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RESUMO 
 

 

Este trabalho visa mapear e analisar a produção e o consumo cultural no bairro do Rio 

Vermelho, Salvador/BA. Apresenta suas principais características, seus protagonistas, 

espaços, bens e práticas culturais do local, assim como traça um perfil do público consumidor 

de cultura no bairro. Os dados fundamentais para a análise foram coletados através de 

pesquisa bibliográfica, instrumentalizada pela análise documental e referências indicadas por 

outros autores, mapeamento de espaços culturais, pesquisa de campo constituída de 

entrevistas com protagonistas e aplicação de questionário junto ao público consumidor. O 

perfil do bairro reflete um local de entretenimento, boemia, liberdade, acolhimento e 

pertencimento, com grande e variável oferta de espaços, bens e produtos culturais, 

privilegiando a apresentação da produção cultural baiana, entretanto necessita de políticas 

culturais públicas e privadas para sua consolidação e desenvolvimento. Os protagonistas são 

produtores, gestores públicos, empresários, artistas e agitadores de diversos segmentos, 

mostram perfil empreendedor, identificam-se com o cenário, não atuam sistematizados e não 

estabelecem inter-relação entre si e com as políticas públicas federais, estaduais e municipais 

e vice versa. O público consumidor de bens e produtos é predominantemente jovem, solteiro, 

com alto nível de escolaridade e independente financeiramente.  

 

 

Palavras chave: cultura, espaços culturais, práticas culturais, consumo cultural, Rio Vermelho.  
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to make a map and analyzing production and cultural consumption in the 

quarter of the Rio Vermelho, Salvador/BA. It presents its main characteristics, protagonists, 

spaces, cultural practices and goods, as well as traces a profile of the culture consumption of 

the public at this quarter. The basic data for the analysis had been collected through 

bibliographical research, developed by documentary analysis and references indicataed by 

others authors, mapping of cultural spaces and field survey, consisting of interviews with 

protagonists and application of the questionnaire to the consuming public. The profile of the 

quarter reflects a place of entertainment, bohemian, freedom, shelter and belonging, with 

great cultural variety offers of spaces, goods and products, that it privileges the presentation 

of the bahiana cultural production, that it needs public and private cultural politics for its 

setting and development. The protagonists are producers, public managers, entrepreneurs, 

artists and agitators of several segments showing enterprising profile, identify themselves 

with the scene, do not act systemized and they do not establish interrelation between each 

other, neither with the central government, region and municipal public politics and vice-

versa. The public consumer of goods and products is predominantly young, single, with high 

level education and independent financially. 

 

 

Key words: culture, cultural spaces, cultural practices, cultural consumption, Rio Vermelho.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O bairro do Rio Vermelho, na cidade do Salvador/SP, é considerado pela população 

local e pelos visitantes como um local de diversão, conforme relatado com frequência pela 

mídia local e nacional, com uma extensa variedade de restaurantes, bares, espaços para 

apresentações musicais e outras manifestações culturais. A história da cidade do Salvador 

também aponta o bairro como um dos locais onde se iniciou a colonização portuguesa no 

Brasil. Entretanto e no sentido de apropriação do conhecimento e disseminação da cultura, 

poucos estudos trazem à luz a importância e influência do modo de vida do bairro no restante 

da cidade ou, pelo menos, nos bairros do entorno do Rio Vermelho. 

Em busca de algumas respostas, esta dissertação, que tem como tema a produção e o 

consumo cultural do bairro do Rio Vermelho, tendo como objetivo principal mapear e analisar 

qualitativa e quantitativamente a cena cultural desse que é um dos mais importantes bairros de 

Salvador/BA, conhecido por sua boemia e efervescência cultural.  

Para dar conta dessa parte, foi realizado, primeiramente, o mapeamento e a 

caracterização dos espaços culturais do bairro, identificadas as principais práticas e 

manifestações culturais, bem como aqueles atores sociais que poderiam ser considerados 

protagonistas da cena cultural do Rio Vermelho. Entretanto, esses dados eram insuficientes 

para trazer à tona tendências e preferências, então, também se buscou traçar e analisar o perfil, 

as práticas e as escolhas do público consumidor de cultura do bairro. A intenção é que a 

pesquisa realizada possa oferecer subsídios para outras pesquisas e estudos, bem como para a 

elaboração de políticas e ações que venham a contribuir para o desenvolvimento da cultura, 

espaços e práticas culturais no local. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica, a análise e 

comparação com outras pesquisas realizadas sobre práticas e consumo cultural, a consulta a 

documentos e estatísticas socioeconômicas referentes ao Brasil, Bahia, Salvador e, sobretudo, 

ao bairro do Rio Vermelho. Esse trabalho inicial possibilitou uma reflexão sobre o significado 

da cultura, suas dimensões e mudanças na contemporaneidade, bem como a contextualização 

de nosso objeto de pesquisa, o conhecimento de sua história e características mais marcante. 

A dissertação está estruturada em dois capítulos. O primeiro, intitulado “Cultura, 

práticas e consumo culturais” trata das definições e compreensões da cultura ao longo dos 
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tempos, levando-se em conta as emergências, visões, criticas e problematizações. Também 

busca refletir sobre as diferentes dimensões da cultura, antropológica e sociológica e/ou 

política, econômica e social, bem como seus efeitos na contemporaneidade. Em seguida, 

aborda os espaços, práticas e consumo culturais na contemporaneidade, considerando suas 

definições e especificidades, destacando alguns indicadores do Brasil e da Bahia disponíveis. 

Por fim, aborda a importância da economia da cultura e das políticas culturais. 

O segundo capítulo, intitulado “Espaço, práticas, manifestações e consumo cultural no 

bairro do Rio Vermelho.”, primeiramente contextualiza e caracteriza histórica, econômica e 

socialmente o bairro do Rio Vermelho, destacando algumas fases de seu desenvolvimento, 

sua importância para cidade, perfil e a grande concentração de espaços, bens e produtos 

culturais existentes no local. Em seguida, traz o resultado do mapeamento dos principais 

espaços, práticas e manifestações culturais do bairro; destaca os protagonistas da cena cultural 

do Rio Vermelho, o perfil de atuação dos mesmos, assim como atividades desenvolvidas e 

propostas por eles.  Por fim, traz a análise dos resultados da pesquisa de campo feita com o 

público consumidor de cultura no bairro, identificando o perfil do consumo, preferências, 

facilidades e dificuldades oferecidas pela cena cultural, questões relativas a ausência ou 

presença de políticas públicas, apresentando dados e informações relacionadas ao que, 

quando, onde, como e por que se dá o consumo de cultura no bairro. 

Nas considerações finais são feitas as reflexões sobre a pesquisa realizada e os 

resultados obtidos, destacando-se a variedade de oferta em relação à existente no restante da 

cidade, bem como em outros estados brasileiros, e como as políticas públicas atuam na 

disseminação, investimento e programas voltados para a cultura. 

Finalmente, a expectativa é que esta dissertação de mestrado possa contribuir com 

novos estudos sobre o tema e com o desenvolvimento cultural do bairro do Rio Vermelho. 
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2 Cultura, práticas e consumo culturais  

 

 

A compreensão da palavra cultura passou por diversas fases. Inicialmente havia uma 

aproximação entre “cultura e natureza” ou então “cultura e civilização”. Decorridas a partir 

tensões entre diversificadas correntes de pensamentos, surgiram significações hierarquizadas 

e opostas, tais como, “culto e primitivo” “ou civilizado e bárbaro”, assim como classificações 

como “eruditas e populares” e, mais recentemente “cultura de massa”.  

Várias tentativas foram feitas para se considerar culturas diversas ao longo da história. 

Pluralizando o termo para “culturas” e, também, a compreensão de cultura como “arte” que 

resultou em divisões como “culto” e “não culto”, baseadas no gosto e na estética das artes 

legitimadas, que se mantém presente até hoje, instituindo-se a “cultura” e a “Cultura”, não 

apenas como uma forma gráfica, mas acima de tudo, semântica.  

No segundo momento deste capítulo, serão analisados no cenário contemporâneo das 

grandes cidades, os espaços culturais, as práticas e o consumo de cultura, que já não podem 

ser observados a partir das classificações das “artes” eruditas, populares ou de massa e as 

formas de fruição, recepção e consumo tradicionais. É necessário dar a importância 

econômica que a cultura tem. 

Durante muito tempo a cultura foi pouco considerada pelas Ciências Econômicas, e a 

cultura também não as considerou, o que justifica políticas culturais equivocadas. Assim se 

faz necessário que se reconheça a cultura na economia e vice-versa, não como a “salvação da 

lavoura” das sociedades e do Estado. Entendendo a cultura como atividade que precisa ser 

valorizada, pesquisada, interpretada e incentivada, valorizando a criação de indicadores 

culturais e suas análises para o desenvolvimento das políticas públicas ou privadas, nas 

práticas e no consumo, sendo isto discutido e exemplificado por dados estatísticos no terceiro 

momento deste capítulo. 

No Brasil e na Bahia ainda são escassas as pesquisas sistemáticas no campo da cultura. 

Algumas considerações podem ser tecidas a partir de importante estudo do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística em parceria com o MINC – Ministério da Cultura, o 

Sistema de Informações e Indicadores Culturais Brasileiros 2003-2005, publicado em 2007, e 

sua derivação, o “Relatório Cultura em Números” em duas edições 2009 e 2010. Além de 

algumas pesquisas acadêmicas sobre equipamentos, oferta e consumo. Como esses 

indicadores estão baseados em dados de seis anos ou mais, foram incluídos indicativos 
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econômicos do IBGE de 2009, utilizando-se a mesma seleção de dados utilizados pelo MINC 

de 2003-2005, mesmo com a dificuldade que é recortar a cultura nesse contexto.  

Analisando o histórico das políticas culturais brasileiras com as ausências, 

autoritarismos e instabilidades do Estado (RUBIM, 2007, p.1-11) e através das análises de 

indicadores culturais, pode-se perceber que existem perigos. Desequilíbrios e concentrações 

de equipamentos e benefícios ou equívocos como redução de investimentos, através das Leis 

de Incentivo, o que não tem se mostrado produtivo para o campo da cultura, uma vez que os 

papéis entre mercado e governo se invertem na maioria dos casos. 

Concluindo, para vencer o desafio contemporâneo de analisar a cultura, as práticas e 

consumo culturais sob um contexto ampliado, é preciso que todos os atores sociais sejam eles, 

consumidores, artistas, mercado ou governo, se percebam diante de um mundo globalizado no 

qual os olhares se voltam cada vez mais para o Brasil.  

 

 

2.1 Compreensões e dimensões da cultura 

 

Etimologicamente, uma das origens para a palavra cultura vem do latim colere, radical 

do termo colo, que significa cultivar. No anglo-saxão, observa-se a cognata coulter, que 

significa lâmina de arado e de onde advêm as palavras culture em inglês e kultur em alemão. 

Em ambas as raízes, latina ou anglo-saxônica, o conceito básico de cultura é relativo ao arar, 

plantar, germinar e colher e/ou criar e reproduzir animais e, em sentido expandido, cultivo da 

mente humana (WILLIAMS, 1992, p.10). O que dá a palavra cultura o sentido de natureza, 

continuidade e ação, mas também de constante mudança, no qual talvez resida a razão da 

grande complexidade de se conceituar cultura.  

O afastamento do sentido originário de cultura ligado ao contexto agrícola ocorreu ao 

longo do século XVI e XVII, na medida em que as transformações econômicas, sociais e 

políticas foram modificando o tecido social e as relações de poder. A emergente 

industrialização e a crescente urbanização agregaram novos sentidos para o cuidado com o 

desenvolvimento humano, como se pode observar nas palavras do filósofo Francis Bacon ao 

falar “da cultura e do adubamento dos espíritos”, referenciado por Teixeira Coelho (2008, 

p.18). 
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Consorciada à Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX), a colonização iniciada 

ainda no ciclo das grandes navegações marítimas e dos “descobrimentos” (séculos XV e 

XVI), estendeu-se para além dos limites da Europa. Trazendo na proa de seus fluxos 

expansionistas um ideal “civilizatório” de cultura, cujo caráter de “civilidade” (WILLIAMS, 

1976, p.76-82), propunha a divisão entre os que tinham cultura e os que não. Os cultos e não 

cultos, fundando uma dimensão de hierarquia e distância entre o “civilizado e o primitivo” 

que conformou a dominação política e econômica do expansionismo europeu, naturalizando o 

lugar de ascendência do colonizador sobre o colonizado. Esta acepção culminou mais tarde na 

divisão e oposição entre “erudito e popular”. 

O ideal iluminista colocou o progresso intelectual, espiritual e material da humanidade 

no centro da questão, requerendo condições sociais, enfatizando o poder político e a 

compreensão da cultura, especialmente na França, como “civilização, instalando-se o 

eurocentrismo e visões etnocêntricas que levaram ao preconceito com o que não era a cultura 

do civilizador ou colonizador, considerando “inculto” o colonizado” (CUNHA, 2009, p.4).  

