumo ou fruição de produtos, 

sejam eles bens ou serviços, provenientes de setores criativos. De acordo com a definição do 

MinC: “[...] as atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerado de 

um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando 

em produção e riqueza cultural, econômica e social”108.  

A economia criativa trabalha com os aspectos da cadeia/rede produtiva de bens das 

diversas linguagens. Segundo os dados da pesquisa “Salvador Mais Criativa”109, publicada em 

2015, a capital baiana possui em torno de 43 mil ocupados nos setores culturais criativos, o que 

representa 26% em todo o estado da Bahia. Nesse cenário, os setores em destaque pelo seu 

potencial de desenvolvimento são: música, audiovisual gastronomia, festas, celebrações e 

linguagens culturais.  

A cidade possui uma rede da economia cultural e criativa não dirigida - formada por 

instituições, empresas ou profissionais -, considerada bastante fragmentada. Comunidades ou 

grupos costumam ser fechados entre si, além da existência de comunidades sem interação com 

a rede principal, o que diminui as chances de circulação de conteúdos, informações e materiais, 

de acordo com os dados da mesma pesquisa.  

O estudo mostrou também que a maior parte dos atores trabalha diretamente com os 

setores criativos, além de projetos, grupos, espaços e empreendimentos da iniciativa privada; e 

grupos, ações ou instituições dos poderes públicos municipal, estadual e federal. A menor parte 

da rede é formada por instituições de ensino públicas e particulares, entre universidades e 

escolas de ensino médio e fundamental, além de profissionais e empreendimentos comerciais, 

iniciativas sociais, empresariais, sindicais e comunitárias sem fins lucrativos e grupos, ações ou 

instituições dos poderes públicos. 

                                                           
108 BRASIL. Ministério da Cultura. Plano da Secretaria da Economia Criativa. Brasília: MinC, 2012. 
109 CANEDO, Daniela; KHOURI, Ricardo. Salvador Mais Criativa: atores e Redes Culturais e Criativas de 

Salvador. In: Prefeitura Municipal de Salvador. Fundação Mário Leal Ferreira (Coord.). Plano Salvador 500 anos 

abrangendo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano -PDDU e a Lei de Ordenamento do Uso e 

Ocupação do Solo – LOUOS. Salvador, 2015. 
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Nesse cenário, a SecultBA tem desempenhado o papel de conector central dessa rede, 

em função da quantidade, diversidade e frequência de parcerias realizadas com as instituições, 

empresas e profissionais criativos. Os outros conectores centrais foram a UFBA, a Fapesb, a 

FGM e o MinC, além das instituições do Sistema S, o Sebrae e os teatros Sesc e Sesi. O Teatro 

Vila Velha foi a única iniciativa da sociedade civil entre os conectores centrais. O Centro 

Cultural Plataforma também se destacou por ser a única instituição cultural entre as influentes 

que não estava localizada na região central da cidade. 

Segundo o estudo, instituições públicas federal, estadual e municipal, por mais que 

estejam em menor número, são os atores mais importantes no que se refere ao fomento, 

organização e promoção das artes, da cultura e da criatividade. O setor da economia criativa 

recebe influência de outras instituições federais, como o Arquivo Nacional, a Biblioteca 

Nacional e a Cinemateca Nacional. Entre outros exemplos, está o ICBA (Goethe Institut). 

Um movimento positivo que tem crescido em Salvador é a economia do 

compartilhamento, que corresponde à formação de núcleos criativos caracterizados pelo 

trabalho colaborativo. Outra tendência é a realização de feiras livres e feiras de rua, o que 

permite maior acesso aos negócios criativos a baixo custo e promove dinamização dos espaços. 

Três regiões da capital baiana são potencialmente interessantes para o desenvolvimento da 

economia criativa - Curuzu, Candeal e Ribeira -, de acordo com um estudo publicado pelo 

Sebrae110.  

No primeiro caso, no Curuzu se destacam as oportunidades de criação de atrativos para 

o turismo étnico, com foco no resgate e na manutenção das tradições afrodescendentes e no 

cotidiano de seus moradores. O bairro possui mais de 20 terreiros de Candomblé e é sede de 

várias instituições que trabalham com projetos sociais e educacionais. A riqueza e a diversidade 

de atrações e instituições ligadas à musicalidade e à religiosidade fazem do Curuzu um local de 

atratividade turística e cultural, com grande potencial para captar fluxo significativo de 

visitantes. 

No que se refere ao Território criativo do Candeal, uma pesquisa também publicada pelo 

Sebrae111 aponta que ações pontuais demonstraram o início de uma parceria entre o poder 

público, instituições privadas e associações. O bairro possui espaços para shows, eventos 

artísticos e esportivos, a exemplo do Candeal Guetho Square e da Associação Pracatum. Por 

outro lado, falta um centro de atendimento ao turista, hospedagem, bares e restaurantes formais. 

O local também não tem roteiro estruturado, folheteria específica ou receptivo turístico. Já na 

Ribeira, estudo112 similar demonstrou que o bairro é um local importante para o 

desenvolvimento da cultura da cidade, com destaque para a rica culinária da região, para as 

festas populares e para os prédios históricos, apesar do potencial turístico pouco explorado.  

De modo geral, pode-se afirmar que a relação da população de Salvador com as 

atividades criativas é positiva, existindo uma oferta grande e diversificada de produtos. Embora 

a lógica do produto diferenciado, que possui valor agregado, seja bastante respeitada, há maior 

aderência de público nas atividades que envolvem artistas renomados, principalmente na 

música. Nesse sentido, entende-se que a economia criativa é uma das grandes forças para o 

desenvolvimento da cidade. Todavia, em função da ausência de indicadores, não é possível 

mensurar com propriedade a sua relevância econômica.  

Salvador é reconhecida nacional e internacionalmente pelas riquezas e diversidade 

culturais, seja na música, na gastronomia ou nas festas populares. Por isso, a primeira 

potencialidade da capital baiana no âmbito da economia criativa é o próprio repertório cultural 

e criativo da cidade. Merecem destaque ainda as universidades, que agregaram vários cursos 

                                                           
110 SEBRAE. Territórios Criativos. Análise da Competitividade Turística Território Curuzu. Salvador, 2012. 
111 Idem. Territórios Criativos. Análise da Competitividade Turística Território Candeal. Salvador, 2012. 
112 Idem. Territórios Criativos. Análise da Competitividade Turística Território Ribeira. Salvador, 2012. 
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relacionados ao setor, conforme aponta o estudo “Bahia Criativa”113. Salvador possui ainda um 

programa de pós-graduação na UFBA, o Pós-Cultura, que tem como uma das áreas de 

concentração a linha de pesquisa Cultura e Desenvolvimento. Também sediado na UFBA está 

o Observatório de Economia Criativa da Bahia (Obec-BA). Além disso, a cidade recebe 

anualmente o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), que possui o tema 

cultura e desenvolvimento como um dos seus eixos temáticos. 

No contexto de Salvador, onde a criatividade é sobrepujante, uma das grandes 

preocupações incide na formação empreendedora dos artistas. Nesse sentido, tem se observado 

a falta de capacitação empreendedora, o que acarreta em baixa capacidade de organização, 

procedimentos contábeis desorganizados, ausência de planejamento, de plano de negócios etc. 

Ademais, algumas linguagens artísticas dificilmente têm apelo de mercado, sobretudo aquelas 

que trabalham numa perspectiva experimental.  

Apesar dos cursos e atividades acadêmicas relacionados ao campo da economia criativa, 

o setor ainda carece de pesquisas e indicadores para mostrar a sua importância para o município. 

Outro entrave para impulsionar a economia criativa como um vetor de desenvolvimento é a 

falta de espaços para atender a demanda, sobretudo, em bairros periféricos, inclusive para o 

setor da música, linguagem de maior proeminência local. Por fim, observa-se ainda o baixo 

nível de prioridade dado ao segmento na formulação de políticas públicas para o setor.  

Algumas ações devem, portanto, ser consideradas com vistas a efetivar o 

desenvolvimento do setor em Salvador. Configura-se como primordial, por exemplo, a 

produção de estudos e indicadores, até mesmo para a definição de políticas públicas. É inegável 

o potencial criativo de Salvador, mas os seus profissionais, em grande parte, carecem de 

qualificação para a gestão de projetos e negócios. Assim, a oferta de cursos e capacitações para 

atender a demanda também é considerada indispensável.  

Outro ponto a ser observado é a necessidade de promoção dos bens criativos da cidade, 

de modo a incentivar o seu reconhecimento, valorização e promover o intercâmbio. Há de se 

considerar também a promoção de feiras, salões, exposições e rodadas de negócios, como 

espaços para trocas de experiência e comercialização de serviços e produtos. Com o intuito de 

estreitar mais a relação com o público consumidor em Salvador, uma das sugestões para o 

crescimento da economia criativa na cidade é o investimento em divulgação, até por conta da 

competividade do setor do entretenimento.  

Cabe destacar que o programa “Salvador 360”, lançado pela Prefeitura Municipal, tem 

como um dos seus eixos “Cidade Criativa”, visando desenvolver projetos e criar incentivos que 

permitam o fortalecimento e potencialização dos diversos setores criativos de Salvador. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

ECONOMIA CRIATIVA 

 

POTENCIALIDADES 

Riqueza e diversidade cultural de Salvador 

Grande oferta de cursos relacionados ao setor 

Qualidade dos artistas e dos profissionais criativos da cidade 

Presença do Observatório de Economia Criativa 

Ampla cadeia produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda 

                                                           
113GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. Bahia criativa: Diretrizes e Iniciativas para o Desenvolvimento da 

Economia Criativa na Bahia. Salvador, 2014. 
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FRAGILIDADES 

Baixa capacitação empreendedora dos artistas e profissionais criativos 

Produção insuficiente de pesquisas e indicadores voltados ao setor da economia 

criativa 

Falta de espaços para atender a demanda da cidade 

Baixa prioridade na formulação de políticas públicas 

 

 

5.14.2 Espaços e Instituições Culturais 

 

O Plano Nacional da Cultura114 define espaços culturais como “[...] locais de trocas e de 

disseminação da cultura. Eles contribuem para democratizar a cultura e para integrar 

populações, tanto de áreas periféricas como centrais, pois oferecem aos cidadãos acesso a bens 

e serviços culturais”. Nessa perspectiva, o termo acaba por abranger uma gama de exemplares 

dos mais diversos, desde museus, centros de documentação, salas de espetáculo, até praças 

públicas. 

A Secretaria de Cultura da Bahia, por sua vez, entende espaços culturais como “aqueles 

locais que possuam uma gestão própria, com uma equipe de funcionários que execute uma 

política cultural voltada para o espaço, e que funcionem como polos de criação, difusão, fruição, 

formação e produção de conteúdos com finalidade artístico-cultural. [...]”115.  

Independentemente do entendimento adotado, não há como negar o caráter salutar dos 

espaços e instituições culturais para a criação, divulgação e fruição das manifestações culturais 

mais diversas.  Entretanto, a despeito deste ser um setor fundamental e transversal a todas as 

linguagens aqui trabalhadas, ainda são poucos os estudos e mapeamentos que dimensionam 

essa questão em Salvador, geralmente as pesquisas estão desatualizadas ou possuem enfoque 

em segmentos específicos.   

Em 2009, foi desenvolvido o estudo “Avaliação dos Equipamentos e Negócios Culturais 

do Centro Antigo de Salvador (CAS) – Etapa 1”116. O documento auxilia a compreensão da 

concentração a partir do fluxo de consumidores dos bens culturais. O texto avalia 

separadamente o perfil dos equipamentos tradicionais (museus, igrejas, bibliotecas, arquivos, 

centros culturais e fundações) e dos negócios culturais (cinemas, teatros, galerias, antiquários e 

sebos).  

Na ocasião, a pesquisa apresentou o seguinte panorama dos equipamentos culturais da 

região: 26 museus (48,2% do total da cidade), 33 edifícios religiosos, 28 bibliotecas, 13 

arquivos, 12 fundações e centros culturais. Sobre negócios culturais foram catalogados 17 

antiquários, 4 sebos, 10 teatros (43,5% do total de Salvador), 7 cinemas e 9 galerias. 

                                                           
114 MINISTÉRIO DA CULTURA. As metas do Plano Nacional da Cultura. Plano Nacional da Cultura – PNC. 

3 ed., Brasília: MinC, 2013. 
115BAHIA. Governo do Estado da Bahia. Edital n. 03/2016. Disponível em: 

<http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/Dinamizacao_de_Espacos_Culturais_da_Bahia_2016.pdf>. Acesso 

em: 04 nov. 2017.  
116 SANTANA, Mariely Cabral de. (Coord). Avaliação dos equipamentos e negócios culturais do centro antigo 

de Salvador (CAS). Salvador, jul. 2009. Disponível em: 

<http://www.centroantigo.ba.gov.br/arquivos/File/AAvaliacaodosEquipamentoseNegociosCulturaisdoCAS.pdf>. 

Acesso em: 12 ago. 2017.  
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Tal qual os estudos, a quantidade de equipamentos e espaços culturais ainda é 

insuficiente para atender a demanda de uma cidade como Salvador, com uma produção cultural 

rica e diversa.  

A FGM possui 8 equipamentos culturais sob sua administração, concentrados, 

sobretudo, no Território Centro-Brotas. São eles: Espaço Cultural da Barroquinha, Museu da 

Cidade, Casa do Benin, Arquivo Histórico Municipal, Teatro Gregório de Mattos, Galeria da 

Cidade, Biblioteca Pública Municipal Professor Edgard Santos, Biblioteca do Arquivo 

Histórico e Biblioteca Pública Municipal Denise Tavares. Alguns desses equipamentos estão 

atualmente fechados para reformas estruturais. Outro espaço cultural que outrora teve atuação 

relevante na cidade e foi recentemente reativado é o Espaço Coaty. Além de abrigar atividades 

relacionadas às artes visuais, música, teatro, entre outras linguagens, “[seu] resgate tem peculiar 

importância pela experiência de tornar vivo um projeto arquitetônico para a cidade”117, 

conforme aponta a FGM. Ainda há o Espaço Boca de Brasa, antes chamado Projeto Boca de 

Brasa. Com o novo edital são apoiados, pelo período de um ano, três projetos de instituições 

culturais sem fins lucrativos localizadas em diferentes Territórios de Salvador, atuando como 

Espaços Culturais Boca de Brasa. A ideia é que tais locais funcionem “como centros 

irradiadores de cultura e aglutinadores de artistas e grupos da região de abrangência, além de 

articularem-se às políticas municipais e projetos institucionais da FGM”.118 

Em âmbito municipal, cabe destacar que a FGM, dentro da sua estrutura administrativa, 

possui uma gerência específica para administrar seus equipamentos culturais. O mesmo ocorre 

no que se refere à administração pública estadual, a qual possui uma diretoria destinada aos 

espaços culturais. Ademais, a secretaria também mantém um edital voltado especificamente 

para a dinamização dos espaços culturais distribuídos em todo o território da Bahia.  

A SecultBA também possui importantes espaços sob sua administração. São eles: 

Arquivo Público do Estado da Bahia, Biblioteca Anísio Teixeira, Biblioteca de Extensão, 

Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, Biblioteca Pública 

Thales de Azevedo, Biblioteca Virtual Consuelo Pondé, Casa da Música, Centro Cultural 

Plataforma, Centro Cultural Solar Ferrão, Centro de Memória da Bahia, Cine Teatro Solar Boa 

Vista, Espaço Cultural Alagados, Espaço Xisto Bahia,  Largo Pedro Archanjo, Largo Quincas 

Berro D´Água, Largo Tereza Batista, Museu Abelardo Rodrigues, Museu de Arte da Bahia, 

Museu de Arte Moderna da Bahia, Museu Tempostal, Museu Udo Knoff de Azulejaria e 

Cerâmica, Palácio da Aclamação e Teatro Castro Alves.  

Além desses equipamentos culturais administrados pelo poder público, Salvador abriga 

também uma gama de outros espaços resultantes da iniciativa privada, que vão desde museus e 

teatros até bibliotecas comunitárias. Muitos nascem da demanda vinda das próprias 

comunidades, como é o caso do Ponto de Leitura Biblioteca Abdias Nascimento, uma biblioteca 

especializada em literatura afro-brasileira e africana. O Acervo da Laje é outro exemplo - uma 

iniciativa do mestre em psicologia, pedagogo e pesquisador cultural, José Eduardo -, que reúne 

uma extensa biblioteca e várias peças criadas por artistas do Subúrbio Ferroviário de Salvador.   

Conforme vem sendo explicitado ao longo deste Diagnóstico, as áreas periféricas ainda 

são as mais carentes de espaços que estimulem a criação, divulgação e fruição das 

manifestações culturais. Sobre essa questão, o Plano Nacional de Cultura chama a atenção para 

o fato de que “[...] a distribuição desses espaços reflete as desigualdades socioeconômicas”. 

                                                           
117 FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS. Relatório de Gestão FGM: 2013-2016. Salvador: FGM, 2016. 

Disponível em: <http://www.cultura.salvador.ba.gov.br/images/stories/2016/relatorio_gestao-2013-
2016.pdf>. Acesso em 03 nov. 2017. 
118 Ibidem. 
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Nesse sentido, os pesquisadores Sabrina Vieira e Francisco Zorzo apontaram para a importância 

de se implantar espaços culturais nas áreas mais carentes, o que permitirá adensar “a arte e a 

cultura para dentro das comunidades, fazendo com que os seus moradores se vejam produtores 

e consumidores de cultura, encontrando novos meios de res(ex)istência”. Diante dessa ausência, 

o que se percebe em Salvador (e em grandes centros urbanos) é a utilização das praças como 

palcos culturais de grande parte dos bairros periféricos da cidade.  

Além da importância para as dimensões simbólica e cidadã da cultura, os equipamentos 

culturais também impactam diretamente na economia do seu entorno, o que ainda é pouco 

explorado em termos de políticas públicas.  

 

ESPAÇOS E INSTITUIÇÕES CULTURAIS 

 

POTENCIALIDADES  

Iniciativas comunitárias que criam e potencializam espaços culturais independentes 

Existência do Edital Espaços Boca de Brasa 

Existência do Edital de Dinamização de Espaços Culturais 

Existência de estruturas administrativas específicas para o campo, no âmbito das 

administrações públicas, tanto municipal quanto estadual 

 

FRAGILIDADES 

Defasagem dos mapeamentos que dimensionam os espaços e as instituições culturais 

Concentração de espaços e instituições culturais na região central da cidade 

 

 

5.14.3 Eventos Calendarizados 

 

Entende-se como eventos calendarizados, no âmbito da cultura, iniciativas já 

consolidadas no calendário da cidade, com uma “temática cultural específica ou diversificada, 

sob forma de bienais, colóquios, conferências, congressos, convenções, encontros, feiras, 

festivais, fóruns, jornadas, mostras, painéis, salões, seminários, simpósios e similares”119. 

A vocação pós-industrial de Salvador, aliada à sua diversidade e riquezas culturais 

apontam para a cultura como um importante vetor de desenvolvimento. Nesse sentido, deve-se 

explorar ainda mais a compreensão de um calendário de eventos como os descritos acima. 

Necessidade, inclusive, apontada por grande parte dos agentes culturais entrevistados para a 

elaboração deste Diagnóstico.  

Mesmo que não tão diverso e abrangente, Salvador já possui um calendário de eventos 

culturais anuais consolidado. Vale salientar que estes não se referem apenas às festas, mas 

também encontros, seminários, festivais etc. No âmbito do audiovisual, por exemplo, durante 

mais de trinta anos ocorreu a Jornada Internacional de Cinema da Bahia, que reuniu ao longo 

das suas edições produtores e cineastas do Brasil e do mundo para debates, exibições e 

premiações. A interrupção desse evento, de papel central e histórico para a cidade de Salvador, 

significou um retrocesso para representantes do segmento. Ainda nessa área, a capital baiana 

sedia o Panorama Coisa de Cinema, entre outros. Embora recente, o NordesteLab já é tido como 

um dos principais eventos do calendário baiano no que se refere ao audiovisual. Seguindo o 

formato de uma plataforma de encontros entre diferentes agentes do setor, busca promover o 

fortalecimento da produção, distribuição e divulgação dos produtos audiovisuais. 

                                                           
119GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. SIIC: cadastro cultural, pesquisas e estatística. Disponível em: 

<http://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento/inscricoes/encerradas/page:2>. Acesso em: 26 ago. 2017. 
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O teatro é outro setor que possui alguns eventos já consolidados na cidade, a exemplo 

do Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia (Filte) e o Festival Internacional de Artes 

Cênicas da Bahia (Fiac). Este último nasce com o objetivo de colocar a produção teatral 

soteropolitana e baiana no circuito internacional, promovendo um diálogo amplo sobre criação, 

produção e difusão dessa arte.  

A capital ainda é palco do Festival Vivadança e do Festival de Artistas de Rua, atraindo 

profissionais e especialistas das mais diversas áreas culturais, além de turistas e público 

interessados. Tais eventos configuram-se como espaços de troca, resultando no fortalecimento 

da cena cultural soteropolitana. Entretanto, todos eles, ou a grande maioria, não conseguem ser 

autossustentáveis, dependendo, portanto, do apoio público e privado. Essa dependência aponta 

para uma das principais fragilidades desse tipo de atividade, uma vez que não há garantias de 

que novas edições dos eventos irão ocorrer. Por conta desse contexto é que, a cada ano, o 

trabalho de captação de recursos para projetos dessa natureza, geralmente, inicia-se sem 

garantias consolidadas de recursos para uma próxima edição. 

Com o objetivo de contribuir para a melhoria desse cenário, a SecultBA lançou há 

alguns anos o Edital de Eventos Culturais Calendarizados. Segundo informações do site da 

instituição, o edital apoia iniciativas de ações continuadas, ou seja, com pelo menos três edições 

ininterruptas e “pretende conferir estabilidade à realização de eventos consolidados, com vistas 

à formação de calendário cultural que contemple diversos segmentos da cultura e diferentes 

regiões do estado”120. Nesse sentido, a elaboração de políticas e programas que proponham 

formatos que estimulem a sustentabilidade de tais eventos, além de apoios continuados de maior 

abrangência, mostram-se importantes para a cena cultural da cidade. 

No que se refere aos eventos calendarizados, Salvador ainda possui uma forte tradição 

para festas desde o período colonial, o que se deve à formação católico-barroca, que pregava 

como pecado não fazer os festejos. Esses eventos tinham simbolismo religioso, sendo o 

carnaval o exemplo mais expressivo. O calendário do período colonial contava com mais de 

100 festas por ano, como eventos de ocasião ou mudança de santo de uma igreja para outra. 

Assim, é preciso entender os eventos calendarizados como tradição cultural e como 

possibilidade concreta para o desenvolvimento da cidade, tanto no âmbito cultural quanto 

turístico. 