 No Iluminismo do século XVIII se dá a primeira “emergência” ou significação 

histórica de cultura, como “lugar de enfrentamento e de afrontamento”, como propõe Eneida 

Leal Cunha (2009, p.2), e foi neste contexto histórico que os conflitos com os poderes 

consagrados até então, a religião e dinastia, prenunciaram a inauguração da vida moderna. 

Cultura, na visão iluminista, “é tudo e o todo, [...] soma dos saberes cumulados e 

transmitidos”, segundo argumento do antropólogo Edward Burnett Tylor, que a definiu como 

“esse todo complexo que compreende o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, o 

direito, os costumes e outras capacidades ou atitudes, adquiridas pelo homem como membro 

da sociedade” (COELHO, 2008, p.17). 

Simultaneamente ao ideal iluminista, sob a influência do idealismo alemão, que 

recusava a ideia de universalidade dos valores civilizacionais, promovendo a unificação dos 

estados nacionais modernos, a cultura passou, então, a significar “modo de vida característico 

de um povo, sua singularidade expressa concretamente no cotidiano, em formas específicas 

como os costumes, narrativa mítica, acervo de memórias e, especialmente, uma língua” 

(CUNHA, 2009, p.4).  

Desta segunda significação histórica da palavra cultura, romântica e popular, expressa 

como “espírito de um povo” e que se estendeu até o século XIX, é que originou a ideia de 

cultura nacional ou nacionalidade enquanto memória cultural e instrumento do estado-nação 

(CUNHA, 2009, p.5). 
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No contexto histórico do final século XIX a cultura passou a ser associada mais 

diretamente às “artes”, o que resultou na necessidade de se desenvolver competências 

culturais, refinamento e gosto estético, limitando a cultura às pequenas e privilegiadas porções 

da sociedade. Afinal, “não há nada que permita afirmar tanto a posição social das pessoas que 

através do seu gosto musical, nada pelo qual alguém possa ser infalivelmente classificado” 

(BOURDIEU, 2007, p. 21). O autor atribuiu a essa forma de definir pessoas e nações cultas 

de acordo com práticas como música, literatura, cinema, teatro, pintura, escultura e filosofia, 

de “distinção social”, e que não existia prática mais eficaz para determinar a posição social 

que a frequência aos concertos, teatro ou qualquer outra manifestação artística erudita 

(BOURDIEU, 2007, p.23-24). 

Essa “distinção” dividiu as pessoas em cultas ou “cultivadas” e as não cultas, 

sacralizou as artes e a dimensão estética, afastou a cultura da política e de disputas sociais, 

tornando a Cultura, aqui com “C” maiúsculo, excludente e antidemocrática.  

Historicamente, é possível identificar diferentes significações de cultura, tensões e 

contradições. A “cultura como natureza”, conforme a raiz etimológica da palavra apresenta 

muitas vezes uma inversão no significado, colocando a natureza como derivada de cultura. No 

sentido semântico inicial, cultura estava ligada a um processo material e rural, o que foi se 

transformando, ao longo da história para um processo do espírito e saindo do contexto rural 

para o urbano, criando um paradoxo, pois “são os habitantes urbanos que são “cultos”, e 

aqueles que realmente vivem lavrando o solo não o são. Aqueles que cultivam a terra seriam 

menos capazes de cultivar a si mesmos. A agricultura não deixa lazer algum para a cultura” 

(EAGLETON, 2005, p.9 -10).    

O desdobramento semântico e a significação invertida não colocaram no centro das 

discussões a desconstrução da oposição entre cultura e natureza, e sim, a quebra do dualismo 

do artificial - produto da cultura e o natural - presente na natureza, reconhecendo que os meios 

de transformação da natureza estão presentes na própria natureza. A natureza produz a 

cultura, que a transforma em um meio de renovação dentro da própria natureza. Contudo, 

enfatiza o autor, a natureza estabelece continuidade do homem no ambiente, já a cultura 

realça as diferenças entre ambos (EAGLETON, 2005, p.11 e 12).   

 A história da palavra cultura conforme (1976, p.76-82) Raymond Williams, distingue 

três sentidos importantes. O primeiro aponta cultura como civilização e a configura no 

progresso espiritual, intelectual e material, incluindo ética, costumes e moral, criando uma 

dubiedade entre conduta polida e comportamento ético (EAGLETON, 2005, p.19). 
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Acreditava-se que os franceses tinham o monopólio da civilização e refinamento social, 

contudo, enquanto mantinham ideais da vida política, econômica e técnica, os germânicos se 

voltavam para o artístico, religioso e intelectual. Nesse cenário de rivalidade entre França e 

Alemanha se instalou a tensão entre cultura e civilização, originada na alternância semântica 

de civilização, ora como substantivo: forma de vida de uma sociedade em sua totalidade, ora 

como adjetivo: refinamento intelectual de um grupo ou individuo (EAGLETON, 2005, p.20). 

Na virada do século XIX, cultura e civilização, que tanto significavam discrição, como 

regras de conduta de uma sociedade, saem de sua significação individual e passam para o 

campo relacional, mantendo-se em lados opostos: civilização passa a designar o sociável, e 

cultura o refinamento, criando superioridades a serviço dos imperialismos (EAGLETON, 

2005, p.20-23).  Nos estudos antropológicos, começam a aflorar outras sociedades, não 

apenas as ocidentais, como objeto de estudo e o reconhecimento da cultura como exótica. 

Contudo ainda “são os outros que são étnicos, idiossincráticos e culturalmente peculiares” 

(EAGLETON, 2005, p.43). É nesse contexto que a cultura passa a ser reconhecida como 

plural. 

 Ainda neste século definia-se como civilizada a sociedade ligada à vida urbana, aos 

gostos estéticos e técnicas complexas e denominavam civilizados aqueles que dela 

participavam. Era preciso domesticar o bárbaro e inculto, o que culminou em forças contrárias 

que viam a civilização como burguesa e a cultura, simultaneamente, como aristocrática e 

populista (EAGLETON, 2005, p.23). Até hoje, há uma prevalência do sentido de cultura 

como civilização, relativa a período, área geográfica ou características populacionais, 

entretanto, as palavras cultura e civilização continuam a intercambiar-se em seu uso e 

significado. 

O segundo sentido indica a cultura como modo de vida e se traduz no conjunto de 

ideias, comportamentos, símbolos, costumes, hábitos, valores, padrões de comportamento e 

práticas. Aprendidos de geração em geração, através da vida em sociedade e pode ser 

percebida a partir do conflito entre o iluminismo e o idealismo alemão, entre a abstração, 

fragmentação, mecanicismo e o utilitarismo, se contrapondo ao holismo, sensibilidade e 

organicismo como forma de ver e agir no mundo. Enquanto a civilização era burguesa, a 

cultura se alternava entre aristocrática e populista e, deste modo, estava institucionalizado um 

sentido moderno para designar a cultura a partir de modo de viver (EAGLETON, 2005, p.23-

24). 
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Nesse momento a hegemonia do modo de vida europeu dá lugar ao culto ao exotismo, 

a romantização da cultura popular e, segundo Herder, o termo cultura se pluraliza e, mesmo 

continuando a ser consorciada à civilização, passa a ser quase o oposto a civilidade cujos 

hábitos, pensamentos e ações heterogenias podem existir conjuntamente (EAGLETON, 2005, 

p.26). 

 O terceiro e último sentido destaca cultura como arte e devolve o homem ao centro da 

questão, de forma restrita nas artes ou expandida nas atividades intelectuais ou imaginativas 

em geral. E sua tensão está nesse reducionismo, que coloca o culto no campo da fantasia, 

neste sentido: 

 

... se a criatividade agora podia ser encontrada na arte, era porque não 

podia ser encontrada em nenhum outro lugar? Tão logo cultura venha 

a significar erudição e as artes, atividades restritas a uma pequena 

proporção de homens e mulheres, a ideia é ao mesmo tempo 

intensificada e empobrecida (EAGLETON, 2005, p.29). 

 

 

A importância das artes no sentido social foi prejudicial à própria arte, na medida em 

que fora sacralizada, atribuindo ao artista a utópica boa vida ou ainda estabelecendo uma 

divisão de trabalho, que diminui e impede a capacitação para as artes, bem como limita o 

acesso a elas (EAGLETON, 2005, p.29 - 30).  

Na Inglaterra do período após a segunda guerra, incomodados com a carga dada à 

língua, literatura e poesia, um grupo de intelectuais de esquerda fez oposição, entre eles 

Raymond William. Em relação a essa visão tradicional de cultura, centrada na educação ou 

nas artes, pelo fato de acreditarem que isto reproduzia a desigualdade social, mesmo se 

colocando como “herança da humanidade” ou o “repositório dos valores espirituais”, porém 

só com o pós-modernismo é que se começa a aliviar a carga cultural das artes (EAGLETON, 

2005, p.29). 

A partir do século XX, a industrialização, a sedimentação do capitalismo, a noção da 

cultura pluralizada e a globalização vão criar um cenário onde as significações não se opõem 

e sim convergem entre os sentidos antropológico e sociológico. Modo de vida global, 

atividades artísticas e intelectuais tradicionais, práticas significativas: linguagem, filosofia, 

jornalismo, moda, publicidade, manifestações populares, práticas e produção cultural são 

constitutivas do campo cultural (WILLIAMS, 1992, p.12-13). Já a contemporaneidade é 
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marcada pelo questionamento se “tudo é cultura - a moda, o comportamento, o futebol, o 

modo de falar, o cinema, a publicidade - nada é cultura” (COELHO, 2008, p.20).  

Contudo, além de compreender os significados da cultura, os problemas gerais e 

específicos da organização cultural, seus interesses e métodos, é necessário medir sua 

influência nas várias dimensões da vida cultural que, para Isaura Botelho, reflete “o conjunto 

de práticas e atitudes que têm uma incidência sobre a capacidade do homem de se exprimir, 

de se situar no mundo, de criar seu entorno e de se comunicar” (BOTELHO, 2004, p.73). 

Isaura Botelho (2001, p.74) classifica as dimensões da cultura em: (1) antropológica 

representativa do coletivo dos indivíduos e sua interação social, modulando pensamentos e 

sentimentos, construindo valores e estabelecendo diferenças e rotinas, e; (2) sociológica, que 

trata das interações profissionais, institucionais, políticas, econômicas, criando um circuito 

organizacional, onde se situam meios, produção e consumo de bens culturais.  

Na dimensão antropológica, o campo cultural é formado por um conjunto de símbolos 

individuais que se somam ao coletivo, influenciado por fatores como: origens, interesses 

profissionais, econômicos e esportivos, de gênero, geração, classe social, grau de instrução, 

etc. Pequenos mundos das relações familiares, de vizinhança, de trabalho e de uso do tempo 

livre (BOTELHO, 2001, p.74). 

Por outro lado a dimensão sociológica da cultura depende de condições sociais de 

desenvolvimento e de aperfeiçoamento, de canais de expressão, sistemas organizacionais e de 

políticas culturais que estimulem a produção, circulação e consumo de bens simbólicos. 

Sendo mais fácil de planejar do que a dimensão antropológica e por esta razão é foco de 

atenção das políticas privadas ou estatais de cultura (BOTELHO, 2001,74). 

Outras dimensões são propostas por José Márcio Barros (1993, p.5), para quem a 

importância da cultura é determinada e percebida em três perspectivas contemporâneas e 

convergentes, a política, a econômica e a social. No plano político, a cultura pode ser 

percebida nos espaços do poder e da vida pública ao configurar-se elemento instituinte da 

vida coletiva. O contexto econômico da cultura torna-se explícito quando se reconhece a 

atividade cultural como geradora de renda, emprego, impostos, infraestrutura e riqueza, além 

de ser percebida como mola propulsora do desenvolvimento sustentável, dotando a cultura de 

espaços econômicos próprios como indústria cultural e mercado cultural. Já a dimensão social 

é a que torna a cultura indissociável à ideia da construção da cidadania, enquanto conjunto de 

práticas sociais que oferecem a experiência da inclusão e do pertencimento.  
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Na complexa significação e aplicabilidade do termo cultura um fato é observável: a 

forma de lidar com o que é cultura foi se emoldurando de acordo com correntes de 

pensamentos ao longo dos tempos e dos lugares, de modo que muito mais importante que 

definir a cultura, é compreendê-la dentro do âmbito dos estudos e das práticas culturais.  

O que se observa é que há outro lugar de análise da cultura, outros métodos 

necessários às definições que contemplem ações humanas diversas e fluidas: “o que não cabe 

no culto ou no popular, que brotam nos cruzamentos ou em suas margens?” (CANCLINI, 

1997, p.1). 

 

Os próprios conceitos de culturas nacionais homogêneas, a 

transmissão consensual ou contígua de tradições históricas ou 

comunidades étnicas “orgânicas” – enquanto base do comparativismo 

cultural -, estão em profundo processo de redefinição (BHABHA, 

2007, p.24). 

 

Nacionalismo, identidade nacional pura e tradição se confrontam com a realidade do 

processo histórico do colonialismo, imperialismo, migração de exilados e refugiados políticos 

ou econômicos e fixação de empresas transnacionais. O olhar pode ser do migrante, e estas 

ditas minorias tomam a palavra tanto em forma de conflito como de consenso. 

É fato que o pensar da cultura se encaminha para um salto ao discutir culturas no 

plural, os efeitos da etnicidade e os fracassos das instituições, porém o futuro surpreendeu em 

pleno salto, a sensação é que não se está nem no futuro, evidentemente não mais no passado e 

tampouco no presente. Nem térreo, nem sobreloja, o lugar é o vão intermediário que na 

arquitetura moderna deram o nome de mezzanino. Na visão de Homi K. Bhabha (2007, p.22) 

vive-se um momento intersticial, onde não dá mais para lidar com definições binárias ou 

fixas, portanto a conclusão que se chega é que a classificação de erudita, popular ou de massa 

se mostra ineficiente na contemporaneidade. O exemplo disso se dá com grandes metrópoles 

em que se misturam sons, cores, textos e aromas de várias partes do mundo, arquiteturas 

tradicionais e de vanguarda, artes e artistas nas ruas em nome de uma suposta saída criativa 

para a crise econômica, que não se sabe o sintoma ou o remédio. 

Superada a invenção da identidade nacional e o uso intensivo de aspectos da cultura 

brasileira pelas políticas públicas, a cultura conseguiu sair dos porões e ocupar esse lugar 

interstício de que fala BHABHA (2007, p. 20-27). No Brasil contemporâneo, as artes 

legitimadas: a literatura, a dança, o teatro, as artes plásticas e a música, com suas 
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características multiculturais e sem o pudor de transitar entre o erudito, popular e de massa, 

estão se libertando dos porões de anos de massacre cultural da colonização, da escravidão, do 

imperialismo e outras formas de etnocentrismos. 

Para Teixeira Coelho (2008, p.58), a cultura brasileira a partir do final do século XX 

tornou-se contemporânea, antes mesmo do centro europeu ou americano, em que as crises 

econômicas, as migrações e a globalização os obrigam a se revisarem e se reinventarem, o que 

mostra, no dizer do autor, que o mundo alcançou o Brasil (2008, p.49). Talvez o “caso 

brasileiro” seja, entre tantas outras, uma indicação de caminho a ser percorrido para o estudo 

da cultura, assim entendida em seu sentido dinâmico e mutável com potencial de se misturar, 

e de ser um borrão onde perdem força todos os esforços de cingir contornos claros e precisos 

sobre os modos de ser e viver do homem. 

Entre extensas e intensas formulações conceituais e dimensionais, parece que, mesmo 

diante da tese muitas vezes propalada de que tudo já foi dito ou definido, o campo da cultura 

ainda não dá conta de expressar e revelar toda a dinâmica de um mundo sem fronteiras. Cada 

vez mais interligado e interdependente, em decorrência do modelo globalizado e do uso 

massivo e cada vez mais acessível das novas tecnologias da informação, em que as formas de 

sociabilidade e as práticas culturais são continuamente reinventadas. 

 

 

2.2 Espaços, práticas e consumo culturais  

 

Na dimensão sociológica da cultura é que se encontram espaços, práticas e consumo 

culturais organizados, objetos de análise desta pesquisa e que resultam de “um conjunto 

diversificado de demandas profissionais, institucionais, políticas e econômicas...” 

(BOTELHO, 2001, p.74) produto das relações sociais da vida nas cidades. 

A ideia de cidade como fenômeno cultural, palco de inter-relações e articulações, está 

hoje ameaçada pelas subdivisões segregadas em condomínios, shoppings centers, centros 

empresariais, etc. Cidades dentro das próprias cidades, onde o fazer cultural deixa sua 

característica de partilha e passa a ter motivações diversas, se uniformizar, não existir ou ser 

um subproduto mercantil da mais valia. 

Ângelo Serpa (2010, p.30) discute a cultura como uma invenção burguesa, produto do 

capitalismo e que hoje se diversifica nas centralidades sob a forma líquida, incapaz de manter 
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as formas, onde práticas culturais, empregos, relacionamentos, afetos, amor, etc., permanecem 

em “fluidez” (BAUMAN, 2001, p. 8 - 9). Resultado da expansão das redes tecnológicas e dos 

meios de comunicação de massa, que influenciaram diretamente na forma do lazer, dos 

costumes e no gosto pelas expressões artísticas. 

Nas cidades gregas e romanas, as praças eram importantes espaços de convivência, 

articulação, comércio e política. Na Idade Média, estas praças sofreram mudanças na 

quantidade e na função, sendo no Renascimento o seu apogeu, período em que elas receberam 

as produções artísticas: monumentos, bustos e esculturas. O lugar da feira, da festa e da 

liberdade de pensamento, ao longo dos séculos e principalmente nos países em 

desenvolvimento, perdeu a importância. 

O que se tem hoje são cidades com múltiplas centralidades e muitas vezes 

contraditórias no que se refere aos espaços culturais (teatros, cinemas, galerias de arte, 

bibliotecas, etc.), em desequilíbrio na distribuição espacial e no uso que a população local ou 

do entorno fazem deles. Estes resultados são observados em todos os grandes centros urbanos 

brasileiros, a exemplo do que foi apurado na pesquisa “Equipamentos Culturais na Cidade de 

São Paulo: um desafio para a gestão pública” (BOTELHO, 2005, p.1). 

Se por um lado os espaços estão na sua maioria concentrados em áreas centrais de 

cidades, como São Paulo, por outro lado, a falta de mobilidade territorial é também um fator 

considerável na análise da frequência a espaços culturais. Também, agravados pela 

desigualdade de acesso à cultura tradicional, atribuída ao nível de bagagem cultural 

transmitida na família, à promoção de práticas nas escolas e ao peso das variáveis sócio 

demográficas, como níveis de escolaridade, renda, faixa etária e localização domiciliar 

(BOTELHO, 2005, p. 1-4). Este desequilíbrio não é diferente em Salvador, segundo a 

pesquisa de Gisele Nussbaumer e Plinio César Rattes, “Equipamentos Culturais de Salvador: 

Públicos, Políticas e Mercados” (2005, p.2).  

Diante dos novos modos de vida nos centros urbanos, definidos por Zigmunt Bauman 

(2001, p.9), como de “liquidez” e “fluidez”, que geram isolamento, medo, insegurança, etc. e 

que levam as pessoas ao confinamento em condomínios, shopping centers, etc. O que se vê 

são alterações na estrutura e localização dos espaços, a exemplo, inicialmente dos cinemas e 

mais recentemente dos teatros, galerias, etc., construídos dentro desses lugares, teoricamente, 

protegidos da violência e da falta de infraestrutura, correlacionando às novas compreensões de 

cultura na contemporaneidade. 
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Neste contexto de grandes transformações no cotidiano urbano, incluem-se as novas 

definições e configurações de espaços culturais, locais onde as práticas acontecem. Os 

grandes centros, hoje, abarcam crescente diversidade de espaços culturais, a exemplo de 

museus com grandes coleções históricas a que se convencionou reconhecer como cultura 

tradicional. Também, espaços para apresentações populares e até para megaeventos da cultura 

de massa, criando um campo de conflito entre os espaços de práticas legitimadas e ditas de 

elite (teatro, cinema, museus, galerias, bibliotecas, etc.), os de comercialização das produções 

de massa (eletrônicos e mídias) e os resistentes de expressão popular. 

As novas definições e configurações de espaços culturais nos grandes centros urbanos 

se mantêm, no século XXI, ainda presa a classificações tradicionais de cultura, como: (1) 

cultura erudita ou legitimada, onde vamos encontrar teatros, galeria de arte e por que não os 

cinemas; (2) cultura de massa, como o palco das produções culturais apoiadas pela mídia e, 

(3) cultura popular, associativista, às vezes “espaços públicos” no sentido efetivo do termo, 

subsidiados pelo Estado ou iniciativa privada, sendo que este último pode se dividir entre 

associações, praças e logradouros, lugares da festa. Incluindo-se a esta lista os espaços 

domésticos, campo propício da cultura de massa e os espaços de convívio coletivos, altamente 

afetados pela tecnologia, como casas noturnas, bares, etc. 

No panorama brasileiro, os espaços destinados às práticas culturais, mensurados, nas 

poucas e desatualizadas pesquisas que se têm, apresentam os seguintes índices de 

distribuições nos municípios: bibliotecas públicas 89,1%; estádios e ginásios poliesportivos 

82,4%; videolocadoras 82,0%; clubes e associações recreativas 72,6%; lojas de 

discos/CDs/DVDs/fitas 59,8%; unidades de ensino superior 39,8%; livrarias 30,1%; museus 

21,9%; teatros e salas de espetáculos 21,2%; cinemas 8,7% e shoppings 7,0% (Cultura em 

Números, 2010, p.116).  

Os índices mostram em escalas nacionais, regionais, estaduais e municipais, 

desequilíbrio e concentração na distribuição. Os teatros e salas de espetáculos são 1229 em 

todo o Brasil, sendo 56,1% no Sudeste; 20% no Nordeste; 14,9% no Sul; 5,3% no Centro 

Oeste e 3,7% no Norte. A Bahia contém 60 unidades e um índice de 63,33% de concentração 

em Salvador. O relatório não traz índices sobre a quantidade de equipamentos para 

apresentações musicais (Cultura em Números, 2010, p.57-59).  

As bibliotecas públicas, líderes na oferta de espaços por municípios (89,1%), dentre as 

4951 espalhadas pelo Brasil, 31,2% estão no Sudeste; 30,9% no Nordeste; 21,7% no Sul; 

8,5% no Centro Oeste e 7,6% no Norte. A Bahia com 322 unidades, líder do nordeste com 
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24% do total das 1314 unidades da região nordeste, tem um índice baixo de 2,48% de 

concentração na capital, ou seja, são bem distribuídas entre os municípios baianos (Cultura 

em Números, 2010, p. 90-94).  

No Brasil existem 1667 livrarias, sendo 45,6 no Sul; 28,7% no Sudeste; 22,4 no 

Nordeste; 8,2 no Centro Oeste e 5,1 no Norte. Na Bahia são 122 com um índice de 29,26% de 

distribuição pelos municípios, não sendo divulgado o resultado da concentração na capital 

(Cultura em Números, 2010, p.97-98).  

No caso dos cinemas, das 2098 salas de exibição em funcionamento no Brasil, 60% 

estão na Região Sudeste; seguidos da Região Sul com 15%, Nordeste com 13%; Centro Oeste 

com 9% e Norte com 3%. A Bahia com 71 salas é líder da Região Nordeste, com 72% das 

salas concentradas na capital (Cultura em Números, 2010, p. 39-45). 

Importantes pesquisas, como “Uso do Tempo Livre e as Práticas Culturais na região 

Metropolitana de S. Paulo” (BOTELHO, 2004, p.5-6) vão tentar elucidar o campo cultural e 

as práticas na vida cultural urbana, sendo uma das contribuições dessa pesquisa a 

classificação em práticas externas e domiciliares. Nas práticas externas um primeiro ponto de 

tensão percebido é o desequilíbrio na distribuição de espaços, já enfatizado através dos 

índices comentados acima, bem como as dificuldades de acesso, e sobremaneira o peso do 

investimento financeiro e de tempo do público, como por exemplo, em uma sessão de cinema, 

não está, apenas, incidindo o valor do ingresso e sim transporte, pipoca, doces e refrigerante, 

etc. 

Um dado muito importante no que se refere às práticas externas, muitas vezes, é a falta 

de informação e dificuldades na articulação com a própria cidade, porque muitos usuários 

desconhecem os equipamentos, calendários, pautas e agendas culturais de sua localidade 

(BOTELHO 2004, p.2). Isso ocorre em todo Brasil e, no caso específico de Salvador, o 

soteropolitano pode, muitas vezes, desconhecer o entorno, os equipamentos e como chegar até 

eles. A acumulação prévia de um mínimo de informação é fator imprescindível para as 

práticas culturais, a isto se denomina “nível cultural”, e na atualidade, são formados por 

diversos canais disseminadores como: jornais eletrônicos, programas televisivos, rádios 

interativas, redes sociais, blogs, etc., onde a tendência é acumular, complementar ou substituir 

as formas de participação na vida cultural. 
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A importância da mídia como canal de divulgação é evidente e esclarece o fato de que 

apresentações, filmes, peças e shows de artistas que estão em veículos como a televisão, 

atinjam índices elevados da preferência do público. 

 

A produção e a circulação de formas simbólicas nas sociedades 

modernas é inseparável das atividades das indústrias da mídia. O papel 

das instituições da mídia é tão fundamental, e seus produtos se 

constituem em traços tão onipresentes da vida cotidiana, que é difícil, 

hoje, imaginar o que seria viver num mundo sem livros e jornais, sem 

rádio e sem televisão e sem os inúmeros outros meios através dos 

quais as formas simbólicas são rotineiras e continuamente 

apresentadas a nós (THOMPSON, 2001, P.219). 

 

No tocante a importância da divulgação na escolha de práticas culturais por parte do 

público, na pesquisa sobre o público do Teatro Vila Velha em Salvador, por exemplo, 77% da 

decisão dos entrevistados foi baseada na programação e para isto, precisaram conhecê-la, 

previamente. O gênero preferido foi a comédia (45,4%), que pode estar relacionado à 

presença constante deste estilo nos meios de comunicação de massa (NUSSBAUMER & 

RATTES, 2006, p, 14).  