As manifestações populares podem gerar movimentação econômica com a criação de 

uma rede de serviços temporários, mas também de empregos permanentes. Para fortalecer esse 

processo, uma das vias experimentada é a elaboração de um calendário de eventos e festividades 

que englobe o ano inteiro. A transformação de Salvador em uma cidade festiva não é algo novo, 

no entanto, observa-se que mais recentemente o poder público tem concebido que esse tipo de 

prática pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento econômico do município. 

As festas populares são organizadas, em geral, por grupos de bairros, de forma 

autônoma. Algumas delas, inclusive, foram interrompidas porque as comunidades deixaram de 

existir. Outras já estão tão inscritas na cultura popular que é difícil cogitar qualquer tipo de 

interrupção daquela tradição, como a Lavagem do Bonfim e a Festa de Iemanjá. É preciso que 

o poder público acompanhe de perto os festejos populares, de pequeno, médio ou grande porte, 

para que sejam incorporados ou mantidos no calendário anual.  

A população soteropolitana acolhe e participa das festas populares. A maior delas, o 

carnaval, já mencionada em outras discussões deste Diagnóstico, reúne mais de um milhão de 

pessoas nas ruas. Nesse sentido, há uma disposição da população em manter o carnaval como 

uma festa de proporção gigantesca e de maneira harmônica. Para tanto, é essencial o 

protagonismo dos poderes públicos quanto à infraestrutura de segurança, logística, saúde etc. 

                                                           
120 Informações sobre os Editais para Eventos Culturais Calendarizados, disponível em: 

<http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=33>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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Outras festas também se mostram importantes para a cultura da cidade. Além da Lavagem do 

Bonfim e da Festa de Iemanjá, já citadas, há a Festa de Santa Bárbara, a celebração do Dois de 

Julho e as festas do São João, por exemplo. Também estão sendo incorporados no calendário, 

mais recentemente, o Festival da Primavera, o Réveillon e o Aniversário da cidade.  

De modo a viabilizar o êxito do calendário festivo anual, é preciso também pensar na 

profissionalização dos serviços e da logística, de modo a empreender um diálogo mais intenso 

com as comunidades, contemplando diversas instâncias envolvidas na organização das festas. 

O planejamento desse calendário precisa passar pela participação popular a partir de uma série 

de mecanismos que ajudem a garantir um número significativo de pessoas no processo. Desse 

modo, a organização dos festejos, com o protagonismo das próprias comunidades, pode 

alcançar relevância tanto para os moradores, quanto para o próprio entorno onde acontecem, o 

que beneficia a cidade como um todo.  

A inserção de artistas locais nesses eventos é fator importante, bem como o estímulo e 

a priorização dos comerciantes do bairro. É preciso, ainda, pensar na infraestrutura e na 

melhoria da oferta de prestação de serviços, como a rede de hotelaria, por exemplo. Ademais, 

também é necessário pensar no uso e na ocupação dos espaços públicos e dos equipamentos 

culturais da cidade como parte integrante para a continuidade dos eventos, a exemplo do Centro 

de Convenções, das praças, dos teatros e dos centros culturais. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

EVENTOS CALENDARIZADOS 

 

POTENCIALIDADES 

Potencial de desenvolvimento econômico a partir do entendimento de que Salvador 

pode se transformar em uma cidade de festas para além do carnaval 

Por seu contexto histórico e cultural, Salvador possui tradição e vocação para festas, 

inclusive com participação e acolhimento da população 

Ocupação dos espaços públicos e equipamentos culturais da cidade 

Diversidade de eventos que possibilitam a troca e a disseminação das artes em geral 

Possibilidade de inserção de artistas locais nos eventos calendarizados 

Ampla cadeia produtiva com grande potencial de desenvolvimento econômico e 

geração de trabalho e renda 

 

FRAGILIDADES 

Costume de priorizar apenas eventos de grande porte, como o Carnaval, a Lavagem 

do Bonfim e a Festa de Iemanjá, em detrimento de outros festejos locais 

Falta de diálogo com a população e os artistas locais para a organização dos eventos e 

elaboração de um calendário festivo anual 

Baixa qualidade dos serviços oferecidos e negligência na formação de uma rede de 

trabalhadores formais ou informais que consigam êxito econômico   

Carência de apoios continuados 
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5.14.4 Formação Artístico-cultural 

 

Iniciativas relacionadas à formação, qualificação e capacitação de profissionais que 

atuam nas atividades de produção, circulação e distribuição de bens artístico-culturais, bem 

como formação profissionalizante e tecnológica, são enquadradas dentro do conceito de 

formação artístico-cultural. Consagrada pela expressividade de sua produção cultural, Salvador 

possui uma das cenas mais fortes do país quando o assunto é formação, com oferta de diversos 

cursos e capacitações, seja na perspectiva do fazer artístico, seja na formação para a produção, 

gestão e políticas culturais.  

A UFBA foi pioneira na criação de diversas graduações de formação em artes, como 

dança, teatro, música e artes plásticas, na década de 1950, em Salvador. Seu protagonismo para 

a formação no campo da cultura pode ser notado novamente quando da criação do bacharelado 

em Comunicação com habilitação em Produção, em Comunicação e Cultura, na Faculdade de 

Comunicação (Facom), iniciado em 1996, e que tem como objetivo a formação de produtores 

culturais. Em 2008, com a criação do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor 

Milton Santos (IHAC), a UFBA passou a oferecer uma nova modalidade de cursos, por meio 

dos Bacharelados Interdisciplinares, sendo dois deles, respectivamente, em Artes e em 

Humanidades, com áreas de concentração em Cinema e Audiovisual, Arte e Tecnologia, 

Política e Gestão da Cultura. 

Ainda no âmbito acadêmico, merecem destaque alguns outros cursos de graduação e 

pós-graduação sediados em Salvador121. São eles: 1) Doutorado em Cultura e Sociedade nas 

linhas de Cultura e Desenvolvimento, Cultura e Identidade e Cultura e Artes – UFBA; 2) 

Mestrado em Cultura e Sociedade nas linhas de Cultura e Desenvolvimento, Cultura e 

Identidade e Cultura e Artes – UFBA; 3) Especialização em Gestão da Produção Cultural – 

Faculdade Jorge Amado; 4) Graduação Tecnológica em Gestão de Eventos – UNIFACS; e 5) 

Graduação Tecnológica em Gestão, Organização e Promoção de Eventos – Centro 

Universitário da Bahia – FIB. 

Além das universidades, outro importante equipamento na formação artística em 

Salvador é o Sistema S, que reúne Sebrae, Sesc, Senai e Sesi, e oferta cursos de qualificação 

profissional desde computação gráfica até maquiagem122. O documento Bahia Criativa mapeou 

21 iniciativas referentes à formação, qualificação e capacitação de profissionais e gestores que 

trabalham com cultura no âmbito da economia criativa na Bahia, sendo que Salvador sedia a 

grande parte dessas ações.   

Outra instituição que oferece diversos cursos de formação e capacitação técnica é a 

SecultBA, por meio de oficinas de elaboração de projetos, por exemplo. No entanto, há também 

experiências continuadas a partir do Centro de Formação em Artes, antiga Escola de Dança da 

Funceb, com mais de 30 anos de atuação, e oferta de cursos em diversas áreas artísticas. Como 

iniciativa mais recente da secretaria em questão, pode-se mencionar o programa Bahia Criativa, 

sediado no Forte do Barbalho, que realiza oficinas, workshops e consultorias com foco no 

público de empreendedores criativos, e conteúdos que vão desde a elaboração até a gestão de 

projetos culturais.  

A SecultBA criou, em 2012, o Programa Estadual de Formação e Qualificação em 

Cultura, financiando atividades que tenham como escopo a formação e a qualificação em 

                                                           
121COSTA, Leonardo Figueiredo. Profissionalização da Organização da Cultura no Brasil: uma análise da 

Formação em Produção, Gestão e Políticas Culturais. Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2011.Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8674/1/Leonardo%20Figueiredo%20Costa.pdf>. 

Acesso em: 02 set. 2017. 
122GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. Bahia criativa: Diretrizes e Iniciativas para o Desenvolvimento da 

Economia Criativa na Bahia. Salvador, 2014 
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organização da cultura – entendida aqui como campo que engloba a produção, a gestão e as 

políticas de cultura –, técnicas e tecnologias da cultura, culturas digitais, linguagens artísticas, 

patrimônio e memória, economia criativa, artes aplicadas, além de pesquisas e publicações em 

cultura, sobretudo por meio de edital123. A atuação da sociedade civil, a partir de ONGs e 

entidades, também contribui para o cenário promissor da cidade no que se refere à formação 

em cultura. Instituições como a Casa Via Magia, na Federação; o CRIA – Centro de Referência 

Integral de Adolescente, no Pelourinho; a Cipó Comunicação Interativa, no Rio Vermelho, mas 

com atuação em vários Territórios da cidade; e a Pracatum, no Candeal, ofertam variadas 

capacitações e formações, principalmente para o público de jovens e adolescentes dos bairros 

periféricos de Salvador. 

É inegável a importância de ações de formação e capacitação para o setor cultural, tanto 

no que se refere a técnicas e criações artísticas quanto à atuação na produção, gestão e políticas 

culturais, ou ainda para a formação empreendedora. Nesse sentido, há uma receptividade 

bastante positiva da população para as capacitações ofertadas. Entretanto, o número de cursos 

ainda não é suficiente para atender a demanda, até porque não alcançam a ampla maioria dos 

artistas e produtores culturais que residem nos bairros periféricos.  

De todo modo, conforme o setor cresce e se profissionaliza, maior é a capacidade de se 

tornar fonte de renda tanto para os profissionais que realizam os processos formativos ou de 

pesquisa, quanto para os participantes dos cursos ou oficinas. Nesse sentido, a tradição cultural 

da cidade e a presença de universidades com oferta de cursos de graduação e pós-graduação são 

fatores de extrema relevância para uma formação artístico-cultural de qualidade. 

Iniciativas do poder público, de entidades e ONGs, bem como do Sistema S, também 

são importantes para a capacitação e a profissionalização em cultura. Eventuais 

descontinuidades das iniciativas promovidas por essas instâncias são fragilidades que devem 

ser superadas através, principalmente, da atenção do poder público, mas também das parcerias 

e articulações com a iniciativa privada. A oferta de cursos de média duração, que se tornaram 

tendência em outras regiões do país, é uma alternativa positiva. Ainda deve ser considerada a 

oferta de cursos a distância, até então pouco explorada. Cursos em formato misto (parte 

presencial, parte a distância) também é um modelo que pode ser seguido.  

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

FORMAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL 

 

POTENCIALIDADES 

Universidades com oferta de diversos cursos de alta qualidade na área da cultura 

Iniciativas da sociedade civil 

Cursos oferecidos pelo Sistema S 

Cursos e capacitações ofertadas pela SecultBA 

Grande demanda por formação e especialização de trabalhadores para a área cultural 

 

FRAGILIDADES 

Apesar da oferta significativa de cursos na área cultural, eles ainda não alcançam a 

maior parte do público-alvo, principalmente os residentes dos bairros periféricos 

                                                           
123 RUBIM, Antônio Albino Canelas. Políticas Culturais na Bahia Contemporânea. Salvador: Edufba, 2014. 
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FRAGILIDADES 

Pouca divulgação dos cursos de capacitação 

Eventuais descontinuidades das ações do poder público 

 

 

5.14.5 Gestão Cultural 

 

O termo gestão cultural, conforme utilizado atualmente, está relacionado a grandes 

transformações da dimensão cultural no século passado, marcando a sua expansão para outras 

esferas. Entre elas, estão a ampliação da noção de cultura e a compreensão da importância de 

se repensar as inter-relações entre economia e cultura, conforme aponta Leonardo Costa124. Ou 

seja, a gestão cultural é o entendimento da cultura na sua relação com a economia, a política, o 

turismo e as questões sociais, entre outras. 

O estudioso Albino Rubim, por sua vez, “subdivide a organização do campo da cultura 

em três níveis: dos formuladores e dirigentes, que estão num patamar mais sistemático e 

macrossocial das políticas culturais; os gestores, instalados em instituições e/ou projetos 

culturais, considerados mais amplos e processuais; e os produtores, restritos a um nível micro, 

dos eventos e projetos de caráter mais eventual e pontual”125. 

Nesse sentido, a atividade do gestor cultural está relacionada com a mediação entre as 

atividades artísticas e o mercado, no âmbito das instituições e espaços culturais. Para tanto, o 

gestor deve estabelecer um diálogo permanente com os patrocinadores, meios de comunicação, 

público consumidor, artistas e demais profissionais do campo da cultura. Tal atividade 

demanda, assim, um conhecimento multidisciplinar, articulando diversas áreas, como 

administração, economia e política.  

Seguindo esse entendimento, Villas-Boas defende que um gestor cultural além de ter 

sensibilidade e informação sobre as diversas linguagens, também deve possuir “competência 

necessária para adaptar as ferramentas de gestão às atividades de cultura”126, enfatizando a 

necessidade de planejamento, controle e avaliações das ações. 

Amorim e Ziviane apontam que uma das principais atribuições de um gestor é 

“encontrar soluções criativas para problemas e adversidades inerentes ao cotidiano do 

empreendimento”127, mas chamam a atenção que para cada espaço, instituição ou projeto 

cultural, a gestão assumirá interfaces, atuações, características e graus de complexidade 

específicos. 

 Os espaços e instituições culturais possuem perfis variados, quer nos modos de 

produção e financiamento, quer nos formatos de funcionamento. Assim, pode-se classificar 

como espaços culturais desde pontos de cultura até museus, bibliotecas ou teatros, conforme já 

apontado neste Diagnóstico. No entanto, a gestão cultural não se atém, apenas, a gestão de 

espaços culturais. Na perspectiva da gestão, pode-se falar ainda em: gestão de carreiras 

artísticas, gestão de empreendimentos culturais, gestão pública de cultura etc. 

                                                           
124 COSTA, op. cit., 2011. 
125 LEAL, Natália Oliveira. Gestão Cultural: um perfil dos gestores de teatros de Salvador. In:  Terceiro Encontro 

de Estudos Multidisciplinares em Cultura – III ENECULT, maio 20017, Salvador. Anais Eletrônicos... Disponível 

em:< http://www.cult.ufba.br/enecult2007/NathaliaOliveiraLeal.pdf>. Acesso em: 02 set. 2017.  
126 VILLAS-BOAS, Rosa. Gestão Cultural. In: RUBIM, Linda (org.). Organização e produção da cultura. 

Salvador: Edufba; Facom/Cult, 2005. 
127ZIVIANE, Paula; AMORIM, Valéria. Gestão de projetos culturais para a formação de líderes 

comunitários. Disponível em:  

<http://www.culturadainovacao.com.br/wa_files/07_20Gest_C3_A3o_20de_20Projetos_20Culturais_20-

_20Paula_20Valeria.pdf>. Acesso em: 09 set. 2017. 
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A despeito da referida variedade de formatos, os gestores de espaços culturais em 

Salvador lidam com muitas questões comuns a todo o setor. A principal delas refere-se aos 

parcos recursos para realização e manutenção das atividades. Esse cenário reflete em uma série 

de carências, como a necessidade de modernização dos equipamentos ou a ampliação e 

qualificação das equipes. Uma dificuldade comum a maioria dos espaços diz respeito ao 

cumprimento das normas de órgãos reguladores, que muitas vezes possuem orientações 

diferentes para as mesmas questões.128 A burocracia, principalmente nos espaços de gestão 

pública, foi mais um entrave identificado.  

A fidelização do público também é um ponto a ser considerado quando o assunto é 

gestão de espaços/instituições culturais. Nesse sentido, a manutenção de uma programação 

dinâmica e diversificada, que consiga atender diversos segmentos, foi apontada como aspecto 

positivo, bem como o diálogo permanente com a comunidade circunvizinha, de modo a 

conhecer as suas demandas.  

Com o propósito de superar as dificuldades e também fortalecer a gestão de espaços 

culturais, foi criada em Salvador a Rede de Gestores de Espaços Culturais. Embora possua esse 

nome, a Rede reúne apenas gestores de teatros, sejam eles públicos ou privados.  Tal exemplo 

configura-se como uma sugestão a ser potencializada e seguida, de modo a ampliar o diálogo 

entre os gestores e empreender parcerias para fortalecer o crescimento do setor cultural como 

um todo.  

Por fim, cabe destacar como aspecto relevante para a questão da gestão de espaços 

culturais, no âmbito da administração pública estadual, a Diretoria de Espaços Culturais (DEC) 

da SecultBA, que cuida das demandas de gestão, manutenção e programação dos equipamentos 

culturais por ela mantidos que, em Salvador, contabilizam cinco. Essa secretaria ainda possui o 

Edital de Ações Continuadas de Instituições Culturais. Dentro da esfera municipal, como setor 

da FGM, foi criada a Gerência de Espaços Culturais, que acompanha as atividades dos espaços 

da prefeitura. 

 

GESTÃO CULTURAL 

POTENCIALIDADES 

Criatividade da população da cidade 

Presença da UFBA com cursos de formação 

Cursos e capacitações ofertadas pela SecultBA 

 

FRAGILIDADES 

Pouco diálogo e parceria entre os gestores 

Incentivos privados insuficientes 

Ausência de uma rede de gestores mais abrangente 

 

 

 

 

                                                           
128 Informação coletada durante as entrevistas realizadas para a elaboração deste Diagnóstico. 
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5.14.6 Pesquisa em Cultura 

 

Pesquisa em cultura corresponde à produção de estudos, dados e indicadores no âmbito 

da cultura, bem como a difusão dos conhecimentos adquiridos. Salvador possui uma ampla 

produção de estudos sobre cultura e isso se deve, principalmente, à presença da UFBA e seus 

diversos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas culturais, já mencionados neste 

Diagnóstico.  

As dissertações e teses acadêmicas focam suas reflexões nas próprias linguagens 

artísticas, nas suas estéticas, histórias ou, ainda, nas linguagens enquanto formas de produção e 

criação de significados. Em um movimento mais recente é possível observar a conformação de 

novos campos de estudo e, consequentemente, pesquisas que abordam aspectos da cultura que 

perpassam as políticas culturais, a economia, o desenvolvimento, a gestão e os processos de 

produção. Mesmo assim, a geração de dados e indicadores que permitem a aferição quantitativa 

e qualitativa dos fenômenos culturais ainda é insuficiente, seja pelo fato de não haver a 

elaboração de estudos mais específicos, seja pela necessidade de atualização constante das 

pesquisas já existentes.  

Nesse sentido, é importante frisar a relevância dos indicadores para a gestão cultural, já 

que eles se configuram como ferramentas que permitem a aproximação com a realidade da 

experiência cultural de maneira objetiva, o que gera um corpus de conhecimento teórico, 

científico e contrastável129.  De todo modo, no cenário nacional, a Bahia e Salvador ainda são 

referências quando o assunto é estudo da cultura, como já mencionado anteriormente na 

discussão sobre formação. A criação do Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar em 

Cultura e Sociedade (Pós-cultura), bem como a criação do Centro de Estudos Multidisciplinares 

em Cultura (Cult), fundados há mais de 10 anos na UFBA, são de grande relevância nesse 

contexto. 

Entre os objetivos do Cult destaca-se o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

multidisciplinares em cultura, nas seguintes linhas: Cultura e Subalternidades, Culturas e Artes, 

Culturas e Gênero, Culturas e Identidades, Culturas e Sexualidades, Economia da Cultura e 

Políticas Culturais. O centro possui também a “Coleção Cult”, com publicação periódica de 

estudos em torno dos temas trabalhados por seus grupos de pesquisa, além da Coleção Cultura 

e Pensamento. Cabe destacar a realização do Encontro de Estudos Multidisciplinares em 

Cultura (Enecult), que em 2017 realizou a sua 13ª edição e se configura como um dos mais 

importantes encontros de pesquisadores em cultura do Brasil, também com alcance e 

articulação internacional.  Na UFBA, ainda se destaca o Observatório Estadual de Economia 

Criativa (Obec), que busca desenvolver, sistematizar e analisar dados e informações sobre a 

economia criativa na Bahia. Desde a sua criação o Obec realiza, anualmente, o Encontro 

Internacional de Economia Criativa. 

No âmbito do poder público, a SecultBA e suas unidades são responsáveis pela 

publicação de importantes estudos e mapeamentos dos setores culturais, tais como: o Mapa 

Musical da Bahia, o Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador e o Guia de 

Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia. A secretaria ainda mantém algumas publicações 

periódicas, como Os Cadernos do Ipac, com foco no patrimônio, e o Infocultura, voltado para 

a economia criativa. Outra iniciativa da instituição é a realização de um edital específico para 

apoiar iniciativas relacionadas à formação, como já mencionado, e também à pesquisa na área 

cultural.  

A Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI-BA) é outra 

instituição do poder público que, em parceria com a SecultBA, realiza estudos no campo 

                                                           
129 REVISTA OBSERVATÓRIO CULTURAL. n.4. São Paulo: Itaú Cultural, 2008. 
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cultural, como a série “Estudos e Pesquisas: Panorama Cultural da Bahia Contemporânea” e 

“Efeitos do São João na Economia Local”, entre outros. Cabe destacar também a atuação do 

Sebrae, que realiza pesquisas na área da economia criativa, como a que resultou na publicação 

“Cidades Criativas”. Em âmbito municipal, a FGM tem realizado pesquisas como, por exemplo, 

a que serviu de base para o lançamento da publicação “A capoeira em Salvador: Registro de 

Mestres e Instituições”.  

Os estudos e pesquisas em cultura estão diretamente relacionados com a comunidade 

acadêmica e com os profissionais da cultura, mas também com as instituições públicas de 

cultura atuantes no município. A construção de indicadores e mapeamentos são de suma 

importância para a elaboração de políticas públicas consistentes, o que pode impulsionar o 

desenvolvimento da cultura e fomentar a economia da cidade. A presença de pesquisadores 

reconhecidos, bem como de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas culturais são 

fundamentais para o desenvolvimento e continuidade das iniciativas de pesquisa.  

Embora dados e informações sejam fundamentais para a elaboração de políticas 

públicas, de modo geral, eles não são priorizados. Tanto no contexto nacional como no local, a 

falta de verbas ou os parcos recursos destinados à pesquisa são entraves para a sua execução. 

Assim, as administrações públicas deveriam priorizar a produção de estudos, informações e 

indicadores para o campo, dado o seu papel fundamental para instrumentalizar a gestão cultural. 

Nesse sentido, é importante aportar maior volume de recursos para o setor e apoiar as iniciativas 

já existentes. 

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

PESQUISA EM CULTURA 

 

POTENCIALIDADES 

Presença de profissionais gabaritados 

Presença de cursos de graduação e pós-graduação nas diversas áreas culturais 

Presença de importantes grupos de estudo que trabalham a cultura numa perspectiva 

transversal 

 

FRAGILIDADES 

Baixa prioridade no âmbito das políticas públicas 

Falta de recursos para realização de estudos e pesquisas 

Trabalhos de mapeamento e indicadores sobre as áreas culturais ainda não cumprem a 

demanda das atividades na cidade 

 

 

5.14.7 Produção Cultural 

 

Salvador é uma cidade de grande efervescência cultural, famosa mundialmente pelo seu 

carnaval e conhecida como cidade da música. Artistas de destaque em várias linguagens 

culturais foram descobertos na capital baiana. A riqueza histórica e a paisagem natural 

conformam a cultura ampla e diversificada soteropolitana. Aliado a isso, a ausência de um polo 

industrial e comercial significativo propicia que a cultura ocupe um lugar central na economia 

local. Nesse contexto, a cultura deve ser encarada como elemento chave para o 
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desenvolvimento econômico da cidade. A produção cultural, portanto, se destaca em todas as 

cadeias das mais variadas linguagens.  

No entanto, apesar do potencial cultural de Salvador, em geral, os profissionais de 

produção cultural possuem baixa capacitação formal e as opções de formação também são 

reduzidas, de acordo os especialistas entrevistados para este Diagnóstico. Assim, para essa 

atuação, as experiências práticas ainda são uma forma de entrada no mercado de trabalho. 

Apesar da falta de dados, o setor tem potencial positivo na geração de trabalho e renda. A capital 

baiana também demonstra um desenvolvimento do cenário em cultura por ser uma das poucas 

cidades do país que possui curso de graduação voltado para a Produção Cultural, como já 

mencionado, fato que tem movimentado e aquecido o mercado.  

As empresas de produção e de gestão cultural são parte fundamental na cadeia produtiva 

da cultura. A estrutura dessas empresas é, em geral, bastante simples, e os sócios costumam ser 

responsáveis pela maioria das funções, como a de gestão e produção cultural. O número de 

funcionários também é reduzido e a subsistência desses empreendimentos depende do 

financiamento de projetos e de trabalhos temporários. A maioria desses trabalhos é realizada 

por verbas provenientes de editais, o que compromete o planejamento das atividades em longo 

prazo. A dependência dos projetos financiados por editais também cria uma instabilidade no 

mercado, em que a contratação de profissionais ocorre de forma temporária em função dos 

projetos sazonais. É preciso buscar estratégias que pensem a sustentabilidade das empresas da 

área para além das políticas de incentivo à cultura. 

O mercado de produção cultural tem crescido, mas ainda é preciso investir em 

profissionalização e na busca da diversificação de fontes de financiamento. Uma das 

dificuldades é a distância física entre Salvador e as sedes das empresas que são as principais 

patrocinadoras da cultura brasileira, que ficam no eixo Rio-São Paulo. Além disso, grandes 

empresas baianas, como a Braskem, financiam mais projetos de fora da Bahia. Também a 

profissionalização, o fortalecimento de parcerias entre as empresas e a ampliação do leque de 

serviços prestados despontam como mecanismos importantes para a sustentabilidade e o 

crescimento das empresas do setor.  

Assim, é necessário pensar em quais estratégias o poder público deve executar para 

funcionar enquanto estimulador da cultura na cidade. A produção que ocorre na periferia, longe 

dos grandes eventos, é um dos potenciais da capital baiana, por exemplo. Voltar a atenção aos 

espaços mais marginalizados não é apenas um meio de promover a diversidade cultural, mas 

também de estimular a redução da entrada dos jovens na criminalidade. O município de 

Salvador precisa investir na cultura local e na produção desenvolvida nos bairros. Em geral, a 

falta de profissionalização e a dependência das leis de incentivo aparecem como os maiores 

problemas enfrentadas no setor de produção cultural, pois geram insegurança, instabilidade e 

impossibilidade de planejamento, afetando a sustentabilidade das empresas do setor.  

Os quadros a seguir apresentam as principais potencialidades e fragilidades deste 

segmento cultural. 

 

PRODUÇÃO CULTURAL 

 

POTENCIALIDADES 

Salvador tem uma cultura rica e diversificada, que poderia ser mais bem desenvolvida 

por meio de trabalhos de produção cultural 

Oportunidade de desenvolvimento da economia da cidade e geração de trabalho e 

renda 

Pioneirismo no investimento da profissionalização na área de produção cultural 
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POTENCIALIDADES 

Produção cultural como segmento que contempla todas as áreas da cadeia produtiva 

da cultura 

Uma das poucas cidades com curso superior específico em Produção Cultural 

(Facom-UFBA), o que tem movimentado o mercado com a chegada de novos 

profissionais 

 

FRAGILIDADES 

Dependência de financiamento público 

Pouca profissionalização na área de produção cultural 

Trabalhos sazonais e dependentes de dinheiro público 

Impossibilidade de planejamento e sustentabilidade das produtoras a longo prazo 

Concepção de gestão do poder público com foco em grandes eventos, enquanto 

diversas manifestações culturais de menor porte não recebem investimentos 

Centralização dos espaços culturais e dos projetos no centro da cidade 
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6 CULTURA EM SALVADOR COM FOCO TERRITORIAL130 

 

A Prefeitura Municipal de Salvador divide a cidade, administrativamente, em 10 

Territórios, nos quais estão instaladas as Prefeituras-Bairro. São eles: I-Centro/Brotas, II-

Subúrbio/Ilhas, III-Cajazeiras, IV-Itapuã/Ipitanga, V-Cidade Baixa, VI-Barra/Pituba, VII-

Liberdade/São Caetano, VIII-Cabula/Tancredo Neves, IX-Pau da Lima e X-Valéria. Essa 

divisão proposta pelo poder público municipal também foi adotada para compreender as 

dinâmicas culturais, do ponto de vista territorial, da cidade de Salvador com vistas ao 

desenvolvimento do presente Diagnóstico. 

 

A seguir estão apresentadas as análises da cultura local de cada um dos Territórios de 

Salvador, trazendo informações da demografia, linguagens artísticas e culturais mais relevantes, 

atividades culturais típicas da região, espaços e equipamentos culturais existentes, espaços de 

formação cultural e a relação da cultura local com a Prefeitura Municipal de Salvador. Também 

se buscou identificar os pontos positivos e negativos e sinalizar algumas sugestões para o 

desenvolvimento cultural em cada Território. 

                                                           
130 As informações trazidas acerca dos Territórios Culturais resultam das consultas às referências indicadas e aos 

depoimentos de moradores, artistas e gestores culturais que participaram das oficinas realizadas para este 

Diagnóstico.   
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6.1 TERRITÓRIO CENTRO/BROTAS 

 
Com 287 mil habitantes e uma área de 18 km2, o Território do Centro/Brotas é formado 

por 21 bairros, conforme a divisão administrativa municipal. São eles: Acupe, Barbalho, Barris, 

Boa Vista de Brotas, Brotas, Candeal, Centro, Centro Histórico, Comércio, Cosme de Farias, 

Engenho Velho de Brotas, Garcia, Luis Anselmo, Macaúbas, Matatu, Nazaré, Santo Agostinho, 

Santo Antônio, Saúde, Tororó e Vila Laura131.  

Este é o Território de maior visibilidade do ponto de vista cultural da cidade, pelo fato 

de englobar o seu centro antigo, a Avenida Sete de Setembro, a Rua Chile, o Pelourinho eo 

Santo Antônio Além do Carmo.Além disso, a região possui a maioria dos equipamentos 

culturais existentes na cidade, a exemplo do Teatro Castro Alves (TCA), Teatro Vila Velha e 

oTeatro Gregório de Mattos; alguns dos mais importantes museus de Salvador, como o Museu 

da Misericórdia, o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, o Museu Abelardo Rodrigues, 

o Museu Afro Brasileiro, o Museu Numesmático Eugênio Teixeira Leal, o Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFBA eo Museu da Cidade. Estão situados ainda neste Território 

a Fundação Casa de Jorge Amado, o Palácio Rio Branco, a Câmara Municipal de Salvador, a 

sede da Prefeitura Municipal, o Elevador Lacerda e a vista para a Baia de Todos os Santos, na 

Praça Municipal.  Este Território possui 47 museus132. 

Os bairros do Candeal-Cidade Jardim e Brotas, respectivamente, são o primeiro e o 

quarto maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Região Metropolitana de Salvador. 

O IDH mede o nível de desenvolvimento humano dos países, estados e cidades, utilizando como 

critérios indicadores a longevidade, os índices de educação e a renda. De acordo com o estudo 

das 13 Dimensões de Competitividade dos Destinos Turísticos, realizado em 2012 pelo 

Sebrae133, o bairro do Candeal foi considerado como de alta competitividade nos aspectos 

culturais, sociais e em termos de atrativos turísticos, o que confirma a importância do Território 

para a cidade, tanto do ponto de vista turístico quanto cultural. 

Nos 21 bairros do Território é possível perceber a presença de quase todas as linguagens 

culturais. Algumas, conforme apontado a seguir, merecem destaque. São elas: patrimônio 

material, em função da presença dos museus e conjuntos arquitetônicos, alguns tombados pelas 

esferas municipal, estadual, nacional e até internacional; patrimônio imaterial, em função das 

dezenas de baianas de acarajé instaladas no centro da cidade, cujo oficio possui Registro 

Especial no Iphan e no Ipac, além de mencionar o fato de que a sede da Associação das Baianas 

de Acarajé e Mingau - ABAM, está localizada na Praça da Cruz Caída; música, especialmente 

devido às instituições carnavalescas do Território, a exemplo do Olodum e do Filhos de Gandhy 

e do bairro do Candeal, referência em formação de músicos na Bahia; dança, com diversas 

quadrilhas juninas e grupos de samba junino e a forte influência do Balé Folclórico da Bahia e 

do Balé do TCA; artesanato, dada a presença marcante dos artesãos do Pelourinho e Santo 

Antônio; moda, com a atuação de designers como Goya Lopes e Marcia Ganem; além da 

gastronomia, com destaque para o restaurante escola do SESC no Pelourinho. Pode-se 

mencionar, ainda, a presença da capoeira e das culturas negras. 

Nenhum outro Território da cidade de Salvador e da Bahia se compara com o 

Centro/Brotas do ponto de vista da história, política, patrimônio e turismo. Nesse espaço 

geográfico está concentrada a maior parte das instituições culturais da cidade. 

                                                           
131 Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017 FGM. 
132INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Guia dos Museus Brasileiros. Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/05/gmb_extintos.pdf>. Acesso em: ago. 2017. 
133 SEBRAE. Análise da Competitividade Turística Território Candeal. Salvador: Sebrae, 2014. 
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O Centro Antigo de Salvador reúne um número considerável de instituições culturais, 

representando um alto percentual de oferta de atividades, se comparado a outros bairros da 

cidade. Dada a sua importância e complexidade, foi criada pela prefeitura uma diretoria 

específica para o Centro Histórico de Salvador. Salienta-se, ainda, que, na esfera estadual, existe 

a Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas), vinculada à Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia (CONDER), com escritório no Pelourinho. O bairro do Santo 

Antônio Além do Carmo também merece destaque, já que ficou mundialmente conhecido por 

conta do filme “O Pagador de Promessas” e, atualmente, abriga galerias de arte, ateliês, 

antiquários, associações culturais, restaurantes e outras atividades culturais e criativas que 

atraem os turistas e a população local. 

No Centro/Brotas há espaço para segmentos da economia criativa. No âmbito do 

audiovisual, por exemplo, há o Trapiche Pequeno, empreendimento que reúne produtoras e 

prestadores de serviço para o cinema e vídeo, moda e mídia, entre outros. O grafite está bem 

representado nas encostas do bairro do Comércio e nas obras da Ladeira da Preguiça.  

Museus, cinema, poesia, moda, grafite, samba, arte de rua, capoeira, culturas negras, 

culturas populares, além da cultura LGBTQI+, são linguagens de grande força no 

Centro/Brotas. As manifestações culturais acontecem em vários formatos, como feiras, festivais 

musicais, gastronômicos ou literários; concursos de vitrines e fachadas residenciais; recitais 

poéticos abertos ao público; restauração de territórios históricos; bazares e fomento da cultura 

local, bem como revitalização de patrimônios e reutilização de materiais recicláveis. 

O Centro/Brotas é o segundo Território que mais apresentou projetos no Edital Arte 

Todo Dia 2017, da FGM, com 125 propostas, ou 24,46% do total. As linguagens de artes 

integradas, música e teatro tiveram mais inscrições, com 22 projetos (17,6%), cada; em culturas 

identitárias foram 15 (12%); audiovisual teve 12 propostas inscritas (9,6%); seguido por artes 

visuais, com 11 (8.8%); literatura, com 6 (4.8%); dança e patrimônio, com 5 (8%), cada. Além 

disso, foram inscritos 3 projetos em culturas populares (2,4%) e apenas 2 para a linguagem de 

circo (1,6%). Isso representa um interessante indicador da diversidade de linguagens e da 

potencialidade dos produtores e agentes culturais que se encontram no Território. 

A diversidade cultural, a relevância dos seus representantes como agentes 

multiplicadores, o interesse da população por cultura, a valorização dos músicos e o 

entrosamento entre arte e educação foram apontados como as maiores potencialidades do 

Território. Outro ponto positivo é o calendário amplo de eventos e atividades culturais, a 

exemplo do carnaval, festas juninas, Festa de Santa Bárbara e o Cortejo do Dois de Julho.  

O Centro/Brotas é sede de diversos grupos e manifestações culturais, como dança, 

música, movimento LGBTQI+, teatro, gastronomia e as baianas de acarajé. Relevante também 

é o número expressivo de espaços de formação cultural, como associações, museus, projetos 

sociais, terreiros, paróquias, centros comunitários, órgãos e instituições públicas. No 

Centro/Brotas estão instalados 94134 terreiros de religiões de matriz africana, sempre muito 

atuantes na formação cultural da cidade. Neste Território estão situadas as sedes da Secretaria 

de Cultura do Estado da Bahia e da Fundação Gregório de Mattos, responsável pela política de 

cultura municipal, ambas na Rua Chile.  

Apesar da sua riqueza e diversidade cultural, há problemas que impactam o 

desenvolvimento cultural do Território, tais como: a baixa valorização dos artistas locais e de 

projetos sociais; as questões relacionadas à segurança pública, que influenciam nos aspectos de 

mobilidade e ocupação dos espaços por parte da população; e a oferta de educação pública 

deficitária para jovens, o que gera desigualdade social. Também são considerados entraves: o 

                                                           
134CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO. 

Mapeamento dos Terreiros de Salvador, 2008.  Disponível em: <www.terreiros.ceao.ufba.br>. Acesso em: ago. 

2017.  
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excesso de burocracia dos órgãos públicos para o atendimento aos projetos e agentes culturais; 

a cobrança de altas taxas públicas para realização dos eventos locais; a falta de apoio da 

iniciativa privada; a pouca valorização dada aos blocos afro, com ações e políticas voltadas, 

sobretudo, para o período do carnaval; e a gestão de importantes espaços públicos, focada quase 

que unicamente no turismo. Podemos mencionar, como exemplo, o Elevador Lacerda, que 

aparece como atrativo cultural nas divulgações turísticas de Salvador, mas é pouco inserido na 

cena cultural da cidade, além de não ter sua infraestrutura técnica e manutenções realizadas 

devidamente para o usufruto de turistas e da população local. 

Outra fragilidade é a falta de alcance das atividades culturais para a população. Também 

foram citadas a acessibilidade precária, a falta de iluminação, de infraestrutura em geral e de 

divulgação dos eventos culturais, bem como a deterioração de monumentos e praças, a 

sinalização deficiente e a precariedade dos postos de atendimento ao turista. Os grupos culturais 

são classificados como fechados e individualistas, a população demonstra não ter influência na 

construção da programação dos espaços culturais e sinaliza, nesse sentido, a necessidade de se 

pensar em modelos de gestão compartilhada desses espaços e de suas pautas. 

Diante desse contexto, algumas sugestões para fortalecer o cenário cultural do Território 

devem ser consideradas, tais como a necessidade de uma maior articulação com o poder público 

para potencializar os equipamentos culturais existentes e a reivindicação para oferta de um 

sistema de transporte que atenda aos horários e aos locais das atividades culturais. Outra 

iniciativa a ser destacada é a elaboração de um calendário com todas as manifestações culturais 

realizadas no Território, a partir da participação de artistas, grupos e coletivos na seleção das 

atrações, com uma programação mensal para que a população possa acompanhar. Também é 

indicada a criação de um espaço de encontros e deliberações para que os eventos e atividades 

culturais possam ser anunciados previamente, além de promover o estreitamento das relações 

entre os grupos culturais, que, segundo considerações dos agentes participantes das oficinas, 

encontram-se bastante desarticulados, independente do segmento.  Esse espaço serviria, 

inclusive, para fortalecer pautas comuns a todos e poderia funcionar como um conselho 

comunitário de cultura, sugestão que poderia ser estendida a todos os Territórios. 

O Território Centro/Brotas, assim como os demais Territórios da cidade, necessita de 

um cadastro de todos os grupos e coletivos culturais que atuam nas mais diversas linguagens, 

contribuindo para a comunicação entre os agentes culturais e o fortalecimento das redes 

culturais e criativas. 

Algumas manifestações merecem cuidado especial, dada a sua importância para a 

construção da matriz cultural da cidade, como é o caso da capoeira, que tem no Forte de Santo 

Antônio a sede de diversos grupos e academias, mas que no dia a dia da cidade não possui 

espaços adequados para a sua prática. Também, como sugestão, avalia-se a possibilidade da 

oferta de aulas de capoeira nas escolas dos bairros. 

Existe a necessidade do aproveitamento cultural dos espaços já existentes, a exemplo da 

Praça da Cruz Caída, mas também da dinamização de espaços consolidados, como o Largo Dois 

de Julho e o Largo do Campo Grande. Com essa finalidade, pode-se pensar em editais ou 

chamadas públicas para a gestão da pauta das praças e espaços públicos. Estes atuariam na 

realização de eventos, a exemplo de feiras de artesanato no Campo Grande, no Pelourinho ou 

na Praça da Cruz Caída, durante o ano todo ou com ênfase em períodos de grande fluxo de 

pessoas, como o carnaval. Em síntese, a proposta feita a partir dessa discussão seria a da 

realização, pelo poder público municipal, de um calendário de atividades para determinado 

espaço público, com convocação por meio de editais ou chamadas públicas, para ocupação 

pelos artistas e grupos culturais. 
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Observa-se, também, a necessidade do fortalecimento das diversas práticas religiosas -

como o Candomblé, o catolicismo e as várias denominações evangélicas -no sentido de buscar 

a cultura da paz entre todas as manifestações de fé presentes no Território e na cidade. 

Os quadros abaixo resumem as informações do Território. 

 

TERRITÓRIO CENTRO/BROTAS 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Arquivo 

Artes visuais 

Artesanato 

Audiovisual 

Bibliotecas 

Cultura LGBTQI+ 

Culturas negras 

Culturas populares 

Dança 

Gastronomia 

Literatura 

Moda 

Museus 

Música 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Teatro 

Sítios históricos e arqueológicos 

 

POTENCIALIDADES 

Um dos mais conhecidos Territórios da cidade 

A riqueza da produção cultural local 

Diversidade do patrimônio artístico e cultural, material e imaterial 

Rica história e presença de atrativos naturais e culturais 

Gastronomia forte 

Presença de antiquários renomados 

Vida noturna consolidada, com gastronomia, teatros, bares etc. 

Existência de diversas atividades culturais, grupos e coletivos 

Calendário amplo de eventos e atividades culturais 

A maior concentração de espaços culturais da cidade 

Presença de vários grupos e manifestações culturais já conhecidos no cenário cultural 

soteropolitano 

Existência de importantes e variados espaços de formação cultural 

Características de um distrito criativo nas áreas de design, moda, artes visuais e 

museus 
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FRAGILIDADES 

Valorização dos eventos em detrimento da produção cultural continuada 

Segurança pública insatisfatória, dificultando o deslocamento noturno de pessoas 

Falta de ocupação dos espaços públicos pela cultura 

Cobrança de altas taxas públicas para realização dos eventos locais 

Apoio insuficiente da iniciativa privada para a cultura 

Dificuldades de transporte público, sobretudo à noite 

Falta de manutenção e depredação de monumentos e praças 

Falta de comunicação entre os produtores culturais 

Falta de um fórum adequado para a discussão sobre as questões culturais 

Carência de atendimento especializado em cultura nos postos de informações 

turísticas 

 

 

6.2 TERRITÓRIOSUBÚRBIO/ILHAS 
 

O Território Subúrbio/Ilhas, tem 52,84 Km2 de área e aproximadamente 287 mil 

habitantes. Congrega 15 bairros de Salvador: Alto da Terezinha, Coutos, Fazenda Coutos, Ilha 

de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Itacaranha, Nova Constituinte, Paripe, 

Periperi, Plataforma, Praia Grande, Rio Sena, São João do Cabrito e São Tomé135. Os bairros 

de Ilha de Maré, Ilha dos Frades e Nova Constituinte são classificados com os menores IDH da 

Região Metropolitana de Salvador (RMS), conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano nas 

Regiões Metropolitanas Brasileiras136. 

São muitas as linguagens preponderantes no Território Subúrbio/Ilhas, tais como: teatro, 

música (com gêneros variados, como o pagode, a percussão e a música clássica), dança 

(especialmente as quadrilhas juninas, o hip-hop, as performances das dragqueens, o estileto e 

o pagode) e a gastronomia (com destaque para os frutos do mar, dado o trabalho das 

marisqueiras, além da produção de doces artesanais). No entanto, a grande diversidade cultural 

do Subúrbio/Ilhas, que se desdobra em uma variedade de atividades artísticas, não alcança 

grande visibilidade para além do Território. 

Também são desenvolvidas atividades de artes visuais, audiovisual, moda, circo, 

capoeira, literatura, fotografia, samba de roda, poesia, arte de rua e artesanato (com os bordados 

e as rendas da Ilha de Maré). O Território abarca terreiros de Candomblé e quilombos, além de 

ser palco de Paradas LGBTQI+ e de atividades relacionadas às fanfarras, às festas populares e 

às procissões marítimas. Em termos de cultura digital, há a presença de jovens youtubers, 

influenciadores digitais. O Território é um grande celeiro cultural, contudo, precisa ser melhor 

incentivado e aproveitado como parte integrante da cultura da cidade. 

O Território Subúrbio/Ilhas é também palco de culturas emergentes. Entre as tendências 

de atividades culturais desenvolvidas no Território estão: a moda, os encontros voltados para 

empoderamento e estética negra, o teatro musical, as performances, a dança afro, os saraus 

literários, o grafite, as intervenções urbanas, a fotografia experimental, a percussão musical, a 

literatura, a música afro, a música eletrônica, os concursos de miss e LGBTQI+, as caborangas 

(bonecões) e as formações artísticas. 