A frequência nas salas de cinema, considerada como a prática externa mais 

popularizada, tanto na pesquisa de S. Paulo (BOTELHO, 2004, p.6-7) quanto na de Salvador 

(NUSSBAUMER & RATTES, 2006, p, 16), com expressivos 92% da preferência dos 

pesquisados, comprova outra variante, que é a do acúmulo de práticas culturais, pois os 

mesmos 92% que responderam frequentar cinemas, também alegaram ter aparelhos de DVD e 

ou/vídeo nas respectivas residências.   

Já nas práticas domiciliares, também conhecidas como “cultura de apartamento”, 

disseminadas pela insegurança e ilusão de proteção das formas de moradias contemporâneas, 

aliadas ao recente barateamento e acesso a crédito para aquisição de equipamentos 

eletrônicos, nas pesquisas de Botelho, referente à Cidade de S. Paulo (2004, p.5 e 2005, p.16), 

mostram um dado interessante: “97% daqueles que têm alto índice de práticas externas são 

grandes ou médios praticantes domiciliares”, bem como os “poucos praticantes ou não 

praticantes domiciliares, são também pouco ou não praticantes externos”, sugerindo que 

outros fatores além da bagagem cultural, influência da família e das escolas sejam 

preponderantes na escolha de práticas culturais. 
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A televisão, líder como prática cultural domiciliar, vem tendo suas funções 

expandidas, contudo, também, têm sofrido ameaças na contemporaneidade, se por um lado 

passaram a reproduzir DVD e vídeos, também estão ameaçadas pelo crescimento do campo 

de atuação dos computadores a partir da internet, e desta forma as práticas domiciliares se 

diversificam. 

Já o rádio, que teve seu fim preconizado, apesar da migração para formas cibernéticas, 

curiosamente, se mantém como prática domiciliar importante, comprovada pelas pesquisas de 

Elisabeth Fernandes (2011, p.19). Considerando um poderoso instrumento de prestação de 

serviços, com enorme poder de penetração entre o público em geral, o rádio como meio de 

comunicação vem tendo uma importância fundamental na vida do cidadão e da comunidade a 

que ele pertence. Sua taxa de penetração domiciliar, segundo Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD-IBGE, 2009) tem se mantido na casa dos 88,1 a 88,9% 

(FERNANDES, 2011, p.19). 

Um dado observável é que práticas ligadas à cultura de massa, às novas tecnologias e 

aos novos modos de vida nos grandes centros aparecem com um ranking considerável em 

pesquisas realizadas em S. Paulo, enquanto que as práticas ligadas à cultura erudita ou 

legitimada, relacionadas à arte cênica: teatros, circo e danças ou as artes plásticas: galerias de 

artes ou visitas a museus, não apresentam registro de porcentagens elevadas, ao contrário.  

Esse resultado mostra que muitos fatores são determinantes para a escolha da prática 

cultural, reconhecidos pelas pesquisas de Salvador sobre o Teatro Vila Velha, de Nussbaumer 

e Rattes (2006, p, 14), onde 36% dos pesquisados tinha nível de escolaridade médio, o que 

coincide com as pesquisas em teatros da cidade comentadas por Sérgio Sobreira Araújo 

(2005, p.155), em que 43,6% dos pesquisados haviam concluído o segundo grau. Fatores 

relacionados com o entrelaçamento de cultura e do lazer, onde as práticas populares e de 

massa ocupam cada vez mais espaço, fato pouco perceptível aos olhos de análises que 

pressupõem as artes canônicas como o centro dos campos culturais.  

 

Práticas amadoras e de outras paixões menos “nobres” (coleções, 

jogos, atividades manuais de tipo diverso, etc.), o desenvolvimento de 

atividades que acontecem no espaço exterior aos equipamentos 

culturais (festivais, visitas a bairros históricos) são movimentos que 

demonstram a diversificação dos modos de relacionamento com a arte 

e com cultura. (BOTELHO, 2005, p.18). 
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Falar de espaços e práticas culturais é falar de consumo, sendo este último o que mais 

sofre mudanças diante da globalização. É assunto costumeiro das conversas informais, e está 

nas preocupações dos consultórios psicológicos e nas pautas dos jornais, embora o que tem 

mostrado as análises, é que produção e consumo se opõem. A primeira é considerada nobre e 

valorosa, enquanto o segundo é superficial e fútil (ROCHA, 2000, p.2) e dentro desta ótica é 

que se busca definir “cultura do consumo” e “consumo cultural”. 

A cultura do consumo é um termo contraditório para grande parte do pensamento 

ocidental moderno. A expressão chega até nós repleta de ironia, pois o próprio termo 

“cultura” foi cunhado para designar tudo quanto foi destruído pelo mundo que produziu o 

consumidor (SLATE, 2001, c.3). 

Na maioria das pesquisas se avalia o consumo com a finalidade de refletir e melhorar a 

produção. Pesquisa-se, sobretudo, para vender e desta forma não é de se estranhar que o 

elemento central, o público, seja quase sempre desprezado ou ignorado (ROCHA, 2000, p.4).  

Na Bahia, em 2011, um importante estudo do SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas da Bahia, sobre tendências e comportamento do consumidor, vem mostrar 

a conquista de espaço que a cultura vem ganhando nos estudos econômicos, com objetivos de 

melhoria da produção das pequenas e médias empresas. Entre as diversas tendências de 

investimentos para gestores, foi apontada a criação de serviços relacionados às práticas 

simbólicas, “a baianidade” em suas manifestações cotidianas, como a história, antropologia, 

arquitetura, artes, música, literatura, religião, gastronomia, economia, entre outras, que na 

dimensão sociológica se configuram em bens culturais, como um vetor de sustentabilidade, 

capaz de atrair uma demanda reprimida, se otimizada pelos gestores empresariais, produtores 

culturais, grupos organizados e comunidades, cabendo ao estado políticas de incentivo e 

regulação (MELO SEABRA e SOUZA, 2011, p.21). 

Pesquisas que se debruçam na identificação de público, também não levam em conta à 

pluralidade, negando que deveriam avaliar “públicos” e assumir que a diversidade passa a 

incidir não só nas práticas como também na plateia. Ou ainda em visões mais míopes, as 

pesquisas questionam o público que esta na cena, enquanto os que não estão, muitas vezes, 

apresentam reações que poderiam beneficiar a produção de bens culturais.  

Outra fragilidade é o trato do consumo de bens simbólicos em um cenário utilitarista 

em oposição da cultura. Questiona-se, por exemplo, se a ida ao teatro ou a compra obra de 

arte é uma questão de status, influenciados pela mídia ou por condizer com a ascensão social, 
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econômica e cultural de acesso das classes emergentes. O ato de consumir possui uma 

dimensão cultural, do mesmo modo que o consumo de bens culturais enseja leituras 

peculiares. Afinal o consumo é um conjunto de processos socioculturais, onde se apropriam e 

usam produtos e serviços de forma a dizer algo sobre si. 

O acesso ao consumo cultural tanto é perpassado pela capacidade de dispêndio da 

população, como é demarcado pelas noções simbólicas de pertencimento e significação. Viver 

determinadas experiências enquanto plateia/público/audiência e ter a posse e/ou propriedade 

de bens e produtos de natureza artística e cultural são elementos constitutivos da persona 

social. Ninguém escapa ou sobrevive fora da cultura, do mesmo modo que a cultura tem suas 

atividades imbricadas de forma crescente pela dimensão econômica, condição reconhecida 

nos textos governamentais e nas iniciativas privadas. Portanto, o consumo de cultura indica 

também potencialidades de ordem econômica que precisam ser reconhecidas e analisadas.  

 

 

2.3 Economia da cultura e políticas culturais  

 

Diante da complexidade da palavra cultura, das novas configurações do espaço urbano 

e de suas práticas culturais, das novas tecnologias, da expansão das atividades, atores e 

políticas culturais, a cultura entra em cena nos programas de governos e nos planos e negócios 

do chamado mercado, ao mesmo tempo em que começa a figurar no Produto Interno Bruto – 

PIB de diversos países. As últimas agendas da Organização Mundial do Comércio, dos fóruns 

multilaterais
1
 e dos encontros bilaterais entre países têm destacado o tema da cultura e dos 

negócios e fluxos econômicos em suas discussões e acordos. 

A questão envolve a pertinência de uma reflexão econômica neste campo. Desde os 

primórdios das Ciências Econômicas, a cultura nunca teve um tratamento condizente ao 

pragmatismo da economia. Ao contrário, sempre ocupou o lugar do enigmático, metafórico, 

utópico e futurístico, apenas possível em um mundo livre das implicações do trabalho e 

capital, e desta forma, durante muito tempo, os estudos econômicos se detiveram em setores 

                                                 
1
 São fóruns multilaterais o G7 – Grupo das 7 economias mais ricas do mundo; o BRIC – Brasil, Rússia, Índia e 

China; o Mercosul, que agrupa países da América do Sul em torno de acordos comerciais e diplomáticos; mesma 

configuração do NAFTA (que envolve EUA, Canadá e México) e da Zona do Euro, antigo Mercado Comum 

Europeu. 
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como indústria, comércio e só recentemente, começam a se destacar estudos sobre a 

Economia da Cultura (BENHAMOU, 2007, p.18 - 20). 

A ideia de cultura como “artes” se sedimentou, mas, para os economistas, sempre foi 

uma área menor, de menos importância. Contudo, se por um lado a economia tratou a cultura 

desta forma, por outro a cultura sempre menosprezou a economia em suas leis, recursos, 

instrumentos e estratégias, colocando-se na escala do sublime (TOLILA, 2007, p.17-18). 

Politicamente, a cultura tem ocupado espaço como forma de legitimar ações que 

parecem democratizantes diante dos cidadãos e que por vezes são utilizadas apenas como 

instrumento de diálogo nos períodos de crises. São ações validadas por organismos 

internacionais como a UNESCO, em programas centralizados na defesa da diversidade 

cultural em ações muitas vezes de efeito no mercado econômico internacional, não de 

vantagem comparativa e sim competitiva. (TOLILA, 2007, p.18- 19). A diversidade é um dos 

paradigmas da contemporaneidade e faz emergir outros conceitos como multiculturalismo, 

pluralidade e alteridade que também produzem reflexos e tensões em outros campos, inclusive 

no econômico. 

Outro paradigma da contemporaneidade, a sustentabilidade, requer, no entendimento 

de Ana Carla Fonseca Reis (2010, p.2) a percepção da cultura como fator essencial para que 

seja alcançada, onde há que se levar em conta os ciclos das atividades produtivas sob o prisma 

das Ciências Econômicas: produção, distribuição e consumo de bens e serviços.  

Tanto quanto situar a cultura nas Ciências Econômicas é preciso aceitar que ela possa 

gerar e equilibrar o talento artístico aos de gestão e ainda atingir resultados financeiros. 

“Temos que perder o pudor e entender a cultura como uma atividade que precisa 

sustentabilidade e de lucro.” (VILLAS BOAS, 2005 p.102). Já não cabe mais anular os 

possíveis resultados econômicos na pretensa defesa da preservação da “aura” dos bens 

culturais ou dos saberes populares. 

A cultura material e expressiva é um recurso subvalorizado nos países em 

desenvolvimento. Ela pode gerar renda através do turismo, do artesanato e outros 

empreendimentos culturais. O patrimônio gera valor. Parte de nosso desafio é analisar os 

retornos locais e nacionais dos investimentos que restauram e extraem valor do patrimônio 

cultural – não importando se a expressão é construída ou natural, tais como a música indígena, 

o teatro, as artes (YUDICE, 2004, p. 30-31). 
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Desta forma, o papel da economia da cultura se reveste de muitas inferências: 

concretizar o potencial econômico, desembaraçar a cadeia produtiva, regular as relações 

econômicas, criar mecanismos de remuneração, promover acesso e desenvolver direitos de 

propriedade de bens e serviços culturais, sendo um mecanismo propício ao alcance dos 

objetivos das políticas públicas (REIS, 2010 p.6), principalmente em defesa de políticas 

inclusivas e na preservação dos talentos e saberes culturais. 

A produção cultural é suscetível de gerar externalidades ou efeitos econômicos, isto é, 

custos ou vantagens gerados de uma atividade econômica, que afeta terceiros não envolvidos 

com a referida atividade e cujos valores não estão considerados nos preços dos bens 

produzidos (REIS, 2010, p.28). Perspectiva das Ciências Econômicas que persiste equivocada 

por não levar em conta a extensão dos efeitos que a cultura é capaz de produzir como 

atividade econômica.      

Só mais recentemente a cultura passou a ser reconhecida no seu aspecto econômico, 

incluindo a importância que o espetáculo ao vivo representa para a música gravada, os 

souvenirs para os museus, as edições de livros para a literatura, a gravação de disco para a 

música, entre outras, já sendo possível se inverter tais efeitos como até aceitar o livre acesso 

de músicas na internet ou venda de CDs piratas como promotores de shows, que se tornam 

também, fontes de renda para a cadeia produtiva da música.  