Diante da amplitude de linguagens presentes no Território, o grande desafio é fazer com 

que o s grupos culturais e os artistas se integrem em rede, o que ampliaria a troca de 

                                                           
135 Relação disponível no Termo de Referência 01/2017FGM. 
136INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Atlas do desenvolvimento humano nas regiões 

metropolitanas brasileiras. Brasília, 2014. Disponível em:  

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=24037>. Acesso em ago. 2017. 
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informações, o empoderamento perante os espaços de negociação, a visibilidade e a valorização 

do trabalho desenvolvido. Outra questão importante e que permeia praticamente todos os 

Territórios e todas as linguagens é a desarticulação e a falta de comunicação entre os próprios 

agentes da cultura, a Prefeitura e os demais órgãos públicos. Nesse cenário, já se evidencia a 

organização de artistas, produtores, grupos e coletivos, com destaque para o Fórum de Arte e 

Cultura do Subúrbio, que organiza diversas atividades, além de participar diretamente de 

decisões sobre a gestão do Centro Cultural Plataforma - um importante equipamento cultural 

para o subúrbio e para a cidade, como já mencionado neste Diagnóstico. Algumas atividades 

culturais da região são divulgadas em um site137 com o objetivo não de apenas informar, mas 

também de mobilizar e envolver a população. Essa iniciativa pode vir a servir de exemplo para 

outros Territórios. 

Observa-se, contudo, que mesmo com tanta diversidade artística e grupos culturais, no 

último Edital Arte Todo Dia, de 2017, lançado pela FGM, apenas nove projetos inscritos, ou 

1,76%, foram provenientes de proponentes deste Território. Desse total, duas propostas foram 

em artes integradas, duas em dança, uma em artes visuais, uma em culturas identitárias, uma 

em literatura, uma em música e uma em teatro. Esse panorama evidencia a necessidade de 

fortalecimento da rede de artistas e grupos culturais do Território, de modo que eles se 

fortaleçam a partir da articulação e conquistem autonomia para desenvolver suas produções, 

como também contribuir para que informações e divulgações sobre as políticas municipais de 

financiamento à cultura atinjam agentes dessa região. 

A geografia do Território, com orla extensa e paisagens paradisíacas, é considerada 

como a grande potencialidade do Subúrbio/Ilhas. A culinária especializada em frutos do mar e 

o potencial turístico, principalmente relacionado ao meio ambiente e à gastronomia, podem ser 

trabalhados estrategicamente para alavancar o desenvolvimento social do Território.  

Pela sua vastidão territorial, os moradores dos vários bairros do Subúrbio/Ilhas, em 

geral, não tomam conhecimento das atividades culturais e acabam por não se envolver com as 

manifestações desenvolvidas em locais distantes daqueles onde residem. Contudo, a baixa 

circulação dos moradores do Território se deve, sobretudo, à insegurança e à falta de transporte 

público de qualidade. 

A região possui 243 terreiros de Candomblé138 e de quilombos, sendo o Território que 

mais possui candomblés em Salvador. Salienta-se que estes, dada a sua atuação, precisam ser 

entendidos como espaços culturais. Aliado a isso, é importante lembrar dos patrimônios 

culturais, material e imaterial, incluindo as festas religiosas. Muitas delas têm origem nas 

religiões de matriz africana e outras tantas são marcadas pelo sincretismo típico da religiosidade 

baiana, como já discutido neste Diagnóstico. 

Por outro lado, verificam-se diversos obstáculos que impedem que a cultura atue como 

vetor de desenvolvimento para o contexto social e econômico do Território. Há, por exemplo, 

falta de recursos e apoio financeiro, tanto para os espaços culturais quanto para os grupos 

artísticos. Outro problema é a baixa adesão dos moradores aos eventos locais, ficando as 

atividades restritas aos nichos específicos que produzem e consomem cultura.  

O Parque São Bartolomeu, localizado no Território, é tido como o maior remanescente 

de Mata Atlântica em área urbana da América Latina e referência para os praticantes das 

religiões de matriz africana, no entanto, o seu potencial parece ser subaproveitado. Além disso, 

há dificuldades relacionadas à infraestrutura e segurança, com serviços de mobilidade precária 

e violência urbana acentuada. É preciso reverter, também, as condições de baixa capacitação 

dos profissionais e a visão preconceituosa sobre o Território, reduzido, de modo geral, a um 

                                                           
137AGENDA Cultural do Subúrbio. Disponível em:<http://cipo.org.br/agendaculturaldosuburbio>. Acesso em: 

12 ago. 2017. 
138CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit. 
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lugar de pobreza e violência. A falta de comunicação entre os grupos locais é outro ponto a ser 

observado, sobretudo se considerarmos que essa questão foi apontada em muitos Territórios. 

Na oficina promovida para este Diagnóstico, algumas pessoas citaram, ainda, a falta de espaços 

culturais e a necessidade de assessoria técnica para que os grupos e artistas locais possam 

submeter projetos em editais. Vale destacar que a Prefeitura Municipal de Salvador já anunciou 

a construção de um centro cultural em Coutos, bairro que compõe o Território Subúrbio/Ilhas, 

que funcionará como Espaço Cultural Boca de Brasa. 

Diante do cenário explicitado, uma série de ações se coloca como necessária para 

desenvolver a cena cultural do Território e promover sua transformação social. A primeira é 

dar visibilidade à produção cultural do Território, revertendo a forma como o subúrbio é 

retratado na mídia. Deve-se investir na qualificação dos artistas e produtores locais, para que 

eles consigam executar projetos, gerando emprego a partir da cultura. Também é preciso criar 

um fundo de recursos destinado ao financiamento das atividades culturais, bem como abrir 

espaços ou aproveitar equipamentos já existentes, como imóveis desocupados e espaços 

desativados, para fins culturais. Além disso, é considerado relevante estudar métodos para 

propiciar o apoio financeiro aos grupos culturais como, por exemplo, a implantação de políticas 

direcionadas para moradores de territórios da periferia em projetos e em editais. 

Outra ideia é realizar uma consulta pública para discutir a política pública e a gestão 

cultural do Território, de forma prática e, ao mesmo tempo, participativa. É preciso, ainda, 

encontrar maneiras para facilitar o transporte público para a Ilha de Maré, integrando-a à cultura 

do Subúrbio, bem como criar um centro cultural nesse local, facilitando o intercâmbio cultural 

com a Ilha. Ademais, é importante frisar que o investimento em políticas públicas deve 

considerar as particularidades culturais de cada região. Também cabe destacar a necessidade de 

se executar ações para a profissionalização dos artistas e produtores culturais do Território. 

Ainda nessa perspectiva, uma sugestão recorrente, fora do eixo Centro/Brotas e Barra/Pituba, é 

a necessidade de editais que contemplem as especificidades de cada Território, com orçamentos 

direcionados. 

Ressalta-se, ainda, a necessidade de se pensar políticas de incentivo ao turismo, de modo 

que elas dialoguem com a riqueza cultural existente nessa região, a exemplo da criação de 

roteiros turísticos gastronômicos que abarquem a produção cultural do Território. Também é 

importante a construção de políticas públicas voltadas para a formalização das pessoas que 

atuam na área da cultura e de ações que permitam que as atividades artísticas ampliem a rede 

de produção e, consequentemente, aqueçam a economia local.  

No Território Subúrbio/Ilhas um dos maiores problemas é a parca infraestrutura urbana, 

como já mencionado. Problemas de iluminação, segurança e transportes se mostram como 

desafios centrais, a serem superados, para o desenvolvimento das linguagens culturais. 

Os quadros abaixo resumem as informações do Território, compiladas a partir dos dados 

colhidos entre os participantes das oficinas realizadas. 

 

TERRITÓRIO SUBÚRBIO/ILHAS 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Artesanato 

Bibliotecas 

Cultura digital 

Cultura LGBTQI+ 

Culturas Negras 

Culturas populares 
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LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Dança 

Fotografia 

Gastronomia 

Literatura 

Mídias sociais 

Musica 

Patrimônio imaterial 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

A riqueza da produção cultural local  

Orla extensa e paisagens paradisíacas 

Culinária especializada em frutos do mar 

Potencial para o desenvolvimento do turismo, principalmente relacionado ao meio 

ambiente, turismo étnico, cultural e gastronômico 

Existência de um grande número de terreiros de Candomblé e de quilombos 

Diversidade de patrimônio artístico e cultural, material e imaterial 

Cursos de formação em espaços culturais e associações, bibliotecas, entidades 

públicas e privadas 

Presença de bibliotecas comunitárias 

Existência de grupos e coletivos bem organizados 

União dos líderes comunitários 

Rica história e presença de atrativos naturais e culturais 

 

FRAGILIDADES 

Falta de recursos e apoio financeiro aos artistas e grupos culturais locais 

Subutilização do Parque São Bartolomeu para fins culturais e turísticos 

Falta de ocupação dos espaços públicos pela cultura 

Excesso de burocracia para as atividades culturais 

Cobrança de altas taxas públicas para realização dos eventos locais 

Ausência de apoio da iniciativa privada para a cultura 

Falta de integração entre a Ilha e o Subúrbio 

Falta de integração entre a cultura do Território e o conjunto da cidade 

Dificuldade de mobilidade no Território 

Carência de segurança pública 

Falta de capacitação dos agentes culturais para disputarem os editais públicos 

Falta de comunicação e parceria entre os grupos culturais 

Falta de valorização dos artistas e produtores culturais do Território 

Falta de integração da cultura local como turismo 
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6.3TERRITÓRIOCAJAZEIRAS 
 

Cajazeiras é um dos maiores Territórios de Salvador, com 198 mil habitantes, 

abrangendo sete bairros: Águas Claras, Boca da Mata, Cajazeiras, Castelo Branco, Don Avelar, 

Fazenda Grande e Jaguaribe139. No âmbito cultural, destaca-se a diversidade das atividades 

realizadas, principalmente, em praças e escolas, que reúnem um público heterogêneo, de jovens 

e idosos. O carnaval e o São João são os maiores eventos realizados pela prefeitura no bairro, 

com adesão de público que se aproxima a 40 mil pessoas. 

Nota-se que a região já está familiarizada com a variedade de linguagens e 

manifestações culturais ali existentes, tais como: artesanato, música, moda, grafite, dança, 

capoeira, arte de rua, prática do skate, além dos afoxés, exposições fotográficas, saraus de 

poesia, samba junino, arte circense, samba de raiz e trançadeiras. Na dança, evidencia-se a 

prática da valsa, que é realizada por cerca de 15 grupos locais, todos com participação de jovens 

e uma série de premiações. Mesmo sendo tão populoso e culturalmente rico, o Território ainda 

não possui um centro cultural adequadamente estruturado. Por isso, os artistas e grupos têm o 

costume de usar praças e escolas para ensaios e apresentações. Há, inclusive, uma iniciativa 

para que as escolas públicas sejam abertas durante os finais de semana, de modo a servirem 

como espaços de ensaio para grupos culturais. Os moradores têm forte ligação com as 

atividades culturais e a ocupação dos espaços públicos ajuda, ainda, a fomentar a 

microeconomia e a combater a violência. O uso do mercado municipal para apresentações 

culturais é uma das sugestões identificadas para solucionar a carência de espaços no Território. 

Essa é uma ação já anunciada pela Prefeitura Municipal de Salvador. 

A existência de múltiplas manifestações culturais é um dos pontos altos do Território. 

O trabalho desenvolvido a partir da prefeitura-bairro também tem sido considerado muito 

positivo. A quantidade relevante de talentos locais, a realização de festivais espontâneos, a 

comemoração da semana cultural e os eventos que buscam valorizar músicos e artistas da 

comunidade são pontos fortes encontrados em Cajazeiras. A união dos líderes comunitários é 

outro dado importante na construção da cultura no Território. Destaca-se, também, a força dos 

grupos de capoeira.  

A despeito da efervescência cultural apontada, observa-se que apenas 17 projetos 

inscritos no Edital Arte Todo Dia 2017, da FGM, foram oriundos do Território Cajazeiras, o 

que corresponde a 3,32% do total de inscritos. A predominância dos projetos submetidos foi na 

área de audiovisual, artes integradas, culturas identitárias, dança, literatura, música, artes 

visuais, patrimônio e teatro. 

Salienta-se que os espaços culturais que mais foram mencionados como relevantes para 

o Território são todos privados. Há diversos locais que acolhem variadas linguagens e 

expressões, com destaque para grupos de valsa, hip-hop, grafite, samba, afoxés, arte popular, 

artesanato e moda. Outros espaços importantes são as bibliotecas comunitárias, as associações 

comunitárias, o ginásio municipal, a rótula da feirinha, as escolas, a Casa do Trabalhador, o 

Campo da Pronaica e o campo remanescente de Cajazeiras V. 

A Caminhada da Consciência Negra de Cajazeiras, bairro cuja maioria da população se 

declara negra, também é uma das referências no Território. Há adesão significativa em 

atividades como as caminhadas, sejam LGBTQI+, da Consciência Negra, da Pedra de Xangô 

ou da água, bem como eventos de pequeno e médio porte em praças ou em bares. Há uma 

grande quantidade de terreiros de Candomblé na região, precisamente 116140. Existe, inclusive, 

uma rua em Cajazeiras XI que é conhecida como "Shopping dos Terreiros", dada a quantidade 

                                                           
139 Relação disponível no Termo de Referência 01/2017FGM.  
140 CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit. 
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de templos afro-brasileiros141. Além disso, está em andamento um projeto para construção de 

um parque na área de proteção ambiental onde fica localizada a Pedra de Xangô, patrimônio 

tombado recentemente pela prefeitura municipal.  

No Território existem ainda espaços que promovem cursos de formação e capacitação 

voltados para a cultura, inclusive em escolas municipais. Existem ainda cursos de formação 

sediados em espaços religiosos como igrejas e terreiros, instituições e empresas privadas. 

O Território Cajazeiras tem na violência o grande entrave para o seu desenvolvimento 

cultural. Associado a isso, há pouco investimento em cultura e baixa participação de artistas da 

periferia nos editais de cultura. Isso ocorre, sobretudo, por conta da falta de capacitação para o 

desenvolvimento dos projetos, mas também devido à falta de equipamentos e de apoio da 

iniciativa privada e dos poderes públicos. Estes últimos desenvolvem políticas centradas nos 

editais, conforme foi possível identificar em falas dos participantes das oficinas, o que seria um 

fator dificultador para o acesso aos recursos por este Território. Outro problema é a 

desarticulação entre os artistas, grupos e coletivos culturais da região. 

Somados a isso, estão a falta de profissionais que possam dar suporte técnico aos 

movimentos, até mesmo para a legalização dos eventos, e a inexistência de canais para a ampla 

divulgação dos eventos na comunidade local, o que impacta negativamente na programação 

cultural. 

Para reverter esse cenário, sugere-se que os editais tenham verbas específicas para 

propostas culturais de cada Território de Salvador, conforme já pontuado. Outra iniciativa 

necessária é a presença de um profissional da prefeitura, possivelmente da FGM, nas 

prefeituras-bairro, para fazer a interconexão entre os produtores culturais dos Territórios e os 

diversos órgãos da PMS, como agentes comunitários de cultura. A construção de um centro 

cultural, o investimento em espaços de cultura em escolas de tempo integral, a capacitação dos 

artistas e produtores, bem como a ampla divulgação das atividades realizadas nos bairros são 

considerados fundamentais.  

Os quadros a seguir resumem as informações do Território. 

 

TERRITÓRIO CAJAZEIRAS 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Bibliotecas 

Circo 

Cultura LGBTQI+ 

Culturas negras 

Culturas populares 

Dança 

Fotografia 

Literatura 

Moda 

Música 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Teatro 

                                                           
141 RAMOS, Cleidiana. Vizinhança de Santo. A Tarde, Salvador, 25 maio 2015. Disponível em: 

<http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1683643-vizinhanca-de-santo>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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POTENCIALIDADES 

Atual aproveitamento dos espaços públicos como locais de cultura 

Diversidade de movimentos culturais 

Riqueza da produção cultural local 

Existência de grande número de terreiros de Candomblé 

Presença de bibliotecas comunitárias 

Rica história e presença de atrativos naturais e culturais 

Força dos grupos culturais, mesmo sem apoio 

União dos líderes comunitários 

Eventos culturais, como a caminhada da Pedra de Xangô e o Dia da Consciência 

Negra 

 

FRAGILIDADES 

Falta de recursos e apoio financeiro aos artistas e grupos culturais locais 

Carência de segurança pública 

Poucos espaços para o desenvolvimento de atividades culturais 

Falta de capacitação técnica dos agentes culturais para captação de recursos 

Baixa valorização dos artistas locais 

Falta de ocupação dos espaços públicos pela cultura 

Excesso de burocracia para as atividades culturais 

Cobrança de altas taxas públicas para a realização dos eventos locais 

Apoio insuficiente da iniciativa privada para a cultura 

Dificuldades de transporte público, sobretudo à noite 

Falta de articulação entre poderes públicos e agentes culturais 

Falta de integração entre a cultura do Território e o conjunto da cidade 

 

 

6.4 TERRITÓRIOITAPUÃ/IPITANGA 

 

O Território Itapuã/Ipitanga é composto pelos seguintes bairros: Aeroporto, Alto do 

Coqueirinho, Areia Branca, Bairro da Paz, Boca do Rio, Cassange, Imbuí, Itapuã, Itinga, Jardim 

das Margaridas, Mussurunga, Nova Esperança, Patamares, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão e 

Stella Maris142. A região, que abriga cerca de 340 mil habitantes em seus 93,81 km2 de extensão, 

tem um dos bairros mais famosos e poéticos de Salvador: Itapuã, conhecido internacionalmente 

pelas músicas de Dorival Caymmi. A região também possui importantes áreas verdes, como a 

Lagoa do Abaeté e o Parque de Pituaçu.  

Entre as principais linguagens artísticas, destacam-se música (com o jazz, a percussão, 

o samba chula, o samba junino e o samba de roda), dança (afro), literatura, circo, arte urbana, 

capoeira, gastronomia, artes visuais (grafite), artes plásticas e teatro. O Território abriga ainda 

uma diversidade de espaços e manifestações culturais, a exemplo dos terreiros de Candomblé, 

das festas populares e dos paredões musicais. O Cadastro Capoeira Viva143 realizado pela FGM, 

                                                           
142 Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017FGM.  
143FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS. Capoeira Viva. Disponível em: 

<http://capoeiraviva.salvador.ba.gov.br/>. Acesso em: ago. 2017. 



 
 
 
 
 

 
105 

     
 

em 2014, constatou que o Território é o segundo com mais grupos de capoeira instalados na 

capital baiana, estando atrás apenas do Território Centro/Brotas. 

A história, os atrativos culturais e as belezas naturais atraem a curiosidade dos 

soteropolitanos e dos turistas. A diversidade artística e o desenvolvimento intenso de produções 

culturais, mesmo sem apoio dos poderes públicos e da iniciativa privada, sobressaem-se como 

aspectos positivos da região. 

Em relação aos projetos culturais, a edição de 2017 do Edital Arte Todo Dia revelou que 

58 propostas inscritas eram provenientes deste Território, o que correspondeu a 11,35% do 

total. A maior parte enquadrou-se como projeto de teatro, com 12 propostas; seguido por 

música, com 11; artes integradas, com 9; além de culturas populares e audiovisual, com 5 cada. 

Também foram apresentados 4 projetos para circo, 4 para literatura, 3 na categoria patrimônio, 

2 em artes visuais, 2 em dança e, finalmente, um projeto para a categoria culturas identitárias.  

No Território está localizada a Casa da Música, instituição fundada em 1993, cujo 

propósito principal é a preservação da memória da música baiana, contando com mais de 700 

peças sobre a música produzida na Bahia. O Território ainda possui mais quatro museus, 

totalizando cinco144. Além disso, possui apenas uma quadra esportiva e nenhum centro cultural 

com estrutura física adequada para receber apresentações culturais, de um modo geral.  

De forma autônoma, moradores e entidades promovem cursos de formação, 

principalmente em terreiros, grupos de capoeira, associações comunitárias e esportivas. Nesse 

Território estão instalados 101 terreiros de Candomblé145. É no Território Itapuã/Ipitanga que 

está localizado o Circo Picolino, um dos maiores espaços de formação circense do estado, 

referência na área em todo o Brasil, e que forma a maioria das pessoas atuantes na linguagem 

em Salvador. 

O contexto cultural, no entanto, precisa ser fortalecido diante do quadro de ausência de 

políticas públicas e espaços destinados à cultura, de baixa profissionalização dos agentes 

culturais e da falta de financiamento dos grupos e coletivos artísticos. 

O Território carece de infraestrutura básica - segurança, transporte, iluminação e 

limpeza urbana. Não há ainda um calendário festivo ou cultural articulado e são poucos os 

equipamentos culturais. Assim, os artistas e grupos precisam ocupar os espaços públicos, 

mesmo que de forma precária, muitas vezes se aproximando da clandestinidade.  

Uma observação importante é o apelo constante aos bares na orla do bairro de Itapuã. 

Na reforma da orla de Itapuã, pouco se pensou nos espaços culturais, que poderiam ser 

inseridos, aproveitando a tendência de ocupação dos espaços públicos pelas artes em geral. A 

reforma aumentou a quantidade de bares na orla do bairro e as manifestações culturais que 

ocorriam no local perderam força. 

Outros entraves para o desenvolvimento da cultura do Território são a falta de 

continuidade dos projetos; a baixa interlocução dos poderes municipais com as baianas de 

acarajé, vendedores de coco e pescadores; além da degradação e desvalorização do patrimônio 

público e de áreas de proteção ambiental. A situação da Lagoa do Abaeté, um dos principais 

pontos turísticos da cidade, também é apontada como degradante, e o carnaval realizado no 

local pode ser prejudicial ao meio ambiente, conforme informações coletadas na Oficina 

Participativa, realizada no Circo Picolino, para fins deste Diagnóstico. 

Para tentar reverter esse contexto, algumas ações são vistas como importantes, 

principalmente a necessidade de repensar estratégias políticas para revitalizar o bairro de Itapuã, 

que, apesar de ser uma referência histórica e cultural, é avaliado como em situação de 

degradação e abandono. Vale lembrar que o turismo em Salvador tem forte viés cultural e 

deveria ser melhor aproveitado para promover a sustentabilidade econômica de atrativos 

                                                           
144INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, op. cit. 
145CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit. 
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naturais, equipamentos e instituições culturais, como a Casa da Música e a Lagoa do Abaeté. 

Afora isso, é importante incentivar festas tradicionais, como a Lavagem de Itapuã, com mais 

de 100 anos. 

Os quadros a seguir resumem as informações do Território.  

 

TERRITÓRIO ITAPUÃ/IPITANGA 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Audiovisual 

Artes visuais 

Circo 

Culturas negras 

Culturas populares 

Cultura LGBTQI+ 

Dança 

Gastronomia 

Literatura 

Música 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

Imagem de Itapuã como referência de Salvador 

Culinária especializada em frutos do mar 

Vida noturna consolidada  

Produção cultural local 

Rica história e presença de atrativos naturais e culturais 

Presença de locais que disponibilizam cursos de formação 

 

FRAGILIDADES 

Falta de recursos e apoio financeiro aos artistas e grupos culturais locais 

Degradação do patrimônio material 

Poucos equipamentos culturais 

Carência de infraestrutura, como segurança, transporte, iluminação e limpeza urbana 

Ausência de um calendário festivo ou cultural 

Falta de interlocução entre poderes municipais e organização para as baianas, 

barraqueiros que vendem coco e pescadores 

Baixa valorização dos artistas locais 

Falta de ocupação dos espaços públicos pela cultura 

Excesso de burocracia para as atividades culturais 

Cobrança de altas taxas públicas para a realização dos eventos locais 

Apoio insuficiente da iniciativa privada para a cultura 

Falta de articulação entre poderes públicos e agentes culturais 
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6.5 TERRITÓRIO CIDADE BAIXA 
 

O Território da Cidade Baixa é formado por 14 bairros que se estendem ao longo de 

8,10 km2 e reúne uma população de cerca de 180 mil habitantes. São eles: Bonfim, Ribeira, Boa 

Viagem, Calçada, Caminho de Areia, Lobato, Mangueira, Mares, Massaranduba, Monte Serrat, 

Roma, Santa Luzia, Uruguai e Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro146. Esse é um Território de 

bairros bastante tradicionais, alguns dos quais, como Monte Serrat, Bonfim e Roma, famosos 

por seus atrativos culturais, como o Forte de Monte Serrat, e pela simbologia da religiosidade 

devido a presença de elementos culturais, como a Igreja do Bonfim, as obras de Irmã Dulce e 

os 107 terreiros de Candomblé147 instalados na Cidade Baixa. Como potencialidade para o 

aproveitamento histórico e cultural, ressalta-se que no bairro do Lobato foi encontrado o 

primeiro poço de petróleo do Brasil, em 1939. 

Em geral, o Território mantém um clima interiorano e de tranquilidade, especialmente 

em função das belezas naturais, como a vista para a Baía de Todos os Santos, que pode ser 

observada de diferentes pontos, bem como pelo seu rico acervo arquitetônico, incluindo as 

construções de antigas indústrias. Com grande potencial de atração de visitantes, os bairros do 

Bonfim e da Ribeira foram considerados territórios criativos da cidade de Salvador pelo estudo 

das 13 Dimensões de Competitividade dos Destinos Turísticos, desenvolvido pelo Sebrae148. 

Nessa região da cidade há a peculiaridade do transporte público, que pode ser feito tanto de 

ônibus quanto pela via náutica, a partir da Ribeira, e também pela via férrea, a partir da Calçada 

até Paripe. 

No âmbito cultural destaca-se a capoeira, o teatro, a música, a literatura (roda de leitura), 

as artes visuais (grafite) e a dança. Observa-se a presença de atividades como o remo e esportes 

de combate (lutas), além das manifestações culturais populares, a exemplo da Lavagem do 

Bonfim e a Festa do Senhor dos Navegantes. É relevante, também, o patrimônio imaterial 

nacional presente na região, bem como os grupos carnavalescos, as quadrilhas juninas, o 

turismo religioso e a gastronomia. A despeito da variação de formatos dos eventos culturais do 

Território, pode-se identificar algumas recorrências, como o samba de feira, as festas populares, 

as ocupações artísticas em espaços públicos, o turismo de base comunitária, o turismo religioso, 

as festas de chorinho ou a Parada Gay.  

Vinte e cinco projetos, ou 4,89% do valor global, oriundos do Território foram inscritos 

na última edição do Edital Arte Todo Dia 2017. Desse total, a maioria das propostas enquadrou-

se em artes integradas e dança, com 7 inscrições cada. Culturas populares e teatro tiveram seis 

projetos inscritos. Além destes, 2 propostas relacionadas ao audiovisual. Já artes visuais, 

culturas identitárias e música tiveram 1 projeto cada.  

A produção cultural da população e a diversidade de grupos são apontadas como as 

principais potencialidades encontradas da região. Mais especificamente, é típico do local o 

clima de religiosidade e o ar de tranquilidade, muito em função da orla extensa e da preservação 

do próprio conjunto arquitetônico colonial, como acontece na Ribeira. A Cidade Baixa, 

portanto, se converte em um Território estratégico para o desenvolvimento cultural de Salvador, 

                                                           
146 Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017FGM.  
147 CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit. 
148BARBOSA, Luiz Gustavo M. Índice de competitividade do turismo nacional: destinos indutores do 

desenvolvimento turístico regional: relatório Brasil 2014. Brasília, DF: SEBRAE, 2014. Disponível 

em:<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/indice_B

rasil_2014_2.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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com ênfase em roteiros históricos, religiosos, artísticos e gastronômicos, o que pode 

impulsionar o turismo, a cultura e a economia. 

Um equipamento cultural importante para o Território é o Espaço Cultural Alagados, 

situado no bairro do Uruguai. Esse espaço é fundamental em função das atividades culturais 

desenvolvidas e pelo trabalho social que realiza nessa região de bastante vulnerabilidade. 

Também nesse sentido, o Instituto Cultural Brasil-Itália Europa (ICBIE), localizado na orla da 

Ribeira, ocupa um espaço fundamental para o resgate e a salvaguarda da cultura local. Há uma 

longa lista de associações comunitárias e de bairro fortemente instaladas na política cultural 

local. O Território sedia 3 museus149, sendo um deles o Memorial de Irmã Dulce, que centraliza 

questões religiosas, turísticas e históricas. 

Uma organização da sociedade civil que se destaca no Território é a Fábrica Cultural, 

criada pela cantora Margareth Menezes. A Fábrica Cultural desenvolve o projeto “Mercado 

Iaô”, criado para ser um centro de artes, entretenimento e economia criativa. Nos domingos do 

verão, o Mercado reúne expositores de artesanato, artes plásticas, gastronomia, música e 

literatura da Cidade Baixa e de outras regiões. Também funciona como um espaço de shows no 

qual Margareth Menezes já levou convidados diversos, como a banda Baiana System, os 

cantores Lenine, Gilberto Gil, Riachão e Maria Bethânia. 

Apesar disso, o cenário cultural da Cidade Baixa carece de incentivos básicos. Entre 

eles, estão a demanda por capacitação dos agentes culturais para a elaboração de projetos, as 

dificuldades para a ocupação dos espaços públicos diante da precarização e burocracia, a falta 

de democratização dos recursos vinculados à cultura e também de alinhamento dos editais com 

a cultura do Território. Outras questões são apontadas como entraves, a exemplo da inexistência 

de um Plano Municipal de Cultura, da inviabilidade do pagamento de licenças, da burocracia 

para aprovação de projetos e legalização de entidades, bem como da ausência de um plano de 

comunicação para os Territórios. 

Para reduzir a carência por espaços culturais, sugere-se a utilização dos já existentes, 

como o Forte de Monte Serrat, de rica história na batalha contra a invasão holandesa na Bahia. 

O local poderia ser aproveitado seguindo o modelo dos fortes Santa Maria e São Diogo 

(localizados na Barra), porém, com um viés participativo e comunitário, conforme as práticas 

já adotadas pela Cidade Baixa. 

Quanto aos pontos críticos, há ainda questões como a restrição de liberação das praças, 

como Largo do Papagaio, Madragoa e Roma, para a realização de eventos culturais; a ausência 

de uma política cultural nas escolas; e a necessidade de espaços para ensaios e apresentações. 

Ademais, a falta de uma política ampla de fomento por parte dos poderes públicos e do apoio 

cultural da iniciativa privada também são colocadas como obstáculos. Assim, apesar dessa 

região ser um caldeirão cultural, os profissionais que atuam no segmento não conseguem viver 

de sua produção artística. É importante salientar que o número significativo de grupos culturais 

não necessariamente atrai um grande público para suas atividades. A falta de interesse da 

população pela produção cultural local e o descuido em relação ao patrimônio cultural material 

(como as sedes das antigas indústrias têxteis) e imaterial (como as baianas de acarajé) também 

são vistos como preocupantes. 

Diante desse cenário, algumas sugestões apresentadas durante a oficina no Território, 

realizada pela Cria Rumo Consultoria, podem ser aproveitadas, a exemplo da restauração de 

equipamentos públicos abandonados, o diálogo prévio da prefeitura junto à população para a 

tomada de decisões, o fortalecimento da capoeira e a criação de um centro de cultura. Quanto a 

este último ponto, o baixo número de equipamentos culturais na Cidade Baixa é uma das 

principais reclamações dos representantes e agentes culturais. Além disso, é importante 

                                                           
149INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, op. cit.  
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salientar a necessidade de dar visibilidade à produção cultural de outros bairros do Território, 

não apenas para a Ribeira, como ocorre atualmente. 

Nesse sentido, o Plano Referencial de Cultura de Itapagipe, que engloba 14 bairros, é 

uma iniciativa importante para ser expandida aos demais bairros do Território. No Uruguai, por 

exemplo, são apresentados espetáculos teatrais que conseguem reunir um público de cerca de 

80 pessoas, número significativo, que demonstra o potencial das dinâmicas locais que 

extrapolam a cena cultural da Ribeira. Também como sugestão, entende-se ser prioritário que 

os artistas da localidade participem diretamente das atividades na região. Outra ação estratégica 

seria explorar a história cultural e as curiosidades do Território. A Ribeira, por exemplo, foi o 

local de nascimento de Raul Seixas e Margareth Menezes. No bairro também foi construído o 

primeiro trio elétrico. 

Os quadros a seguir resumem as informações do Território. 

 

TERRITÓRIO CIDADE BAIXA 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Artesanato 

Audiovisual 

Cultura LGBTQI+ 

Culturas negras 

Culturas populares 

Dança 

Gastronomia 

Literatura 

Música 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

Um dos mais conhecidos e tradicionais territórios da cidade 

Presença de diversas atividades culturais 

Potencial para o desenvolvimento do turismo cultural 

União dos líderes comunitários 

Presença de muitos atrativos histórico-culturais para serem desenvolvidos 

Gastronomia especializada em frutos do mar 

Lar de diversos artistas 

Presença de importantes instituições culturais privadas 

 

FRAGILIDADES 

Dificuldade para liberação das praças para manifestações culturais 

Paralização de grupos artísticos em função da falta de apoio, como financiamento ou 

divulgação das atividades culturais 
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FRAGILIDADES 

Pouca valorização das atividades culturais do Território pela população local 

Falta de articulação entre poderes públicos e agentes culturais 

Falta de integração entre a cultura do Território e o conjunto da cidade 

Segurança pública insatisfatória, dificultando o deslocamento noturno das pessoas 

Falta de ocupação dos espaços públicos pela cultura 

Cobrança de altas taxas públicas para realização dos eventos locais 

Apoio insuficiente da iniciativa privada para a cultura 

Dificuldades de transporte público, sobretudo à noite 

 

 

6.6 TERRITÓRIO BARRA/PITUBA 
 

O Território Barra/Pituba compõe uma das 10 regiões administrativas classificadas pela 

Prefeitura Municipal de Salvador, com cerca de 360 mil habitantes, distribuídos em 23,21 Km2. 

São, ao todo, 21 bairros: Alto das Pombas, Amaralina, Barra, Calabar, Caminho das Árvores, 

Canela, Chapada do Rio Vermelho, Costa Azul, Engenho Velho da Federação, Federação, 

Graça, Itaigara, Jardim Armação, Nordeste de Amaralina, Ondina, Pituba, Rio Vermelho, Santa 

Cruz, Stiep, Vale das Pedrinhas e Vitória150.  

O Território abarca alguns dos locais mais turísticos da capital baiana, como os bairros 

da Barra e Ondina, conhecidos mundialmente pelo circuito do carnaval. O Rio Vermelho é 

famoso pela boemia da vida noturna e pela efervescência cultural, onde muitos músicos 

iniciantes e independentes começam suas carreiras. Em geral, o Território se destaca pela 

quantidade de equipamentos culturais, de pontos turísticos e pelas manifestações culturais de 

rua, como a Festa de Iemanjá, e os eventos calendarizados, tais como o Festival da Primavera 

e o carnaval, já mencionado anteriormente. 

De acordo com o Diagnóstico do Audiovisual da Bahia151, 55 das 70 salas de cinema 

existentes em Salvador estão nesse Território. Já no âmbito das artes cênicas, o estudo “Um 

Mapa dos Teatros de Salvador”152evidenciou que 32% dos teatros da cidade estão localizados 

na região. 

É possível identificar uma longa lista de linguagens culturais desenvolvidas nos 21 

bairros que compõem o Território. Entre elas, destacam-se teatro, música, capoeira, literatura, 

festas populares e religiosas, eventos calendarizados, gastronomia, dança, arte de rua, grafite, 

design, artesanato e circo. No Território Barra/Pituba estão instalados 94 terreiros de 

Candomblé, que protagonizam a cena cultural em muitos bairros da cidade. As baianas de 

acarajé também se destacam como protagonistas, lembrando que no Rio Vermelho estão 

algumas das mais famosas da cidade e do Brasil, além daquelas situadas no largo das baianas, 

em Amaralina - embora o local tenha sido descaracterizado após a requalificação da orla, não 

sendo reconhecido nem pelas próprias baianas que ali trabalhavam. No Território estão 

instalados 16 museus, conforme Guia de 2011153. Vale ressaltar que a Casa do Rio Vermelho 

(Casa de Jorge Amado), o Museu Pierre Verger e o Museu Carybé não estavam em 

                                                           
150Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017FGM. 
151SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA. Infocultura. Economia do Audiovisual na Bahia e 

no Brasil: estudos e reflexões, v. 2, n. 5, Salvador, 2010. 
152NUSSBAUMER, Gisele et al. Um mapa dos teatros de Salvador. Disponível em: 

<http://www.cult.ufba.br/arquivos/mapa_teatros_salvador.pdf>. Acesso em: jun. 2017. 
153INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, op. cit. 



 
 
 
 
 

 
111 

     
 

funcionamento quando o guia foi publicado. Assim, atualmente, o Território possui 19 espaços 

museais. 

As danças, o hip-hop, as batalhas de MCs e o cordel são alguns dos eventos populares 

mais recorrentes. Também é muito comum a ocupação de praças, o movimento de ciclistas e os 

cursos de empreendedorismo abertos à comunidade. Atualmente, inicia-se um movimento 

espontâneo de encontro de artistas circenses no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. De maior 

porte, estão a Festa de Iemanjá, o circuito Barra-Ondina de carnaval, o Festival da Primavera, 

os festivais de música da Vila Caramuru, a encenação da Paixão de Cristo, o Circuito Mestre 

Bimba (Nordeste de Amaralina) e os shows no Largo da Mariquita. 

O levantamento dos inscritos no Edital Arte Todo Dia 2017 mostrou que o Território 

Barra/Pituba foi o que mais apresentou projetos, com 188 propostas, ou seja, 36,79% do total, 

em 11 linguagens. A música foi a que teve mais inscrições, com 36; seguida imediatamente por 

teatro, com 33 projetos; para artes integradas foram 28; artes visuais, 20; literatura teve 18 

inscritos; 14 projetos para audiovisual; 11 para dança; 10 para culturas identitárias; 8 para 

culturas populares; 6 para circo; e 4 para patrimônio. Essa quantidade de projetos demonstra o 

potencial e a diversidade cultural presente no Território. 

A qualidade dos artistas e dos movimentos interculturais é considerada a principal 

potencialidade dos bairros em questão, além da quantidade de equipamentos culturais. Aliado 

a isso, também são destaques a gastronomia, com restaurantes e feiras, a presença de antiquários 

renomado se, ainda, o sincretismo religioso expresso nas festas populares, como a de Iemanjá. 

O Território também é caracterizado pela vida noturna e pela presença de espaços, entidades e 

grupos cujos trabalhos são voltados para a formação e capacitação dos agentes culturais, além 

da existência de diversos pontos de cultura.  

Apesar das potencialidades, algumas dificuldades são entraves para o desenvolvimento 

cultural do Território, principalmente as relacionadas à infraestrutura urbana em geral, com a 

precariedade da segurança, da sinalização, do transporte público, de estacionamento, de 

banheiros públicos (inclusive com trocadores infantis) e de divulgação das atividades. De 

maneira mais estrita à produção cultural, os obstáculos dizem respeito à falta de políticas de 

fomento para os artistas, à burocratização dos editais e para a legalização das associações. O 

precário investimento público e privado em eventos, o comércio informal e a ausência de 

articulação política entre os grupos e coletivos culturais, produtores culturais, artistas e o poder 

público também se configuram como dificuldades a serem superadas, além da baixa divulgação 

dos eventos, que resulta numa pouca quantidade de público para alguns segmentos. 

Embora o Território Barra/Pituba abrigue bairros que são vitrine para a cidade por conta 

da efervescência cultural (como Barra e Rio Vermelho), também engloba regiões de grande 

vulnerabilidade, que têm na pobreza e na desigualdade social um dos principais entraves para 

o desenvolvimento da cultura, como Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas e Calabar. 

Uma diversidade de ideias, sugestões, desdobramentos e soluções foram pensadas e 

organizadas de modo a fortalecer a produção cultural nos 21 bairros do Território. Entre as 

prioridades, estão a construção de espaços para pequenas apresentações artísticas, como 

contação de histórias, cordel, poesia e pequenos concertos; a realização de festas literárias em 

espaços públicos com participação de autores baianos; a revitalização e o aproveitamento de 

espaços já existentes; a criação de um núcleo de suporte, que envolva poder público e sociedade 

civil, para apoiar as produções; além de uma plataforma on-line para integrar os eventos das 

mais diversas linguagens culturais. Também é considerada importante a ampliação da 

divulgação das atividades artísticas e da programação da Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, 

localizada no bairro do Rio Vermelho. 

Uma sugestão apresentada pela população refere-se à criação de um espaço cultural para 

fortalecer os grupos de capoeira do Território, de modo a aproveitar a tradição do bairro do 
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Nordeste de Amaralina, agregando as baianas de acarajé e os vendedores de coco do Largo do 

bairro. Nesse sentido, o mesmo espaço poderia ser usado para a capacitação dos capoeiristas, 

com cursos profissionalizantes, seminário e suporte para viagens. Também em Amaralina é 

considerado de suma importância a realização de uma intervenção no Largo das Baianas, de 

maneira a impulsionar a tradição turística local, cujo foco se volta ao consumo de acarajé e de 

água de coco, inclusive para estimular a permanência das baianas com o aumento da 

visibilidade e da comercialização dos seus produtos. 

Além disso, outros projetos podem ser implementados. É necessário, por exemplo, 

fortalecer o Beco da Cultura, no Nordeste de Amaralina, e criar um memorial que revele a 

história de cidadãos da comunidade, como baianas, pescadores e pais de santo, que foram 

importantes para o bairro. 

Já com foco no Rio Vermelho, a produção cultural pode ser fortalecida com a articulação 

de parcerias e patrocínios para o segmento da música independente, pensando na 

sustentabilidade dos espaços culturais e casas de show. Outra iniciativa a ser considerada é a 

realização de grandes eventos no bairro, de forma a valorizar o Território como um todo. Em 

termos gerais, é necessário o estímulo à criação de coletivos artísticos que desenvolvam projetos 

direcionados para crianças, a elaboração de uma plataforma online que integre todas as 

linguagens, bem como o fortalecimento do empreendedorismo cultural. 

Os quadros a seguir resumem as informações do Território. 

 

TERRITÓRIO BARRA/PITUBA 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Artesanato 

Audiovisual 

Biblioteca 

Circo 

Comunicação 

Cultura LGBTQI+ 

Culturas negras 

Culturas populares 

Dança 

Fotografia 

Gastronomia 

Literatura 

Moda 

Museus 

Música 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

Um dos mais consolidados e divulgados Territórios culturais da cidade 

Presença de diversos grupos, linguagens e equipamentos culturais 

Presença de importantes instituições culturais privadas 
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POTENCIALIDADES 

Grande concentração de espaços culturais 

Diversidade de patrimônio artístico cultural, material e imaterial 

Território que mais apresentou projetos no Edital Arte Todo dia 2017 

Qualidade dos artistas e movimentos interculturais 

Gastronomia forte  

Presença de espaços, entidades e grupos que possuem trabalhos voltados para a 

formação em algum segmento cultural 

Existência de diversos pontos de cultura 

Presença de antiquários renomados 

Vida noturna consolidada com gastronomia, teatros, bares etc. 

 

FRAGILIDADES 

Falta de segurança  

Dificuldade de acesso e de estacionamento 

Número insuficiente de sanitários públicos 

Políticas de fomento aos artistas ainda são ineficientes 

Comércio informal desordenado 

Cobrança de altas taxas públicas para a realização de eventos locais 

Falta de interlocução entre os poderes municipais e organização para as baianas, 

vendedores de coco e pescadores 

Falta de união entre os grupos culturais, artistas, produtores e poder público  

Falta de sinalização 

Falta de articulação política  

Baixo aproveitamento dos equipamentos culturais existentes 

 

 

6.7 TERRRITÓRIO LIBERDADE/SÃO CAETANO 
 

Dezenove bairros formam o Território Liberdade/São Caetano, são eles: Alto do 

Cabrito, Baixa de Quintas, Boa Vista de São Caetano, Bom Juá, Caixa D´Água, Campinas de 

Pirajá, Capelinha, Cidade Nova, Curuzu, Fazenda Grande do Retiro, IAPI, Lapinha, Liberdade, 

Marechal Rondon, Pau Miúdo, Pero Vaz, Retiro, Santa Mônica e São Caetano154. Com área de 

14,46 km2 e aproximadamente 385 mil habitantes, a cultura da região tem uma forte ligação 

com a tradição afro-brasileira e indígena, o que a transforma em um dos locais mais ricos e 

singulares de Salvador. Por outro lado, o Território também enfrenta dificuldades históricas, 

como a violência, marginalização e pobreza, que resultaram, inclusive, na diminuição no 

número de grupos artísticos.  

A cultura do Território se manifesta em diferentes linguagens, como na música 

(especialmente samba, fanfarra, hip-hop e o samba-reggae dos afoxés), dança, identidade visual 

com referências africanas e afro-brasileiras, gastronomia, estética afro e literatura afro. A vida 

cultural também gira em torno da religiosidade, da cultura popular, do carnaval, das quadrilhas 

juninas, das oficinas de poesia, dos grupos de partido alto, entre outros. A capoeira também tem 

presença marcante no Território, estando em terceiro lugar, a julgar pelo número de grupos de 

                                                           
154 Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017FGM. 
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Salvador, só atrás de Centro/Brotas e de Itapuã/Ipitanga, de acordo com Cadastro Capoeira 

Viva, feito pela FGM em 2014155.  