 É fato que reconhecer a cultura e avaliar seus efeitos no campo das ciências 

econômicas é muito importante para a estruturação do segmento, sendo a preocupação com 

avaliações viabilizadas pelas pesquisas e a criação de indicativos um caminho para a eficácia 

de políticas culturais e para a consolidação de novos modelos de desenvolvimento humano. 

 

Mais que um modismo metodológico e gerencial, a preocupação 

crescente com a avaliação no campo da cultura, e a busca de 

aprimoramento de seus modelos e práticas, expressa o 

reconhecimento, também crescente, de sua importância e centralidade 

na vida contemporânea (BARROS, 2002, p.1). 

 

As avaliações são realizadas pelas pesquisas e números que estão presentes nas artes 

desde que os gregos codificaram a música como expressão numérica, portanto não se pode e 

não se deve ignorá-los nas gestões culturais e na elaboração de políticas culturais, sejam 

públicas ou privadas e para uma melhor e maior fruição dos bens culturais nas comunidades. 
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A criação de indicadores culturais é muito importante, pois quantifica e qualifica a 

produção e o consumo, contribuindo para definição e implantação de estratégias. O que se 

percebe, é que os indicadores passaram a receber mais atenção com a consolidação das 

indústrias culturais e os impactos dos meios de comunicação após a década de 60. Sendo que 

só em 1980 a UNESCO compilou dados mundiais do campo cultural, com o primeiro informe 

– Framework for Cultural Statistics, publicado em 1988, onde já estavam claras as 

dificuldades da cultura com as pesquisas: sua intangibilidade e pontos imensuráveis (Cultura 

em Números, 2010, p.25-30). 

No Brasil, embora soframos de carência de pesquisas que possam ajudar a pensar o 

campo cultural como vetor de desenvolvimento, a sistematização das informações avançou 

com a publicação do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2003-2005, publicado 

em 2007; fruto da cooperação técnica entre o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e o MINC – Ministério da Cultura. Trata-se do mais abrangente estudo já feito no 

Brasil e foi constituído com base em sete bancos de dados regularmente produzidos pelo 

IBGE: o Cadastro Central de Empresas - CEMPRE, Pesquisa Industrial Anual das Empresas, 

Pesquisa Anual do Comércio, Pesquisa Anual de Serviços, Pesquisa de Orçamentos 

Familiares, Estatísticas Econômicas das Administrações Públicas e Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Revista Observatório Cultural Itaú n.02, p.12). 

Essa sistematização foi o ponto de partida para importante mapeamento, como 

primeira pesquisa a receber a atenção e a avaliação crítica e ficou a cargo da equipe de 

pesquisa do Observatório Itaú Cultural, especificamente, das pesquisadoras e doutoras em 

cultura e informação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo: 

Liliana Souza e Silva e Lucia Oliveira, orientadas pelo professor Teixeira Coelho (Revista 

Observatório Cultural Itaú n.02, p.10). 

Apesar de seu pioneirismo e importância, o mapeamento traz fragilidades e entre elas 

o fato de abordar o setor pelo aspecto da oferta, apenas; sua base ser de dados quantitativos; 

não serem produzidas, especificamente, com objetivos culturais; como se pode observar no 

fato de análise ter as atividades econômicas geradoras de bens e serviços e suas tipologias 

com base no CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o que nem sempre 

possibilita o deslocamento para o setor cultural. Além da falta de periodicidade e clareza de 

metodologia de outras fontes, para que se pudessem fazer comparativos. De positivo se têm o 

fato que, foram compilados 11 estudos sobre infraestrutura do setor cultural, com pesquisas 

sobre equipamentos culturais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia; seis pesquisas 
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sobre gastos da administração pública; quatro sobre investimentos culturais privados; sete 

sobre a oferta de bens culturais e serviços, gerando um relatório chamado “Cultura em 

Números” em duas edições, 2009 e 2010 (Revista Observatório Cultural Itaú n.02, p.11).  

Além da carência de pesquisas e dados, a informalidade é o obstáculo maior para a 

análise e desenvolvimento do setor, fato que pode estar mudando, diante dos índices do 

período 2003-2005, onde houve um crescimento de 19,4% na constituição de empresas que 

atuavam na produção cultural brasileira. Enquanto no total das empresas constituídas o 

crescimento foi de apenas 9,3% (MINC/IBGE, 2007, p.39), salientando-se que estes índices 

foram os do CEMPRE – Cadastro Central de Empresas, composto pelas empresas legalmente 

constituídas e ligadas à cultura, que estão sob a seguinte divisão: comércio, indústria de bens 

culturais e prestação de serviços: pesquisa e desenvolvimento, atividades de informática e 

serviços relacionados, telecomunicações, publicidade e atividades fotográficas, educação e 

demais atividades recreativas e culturais (MINC/IBGE, 2007, p.45). 

Em 2005, as empresas brasileiras ligadas à cultura eram 99,9% constituídas de micro, 

pequenas e médias, onde se destacavam as microempresas com 97,4% deste percentual, e 

empregando cerca de 1.635.294 pessoas, sendo 1.159.392 assalariados, correspondendo a 4% 

dos quase 40 milhões de profissionais ocupados no Brasil, sendo que 1/3 eram sócios e 

proprietários. Estes dados demonstram a fragilidade de um setor em crescimento, ainda sem 

sistematização e, na maioria, composto por prestadores de serviços autônomos ou informais, 

dificultando a criação de indicadores culturais a partir dos modelos vigentes (MINC/IBGE, 

2007, p.39). 

Passados sete anos da publicação desta importante sistematização de dados, utilizando 

a mesma metodologia de deslocamento de atividades relacionadas à cultura dos relatórios do 

CNAE e das pesquisas de empresas formalmente estabelecidas pelo CEMPRE 2009 e 2010, o 

que se pode perceber, é que o crescimento do setor cultural é lento. As empresas que atuam no 

comércio, indústria e prestação de serviços e que ofertam bens culturais, mesmo considerando 

apenas as empresas ligadas a informação e comunicação; a educação e as artes, cultura, 

esportes e recreação, são responsáveis por 0,07% do universo de empresas formais, enquanto 

nos levantamentos anteriores era de 0,06% (CEMPRE, 2010, p.2).  

Diante destas informações que tratam da oferta de bens culturais no cenário 

econômico brasileiro, o que se pode perceber é que o segmento vem crescendo, porém não 

tem se formalizado na mesma velocidade. Este resultado poderá ser um pouco diferente nas 

estatísticas de 2011/2012, com programas como o EI – Empreendedor Individual, capitaneado 
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pelo SEBRAE, que tem o objetivo de legalizar empreendedores que trabalham na 

informalidade.    

Um aspecto frágil nas análises econômicas do segmento é que se dão pela lógica da 

oferta e não se leva em conta as preferências de público. Algumas tentativas nesse sentido, 

como avaliar os gastos das 48.534.638 famílias brasileiras compostas, na média, de 3,6% 

pessoas pesquisadas no período de julho de 2002 a junho de 2003, mostraram que R$17,25 

mensais referem-se aos eletrodomésticos (TV, DVD, videocassete) e R$13,82 às atividades de 

cultura, lazer e festas. Este valor superior aos gastos com equipamentos em detrimento de 

atividades culturais pode demonstrar o interesse pelo consumo de novas tecnologias, bem 

como a tendência às práticas domiciliares de consumo de bens culturais. (Revista 

Observatório Itaú, n.02 p.34). 

Neste mesmo estudo, a participação da cultura e da recreação era de apenas 2,39% 

frente a outras despesas, só perdendo para o fumo com 1,1% e serviços pessoais com 0,70%, 

salientando que recreação e cultura agregam despesas com brinquedos e jogos (bola, boneca, 

software, etc.); celulares e acessórios (aparelhos e acessórios de telefonia celular); livros, 

revistas e periódicos não didáticos (jornais, revistas infantis, etc.). Inclui, ainda, despesas com 

recreações e esportes (cinema, teatro, futebol, ginástica, artigos de caça, pesca, camping, etc.) 

e outras, agregadas às despesas com instrumentos musicais, equipamentos esportivos, artigos 

de acampamento e demais despesas similares (POF, 2009 p.29).  

Entre 2008-2009, 57,7 milhões das famílias brasileiras apresentaram em média 3,3 

pessoas (SIS, 2010 p.87), onde se destacou, ainda, a baixa participação do item recreação e 

cultura no total de gastos, registrando-se apenas 2,0%, o que demonstra um ligeiro decréscimo 

em relação a 2002 - 2003 (POF, 2009 p.58). 

Se por um lado pouca mudança foi observada em estudos estatísticos no que tange aos 

gastos familiares em recreação e cultura, com tecnologia são grandes. Se em 2002-2003, 

estavam no topo o conjunto de som (59,8%) e a TV em cores (57,2%) (MUNIC/IBGE, 2005, 

p.74), em 2009, 95,7% dos domicílios já possuíam aparelho de TV, superando a presença do 

rádio (87,9%), aparecendo outros itens como DVD com 72%; telefone celular com 78%; 

computadores portáteis e de mesa com 35% e acesso a banda larga fixa 66%, o que vai 

reforçar a tendência para as práticas domiciliares de consumo de bens culturais.  

Na publicação intitulada MUNIC - Pesquisa de Informações Básicas Municipais do 

IBGE de 2005, no que se refere a espaços para as práticas culturais, se encontrou dados 
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semelhantes aos discutidos no item 1.2 deste capítulo, com as bibliotecas públicas presentes 

em 85% dos municípios brasileiros, seguidas pelas videolocadoras com 77,5%; lojas de discos 

CDs/DVDs, em 54,8%; estações de rádio FM em 51,3%; provedores de internet em 46,0%; 

livrarias com 31,0; estações de Rádio AM em 21,7%; teatros e salas de espetáculos em 

20,9%; museus em 20,5%; geradoras de TV com 10,7% e só então aparecem as salas de 

cinema presentes em apenas 9,1% dos municípios (MUNIC/IBGE, 2009 p.62), apesar de 

serem das práticas externas as preferidas do público, evidenciando a necessidade de políticas 

culturais orquestradas com o comportamento do consumidor.  

Já nas pesquisas de 2009, podemos observar que as práticas domiciliares, favorecidas 

pela tecnologia, estão cada vez mais presentes, como se pode observar pelo crescimento do 

consumo dos provedores de internet em 21%, presentes em 55,6% dos municípios 

pesquisados e pelas substituições de práticas culturais, evidenciadas pelo fato das 

videolocadoras (69,6%) e lojas de discos (44,9%) terem um decréscimo médio de 16,5%. Já 

os teatros/salas de espetáculos (21,1%); museus (21,9%); geradoras de TV (10,9%) e cinemas 

(9,1%) mantiveram seus índices nos municípios brasileiros, o que demonstra que não estão 

despertando interesse dos investidores, sejam públicos ou privados. (MUNIC/IBGE, 2009 

p.62).   

Em estudos sobre os municípios brasileiros, os resultados registrados sobre a Bahia 

mostram que existem 3.002 empresas dedicadas às artes, culturas, esporte e recreação, 

ocupando 10.528 pessoas, das quais 7.169 são assalariadas recebendo, em média, 2,3 salários 

mínimos (IBGE, CEMPRE, 2010 p.3). Do total das despesas das famílias baianas, estimados 

em R$1.993,23, somente R$27,42 foram destinadas a recreação e cultura, semelhante aos 

resultados nacionais (POF, 2009 p.68). 

Desta forma, diante da complexidade da cultura e o crescente investimento em 

pesquisas, que coloca a economia da cultura em lugar de destaque na contemporaneidade, se 

define “o lugar da cultura na eficácia das intervenções para o desenvolvimento ou para a 

realização de políticas públicas” (BURITY, 2007, p.59), deslocando-a das dimensões apenas 

ideológicas, discursivas e imaginárias. 

A economia da cultura pode se constituir, ao ver de Paul Tolila (2007, p.19-20), uma 

arma de desenvolvimento, se centrada em objetivos como: fortalecer as políticas públicas, 

criar um campo de interseção entre a economia geral e cultural, visualizar e criar estratégias 

diante das implicações da economia cultural. Nestas implicações uma questão é latente: a 

divisão entre as atividades ditas clássicas e o campo das indústrias culturais; outra é a natureza 



35 

 

  

dos produtos diante do modelo da economia geral. Complementando, este cenário de espaços, 

práticas e consumo, as políticas culturais podem ser consideradas vetores de desenvolvimento 

e sinal de maturidade.  

 Segundo Coelho (2008, p. 7) a ideia de cultura começa a se destacar a partir de 

meados do século XX, onde, por um lado, passa a figurar como estratégia de programas de 

governos nos campos ideológicos e social e, por outro, como centro do desenvolvimento de 

negócios, gerando o que se costuma chamar de mercado, onde ambos vão colocá-la como 

vetor das políticas públicas.  

A França inovou na formulação de políticas públicas de cultura com uma concepção 

de cultura como assunto estratégico do Estado, em que este assumiu, centralmente, as funções 

de fomento, proteção e estímulo à criação, em oposição ao outro modelo que passou a vigorar 

a partir de países como Estados Unidos e Inglaterra. Países mais ligados ao pensamento 

econômico liberal, que entende a cultura como assunto autônomo, do qual devem cuidar a 

sociedade e o mercado, em prol da livre iniciativa. A forte política estatal da França para a 

cultura foi alavancada pelo seu parque museológico, decorrente de seu acervo artístico e 

patrimonial, originário do forte colecionismo que se instaurou naquele país. A visitação aos 

museus se tornou um atrativo tanto para os fluxos migratórios turísticos, quanto para a 

formulação de políticas de democratização e acesso cultural, nas quais os cidadãos franceses 

foram continuamente estimulados a frequentarem os espaços culturais. 

Em oposição a Europa, vamos encontrar os EUA no epicentro do que se passou a 

chamar indústria cultural, sendo que seus produtos do mercado editorial, musical e 

audiovisual, figuram entre os principais, junto aos da indústria aeronáutica (COELHO, 2008 

p.7). Politicamente, a participação dos EUA foi de expandir o modo de vida americano para 

boa parte do mundo, utilizando uma agressiva política de relações internacionais do ponto de 

vista econômico e ideológico, chegando até a concepção de uma arte americana de vanguarda 

para rivalizar com a Europa. Entretanto, as crises econômicas, políticas e sociais vividas nas 

três últimas décadas (final do século XX e inicio do século XXI), têm agregado uma gama de 

problemas e tensões ao modelo econômico e político americano, que vê seu poder 

hegemônico questionado e, até mesmo, ameaçado. Dos desafios ambientais à sustentabilidade 

do capitalismo, muitos indicadores apontam e reverberam como sinais de crise do American 

way of life. 

Para além dos modelos vigentes, francês e americano, o que se percebe na interseção 

entre Estado – Cultura – Sociedade é que as políticas públicas de cultura estão defasadas. Elas 
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não conseguem dar conta da dinâmica e da diversidade que prevalecem sobre o cultural, a 

exemplo da democratização da cultura na França. Baseada na conservação da tradição e no 

estímulo ao consumo das artes e as políticas de preservação de bens materiais. No Brasil 

perdem espaço para dar lugar ao desejo de preservação imaterial, sem que se alcance êxito em 

uma ou outra vertente, enquanto o mercado dá as cartas e a cultura é crescentemente 

influenciada pelos apelos mercadológicos, pela indústria cultural e pelos meios de 

comunicação de massa (COELHO, 2008, p.52).    

Vários aspectos que conformam a cultura na contemporaneidade como a imbricação 

de cultura e política, a mercantilização e tecnologização da cultura, a culturalização da 

política e da mercadoria, o processo de glocalização
2
, a atenção à diversidade cultural, entre 

outros, destacados por Albino Rubim (2006, p.143-150), são vitais para a percepção das 

políticas culturais enquanto campo de estudo e de atuação. Para Rubim o conhecimento da 

noção de política e da amplitude do conceito de cultura são fatores essenciais em uma análise; 

assim como o estudo dos objetivos e metas, explícitos ou não, nas formulações (planos, 

programas, projetos, etc.) das políticas a serem implementadas. 

O papel do Estado na sociedade torna-se cada vez mais complexo. A interação das 

redes, do mercado e de setores da sociedade civil organizada com as ações de organismos 

supranacionais, torna impositiva a delimitação ou, ao menos, a caracterização dos atores das 

políticas culturais. Ao lado do delineamento desses atores, é fundamental que sejam 

elucidados quais os públicos pretendidos, a partir da delimitação das camadas, fatias ou 

recortes da população que participam, como público, das políticas culturais. No texto de 

Rubim (2006, p.152), questões relativas à gestão das políticas formuladas emergem como 

objetos de análise essenciais. Para o autor, “A atenção com os instrumentos, meios e recursos 

acionados, sejam eles: humanos, legais, materiais (instalações, equipamentos, etc.), 

financeiros, etc., deve ser sempre um dos momentos interpretativos privilegiados no estudo 

das políticas culturais” (RUBIM, 2006, p.153). A forma como são priorizados determinados 

momentos do sistema cultural – criação, difusão, circulação, reflexão, fruição, preservação e 

organização, e que tipo de articulações são feitas entre eles, também, contém traços 

importantes a serem pesquisados. 

Conforme Coelho (1997 p.293) “o perigo é considerar políticas culturais como 

políticas públicas e o mais paradoxal é que são planejadas, implantadas e executadas como, 

                                                 
2
 A definição de glocalização advém da reterritorização contemporânea, fruto do avanço do capitalismo e seus 

efeitos de globalização. A glocalização forma uma cultura - mosaico (MOLES apud RUBIM, 2006, p.146). 
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públicas, estatais ou não, no contexto do espaço territorial e social controverso da 

contemporaneidade”. O que ao ver de Alexandre Barbalho (2005, p.40) ronda sempre as 

concepções das políticas públicas, onde precisa ficar claro que políticas podem ser privadas e 

não somente estatais. 

As políticas culturais no Brasil vêm se alternando em ausências, autoritarismos e 

instabilidades do Estado (RUBIM, 2007, p.1 - 11), onde alguns pontos recentes merecem 

atenção, do ponto de vista dos perigos apresentados acima, dentre eles, pode-se citar as Leis 

de Incentivos Fiscais, a Lei Federal Rouanet e seus derivados estaduais e municipais da 

década de 90. Essas leis, hoje, representam as principais fontes de financiamento da cultura 

em seu modelo de renuncias fiscais, onde as empresas privadas recebem isenção de impostos 

federais, estaduais ou municipais, para apoiar a cultura, apresentando efeitos distorcidos de 

um conjunto de políticas governamentais de visão estreita. É empobrecedor convocar a 

iniciativa privada a apoiar a cultura somente por este viés. Colocar a resolução da política 

cultural nos incentivos fiscais criou vícios “mercadológicos” e ampliou os problemas 

estruturais e de planejamento destes programas de governo (OLIVIERI, 2004, p.21, 2 - 3). 

Outra questão das Leis de Incentivo está na concentração geográfica, conforme 

levantamentos de 1996 a 200, o Sudeste teve sua participação na captação em 80%; enquanto 

o Sul em 10%; 6% o Nordeste; 3% o Centro Oeste e o Norte com apenas 1%. Sendo 19% 

pelas artes cênicas, 18% pelas atividades ligadas ao patrimônio cultural; 18% pelas atividades 

ligadas a música; 12% pelas humanidades; 13% pelas artes integradas; 11% pelo áudio visual 

e 9% pelas artes plásticas, o que mostra a falta de maior diversidade de práticas beneficiadas 

nas propostas de editais, bem a concentração nos dois primeiros segmentos (Cultura em 

Números, 2010, p.182). 

Todavia, de positivo nas políticas públicas brasileiras podemos destacar que o 

crescente interesse por pesquisas aumenta as possibilidades de avaliação da cultura, cria 

planejamentos e implantações mais eficazes e garante seu lugar no epicentro de novos 

modelos de desenvolvimento humano, enfatizando a necessidade de tornar a avaliação um 

princípio de gestão pública inovadora.  

A partir da criação do Plano Nacional de Cultura no MINC, se estabeleceu o Sistema 

Nacional de Cultura e a partir desta organização, derivados da Sistematização de Informações 

e Índices Culturais 2003-2005, o relatório “Cultura em Números”, publicado em duas edições, 

2009 e 2010, que confirmam o aumento das demandas por avaliação da cultura e possibilitam 

a criação de estratégias, buscando instrumentos e consolidando políticas públicas a partir de 
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cinco áreas específicas: oferta, demanda, indicadores culturais, financiamento e gestão pública 

da cultura (MINC/IBGE, 2010, p.34). Abrangendo as cinco regiões brasileiras e se 

debruçando, no caso da oferta, sobre: cinema, vídeo, música, teatro, dança, circo, artes 

plásticas e visuais, design/moda, fotografia, patrimônio, museu, cultura popular, biblioteca 

pública, livraria, centro cultural, artesanato e meios de comunicação. No caso da demanda, a 

avaliação se debruça sobre: cinema, rádio, televisão aberta/assinatura, internet, jornal, revista, 

consumo cultural agregado, práticas culturais nas capitais e despesas familiares com recreação 

e cultura. Os indicadores culturais se dividem em: produção, oferta e dispêndio. O 

financiamento da cultura abrange: valores/montante de projetos, captação por mecenato, 

investidores e financiamento municipal à cultura. Em gestão pública da cultura: implantações 

de conselho municipal de cultura; de conselhos municipais de preservação de patrimônio 

cultural; de criação do fundo municipal da cultura; da política municipal da cultural; do 

consórcio intermunicipal de cultura; do sistema nacional de cultura; do plano municipal de 

cultura; da legislação de fomento à cultura; da legislação municipal de proteção ao patrimônio 

cultural; dos recursos destinados a cultura por origem; da definição do órgão gestor da 

cultura/secretarias; da distribuição dos recursos humanos e do turismo cultural. Desta forma o 

uso das informações e indicadores culturais contidos nessa pesquisa passou a servir de base na 

discussão das políticas culturais pelos diferentes agentes internos e externos ao sistema. 

Tais estatísticas ajudam a avaliar e criar políticas para o investimento em cultura. 

Como se pode perceber em resultados contidos no relatório citado, no período de 2003 e 2005 

a participação municipal nos gastos públicos com cultura decresceu, enquanto no âmbito 

estadual e federal cresceram. Na Bahia, os índices de despesas federais e estaduais com 

cultura, em 2005 equivalem a 10,1% do investimento nacional, só perdendo para São Paulo 

que atingiu 28,6% e, sendo no Nordeste, o estado que mais recebeu.  Já na esfera municipal as 

despesas foram na ordem de 7,1%, mantendo a liderança no nordeste e só perdendo para 

Minas Gerais (11,4%) e São Paulo (28%), o que vem mostrar, no caso federal que a 

concentração na região Sudeste não está apenas na renuncia fiscal (Cultura em Números, 

2010, p.178 - 179). 

Há muito desequilíbrio na distribuição dos financiamentos ou patrocínios municipais à 

cultura no Nordeste, o que se pode perceber pela concentração de 89,01% de investimentos 

em festas populares e 66,31% em eventos, enquanto que as peças teatrais ficaram com apenas 

26,83%, publicações culturais com 14,84% e a produção de filmes com 4,35% (Cultura em 

Números, 2010, p.200 - 201). 
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Outro desequilíbrio mostrado nas pesquisas são os recursos da União destinados à 

cultura nos estados. A Bahia recebe 25,66%, Sergipe dispara na frente com 42,67%, enquanto 

Alagoas fica no final da fila com 6,25% (Cultura em Números, 2010, p.230), o que deveria 

estar atrelado à política de gestão cultural que tem como premissas a implantação de 

Conselhos Municipais de Cultura, Secretaria de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e 

Turismo Cultural. 

No Brasil, na região Sudeste que possui 1668 municípios, havia implantado, até 2010, 

454 Conselhos Municipais de Cultura e a Centro Oeste dos 1186 municípios, somente em 

179. A região Nordeste apresentou o menor número, dos 1.793 municípios, apenas 123 

implantaram os conselhos. Os conselhos possuem mais de 50% de representantes de entidades 

e instituições relacionadas a grupos e atividades artísticas sociais, ONGs e entidades e 

personalidades religiosas, o que mostra desinteresse ou falta de encorajamento de outros 

segmentos pela participação política e engajamento (Cultura em Números, 2010, p.203-205). 

Quanto aos Fundos de Cultura, 5,2% dos municípios brasileiros implantaram seus 

conselhos. Mato Grosso do Sul foi o estado campeão com 44,87% e o último colocado foi 

Goiás, com 0,92%. Esta distribuição mostra a fragilidade na região Centro Oeste na criação 

dos Fundos Municipais, apesar de figurar como campeã em implantação de Conselhos 

Municipais de Cultura. A Bahia ficou com 1,92% e Sergipe 5,33%, apesar de ser entre os 

estados, o que mais recebeu recursos da União (Cultura em Números, 2010, p. 214). 

No quesito Secretaria de Cultura, o índice Brasil atinge 3,35% dos municípios com 

secretarias, 2,51% não possuem e 93,14% estão em conjunto com outras secretarias, órgãos 

ou setores públicos. No Sudeste 107 municípios possuem Secretaria de Cultura, o Nordeste 

67; Sul 26; Norte 21 e Centro Oeste apenas 15. Na Bahia 1,92% dos municípios possuem 

secretarias exclusivas e em Sergipe 6,67%. Índices que não se relacionam com a transferência 

de recursos federais (Cultura em Números, 2010, p.231). 

Por último, na premissa da implantação de Turismo Cultural nos Municípios a média 

do Brasil é de 26,18%, sendo que a Bahia figura com 15,83% e Sergipe com 21,33%, o que 

talvez comprove a competência da gestão estadual e municipal no caso de Sergipe, 

aproximando-se da média nacional (Cultura em Números, 2010, p.232). 

Há uma grande lacuna nos indicadores sobre a iniciativa privada e não sem tem dados 

sobre políticas públicas que promovam autonomia ao segmento, o que reforça as críticas 
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sobre as limitações de investimentos privados em cultura, já que o marketing cultural tem se 

traduzido em renuncia fiscal, apenas.  