Artistas, produtores e grupos culturais do Território submeteram 46 projetos no Edital 

Arte Todo Dia 2017, o que representa 9% do total. As propostas foram, em sua maioria, nas 

categorias culturas identitárias e artes integradas, com 9 propostas cada; seguidas de 6 projetos 

em música. As linguagens de audiovisual, teatro e dança tiveram 4 propostas, cada uma. Em 

menor número, foram submetidos projetos em artes visuais, circo e patrimônio. 

O bairro do Curuzu é considerado um dos territórios criativos da cidade, segundo o 

estudo das 13 Dimensões de Competitividade dos Destinos Turísticos, desenvolvido pelo 

Sebrae156. O potencial turístico ficou evidente em função da cultura diversificada, com destaque 

para o turismo étnico, com foco na visibilidade e manutenção das tradições afro-brasileiras e 

no cotidiano dos seus moradores. Também é significativo o número de projetos sociais e 

educacionais, como o do Terreiro VodumZo, que quando recebem apoio, podem gerar trabalho 

e renda. Além disso, o Território sedia 183 terreiros de Candomblé157, inclusive um terreiro 

tombado pela prefeitura158, o KweVodumZo, de Doté Amilton. A força da musicalidade e da 

religiosidade chama a atenção no Território e pode ser desenvolvida estrategicamente, de modo 

a captar um fluxo significativo de visitantes da própria cidade e de turistas. A Liberdade, por 

sua vez, outro bairro de cunho histórico e cultural significativo para Salvador, destaca-se pela 

música, artes visuais, gastronomia, moda afro, capoeira e dança.  

É importante ressaltar que a influência das culturas negras na formação cultural de 

Salvador é o grande diferencial cultural da cidade e no Território Liberdade/São Caetano essa 

potencialidade é sobrepujante. Nesse sentido, a cultura negra, a riqueza artística, a culinária e a 

presença de equipamentos culturais significativos são bases importantes para consolidar o 

desenvolvimento desse Território e melhorar a economia, gerando benefícios sociais para os 

moradores. É marcante a espontaneidade da cultura local e o trabalho de resgate da cultura 

popular identitária. Entre os equipamentos culturais, o Ilê Aiyê - assim como suas ações, 

projetos e atuações - é considerado o mais relevante, bem como os terreiros de Candomblé 

(destaque para o KweVodumZo e o Ilê Axé Jitolu), os centros sociais urbanos, as escolas (como 

a Navarro de Brito e a Duque de Caxias) e as entidades, a exemplo da ACM Brasil e do Circuito 

Mãe Hilda.  

Apesar das potencialidades, uma série de dificuldades se tornam obstáculos para a 

consolidação da cultura como um vetor significativo de desenvolvimento, como a falta de 

equipamentos culturais ou a subutilização dos já existentes. O baixo incentivo para a realização 

das atividades culturais é outra questão que deve ser superada. O Território possui apenas um 

museu159 e ele não se refere às questões culturais típicas do lugar, como música, dança e 

religiosidade. Também é relevante a pouca infraestrutura em geral, principalmente de 

segurança, iluminação, transporte e estacionamento. Além disso, não há difusão da educação 

patrimonial nem canais de comunicação para divulgar os eventos culturais para a comunidade 

                                                           
155FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS. Capoeira Viva. Disponível em: 

<http://capoeiraviva.salvador.ba.gov.br/index.php/cd-s>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
156BARBOSA, Luiz Gustavo M.(Coord.). Índice de competitividade do turismo nacional: destinos indutores do 

desenvolvimento turístico regional: relatório Brasil 2014. Brasília, DF: SEBRAE, 2014.  Disponível em: 

<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/indice_Brasi

l_2014_2.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
157CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit.  
158 AMARAL, Luana. Terreiro no Curuzu é o primeiro a ser tombado pela Lei de Preservação do Patrimônio 

Cultural de Salvador. Correio da Bahia, Salvador, 16 jan. 2016. Disponível em: 

<http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/terreiro-no-curuzu-e-o-primeiro-a-ser-tombado-pela-lei-de-

preservacao-do-patrimonio-cultural-de-salvador/>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
159INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, op. cit.  
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local. O Território Liberdade/São Caetano ainda enfrenta como desafio a falta de espaços para 

reuniões, ensaios e apresentações, especialmente para a capoeira. Tal como o Nordeste de 

Amaralina, a Liberdade também é considerada um bairro referência para a capoeira no mundo, 

entretanto, essa vocação não tem sido historicamente valorizada.  

A criação de eventos que ajudam a movimentar o comércio local é apontada como 

sugestão para fortalecer a veia cultural da localidade. Como exemplo a ser seguido, pode-se 

citar a Feira de Cultura Étnica, realizada no Curuzu e apoiada pelo Governo do Estado. O evento 

conta com atividades musicais e de gastronomia, além da exposição e comercialização de 

produtos. É considerado importante potencializar os equipamentos existentes e utilizar aqueles 

espaços atualmente ociosos, assim como fazer pequenos investimentos, como a implantação de 

um corredor cultural no Curuzu. De forma transversal, é preciso valorizar a matriz africana a 

partir da compreensão de que ela é a base da vida cultural e o diferencial do Território e, 

também, de toda a cidade. Outro aspecto em destaque é a necessidade de integração entre os 

grupos culturais e o poder público, bem como de aproximação entre a comunidade e a escola, 

de modo a atrair crianças e jovens que vivem em condições de vulnerabilidade social e em meio 

à violência urbana, para o seio da cultura e da valorização de sua história. 

Outras ações também seriam positivas para a valorização do Território, como o 

financiamento dos pontos culturais existentes e a realização de um cadastramento das atividades 

que acontecem dentro das instituições dos bairros. O modelo do projeto “Cirandas do Brasil”, 

de resgate de brincadeiras infantis, foi apontado como referência para ser implantado dentro 

das escolas.  

Os quadros a seguir resumem as informações do Território. 

 

 

TERRRITÓRIO LIBERDADE/SÃO CAETANO 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes Visuais 

Artesanato 

Audiovisual 

Bibliotecas 

Cultura LGBTQI+ 

Cultura Popular 

Culturas Negras 

Dança 

Gastronomia 

Literatura 

Moda 

Música 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

Riqueza dos grupos, dos espaços e das linguagens culturais 

Diversidade de patrimônio artístico cultural, material e imaterial 

Presença de bibliotecas comunitárias 

Gastronomia forte 
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POTENCIALIDADES 

Presença de diversas atividades culturais 

Calendário amplo de eventos e atividades culturais 

Presença de vários grupos e manifestações culturais já conhecidos no cenário cultural 

da cidade 

Existência de importantes e variados espaços de formação 

Grande potencial para atrair visitantes que buscam turismo cultural voltado para a 

cultura afro-brasileira 

Forte presença das culturas negras 

 

FRAGILIDADES 

Falta de incentivo para a realização das atividades culturais 

Frágil segurança pública para a mobilidade e ocupação dos espaços 

Dificuldade de transporte público, sobretudo à noite 

Falta de infraestrutura (iluminação, acesso, transporte, estacionamentos) 

Carência de equipamentos e espaços culturais 

Baixa valorização dos artistas locais 

Excesso de burocracia para as atividades culturais 

Cobrança de altas taxas públicas para a realização dos eventos locais 

Falta de integração entre a cultura do Território e o conjunto da cidade 

Falta de capacitação dos agentes culturais para disputarem os editais públicos 

 

 

6.8 TERRRITÓRIO CABULA/TANCREDO NEVES 
 

Cerca de 380 mil habitantes moram nos 22 bairros do Território Cabula/Tancredo 

Neves, um dos maiores de Salvador, com área de 25,73 km2. São eles: Arenoso, Arraial do 

Retiro, Barreiras, Beiru/Tancredo Neves, Cabula, Cabula VI, Calabetão, Centro Administrativo 

da Bahia (CAB), Doron, Engomadeira, Granjas Rurais Presidente Vargas, Jardim Santo Inácio, 

Mata Escura, Narandiba, Nova Sussuarana, Novo Horizonte, Pernambués, Resgate, Saboeiro, 

São Gonçalo, Saramandaia e Sussuarana160. 

Este Território foi um local estratégico para a expansão urbana da cidade a partir da 

década de 1960, principalmente com a criação do CAB, que propiciou o deslocamento do centro 

comercial do bairro Comércio para o entorno da Avenida Luís Viana Filho, conhecida 

popularmente como Avenida Paralela. Como tantas outras localidades de Salvador, a região 

possui diversidade de produção cultural, influenciada pela cultura afro-brasileira. Uma das 

principais forças é a cultura popular. Em Pernambués, por exemplo, o Terno de Reis é uma 

tradição, como o Rosa Menina. O bairro é considerado um dos celeiros dos artistas desse 

Território, sendo reconhecido também pela dança afro e pelas festas juninas. Já no Beiru, uma 

das principais vertentes é a literatura, com vários escritores residentes do bairro, além dos 

saraus.  

Em todo o Território destacam-se linguagens como teatro, música (destaque para a 

percussão e o samba de roda), grafite, poesia, capoeira, fotografia, audiovisual, fanfarra, artes 

visuais, artesanato, serigrafia e rádio. Algumas atividades já têm seu público local fidelizado, 

como os eventos de hip-hop, os saraus literários, os corais dos jovens, as feiras de artesanato, 

os paredões musicais, as festas de pagode e de arrocha. A região ainda possui 4 museus161. 

                                                           
160 Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017FGM. 
161INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, op. cit. 
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O levantamento realizado pela Cria Rumo Consultoria mostrou que o Edital Arte Todo 

Dia 2017 recebeu 33 projetos (6,45% do total) de residentes desse Território. Sete foram 

submetidos na categoria artes integradas; 6 em culturas identitárias; 6 em música; já teatro, artes 

visuais e culturas populares tiveram 4 projetos, cada; 3 em dança; e apenas 1 para as categorias 

audiovisual, circo e literatura. 

A vocação da população para as artes é um dos principais atributos que o Território pode 

oferecer do ponto de vista cultural. A tradição das festas locais, no âmbito da cultura popular, 

também é reconhecida como valor artístico, com forte influência da cultura afro-brasileira e 

indígena. A riqueza da gastronomia, a força de mobilização, os projetos de arte-educação e a 

diversidade dos artistas são potenciais que contribuem para a dinâmica cultural da região. 

Também existem importantes espaços para cursos de formação, entre eles, a Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), além de associações culturais e de moradores, terreiros, igrejas e 

escolas.  

Essa é uma região que, historicamente, abrigou muitos quilombos e aldeias indígenas e 

a memória da população em relação a isso é bastante forte, refletida na presença de 108 terreiros 

de Candomblé162, inclusive o Ilê AxêOpô Afonjá - terreiro tombado pelo Iphan. 

Devido a essa característica, foi desenvolvido pela UNEB, o projeto TBC Cabula criado 

em 2010 e, desde então, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(Fapesb). Este vem atuando em 17 bairros, cuja área é conhecida pelos moradores como Antigo 

Quilombo Cabula, visando a mobilização das comunidades para o empoderamento e autogestão 

do patrimônio sócio-histórico e cultural dos bairros populares do entorno da Universidade. 

Uma das principais queixas da população é o uso, por parte do poder público, do nome 

Tancredo Neves para referenciar o bairro do Beiru. Nesse sentido, é uma das lutas dos 

moradores a retomada do nome Beiru, em homenagem ao importante líder quilombola. Alguns 

outros entraves também são apontados pela comunidade, como a falta de apoio financeiro e de 

reconhecimento das atividades culturais, a ausência de espaço com estrutura adequada, a falta 

de visibilidade e desvalorização dos artistas locais. Destacam-se, ainda, as queixas relacionadas 

à burocracia e à inexistência de transparência nos processos dos editais, bem como a baixa 

interlocução mantida entre os poderes públicos e a comunidade.  

É importante para os moradores que haja uma distribuição justa do financiamento da 

cultura no município, priorizando os projetos locais, articulação política dos movimentos 

culturais e desconstrução da imagem de violência dos bairros que compõem o Território. A 

privatização dos espaços públicos, a segregação desordenada, a opção do shopping center como 

principal escolha como espaço cultural, a poluição visual e ambiental, o desrespeito às tradições 

e à ancestralidade, bem como o esquecimento da história e das origens, também são vistos com 

preocupação pelos agentes de cultura. 

Em vistas a fortalecer o cenário cultural, uma série de ações foram ponderadas, como 

aquelas que priorizam a valorização da cultura popular e a implantação de um projeto de 

integração social para jovens, adultos e idosos carentes. É preciso uma campanha educativa 

para que a população use e cuide dos equipamentos públicos. Além disso, há a necessidade de 

melhorar a capacitação dos atores culturais para a captação de recursos junto a empresas, de 

lançar editais específicos para o Território e de regularizar os espaços culturais existentes. 

Também é relevante capacitar os profissionais de arte-educação e implementar centros de 

culturas regionais, assim como promover ações públicas163 que transformem o espaço público, 

de modo que atenda as demandas postas. 

                                                           
162CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit. 
163 Foi citado um trabalho acadêmico defendido pela pesquisadora Luciana Martins, que desenvolveu o museu 

virtual do antigo quilombo do Cabula. É uma sugestão para que o material possa ser usado em escolas, com o 

intuito de valorizar a história da própria comunidade. 
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Os quadros a seguir resumem as informações do Território. 

 

TERRRITÓRIO CABULA/TANCREDO NEVES 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Artesanato 

Audiovisual 

Bibliotecas 

Cultura LGBTQI+ 

Culturas populares 

Culturas negras 

Dança 

Literatura 

Música 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

Riqueza e diversidade dos grupos e linguagens culturais 

Rica história com forte influência da cultura afro-brasileira 

Rica história e presença de atrativos naturais e culturais 

Riqueza gastronômica 

Força de mobilização da comunidade 

Existência de importantes espaços para cursos de formação: universidade, associações 

culturais e de moradores, terreiros, igrejas e escolas 

Forte influência afro e indígena 

Turismo cultural e de base comunitária 

 

FRAGILIDADES 

Poucos espaços culturais com estrutura adequada 

Pouca visibilidade dos artistas locais 

Baixa interlocução entre o poder público e a comunidade 

Desrespeito às tradições e à ancestralidade, bem como o esquecimento da história do 

Território 

Falta de reconhecimento das atividades culturais 

Excesso de burocracia para as atividades culturais 

Cobrança de altas taxas públicas para a realização dos eventos locais 

Frágil segurança pública para a mobilidade e ocupação dos espaços 

Dificuldade de transporte público, sobretudo à noite 

Falta de articulação entre poderes públicos e agentes culturais 

Falta de capacitação dos agentes culturais para disputaremos editais públicos 
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6.9 TERRITÓRIO PAU DA LIMA 
 

Canabrava, Jardim Cajazeiras, Jardim Nova Esperança, Nova Brasília, Novo Marotinho, 

Pau da Lima, Porto Seco Pirajá, São Marcos, São Rafael, Sete de Abril, Trobogy, Vale dos 

Lagos e Vila Canária são os 13 bairros que formam o Território Pau da Lima164, que tem 22,96 

km2 e abriga aproximadamente 230 mil habitantes.  

A região é considerada um celeiro de artistas talentosos em diversas linguagens, mas 

faltam oportunidades para que se desenvolvam plenamente. As principais produções 

identificadas são em dança, teatro, literatura, música, capoeira, artes visuais e plásticas, 

culinária e artesanato. Os 79 terreiros de Candomblé165constituem-se como relevantes espaços 

culturais no Território. Os eventos culturais acontecem em formatos dos mais variados e 

geralmente envolvem hip-hop, dança de salão, grupo de samba duro, festivais de dança, São 

João dos bairros, biblioteca itinerante, bandas de percussão, maculelê, samba de roda e 

orquestra de berimbau. 

No Edital Arte Todo Dia 2017, o Território apresentou apenas nove projetos, o que 

correspondeu a 1,76% do total. Três projetos foram inscritos na categoria artes integradas e dois 

em culturas populares. Audiovisual, literatura, música e teatro receberam um projeto, cada. Isso 

se deve, provavelmente, à falta de capacitação técnica dos produtores culturais locais, 

principalmente para lidar com esses mecanismos de fomento. 

Artistas e produtores enfrentam algumas restrições que impedem o desenvolvimento das 

atividades culturais, sobretudo, a falta de apoio financeiro, entendida como a principal barreira 

para a manutenção de grupos, realização de eventos e contratação de suporte técnico. A falta 

de suporte técnico poderia ser solucionado atendendo a uma sugestão recorrente em todos os 

Territórios, que é a presença de um agente de cultura, que faça parte do quadro funcional da 

FGM, com atuação nas Prefeituras-bairro. A realização de cursos e oficinas para a qualificação 

dos produtores culturais locais também ajudaria a resolver o problema. Outra crítica comum 

refere-se à ausência de canais adequados para a divulgação da programação com o objetivo de 

atrair a população local. Foi considerado prejudicial o distanciamento do poder público em 

relação aos representantes culturais para consultas e deliberações e, no mesmo sentido, a falta 

de diálogo entre os agentes culturais, o poder público e a população em geral. 

Foi apontado como aspecto negativo a falta de centros culturais públicos ou de apoio 

aos espaços que já existem, bem como a falta de sustentabilidade dos projetos e 

profissionalização artística. Além disso, é preciso reconhecer mais fortemente a produção local, 

inclusive na contratação de artistas para eventos como o carnaval de bairro. 

O fortalecimento do cenário cultural pode ser propiciado a partir de algumas ações. 

Nesse sentido, destaca-se a importância da criação de uma rede de artistas e o fortalecimento 

das rádios comunitárias como veículos de comunicação para a divulgação de eventos locais. A 

manutenção do diálogo entre os grupos culturais locais como forma de manter projetos 

permanentes de capacitação é apontada como uma necessidade. Também é importante a 

consolidação dos centros culturais existentes e a criação de novos espaços para o 

desenvolvimento cultural, além da formação de um conselho comunitário de cultura ou fórum 

cultural do Território. 

O Território precisa, ainda, de canais para facilitar o contato e prover os grupos culturais 

de orientações e suporte técnico, assim como o apoio a iniciativas voltadas para crianças e 

adolescentes, especialmente com foco direcionado à população negra. A criação de mecanismos 

                                                           
164 Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017FGM. 
165CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit. 
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que atraiam empresários e comerciantes locais para o patrocínio de grupos e eventos culturais 

também é uma estratégia positiva para consolidar a produção artística e envolver a comunidade 

na cena cultural. Outras sugestões são a abertura de espaços municipais, como escolas e quadras 

para a realização de eventos nos fins de semana.  

No Território existem também espaços de formação cultural, entre instituições públicas 

e privadas, associações e espaços culturais, bibliotecas e paróquias religiosas. 

Os quadros a seguir resumem as informações do Território. 

 

TERRITÓRIO PAU DA LIMA 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Artesanato 

Bibliotecas 

Culturas negras 

Culturas populares 

Dança 

Gastronomia 

Literatura 

Música 

Rádio 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

Força dos grupos culturais, mesmo sem apoio 

Existência de diversas atividadesculturais 

Existência de carnaval de bairro 

 

FRAGILIDADES 

Inexistência de canais adequados para divulgar a programação cultural para a 

população do próprio Território 

Distanciamento do poder público em relação aos representantes culturais 

Falta de centros culturais 

Excesso de burocracia para as atividades culturais 

Cobrança de altas taxas públicas para a realização dos eventos locais 

Frágil segurança pública para a mobilidade e ocupação dos espaços 

Dificuldade de transporte público, sobretudo à noite 

Baixa valorização dos artistas locais 

Falta de ocupação dos espaços públicos pela cultura 

Apoio insuficiente da iniciativa privada para a cultura 

Desconhecimento generalizado sobre a cultura do Território 

Falta de capacitação dos agentes culturais para disputarem os editais públicos 
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6.10 TERRITÓRIO VALÉRIA 
 

Com quatro bairros, Valéria, Palestina, Pirajá e Moradas da Lagoa166, o Território 

Valéria contempla aproximadamente 80 mil habitantes. A exemplo do que ocorre em outras 

regiões também periféricas, um dos principais problemas sofridos pelos moradores é a lentidão 

no processo de desenvolvimento se comparado a áreas menos desiguais, além da distância 

maior em relação à produção cultural realizada no centro da cidade. Mesmo assim, o seu cenário 

cultural é relativamente dinâmico.  

Linguagens como música (especialmente o samba e o pagode), dança, artesanato, hip-

hop e grafite se destacam. Pela ausência de equipamentos adequados, as atividades são 

realizadas nos espaços públicos, como ruas, escolas e praças, independentemente do apoio do 

poder público. Os 40 terreiros de Candomblé167 localizados no Território servem de espaços 

culturais, assim como acontece em muitos outros Territórios da cidade. 

As praças e as ruas são os principais pontos de encontro para as apresentações dos 

eventos culturais, que geralmente são organizados pelos próprios comerciantes, como donos de 

bares, com samba e pagode, todos os domingos. No mês de junho, diversas iniciativas 

acontecem para celebrar o São João, sendo a mais forte o samba junino, o que mostra que a 

música é uma força motriz da cultura local, como acontece em praticamente toda Salvador. 

Grupos de valsa e de samba estão entre os poucos grupos e coletivos culturais da região. 

Não há movimentos culturais significativos ou estruturas de apoio para que as atividades 

cheguem a impactar positivamente a economia local, apesar da existência dos bares de música 

ao vivo, que se tornaram a principal atração de lazer e entretenimento para os moradores. Os 

agentes culturais, em geral, trabalham em outras atividades como modo de subsistência e fazem 

da produção cultural e artística seu complemento financeiro, quando possível. Esse fato foi 

identificado também em outros Territórios, a exemplo do Subúrbio/Ilhas, Cidade Baixa e 

Itapuã/Ipitanga. Além da música, outras expressões culturais como o grafite ou o hip-hop não 

geram efeitos mensuráveis para a economia, já que acontecem gratuitamente em espaços como 

praças e ruas. Também foi identificada carência de cursos de formação cultural e artística no 

Território. 

Em geral, as atividades culturais não são profissionalmente organizadas e, além da falta 

de espaços para ensaios e apresentações, os grupos e coletivos artísticos não são formalizados. 

No entanto, a maior fragilidade é a falta de opções culturais e de lazer na região, bem como a 

ausência de estruturas físicas para as atividades de cultura. Outro agravante é a violência urbana, 

que dificulta a realização de eventos ao ar livre, principalmente à noite. Diante desse contexto 

de carência cultural, algumas ações parecem urgentes, entre elas, o investimento na criação de 

bibliotecas e de um centro cultural que abrigue a diversidade de linguagens (música, dança, 

teatro e cursos de artes, por exemplo), assim como a implantação de um teatro e a adaptação 

dos espaços públicos, como as praças, para atender as demandas culturais. 

Os quadros a seguir resumem as informações do Território. 