O debate em torno das políticas culturais precisa ser continuamente, ampliado e 

fortalecido. É necessário, de fato, envolver não só o meio cultural e seus agentes (artistas, 

grupos, produtores, gestores, mediadores, programadores, etc.). Sensibilizando a sociedade 

para que a agenda da cultura adquira na dimensão política e econômica, inerente ao exercício 

da cidadania, o mesmo caráter estratégico que outros temas como educação e saúde, têm. Só 

assim, a cultura poderá deixar de ser tratada como elemento secundário, em alguns casos, até 

acessório, tanto no seio das políticas públicas e privadas de cultura, quanto na percepção que 

cada um tem do contato, acesso, fruição e expressão da cultura em sua vida. 
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3 Espaços, práticas, manifestações e consumo cultural no Rio Vermelho 

 

 

Na contemporaneidade dois aspectos são significativos para o estudo da cultura: a) os 

espaços públicos saem cada vez mais da posição de protagonistas e cedem lugar as 

tecnologias e b) tensões se estabelecem entre a memória histórica e a trama visual 

(CANCLINI, 1997, p.5), aspectos considerados na análise a seguir, sobre a história e 

desenvolvimento do bairro do Rio Vermelho, caracterizado o seu perfil e a concentração de 

espaços e bens culturais no local.  

No primeiro momento deste capítulo, será discutida a história e o desenvolvimento do 

bairro, levando em consideração a memória não como um fim em si mesmo, mas como 

instrumento para explicar a trama e dar continuidade as análise que levarão a compreensão da 

cena cultural local com seus espaços, práticas, manifestações e consumo cultural. 

No segundo momento, serão discutidas as entrevistas com os protagonistas, escolhidos 

a partir do mapeamento dos espaços, práticas e atores (Apêndice 01). A escolha de quem 

entrevistar e onde aplicar os questionários ao público, partiu de critérios baseados no 

protagonismo e empreendedorismo. Classificados por grau de representatividade na cena 

cultural e de acordo com a estrutura do sistema artístico e cultural brasileiro, segundo a 

Secretaria de Políticas Culturais (HERENCIA, 2010, p.5) que nomeia seus componentes em 

produtores, agitadores/artistas, empresários do setor privado e gestores de instituições 

públicas, consorciados aos segmentos: artes cênicas expressadas na linguagem do teatro e da 

música como protagonistas, ou seja, as mais encontradas nos espaços, bens e produtos 

culturais do bairro, portanto, destacadas na descrição dos resultados, seguidas pelas artes 

visuais e artesanato; audiovisuais; festas tradicionais; literatura e manifestações musicais e 

gastronômicas nos largos do Rio Vermelho. Todas associadas às duas atividades 

contemporâneas de importância, para a cultura em sua dimensão econômica: o turismo e o 

associativismo. 

Identificados os principais atores da cena cultural do bairro, classificados da maneira 

descrita acima, serão apresentados de acordo com o perfil de atuação, atividades 

desenvolvidas, visão pessoal do universo pesquisado, bem como proposições que possam 

apresentar para o desenvolvimento das atividades e consumo culturais. 

No terceiro momento, respaldados pelos resultados das pesquisas de campo, será 

analisado o perfil do público consumidor do mercado de espaços, bens e produtos culturais do 
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bairro, estabelecendo elementos relevantes para o conhecimento e desenvolvimento da cena 

cultural do bairro do Rio Vermelho na Cidade do Salvador/BA. 

 

 

3.1 História e caracterização 

 

A VII Região Administrativa de Salvador é composta pelos núcleos do Rio Vermelho 

e da Amaralina e o entorno que compreende a Chapada do Rio Vermelho, o Nordeste de 

Amaralina, o Alto da Santa Cruz e o Vale das Pedrinhas. O local é marcado por uma história 

singular, iniciada antes da fundação da Cidade do Salvador e sofreu influência de diversos 

momentos sociais, políticos e econômicos em seu processo de desenvolvimento. 

O desenvolvimento desta região iniciou nos arredores do Rio dos Camarás, hoje Rio 

Lucaia, afluente do Rio Camurujipe, que provém da palavra indígena Camarajipe, conforme 

as Cartas Avulsas dos Jesuítas de 1556, que significava Camarás ou Cambarás, flores vistosas 

de matizes vermelhos e amarelos que floresciam as suas margens, originando o nome do 

futuro bairro (DORÉA, 2006, p. 56). 

Próximo a parte do litoral, onde se denomina hoje Rio Vermelho, naufragou Diogo 

Álvares Correia, no final da primeira década dos anos 500. Salvando-se, ele chegou a uma 

ilhota, a Pedra da Concha, ao lado Morro do Conselho. Recebeu das tribos indígenas que 

habitavam o local o nome de Caramuru, que significava moréia – peixe colossal (RISÉRIO, 

2004, p.66 e 142). Ou homem do fogo - filho do trovão, ao dizer de alguns historiadores, 

como Ubaldo Marques Porto Filho (2011, p.8), sendo que esta segunda significação pode ser 

atribuída à lenda de que em sua chegada, com um tiro de arcabuz
3
, abateu um pássaro em 

pleno voo. 

O cenário que se desenhou no Rio Vermelho do século XVI foi protagonizado por 

piratas, comerciantes e aventureiros, que levavam a madeira genuína do Mundo Novo para a 

Europa e o náufrago português tornou-se um dos mais influentes habitantes da colônia, 

servindo de intermediário entre os indígenas, os comerciantes franceses de pau-brasil e os 

portugueses em expedições colonizadoras (FILHO, 2011, p.8). 

                                                 
3
Arcabuz é uma antiga arma de fogo portátil, espécie de bacamarte, chamada vulgarmente espingarda, muito 

utilizada no Brasil no século XVI e XVII, trazida pelos portugueses e inventada por volta de 1440, no Sacro 

Império Romano-Germânico, atual Alemanha. (Dicionário Houaiss, 2009). 
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Diogo Álvares Correia, o Caramuru, se casou, oficialmente, em terras europeias com a 

índia Paraguaçu em 1528, filha de um morubixaba
4
 tupinambá, conforme Antonio Risério 

(2004, p.57) e ao se casar, ela acrescentou o primeiro nome de Catarina, regime da cultura 

colonizadora e que deve ter gerado estranheza a seu povo, pois eles sempre eram nomeados 

por um único nome. Fato típico da aculturação, essa prática viria a ser a marca de toda a 

colonização brasileira. Assim, eles formaram a primeira unidade familiar brasileira, originária 

de seus grupos formadores, nativos ameríndios e colonizadores europeus.  

Caramuru faleceu a cinco de outubro de 1557 e com respaldo da Lei Municipal 

7.774/2009, elaborada pelo vereador Pedro Godinho, se institucionalizou o Dia de Caramuru, 

levando a Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (AMARV) a nomear esse 

dia, também, como o Dia do Rio Vermelho, já que não se sabe o dia exato de sua chegada, 

tampouco sua data de nascimento. 

No século XVI, por lei em Portugal e por extensão na Colônia e devido ao fracasso 

das Capitanias Hereditárias, a distribuição de terras passou a ser em Sesmarias, nas quais os 

sesmeiros tinham que plantar algodão e cana de açúcar. Assim, foi doada em 1552 a Manoel 

Inácio da Cunha Menezes, pelo então Governador Geral, Tomé de Souza, o trecho que ia do 

entreposto conhecido como Aldeia dos Franceses, hoje Largo da Mariquita até o Rio Joanes, 

atual prédio da Sede de Praia do Esporte Clube Bahia.  

O povoado desenvolveu-se lentamente, surgindo currais, armações para a pesca e uma 

missão jesuíta, que, por volta de 1580, no local da atual igrejinha do Largo de Santana, 

construiu uma ermida com a frente voltada para o mar para catequese dos tupinambás à 

doutrina católica
5
.  

Quase um século depois, na invasão holandesa de maio de 1624, uma esquadra 

flamenga, composta por 26 naus com 3.400 homens, atacou e invadiu Salvador, aprisionando 

o governador D. Diogo Furtado de Mendonça. O bispo Dom Marcos Teixeira conseguiu fugir 

para a aldeia do Espírito Santo, atual Abrantes, vindo logo depois, investido no cargo de 

capitão-mor, para organizar a resistência aos invasores, instalando o primeiro grupo de 

refugiados em um ponto próximo de Salvador e com uma boa visão para a entrada da Baía de 

Todos os Santos. Esse local, o Monte do Conselho no Rio Vermelho, nomeado seguindo a 

                                                 
4
Morubixabas eram os líderes de tribo indígenas da América do Sul. (Dicionário Houaiss, 2009) 

5
  Fonte: www.cidteixeira.com.br, consultado em 23/09/2012. 

 



44 

 

  

tradição de nomear os locais pelos feitos, originou-se do fato de nele ter sido realizada uma 

reunião dos chefes que iriam comandar a luta contra os holandeses (DOREA, 2006 p.180). 

Outro fato histórico que chama a atenção para o bairro ocorreu em maio de 1668, 

quando um galeão português da Frota da Companhia Geral do Comércio, ao se aproximar de 

Salvador, bateu no banco de areia de Santo Antônio, demorou a afundar e desviou-se em 

direção ao Rio Vermelho. Historiadores falam em cerca de quinhentas mortes, hipótese 

reforçada pelo grande número de esqueletos encontrados por mergulhadores civis que 

exploraram a embarcação na década de 70, afundada a três quilômetros da praia, a uma 

profundidade de trinta metros, mais de 300 anos após o naufrágio que, talvez, constituiu-se na 

maior tragédia marítima já ocorrida na costa brasileira (SILVA, 2006, p.160). 

Na fase de fortificação da cidade foi construído, em duas etapas, 1711-1722 e 1736-

1756, o Forte de S. Gonçalo, conhecido como o Reduto do Rio Vermelho, único fora dos 

limites da Baía de Todos os Santos que, além de não ter sido totalmente concluído, pouco 

participou na defesa da cidade, aconselhado seu desmantelamento a partir de 1809 

(ACCIOLI, 1835-1843, p. 179).  

Dessa fortificação só resta hoje a muralha na Rua Guedes Cabral, suportando espaços 

residenciais e culturais diversos, apesar de ter sido alvo de preocupações pela sua integridade, 

por Bandeira de Melo nas batalhas pela Independência e citado em 1859 por D. Pedro II em 

seus escritos: 

 

2 de Novembro - (...) Às 5 1/4 fui ao Rio Vermelho. O caminho é 

muito lindo, atravessando-se diversas chácaras, ainda que, pela maior 

parte, mal tratadas, e a praia de onde se descobre o forte de Santo 

Antônio da Barra, de um pitoresco majestoso. Estive perto das ruínas 

de um forte, achando-se ainda uma peça, aliás muito estragada, 

deixada no chão." (PEDRO II, 2003, p.180).  

 

Os primeiros dois núcleos de povoamento foram o da Paciência, originário de uma 

fazenda de mesmo nome, e o da Mariquita, advindo de mairaqiquiig, que significava em tupi 

guarani “assombro dos franceses”, supostamente em virtude de algum naufrágio de frota 

francesa. Registros apontam que seu desenvolvimento deu-se pela abertura da estrada que 

ligava o Campo Grande de São Pedro, passando por S. Lázaro e Federação, onde havia uma 

capela dedicada a São Gonçalo do Amarante, visitada e registrada por Gregório de Mattos. 

Além desses havia o povoamento de Santana, onde ficava a vila de pescadores que mais tarde 
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foi denominada pela Capitania dos Portos como Colônia de Pesca Z1 (DOREA, 2006, p.55 e 

108). 

Já nesse período começam a se destacar a vocação e as primeiras práticas culturais no 

local. Eram realizadas na paróquia de São Gonçalo as festas em louvor, que demonstram o 

poder dominante da época, a religião, manifestado nos tipos de produções culturais do século 

XVIII. Fato que, na visão de Coelho (2008, p.9) seria “um dos dois vetores sociais que antes 

haviam mantido as sociedades unidas a redor de si mesmas e afastadas umas das outras”, o 

outro vetor fora a ideologia, ao ver do autor. 

Aos poucos, de aldeamento indígena à colônia de pesca, o Rio Vermelho foi atraindo 

interesse das famílias baianas abastadas, pela possibilidade de veraneio ou pela fama de suas 

águas possuírem propriedades ‘milagrosas’, através de uma salinidade que se dizia ter funções 

medicinais. Dessa forma o bairro se consolida entre 1880 a 1930, como balneário de veraneio 

da capital baiana, juntando-se à paisagem bucólica, palacetes e casarões, muito deles servindo 

na atualidade como espaços culturais (FILHO, 2006, p.32 a 33). 

Surgiram, então, hotéis com restaurantes, armazéns de secos e molhados, lojas de 

tecidos e miudezas e até uma fábrica de cerveja, que os veranistas atestavam ser de muito boa 

qualidade; um clube de tênis; um clube social; um hipódromo e um campo de futebol, onde o 

campeonato baiano foi disputado durante treze anos, de 1907 a 1920 (FILHO, 2006, p.33). E 

o mais surpreendente, se teve por lá um cinematógrafo, que na época era uma novidade na 

cidade na exibição de filmes. Hoje, a ausência de um cinema é apontada como a maior 

carência na vida cultural do bairro (ARAÚJO, 2012, p.9). 