 

TERRITÓRIO VALÉRIA 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Artesanato 

Bibliotecas 

                                                           
166 Lista encontrada no Termo de Referência 01/2017FGM. 
167CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE REPARAÇÃO, op. cit. 
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LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Dança 

Música 

Teatro 

 

POTENCIALIDADES 

Atual aproveitamento dos espaços públicos como locais de desenvolvimento cultural 

Grupos musicais e de dança 

 

FRAGILIDADES 

Inexistência de canais adequados para divulgar a programação cultural para a 

população do próprio Território 

Distanciamento do poder público em relação aos representantes culturais 

Excesso de burocracia para as atividades culturais 

Cobrança de altas taxas públicas para a realização dos eventos locais 

Frágil segurança pública para a mobilidade e ocupação dos espaços 

Dificuldade de transporte público, sobretudo à noite 

Falta de espaços para o desenvolvimento de atividades culturais 

Informalidade de grupos e coletivos 

Baixa valorização dos artistas locais 

Falta de ocupação dos espaços públicos pela cultura 

Apoio insuficiente da iniciativa privada para a cultura 

Desconhecimento generalizado sobre a cultura do Território 

Falta de capacitação dos agentes culturais para disputarem os editais públicos 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Salvador é conhecida nacionalmente pela sua diversidade cultural e pela criatividade do 

seu povo. Esses elementos fazem parte do imaginário sobre a cidade e dinamizam redes e 

cadeias produtivas dos mais diversos setores culturais. Diante disso, a cultura deve passar a ser 

entendida como um pilar estruturante da gestão pública municipal. Faz-se necessária, assim, 

uma concepção ampla e transdisciplinar de cultura, para que ela contribua no enfrentamento 

dos grandes desafios econômicos e sociais da capital soteropolitana. 

O Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador, que subsidiará o Plano 

Municipal de Cultura, foi elaborado na perspectiva das três dimensões da cultura – simbólica, 

cidadã e econômica. Os trabalhos de pesquisa foram realizados entre maio e setembro de 2017 

e tiveram como objetivos principais: a) traçar um panorama da realidade cultural do município 

em termos de suas linguagens, setores e Territórios; b) identificar as principais potencialidades 

e fragilidades para a área cultural no município; e c) contribuir com o poder público municipal 

e com os agentes culturais locais na proposição de ações na área cultural.  

O presente Diagnóstico buscou apresentar uma visão geral da cultura em Salvador. 

Entende-se, portanto, que este documento não teve como propósito identificar e listar, 

integralmente, todas as atividades culturais da capital baiana. Como explicitado, o resultado 

desse processo teve como objetivo apresentar um quadro situacional das culturas existentes na 

cidade de Salvador. 

Foi possível identificar, ao longo do trabalho de elaboração do Diagnóstico, que 

Salvador é um município caracterizado pela diversidade cultural, relevância do seu patrimônio 

material e imaterial e riqueza das manifestações culturais, sejam aquelas de origem popular e 

tradicional, sejam as ligadas às novas culturas urbanas e tecnológicas. Observa-se que há muitos 

grupos e movimentos em atividade nos bairros da cidade, ainda que os seus artistas e agentes 

culturais relatem falta de apoio e valorização da produção cultural local, tanto por parte da 

população como dos órgãos governamentais.  

Uma das questões identificadas no estudo foi que, em meio à inegável riqueza cultural 

reverberada em cada canto da cidade, a matriz afro-brasileira da cultura de Salvador deve ser 

mais valorizada e, portanto, adotada a partir de uma perspectiva estratégica para o 

desenvolvimento social. 

Nesse sentido, a cultura, em sua diversidade, deve se consolidar como um importante 

vetor de desenvolvimento para a cidade de Salvador nos próximos anos. O município possui 

uma significativa e consistente produção nas áreas de artes visuais, dança, música, teatro, 

culturas negras, culturas populares, literatura, artesanato, cultura LGBTQI+, patrimônio 

material e imaterial, gastronomia e audiovisual. Nesses setores e linguagens o município tem 

sido reconhecido pela qualidade de suas criações, de seus artistas, profissionais e de seus centros 

de formação. Sobre o audiovisual e as artes do espetáculo, por exemplo, Salvador tem terreno 

criativo fértil de histórias cotidianas e do imaginário, que servem de insumo único para sua 

produção.  

Salvador oferece, também, um conjunto de atributos históricos, patrimoniais e artísticos 

propício à expansão do turismo cultural. Esse cenário contribui para a qualificação da oferta 

turística, do ordenamento e do manejo da demanda, possibilitando o enriquecimento da 

experiência do visitante e contribuindo para a redução dos impactos negativos do turismo de 

massa, tão prejudicial e cada vez mais presente nos destinos turísticos mundiais. Entretanto, 

vale ressaltar que embora a oferta do turismo cultural contribua para a qualificação da demanda 

e para a redução dos impactos do turismo de massa, não necessariamente impede a sua 

consolidação, que está muito associada a outros aspectos, como, por exemplo, ao acesso 

facilitado aos meios de transporte e a fatores macroeconômicos. 
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Como promissoras e potenciais atividades criativas em Salvador, podem ser apontados 

os segmentos de design, moda e cultura digital, especialmente os jogos eletrônicos. Este último, 

em especial, tem demonstrado ser um vetor importante a se desenvolver, pois propõe que a 

tecnologia digital é também cultural e, nesse sentido, capaz de mudar comportamentos, criando 

novas formas de expressão cultural e interagindo com linguagens mais tradicionais da cultura. 

As linguagens mais preponderantes nos Territórios de Salvador são as artes visuais, a 

dança, a música e o teatro, apontados como referencial em todos os dez Territórios da cidade. 

Culturas negras, culturas populares e literatura foram citadas em nove Territórios, como 

basilares na cultura local. Nesse aspecto, vale destacar a influência das culturas negras e 

populares nas demais linguagens culturais, inclusive aquelas citadas nos dez territórios (artes 

visuais, dança, música e teatro). 

Os segmentos e linguagens do artesanato, das bibliotecas, da cultura LGBTQI+ e do 

patrimônio imaterial apareceram em oito Territórios, demonstrando serem parte importante da 

cultura da cidade. Observa-se a relevância dos bens culturais imateriais, registrados ou não, na 

cultura da cidade. 

Os segmentos da gastronomia e do patrimônio material estão fortemente presentes na 

vida cultural de sete Territórios e a linguagem audiovisual foi citada em seis Territórios, 

completando as 14 linguagens que demonstraram ser as mais preponderantes nos Territórios 

culturais da cidade. 

 

LINGUAGENS / SETORES PREDOMINANTES 

Artes visuais 

Dança 

Música 

Teatro 

Culturas negras 

Culturas populares 

Literatura 

Artesanato 

Bibliotecas 

Cultura LGBTQI+ 

Patrimônio imaterial 

Patrimônio material 

Gastronomia 

Audiovisual 

 

A partir da análise da cultura em Salvador também é possível identificar algumas 

questões comuns aos Territórios e linguagens e que dificultam o desenvolvimento da cultura na 

cidade, como a falta de um fórum específico para a comunicação entre os agentes culturais de 

cada Território e da cidade como um todo; o baixo aproveitamento dos artistas dos bairros nos 

eventos da cidade; a dificuldade de relacionamento entre os agentes culturais e os órgãos 

públicos, especialmente os órgãos municipais; além das questões de infraestrutura, como 

segurança e transporte. 

Algumas questões devem ser consideradas para o desenho de uma política que 

consolide, nos próximos anos, a cultura como uma área estratégica em Salvador: a 

democratização do acesso à cultura, o fomento aos setores e linguagens culturais e criativas, e 

a territorialização das políticas municipais de cultura. 

A democratização do acesso à cultura deve ser entendida como o reconhecimento das 

necessidades do cidadão e o seu direito de acessar patrimônios simbólicos herdados, ampliando 
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o consumo de bens culturais e garantindo serviços culturais regulares. A ampliação do acesso 

à cultura do município deve passar por fatores-chave, a saber: melhor distribuição geográfica e 

diversificação dos equipamentos culturais qualificados, transporte fácil e seguro aos locais onde 

as atividades culturais acontecem e preços acessíveis dos bens culturais. 

Outra questão que se apresenta é quanto aos desafios para o estímulo da produção 

cultural em suas diferentes linguagens e, também, a compreensão e acolhimento da diversidade 

dos sujeitos que pensam e contribuem para a cultura em Salvador. Por um lado, existem as 

produções de forte apelo comercial e de retorno financeiro mais seguro - são os casos dos 

grandes artistas do Carnaval, das grandes empresas produtoras de eventos artísticos, segmentos 

nos quais a iniciativa privada tem mais interesse em associar suas marcas e, consequentemente, 

financiar projetos. De outro lado, existem os novos artistas, as manifestações populares que 

emergem dos bairros e os pequenos projetos que dificilmente conseguem incentivos da parte 

do setor privado.  

É preciso desenhar um modelo que seja capaz de aliar poderes públicos e iniciativas 

privadas dentro da perspectiva de fomento cultural. Os mecanismos criados devem ser 

diversificados, mesclando incentivos fiscais, fundos e linhas de crédito. Esse modelo deve 

incorporar ações de atendimento e suporte aos empreendedores criativos como, por exemplo, 

capacitações na área de gestão, consultorias, assessorias técnicas, incubadoras e rodadas de 

negócios. 

A consolidação das políticas culturais para a cidade deve passar, necessariamente, pela 

territorialização da cultura. Isso significa a descentralização e a democratização da cultura em 

toda a cidade, contemplando a diversidade de expressões manifestadas nos bairros e destacando 

ações específicas de apoio à produção das culturas populares, identitárias, urbanas e 

emergentes.  

Os dez Territórios nos quais se subdivide a cidade de Salvador possuem características 

que os unem como partes de uma mesma cidade e, ao mesmo tempo, outras características que 

expõem as suas dessemelhanças, típicas de uma grande metrópole com aproximadamente três 

milhões de habitantes. 

Os Territórios Centro/Brotas e Barra/Pituba são os mais bem assistidos em termos de 

equipamentos e infraestrutura urbana. As necessidades identificadas nesses dois Territórios são 

no sentido de reforçar a consolidação desses centros de cultura da cidade, como mais recursos 

financeiros, apoio institucional e assistência técnica para os produtores culturais.  

Os Territórios Cidade Baixa, Subúrbio/Ilhas, Liberdade/São Caetano, Cabula/Tancredo 

Neves e Itapuã/Ipitanga são intermediários nas carências e necessitam de ações mais específicas 

para o desenvolvimento da cultura, como as relacionadas com divulgação, articulação e 

comunicação, mas também apoio técnico aos produtores e editais específicos às suas 

necessidades. 

Os Territórios Cajazeiras, Pau da Lima e Valeria são os mais carentes de infraestrutura 

e necessitam de questões elementares para o seu desenvolvimento cultural, como espaços 

adequados para ensaios e apresentações, além de ateliês e laboratórios, como teatros e centros 

culturais. Carece, ainda, de necessidades semelhantes às dos demais Territórios. 

Salvador é uma cidade onde a cultura possui enorme potencial para o crescimento, seja 

em função de seus simbolismos, seja em função da relevância econômica de algumas das suas 

linguagens. O maior e mais importante potencial cultural da cidade é a matriz africana do seu 

povo, pois permeia todos os aspectos da sua cultura - gastronomia, música, vestuário, dança, 

religiosidade, artesanato e eventos. Esse é o grande potencial de Salvador, que oferece 

singularidade à cidade e assume importância significativa no dia a dia da população, uma vez 

que representa o modo de vida do soteropolitano. 
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Em todos os dez Territórios da cidade foi identificada como potencialidade a existência 

de atividades culturais variadas, bastante conhecidas dos públicos locais, da cidade como um 

todo e do Brasil, até mesmo em condições adversas ou pouco favoráveis, como é o caso dos 

Territórios mais distantes do centro da cidade. É interessante perceber que nos bairros menos 

favorecidos os grupos artísticos e as manifestações culturais permanecem atuantes, mesmo que 

os agentes não consigam viver da “sua arte” e tenham que se dedicar a atividades não-artísticas 

para se manterem financeiramente. Além disso, entre as grandes potencialidades para o 

desenvolvimento da cultura, Salvador possui um rico calendário de eventos, capaz de promover 

as manifestações culturais, grupos e artistas para a população local e para o mercado cultural 

brasileiro, ainda que não esteja articulado entre si. 

Por fim, outra potencialidade a ser observada para contribuir com o desenvolvimento 

cultural da cidade é o aproveitamento correto do seu fluxo turístico como forma de alimentar a 

dimensão econômica da cultura. Esse potencial evidencia também a singularidade de Salvador 

como cidade turística, além de cultural, o que enriquece a estada do turista na cidade e, ao 

mesmo tempo, beneficia a cultura e a economia da cidade com a entrada de recursos externos. 

 

POTENCIALIDADES  

Matriz africana 

Linguagens e manifestações culturais ricas e variadas 

Diversidade, singularidade e miscigenação cultural 

Relevância do patrimônio material e imaterial 

Extenso calendário de eventos culturais 

Qualidade da produção cultural, seus artistas e profissionais 

Agentes culturais famosos no Brasil e no mundo 

Atributos históricos, patrimoniais e artísticos 

Histórias cotidianas e do imaginário 

Importantes centros de formação 

Relevância econômica de algumas linguagens culturais 

Grande fluxo turístico 

 

Alguns aspectos que dificultam o desenvolvimento da cultura aparecem em 

praticamente todos os dez Territórios da cidade, como a carência de recursos destinados às 

linguagens culturais existentes. Considera-se que a cultura poderia se desenvolver com mais 

desenvoltura se tivesse maior apoio financeiro, além de apoio institucional, técnico e espaços 

adequados.  

Posteriormente, aparece a questão de segurança pública, posto que muitas atividades 

culturais acontecem à noite e, por vezes, em locais inseguros. Isso faz com que os próprios 

produtores evitem tal exposição e que o público se ausente pelo medo de sair de casa, aliado à 

questão da debilidade do transporte público. Outra questão fundamental e que prejudica os 

agentes culturais é a falta de canais e meios para divulgação das atividades culturais, não 

somente pela inexistência de uma plataforma simples e com preço acessível, mas também pelo 

alto custo da divulgação nos meios de comunicação tradicionais. 

Um dos maiores entraves ao desenvolvimento cultural na cidade é a falta de espaços 

adequados e destinados à cultura - como teatros e centros culturais –, que estejam próximos aos 

produtores e ao público dos bairros periféricos e que tenham sua pauta disponível para as 

produções das localidades. Essa carência faz com que o produtor desista de seu ofício ou que 

se utilize de espaços não convencionais e pouco adequados para ensaios e laboratórios 

artísticos. 
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Algumas dessas demandas já são de conhecimento da FGM, que tem buscado saná-las 

através de diversos editais, como o edital Espaços Culturais Boca de Brasa, que financia o 

funcionamento de espaços culturais em regiões carentes de equipamentos na cidade; o Arte em 

Toda Parte, que financia ações culturais que ocupam os espaços públicos de Salvador; o Arte 

Todo Dia, premiação que financia projetos em diversas linguagens culturais de pequeno e 

médio porte; o Arte na TV, que financia, junto à Agência Nacional de Cinema (ANCINE), 

produções de Cinema na cidade; o Projeto Capoeira Viva, que apoia e garante a existência de 

diversos grupos de capoeira na cidade; além do Programa Viva Cultura, com seu primeiro edital 

lançado em agosto de 2017, que prevê incentivos fiscais para empresas privadas que apoiarem 

projetos culturais. Além disso, a FGM é responsável pela administração dos Espaços da Casa 

do Benin, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Arquivo Histórico, 

Museu da Cidade e das bibliotecas municipais. 

 

FRAGILIDADES 

Poucos recursos financeiros disponíveis para a cultura 

Falta de apoio institucional e de assistência técnica para os agentes culturais 

Falta de valorização da produção cultural e dos artistas dos bairros 

Falta de um fórum especifico para a comunicação entre os agentes culturais 

Dificuldades na divulgação das atividades culturais 

Dificuldade de articulação entre agentes culturais e órgãos públicos 

Problemas de infraestrutura, segurança e transporte 

Editais que não atendem às especificidades dos territórios 

Falta de Centros Culturais e espaços adequados à cultura 

 

Nesse sentido, foram incluídas neste Diagnóstico algumas sugestões de ações para a 

construção do Plano Municipal de Cultura, a saber: criação dos conselhos comunitários de 

cultura em cada Território; direcionamento de orçamento nos editais e fora deles, 

especificamente para os Territórios, como já se faz com as linguagens culturais; construção de 

centros de cultura e/ou o direcionamento dos espaços já existentes, como escolas e mercados 

municipais, para ensaios e apresentações culturais; apoio aos grupos em atividade constante nos 

Territórios; criação da função de agentes de cultura nas prefeituras-bairro, com técnicos do 

poder público municipal, para a interlocução entre os agentes culturais dos Territórios e suas 

linguagens e a Prefeitura; e a simplificação /facilitação para a utilização de espaços públicos 

como estações de ônibus e de metrô, praças e ruas da cidade como espaços de cultura. 

Outras sugestões são a disponibilização de treinamentos e assessoria técnica para apoiar 

os agentes culturais da cidade; a elaboração do cadastro de artistas, grupos e coletivos culturais, 

para fomentar a formação de redes produtivas; o desenvolvimento do calendário de atividades 

culturais dos Territórios; o fortalecimento dos editais para que as empresas privadas apoiem as 

iniciativas culturais da região onde estão instaladas; e o desenvolvimento de iniciativas de 

turismo de base comunitária em Salvador. 

 

SUGESTÕES 

Criação dos Conselhos Comunitários de Cultura nos Territórios 

Profissional de cultura nas Prefeituras Bairro 

Direcionamento dos editais de cultura para os Territórios 

Facilitação para empresas privadas apoiarem a cultura 

Construção de Centros de Cultura e direcionamento de espaços já existentes para a 

cultura 
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SUGESTÕES 

Facilitação para a utilização cultural de espaços públicos 

Apoio aos grupos já em atividade constante 

Cadastro, treinamento e assessoria técnica para agentes culturais 

Calendário unificado de atividades culturais dos Territórios 

Desenvolver o turismo cultural e de base comunitária 

 

 

Em síntese, o Diagnóstico, ora apresentado, buscou produzir informações para subsidiar 

a construção do Plano Municipal de Cultura de Salvador, apontando a situação cultural da 

cidade, tanto em termos das suas linguagens e setores mais relevantes, como em termos 

territoriais. Espera-se que as políticas públicas para a área de cultura possam fomentar o 

potencial de manifestação criativa do município e prevejam ações nas dimensões simbólica, 

cidadã e econômica. 
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

Agnaldo Fonseca - Dança 

Alan Muniz - Cajazeiras  

Alícia Duhá Lose - Arquivo 

Ana Fernanda - Moda 

Ana Vaneska – Gestão Cultural 

André Moreira Fraga – Patrimônio 

Cultural 

Angelice Batista dos Santos – 

Barra/Pituba, Itapuã/Ipitanga 

Anselmo Serrat - Circo 

Aristides Alves - Fotografia 

Bel Gouvêa  - Fotografia 

Candida Luz Liberato - Audiovisual 

Carlinda Santos Ramos Lima - Bibliotecas 

Carlos Etchevarne – Sítios históricos e 

arqueológicos 

Carlos Paiva – Gestão Cultural, Formação 

e Pesquisa. 

Cassi Ladi Reis Coutinho – Cultura Cigana  

Celso de Araújo Oliveira Júnior - Teatro 

Cida Fernandes - Artesanato 

Claudio Manuel – Arte Digital 

Daniela Fernandes - Audiovisual 

Danilo Moura – Cultura identitária e 

inclusiva 

Demian Reis - Circo 

Dimas Araújo – Rádio, TV, Publicidade 

Eucimar Freitas de Oliveira – 

Centro/Brotas, Liberdade S. Caetano 

Eduardo Torres - Música  

Erico Mendonça – Gestão Cultural 

Francisco Soares Senna – Patrimônio 

Material 

Fabrício Cumming de Almeida – Subírbio 

/ Ilhas 

Fernando Guerreiro – Gestão Cultural, 

Teatro  

George Bispo – Subúrbio/ Ilhas, Teatro  

Gil Vicente Tavares - Teatro 

Goli Almerinda de Sales Guerreiro – 

Cultura Negra 

Goya Lopes - Moda 

Heloisa Helena Fernandes Gonçalves da 

Costa - Museus 

Hermano Fabrício Oliveira Guanais e 

Queiroz -Patrimônio Imaterial 

Ian Mariani – Centro /Brotas  

Jadson Santos do Nascimento – Cajazeiras, 

Valéria 

José Francisco de Assis Santos Silva – 

Espaços Culturais  

Kilson Santana de Melo - Música  
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Leandro Colling – Cultura LGBT 

Lica Kawano – Cultura Estrangeira 

Lindinalva Nila R. Freitas – Cultura 

Popular 

Lismar Silva – Patrimônio Imaterial 

Luciana Santana Fonseca – Economia 

Criativa 

Luciana Vasconcelos – Economia Criativa   

Luciano Matos - Rádio 

Lula Oliveira - Audiovisual 

Lynn Rosalina Gama Alves – Cultura 

Digital 

Marcelo Sá - Audiovisual 

Márcio Bacelar – Subúrbio/Ilhas 

Maria Cristina dos Santos - Bibliotecas 

Mariângela Nogueira – Livro e Leitura 

Mario Bestetti - Design 

Matias Santiago - Dança 

Milena Tavares – Patrimônio Cultural 

Murilo Ribeiro – Espaços Culturais, Artes 

Visuais 

Noélia Pires da Silva – Cidade Baixa, 

Subúrbio /Ilhas 

Paulo Kambui – Cultura Negra, 

Liberdade/S. Caetano 

Paulo Miguez – Eventos Calendarizados 

Rafael Oliveira Fontes - Arquivo 

Rita Maria Ventura – Culturas Populares 

Silvio Humberto – Cultura Negra 

Sosthenes Macedo – Subúrbio /Ilhas 

Taís Valente dos Santos - Museus 

Taquari Pataxó – Cultura Indígena  

Tereza Paim - Gastronomia 

Tiago Oliveira Nascimento - Literatura 

Vanessa Vieira - Música 

Vevé Bragança - Gastronomia 

Viviane da Silva Menezes - Circo 

Vilma Reis – Cultura Negra 

Wilson Mendes – Mídias Sociais 

Zaca Oliveira – Cidade Baixa
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APÊNDICE B – RELAÇÃO DE OFICINAS E PARTICIPANTES 

  

1) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Subúrbio/Ilhas 

Local: Prefeitura Bairro Subúrbio-Ilhas             

Data: 29/06/2017                         

Total de participantes: 58 

Participantes: 

 

Adauto de Santana 

Adja Susana Costa 

Alexsandra Macedo Leite 

Ana Vaneska S.de Almeida 

Andre Jesus de Amorim 

Breno Gabriel Ferreira Fagundes 

Bruna Estefane Silva Leandro 

Carlos Matias de Santana 

Carlos Vitor S. Pereira 

Caroline Candeias do Carmo 

Caroline Lima Santos 

Conceição Silvania Santos 

Cristiane Lopes  

Daniel Araujo da Hora 

Devace da A. Teixeira 

Edineide S.Vila Verde 

Edmar Nascimento Santos 

Elba de Paiva Leite 

Ernandes Gomes de Lira 

Etenoel Santos  

Fabricio Cumming 

Francidiane Barreto do Nascimento 

Gabriel Silva Luciano 

Geise Oliveira 

Genilda Machado Cerqueira 

Gerlandia Silva Luciano 

Ivam da Silva Almeida 

Ivana Magalhães 

Jackeline Amor Divino 

Jandison dos S.Palma 

Jonas Santos da Fonseca  

Jonas Silva de Almeida 

Jose Antonio F.  França 

Jose Carlos Luciano Junior 
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Jose Eduardo Ferreira Santos 

Josenilda Paixão dos Santos 

Josnia das Neves Santos 

Ladailza G. Teles 

Marcelo B. Santos 

Marcio Bacelar 

Maria Crispina dos Santos 

Marina Lima 

Mario Conceição 

Patricia Pinto Silva 

Plicia da Silva Sena 

Raiane Vasconcelos 

Reginaldo Sampaio 

Renato das Neves 

Rita da Conceição S. Cruz 

Rosangela Leite  

Rosy Silva 

Sosthenes Macedo 

Taise Teles de Souza 

Teodoro Francisco Azevedo 

Vaguiner Bráz 

Valdizia Freitas 

Vandson Texeira 

Vilma Soares Ferreira Santos 

 

2) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Centro/Brotas 

Local: Prefeitura Bairro - Centro Brotas                                                                              

Data: 29/06/2017 

Total de Participantes: 31 

Participantes:  

 

Angelice Batista dos Santos 

Barbara Virginia Costa 

Cabral 

Claudia Maria S. da Conceição 

Clecio B. Oliveira 

Danilo Moreira 

Dennys Gomes 

Elias Pereira dos Santos 

Evellen Marie A. S. Ribeiro 

Flavio Batista dos Anjos 

Florisvaldo Souza 

Gabriela Joao V. Morais 

Giammario  Fimadri 

Idelfonso Santos 
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Joabe de O. Souza 

Joeder Santos R. Junior 

Lilia Franka Cesa 

Mario Sacramento 

Max Silva Santos 

Milena Luisa de S. Tavares 

Natale Solis de Ovando 

Natalia O. Leal 

Nilson Franco 

Osvaldina Lezon 

Osvaldo Lobo 

Qlaudo D. Oliveira 

Raimundo Batista 

Ricardo Liborio 

Romilson B. dos Santos 

Segisfredo Silva Melo 

Tania Pastore 

 

3) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Barra/ Pituba 

Local: Teatro Sitorne 

Data: 03/07/2017 

Total de Participantes: 22 

Participantes: 

 

Angelice Batista 

Carla Chastinet 

Chico Assis 

Claudiberto C. Santos 

Cristiano Texeira 

Diogo Andrade Monteiro 

Djanira Dias 

Eduardo Souza  

Isaque Guedes 

Jaciara S. Souza 

Jorge Silva  

Julia Maria R. S. Santos 

Linsmar S.de Deus 

Luiz Fernando Cordeiro 

Marcos Santos Souza 

Maria Jose Leal 

Maria Tereza P.de J.Noely 

Palmira Hene 

Paulo Oliveira 

Raimundo de Castro Pereira  
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Sueli Bispo Teresa Costalima 

 

4) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território:  Cidade Baixa 

Local: ICBIE  

Data: 04/07/2017  

Total de participantes: 49 

Participantes: 

 

Ana Suecic Santana 

Andre Lopes  

Arthur Aguiar 

Carlos Baby 

Carlos Nascimento 

Celândia da S. Santana 

Cirlene Carneiro 

Cládio Conduru 

Claudio Lima 

Claudio Senna 

Cristian Castro 

Diogenes dos Reis Souza 

Edilene Neves 

Eduardo Moreira da Silva 

Emerson Darlan 

Esmeraldo Ramos Neto 

Fabiano B.de Santana 

Fabio Bostus 

Isabela Gomes 

Jair Santos Fonseca 

Jamira Alves Aluniz 

Jefferson Sales Angelote da Fé 

João Vitor Vasconcelos 

Jonatas Castro de Melo Ramos  

Jonathan Schindler 

Jose Rosa Muniz Filho 

Júlio Macedo de Oliveira 

Lucas Carmo da Silva 

Marcello Sousa   

Marilene da C. Nascimento 

Marilia Maria Alves dos Reis 

Marlene Barbosa 

Marlene R.de Souza 

Moyses Cafezeiro 
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Paulo C. Almeida 

Pedro Calmon 

Pietro Gallino 

Raquel S. P. de Oliveira 

Renato Dantas 

Ricardo Conceição 

Rita Anália Carneiro 

Rita de Cassia Neves 

Ronaldo da Silva 

Rosa Emília S. Barbosa 

Rosana Aparecida Issa 

Sanderson A. Telles 

Silvania da Cruz Reis 

Talita Sueli de Melo 

Teodoro Francisco A. Neto 

 

5) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Liberdade/São Caetano 

Local: Terreiro ILÊ AXÉ JITOLU 

Data: 04/07/2017    

Total de participantes:30 

Participantes: 

 

Alirio Tukubuê 

Alisson Reyes Cruz 

Amilton Santos 

Arailton Conceição 

Catarina Lima 

Claudijane Pereira Palmeira 

Edilson Lima Ramos 

Edming Santos 

Elcimara Batista Lemos 

Emilson S. A. Neves 

Hildelice B. Santos 

Isclue Andre 

Ivonei Assis 

Jaguaraci Cruz de Jesus  

Jose Melo (Zezinho) 

Jucinalva de L. Neri 

Maria de Lourdes  

Marlinda Santos Lima 

Natan M. de Azevedo 

Nelson Nunes dos Santos 

Osvaldo Bailado 

Paulo Kambui 
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Ronaldo  

Sam Brasil 

Sandro Bahiense 

Sergio Roberto 

Telma Viana de Araujo Musu 

Toinho Kuvi Pereira 

Vera Lúcia dos Santos 

Vilma Almada dos Santos

 

6) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Pau da Lima 

Local:  Prefeitura Bairro- Pau da Lima 

Data: 05/07/2017  

Total de participantes:17 

Participantes: 

 

Adriele Santos 

Ana Paula Carneiro 

Derivaldo Matos 

Dielson Gomes Cesar  

Edvaldo de Jesus Barreto 

Emanuel Pereira Barreto 

Felipe Dias Rêgo 

Felix Silva 

Gicelia Maria de M. Barros 

Gilvana de Oliveira 

Iluanir Jose de Almeida 

Maisse Oliveira 

Marcos Melo 

Maria Alice de Castro 

Mestre Roque 

Núbia Silva Santiago 

Vilintas Nascimento 

 

7) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Cabula/Tancredo Neves    

Local: Prefeitura Bairro Tancredo Neves  

Data: 05/07/2017  

Total de participantes:28 

Participantes: 
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Andreia Sinfronio 

Andressa Monique  

Angela I. C. Bacelar 

Antonio Carlos 

Antonio Sergio Sousa 

Argeô Jobim de Freitas Júnior (Jota Jr.) 

Cristiano  

Diego Santos Lima 

Edilene Santos Noronha 

Edvaldo Azevedo Santos 

Elisabete Pereira Mendonça 

Girlene 

Helio 

Isabel N. Dorea 

Jose Miguel Bastos 

Lizandra Santos (Lizunder) 

Manuela C. Mesquita 

Marcio Vitorino 

Maria de Fatima Araújo Frazão 

Raimundo Santos Filho 

Romelineli B. de Oliveira 

Sueli Santos Oliveira 

Uelinton de Jesus 

Vera Lucia N. Santos 

Verbena Mourão 

Viviane V.  Ramos 

Wellinton Santana  

Wilson Pamero Lima 

 

8) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Itapuã/Ipitanga 

Local: Circo Picolino 

Data: 07/07/2017 

Total de participantes: 16 

Participantes: 

 

Almiro Vicente  

Analu França 

Angelice Batista dos Santos 

Demian M. Reis 

Edeclaudio A. Santana- Nêgo 

Ives  
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Leandro França 

Luana Tamaoki Serrat 

Luiza Moca 

Marcia Marly Munitila 

Maria França 

Robson Mol 

Rogério Vinicius dos Santos 

Silvio Mendes 

Tato Drummond  

Yerko Saraiva Haupt 

 

9) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

Território: Cajazeiras/Valéria 

Local: Prefeitura Bairro -  Cajazeiras 

Data: 07/07/2017  

Total de participantes:75 

Participantes: 

 

 

Ademilton Sousa 

Adenildes Teles 

Adilton Dias Santana 

Adnaildes Rosa 

Adriana Raquel Silva 

Adriano Assis dos Santos 

Alan Muniz 

Alan T.Almeida dos Santos 

Aline Barbosa dos Santos 

Ana Carolina da Silva 

Any Fagundes  

Bonifacio da Silva 

Carina Borges Gomes 

Cecilia Ribeiro 

Elaine Texeira Santos 

Elenalda Gomes 

Eliêde Silva 

Eliete Caribé  

Emanuel Costa 

Emily Luiza Nascimento de Almeida 

Felipe dos Santos Porto 

Felipe Fonseca Alves 

Gabriel dos Anjos da Silva 

Grazilda da Silva 

Hamilton S. Sousa 

Hélio Alves de Jesus 

Iasmin Silva Santos 

Isabela Lacerda de O. Rios 

Ivana Santos Val Paradela 

Jadson Nascimeto 

Jailson Rebelo Oliveira 

Jamitos Santos Souza 

Jose Cicero S.Souza 

Júlia Vitoria C. Alves 

Juliana Santos 

Katia Amorim 

Kilson Melo 
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Laila Karen S. Vasconcelos 

Leidejane Lopes da Silva 

Leonardo Ribeiro Aragão 

Lindinalva N. da Silva 

Lucas Manoel  

Luciana de Jesus 

Luciano Martins 

Magnair Barbosa 

Mano Souza 

Marcia Monte 

Marco Aurelio Almeida 

Marcos Dias 

Maria de Lourdes Pereira Bispo 

Maria Madalena S. Rodrigues 

Marise 

Mateus Moreno Pereira 

Naiara Gonçalves Castellon 

Nara Marta S.Teles 

Neide Lima dos Santos 

Netice Souza Oliveira 

Noel Tavares 

Olgadice Suzarte 

Patricia Dantas 

Pedro Francisco Pontes 

Priscila Miranda 

Raquel Miranda 

Rita Andrade S. Tavares 

Rita de Cassia   

Rita Sarmento Rodrigues 

Roque G. da Silva 

Rosângela S.de Jesus 

Ruth Karen Melo de Jesus 

Salvador Henrique Brito Duarte 

Silvana Regina P. dos Santos 

Simone Cruz de Barros 

Valter R. da Silva 

Vera Dantas  

Vinicius Bispo dos Santos 

 

 

10) Oficina para o Diagnóstico do Desenvolvimento Cultural de Salvador 

  

Território: Centro/Brotas 

Local: Teatro Gregório de Mattos 

Data: 16/08/2017 

Total Participantes: 25 

Participantes: 

  

 Ana Cardoso Almeida  

 Andrea Dorea  

 Angelice Batista dos Santos   

 Antonio Carlos   

 Celia Gonçalves Santos  

 Demiam Reis  

 Edilberto Lomanto  

 Fernando Mercês  

 Gessica Almeida  

 Giovana O. de Santana  
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 Jeferson B. de Sá  

 Jonas Silva Almeida  

 Lais Almeida  

 Lucimar Oliveira Silva  

 Luiz Claudio Batata  

 Mailde Falcão Barreiros   

 Paula Erica Figueiredo  

 Paulo Hermida    

 Sandra de Cássia  

 Segisfredo Silva Melo  

 Soiane Gomes   

 Taina Pastori  

 Tais Viscardi  

 Tato Drummond  

 Weivaldo de Oliveira 
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ANEXO A 

 

Relação de Tombamentos e Registros do Estado e da União 

1) Bens tombados pelo Governo Estadual – Ipac 

Antiga Fábrica Fratelli Vita - “Calçada do Bonfim”  

Antiga Fábrica São Brás – Plataforma 

Antigo Hospital Português e Jardins - Av. Princesa Isabel  

Asilo dos Expostos (Pupileira)  

Asilo Santa Isabel 

Bens móveis e integrados do Colégio Nossa Senhora da Vitória (Marista) 

Igreja de Nossa Senhora de Loretto: Ilha dos Frades 

Casa da Providência, Capela e Pavilhão – Saúde  

Casa de Azulejo – Saúde 

Casa de Oitão, Ladeira dos Aflitos  

Casa do Rio Vermelho, Rua Alagoinhas nº 33 

Casa Guilherme Marback – Barris 

Casa nº 06, Largo de Santana 

Casa n º 33, Ladeira do Arco 

Casa n º 34, Rua Felipe Camarão – Saúde   

Cemitério dos Ingleses  

Cine Teatro Jandaia  

Colégio Nossa Senhora da Vitória (Marista) 

Conjunto Arquitetônico da Soledade 

Conjunto Escola Parque  

Edifício Caramuru – Comércio 

Edifício da Associação dos Empregados no Comércio da Bahia 

Edifício dos Arquitetos 

Edifício Dourado – Graça 

Edifício Jornal A Tarde 

Edifício Oceania  

Edifício Sede do Instituto do Cacau da Bahia 

Edifício Sede da Chesfe  - Av. São Rafael – São Marcos 

Edifício Sulacap  

Escola de Belas Artes 

Fonte da Água Brusca ou do Baluarte – Ladeira da Água Brusca- Barbalho 

Fonte da Munganga – Jequitaia 

Fonte da Rampa do Mercado – Comércio 

Fonte das Pedras – Dique 

Fonte das Pedreiras – Av. Contorno 

Fonte de Itacaranha 
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Fonte de São Pedro 

Fonte do Dique do Tororó 

Fonte do Gabriel – proximidade do Largo 2 de Julho 

Fonte do Gravatá 

Fonte do Queimado – Caixa D’Água 

Fonte do Santo Antônio 

Fonte do Vale do Tororó 

Fonte dos Padres ou do Taboão 

Forte de Santo Antônio Além do Carmo 

Forte de São Diogo 

Hospital Aristides Maltez – Brotas 

Hospital Santa Isabel  

Hotel Tropical da Bahia 

Igreja da Nossa Senhora de Brotas 

Igreja de Nossa senhora de Guadalupe: Ilha dos Frades 

Igreja de São Brás 

Imóvel nº 622, Fazenda Grande (Associação dos Moradores Educativa Cultural) 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 

Largo da Madragoa, n º 08 

Largo de Santana 

Lazareto, Igreja de São Lázaro e Área de Entorno – Liberdade 

Mural do Artista Carlos Bastos (Edifício Argentina) 

Paço Municipal de Salvador  

Palacete do Comendador Bernardo Martins Catharino 

Palácio da Aclamação 

Parque São Bartolomeu 

Pintura do Mural do Artista Genaro de Carvalho (Hotel da Bahia) 

Sede do Corpo dos Bombeiros  

Sobrado Nº 56, rua Silva Jardim –  Largo do Tábuão 

Solar Bandeira – Soledade 

Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumarê – Federação 

Terreiro de Candomblé Pilão de Prata  - Boca do Rio  

Terreiro Illê Aché Ibá Ogum - Vasco da Gama 

Terreiro IllêAsipá - Piatã 

Terreiro Ilê Axé  KaléBokum – Plataforma  

Terreiro Mokambo Onzo Nguzo Za Nkisi Dandalunda Ye Tempo - Trobogy 

Terreiro Tumba Junçara – Engenho Velho de Brotas 
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Quantitativo por Territórios Culturais: 

 

Centro/Brotas= 46 

Subúrbio/Ilhas = 7 

Cajazeiras = 1 

Itapuã/Ipitanga = 2 

Cidade Baixa =1 

Barra/Pituba = 11 

Liberdade/São Caetano = 3 

Cabula/Tancredo Neves = 0 

Pau da Lima = 2 

Valéria = 0 

 

2) Bens Tombados pelo Governo Federal- Iphan 

 

Azulejos da Reitoria da UFBA  

Capela  D’Ajuda 

Capela do Corpo Santo – Comércio 

Capela e Mosteiro de Monte Serrat 

Capela Nossa Senhora da Escada  

Capela Nossa Senhora da Piedade e Recolhimento do Bom Jesus dos Perdões  - Sto. 

Antônio Além do Carmo 

Casa na Avenida Frederico Pontes (Casa Nobre da Jequitaia) 

Casa na Avenida Joana Angélica, nº 149   

Casa na Avenida Sete de Setembro, nº 59 (Elementos) –perto do Mosteiro de S. Bento 

Casa na Rua 28 de Setembro,nº 8 – perto do Largo de S. Bento 

Casa na Rua Baixa do Bonfim,nº 236  

Casa na Rua Carlos Gomes, nº 57    

Casa na Rua Inacio Acyole,n º 04 

Casa das Sete Mortes   

Casa de Castro Alves  

Casa dos Carvalhos – Graça 

Casa dos Sete Candeeiros   

Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Ana Nery 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Severino Vieira 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Outeiro de Santo Antônio da Barra 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico: Trechos da Avenida Otávio Mangabeira 

Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico: Centro Histórico da Cidade de 

Salvador 

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico: Logradouros no Subdistrito da 

Conceição da Praia 

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico: Dique  

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico: Elementos do Subdistrito da Penha  
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Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico: Logradouros no Perímetro dos 

Subdistritos da Sé e do Passo 

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico: Logradouros no Perímetro dos 

Subdistritos dos Mares e da Penha  

Conjunto das Ruas Carneiros de Campos Sodré e Travessa Aquino Gaspar  

Conjunto Urbano e Arquitetônico da Cidade Baixa de Salvador 

Convento e Igreja do Desterro 

Edifício na Praça Cairú (Mercado Modelo) 

Edifício do Antigo Hospício de Nossa Senhora da Boa Viagem e o Cruzeiro 

Elevador Lacerda   

Fortaleza de São Pedro  

Fortaleza do Barbalho  

Fortaleza do Monte Serrat 

Forte de Santa Maria  

Forte de Santo Antônio da Barra  

Forte de São Marcelo  

Forte de São Paulo da Gamboa  

Igreja Catedral Basílica do Salvador 

Igreja da Mouraria  

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 

Igreja da Palma 

Igreja da Rua do Passo 

Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia   

Igreja de Nossa Senhora do Boqueirão, com todos os seus pertences 

Igreja de Nossa Senhora da Penha e Antigo Palácio de Verão dos Arcebispos 

Igreja de Nossa Senhora da Saúde 

Igreja de Nossa Senhora da Vitória 

Igreja de Nossa Senhora das Neves 

Igreja de Santo Antônio da Barra 

Igreja de São Miguel 

Igreja de São Pedro dos Clérigos 

Igreja do Pilar – Comércio 

Igreja do Rosário dos Pretos 

Igreja do Senhor do Bonfim  

Igreja e Casa da Ordem Terceira de São Domingos 

Igreja e Casa da Ordem Terceira do Carmo 

Igreja e Convento de Nossa Senhora da Lapa  

Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo 

Igreja e Convento de Santa Teresa(Seminário)  

Igreja e Convento de São Francisco 

Igreja e Hospício da Boa Viagem 

Igreja e Mosteiro da Graça 

Igreja e Mosteiro de São Bento  
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Igreja e Santa Casa da Misericórdia da Bahia 

Igreja Matriz de Sant’Ana 

Inscrições Tumulares da Igreja da Vitória 

Mausoléu da Família do Barão de Cajaíba e Imagens da Fé – Federação 

Oratório Público da Cruz do Pascoal 

Palacete Berquó 

Palácio Arquiepiscopal da Sé 

Palácio da Associação Comercial da Bahia 

Palácio Saldanha  

Parque e Fonte do Queimado 

Portada de Solar João de Aguiar Mattos (Museu de Arte da Bahia) 

Prédio na Rua J.Castro Rebelo,nº 05 (Açouguinho) 

Prédio na Rua Militão Lisboa, 80 

Prédio do Asilo D.Pedro II, na Avenida Luís Tarquínio ,nº 18,Antigo Palacete Machado 

Prédio do Hospício de São João de Deus (Solar da Boa Vista) 

Prédio localizado na Av. Sete de Setembro, nº 401  

Solar do Gravatá ou Solar Oliveira Mendes 

Prédio na Praça Cairú, nº 19 

Quinta do Tanque 

Seminário de São Damaso 

Sobrada na Rua Saldanha da Gama, nº 25 

Sobrado na Praça Anchieta, nº 20  

Sobrado na Rua Acyole, nº 2   

Sobrado na Praça Quinze de Novembro, nº17 

Sobrado na Rua Conselheiro Junqueira, nº 55  

Sobrado na Rua Acyole, nº 6  

Sobrado nº 18, da Praça Anchieta 

Solar a Praça Anchieta, 8 (Casa natal de Gregório de Mattos) 

Solar Amado Bahia 

Solar do Barão do Rio Real 

Solar do Conde dos Arcos 

Solar do Unhão e Capela de Nossa Senhora da Conceição 

Solar Ferrão  

Teatro Castro Alves  

Terreiro da Casa Branca 

Terreiro de Candomblé do Bate - Folha Manso Banduquenqué – Mata Escura 

Terreiro de Candomblé IlléAxêOxumarê – Federação 

Terreiro do Aleketo, Ilê MaroiáLáji – Luis Anselmo 

Terreiro do Axé OpôAfonjá  - São Gonçalo do Retiro 

Terreiro do Gantois - Ilê IyáOmim Axé Yiamassé  -Gantois- Federação 
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Quantitativo por Territórios Culturais: 

Centro/Brotas= 71 

Subúrbio/Ilhas = 2 

Cajazeiras = 0 

Itapuã/Ipitanga = 0 

Cidade Baixa = 13 

Barra/Pituba = 16 

Liberdade/São Caetano = 4 

Cabula/Tancredo Neves = 1 

Pau da Lima = 0 

 

3) Registro Especial do Patrimônio Imaterial -Ipac 

Cortejo do Dois de Julho 

Desfile dos Afoxés                                                           

Festa de Santa Bárbara 

 

4) Sem município definido pelo Iphan 

Ofício das baianas de acarajé 

Ofício dos mestres de capoeira 

Roda de capoeira 

Saveiro de Vela de Içar (Sombra da Lua) 
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