O desenvolvimento urbano foi maior com a instalação de bondes em Salvador no 

início do século XIX e o fato de uma das linhas chegarem ao Rio Vermelho possibilitou a 

formação de uma população residente e uma maior visibilidade do bairro no contexto da 

Cidade do Salvador. No início do século XX, o distante Rio Vermelho, ligado a vários pontos 

da cidade por esses bondes, era pouco povoado, sendo uma espécie de área de veraneio para 

as ricas famílias soteropolitanas. Havia três linhas de bondes para o bairro, as linhas 14, 15 e a 

16, sendo que viajar pela linha 15, a de cima, era sinal de status Contudo, a introdução do 

automóvel e das “marinetes” 
6
 francesas Renault, em 1926, uma espécie de transporte 

coletivo, daria novas feições à tão aprazível localidade de veraneio (FILHO, 1991, p.36). 

                                                 
6
 O termo “marinete” é uma alusão ao italiano, Filippo Tommaso Marinetti, nascido na cidade egípcia de 

Alexandria, criador do movimento estético denominado futurismo - a primeira vanguarda histórica do século XX 

(disponível em pt.wikipedia.org. consultado em 23.09.12). 
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A urbanização promovida em 1913, no governo de José Joaquim Seabra, elegeu como 

prioridade o trecho Barra – Rio Vermelho e aliada a criação da Paróquia de Sant’ana, que 

representava o trecho entre a Pituba e o Chame-Chame, fez com que o Rio Vermelho tivesse 

importância ainda maior, o que somado ao calçamento das ruas e a criação da Avenida 

Oceânica, consolidaram o bairro como um dos mais importantes de Salvador (FILHO, 1991, 

P.38). 

Posteriormente, se dá a expansão do núcleo em direção a Amaralina, local de uso 

agrícola que teve origem na fazenda Alagoas, de José Álvares do Amaral. Com o passar do 

tempo, o nome da fazenda foi substituído pelo nome Amaralina, em homenagem ao 

proprietário e, no período da Segunda Guerra (1939 e 1945), boa parte foi desapropriada, 

vindo, posteriormente, a abrigar o quartel do exército (DOREA, 2006 p.139). 

Em 1945, com a criação do Parque Cruz Aguiar, o primeiro loteamento com 

infraestrutura completa que chegou a ter linha de ônibus própria, o ciclo dos veranistas chega 

ao fim. O desenvolvimento econômico extinguiu a tranquilidade, novos loteamentos e três 

fabricas surgiram: os Biscoitos Águia Central, a Coca Cola e uma indústria de papel. Dessa 

última se conserva até hoje a chaminé, dando nome a um posto de combustível, única coisa 

que restou, além das lembranças da tentativa de industrializar o bairro (DORÉA, 2006, 

p.140). 

O local de veraneio passou a ser de residência e de comércio de imigrantes espanhóis e 

alemães. Durante as décadas de 50 e 60 foi reduto de artistas. Construções verticais nos 

morros do Conselho e das Vivendas provocaram, na década de 70, a destruição de diversos 

casarões e palacetes em loteamentos e incorporações promovidos pela iniciativa privada, 

devidamente autorizados pela municipalidade, o que corrobora com a argumentação de Henry 

Lefebvre (1967, p.39) sobre os processos de urbanização contemporâneos: “... o Estado se une 

a iniciativa privada para destruir a cidade...”.  

O que trouxe contornos diferenciados a esse aglomerado populacional foi a expansão 

do sistema viário, a abertura das avenidas de vales que passam nas proximidades do bairro 

(Av. Lucaia, Av. Garibaldi, Av. Vasco da Gama, Juraci Magalhães, etc.), a ampliação da orla 

até Lauro de Freitas, o êxodo rural que contribuiu fortemente para o adensamento 

populacional da sub-região do Nordeste de Amaralina, com grande afluência de populações 

vindas da região do Recôncavo, a erradicação das invasões populacionais que ocupavam a 
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orla, a Lei de Referência Urbana de 1968, que transferia terras da união para o setor privado, e 

a concentração de residências de luxo e o comércio, ambos oferecendo oportunidades de 

trabalho e assim gerando aglomerados populacionais de baixa renda em seu entorno e dando a 

região heterogeneidades socioeconômica e cultural. 

Contudo a cultura festeira, que teve no passado o Bando Anunciador, com bandinhas e 

cortejos, para anunciar a chegada do evento carnavalesco (FILHO, 1991, p.45), é o que o 

caracteriza, hoje. Desde 1923, ali acontece a maior manifestação pública do Candomblé em 

Salvador: a Festa de Yemanjá, criada pelos pescadores para reverenciar a Mãe D’Água em 

forma de apelo a um momento de baixa na pesca. Todo ano, no dia 02 de Fevereiro, são 

ofertados balaios cheios de flores e presentes para a rainha do mar, festejos que são 

acompanhados por barracas de bebidas e quitutes em toda a extensão da orla e praças do 

bairro. Com desfiles de blocos, apresentações de batuques, afoxés e sambas de roda, fazendo 

da localidade um celeiro de criatividade, aliado a diversos tipos de apresentações e 

manifestações, inclusive as político partidárias, agregando-se ainda eventos sociais paralelos, 

como as famosas feijoadas. O evento acontece a partir da Casa do Peso dos pescadores da 

Colônia Z1, ao lado da Casa de Yemanjá, de onde partem barcos que levam as oferendas ao 

mar, contribuindo para a vocação do bairro para os espetáculos (SILVA, 2006, p.113). 

A modernidade alcançou o Rio Vermelho bem devagar, esmagado entre os modernos 

hotéis da Ondina, o desenvolvimento da cidade nova e os bolsões de pobreza de seu entorno. 

Uma das áreas mais dinâmicas e importantes da cidade recebeu investimentos privados no 

segmento de serviços, especificamente na exploração imobiliária, comércio, gastronomia e 

lazer, indo além de seu “status de bairro... passa a despontar como uma verdadeira área de 

lazer da cidade, alocando todas as complexidades, conflitos e contradições de uma região 

urbanizada” (GIUDICE, 2010, p.5). 

De acordo com dados do IBGE de 2010, o Rio Vermelho é o décimo bairro mais 

populoso da capital baiana, que é a terceira do Brasil em população, com 2.676.656 

habitantes, só perdendo para São Paulo, com 11.244.369 de habitantes, seguida do Rio de 

Janeiro, com 6.323.037 pessoas. A população de 152.911 habitantes do bairro representa 6% 

da população da cidade (Quadro 1), distribuídos entre o núcleo e o entorno. 
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Quadro 1 – População por Região ADM 

Região Administrativa População 

1ª Subúrbio 264.897 

2ª Pau da Lima 233.274 

3ª São Caetano 224.103 

4ª Itapuã 222.103 

5ª Beiru - Tancredo Neves 219.471 

6º Brotas 203.045 

7ª Liberdade 183.235 

8ª Itapagipe 160.932 

9 ª Cabula 153.765 

10ª Rio Vermelho 152.911 

População Total de Salvador 2.675.656 

Fonte: http://www.sim.salvador.ba.gov.br, Censo IBGE, 2010. 

 

A população do Rio Vermelho se concentra na faixa economicamente ativa, com 

53,56% dos indivíduos entre 15 a 44 anos (Quadro 02), portanto um público com potencial de 

compra e, eminentemente, jovem. O que se traduz em desejo de práticas e ofertas inovadoras, 

múltiplas e diversificadas, que aliadas à criatividade e capacidade de produção artística do 

baiano, conferem ao local uma efervescência cultural das mais relevantes. 

 
Quadro 2 – População Residente por faixa etária na VII Região 

Faixa etária % 

0 a 14 anos 20,21% 

15 a 44 anos 53,56% 

45 a 69 anos 21,22% 

Acima de 70 anos 4,01% 

Fonte: http://www.sim.salvador.ba.gov.br, Censo IBGE, 2010. 

 

Em relação a dois requisitos importantes para o acesso a bens culturais, escolaridade e 

acesso financeiro, percebe-se que as faixas de escolaridade da região se distribuem 

igualitariamente entre o que se classifica como Ensino Fundamental (considerando as faixas 1 

a 7 anos de escola) e Médio (8 a 14 anos de escola). Porém as pessoas com nível superior e 

pós-graduação (15 ou mais de escola) apresentam um índice de apenas 11,31% (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Grau de Instrução por números de anos na escola na VII Região 

Escolaridade % 

Sem instrução ou menos de 1 ano na escola 6,97% 

1 a 3 anos  12,88% 

4 a 7 anos  25,71% 

8 a 10 anos  15,55% 

11 a 14 anos  27,59% 

15 ou mais  11,31% 

Fonte: http://www.sim.salvador.ba.gov.br, Censo IBGE, 2010. 

 

Já a renda dos responsáveis por domicílios é de 3,91 salários mínimos para as 

mulheres e 6,02 para os homens, em um universo predominantemente feminino, de 53% da 

população total do bairro. Resultado muito semelhante ao apresentado pela Cidade do 

Salvador (3,65 mulheres e 6,01 homens), o que evidencia que as mulheres ganham bem 

menos que os homens e que a renda na região deve comprometer os gastos com bens culturais 

(IBGE, 2010). 

O Rio Vermelho é o núcleo destacado da VII Região, pela sua característica boêmia, 

pelo seu circuito cultural efervescente, com oferta de grande quantidade de bens, serviços e 

espaços culturais, bem como de inúmeros ritos e manifestações de cultura tradicional, 

aspectos a serem considerados em relação aos demais bairros da Cidade do Salvador.  

Diante da vocação do bairro para a boemia, herança que se consolidou na década de 

60, as práticas culturais proliferam em seus múltiplos espaços (teatros, casas de shows, 

galerias, bares, restaurantes e cafés). Indo desde as formas inscritas no campo da arte (teatro, 

músicas, artes visuais, etc.) até outros componentes mais recentemente inseridos na esfera do 

cultural, no dizer de Teixeira Coelho, como a gastronomia. Atividade que se destaca tanto nos 

quitutes da tradição dos tabuleiros das baianas famosas: Cira, Regina e a das herdeiras de 

Dinha, como na culinária regional das moquecas, ensopados e frutos do mar encontrados nos 

bares e restaurantes do Mercado do Peixe. Além desses espaços referenciais, os inúmeros 

restaurantes para todos os paladares, consolidam o Rio Vermelho como centro gastronômico.  

A atmosfera cultural do Rio Vermelho atraiu não só a instalação de uma significativa 

quantidade de espaços culturais, como também se tornou opção de moradia para artistas e 

intelectuais. Fluxo que começou com antigos moradores ilustres, como os artistas plásticos 

Carlos Bastos, Carybé, Jenner Augusto, Mario Cravo, o pianista Carlos Lacerda, a musicista 

Walkyria Knittel, e permanece com a geração mais recente como o músico Moreno Veloso, a 



50 

 

  

cantora Rebeca Matta, a atriz e diretora Meram Vargens, o ator João Miguel, a cantora lírica 

Ana Paula Barreiro, dentre tantos outros. 

Contudo, os moradores mais famosos foram os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. 

A casa 33 da Rua Alagoinhas, no Parque Cruz Aguiar, palco das histórias de vida e amor do 

casal famoso, chegou a ser ponto de visitação de turistas, como narrava em tom jocoso, a 

memorialista Zélia Gattai. Hoje, encontra-se à espera da captação de recursos para ser 

convertida em um espaço cultural, dedicado à memória de seus ilustres moradores e das 

muitas histórias e passagens importantes ali ocorridas. 

A Casa do Rio Vermelho, além de ter originado a obra homônima da escritora Zélia 

Gattai, foi adquirida na década de 60, com recursos da cessão dos direitos autorais da obra 

Gabriela, Cravo e Canela a Metro – Goldwyn – Mayer, produtora de cinema americana. 

Também hospedou nomes ilustres do meio cultural, como o escritor chileno Pablo Neruda, o 

filósofo francês Jean Paul Satre, a escritora Simone de Beauvoir e o ex-presidente de Portugal 

Mário Soares, Hoje, abriga as cinzas de Zélia Gattai e Jorge Amado, jogadas no jardim da 

casa, fatos que legitimam a solicitação de transformação do local em espaço de memória da 

cultura baiana. 

Com essa atmosfera e legado, fica mais fácil entender porque é que nas ruas, largos e 

logradouros do bairro do Rio Vermelho, é sempre grande a possibilidade de se encontrar 

eventos culturais de gêneros variados. Práticas que vão do Rock, estilo da visitante que se 

encantou com o bairro no passado, Janis Joplin, passando por grupos de pagodes até as 

bandas alternativas, distribuídas em diversos espaços, alguns abrigados em palacetes e 

casarões da época do veraneio das famílias abastadas, onde se oferece hoje: teatro, música, 

artes, lazer, gastronomia, entre outros, para os diversos padrões econômicos dos 

frequentadores, fazendo do bairro, um espaço cultural diversificado.  

 

 

3.2 Os espaços, práticas e manifestações 

 

O bairro faz parte de um estado e de uma cidade historicamente multiculturais, 

reconhecidos pela diversidade, criatividade, propensão para as artes e as inovações. A Bahia 

tem um legado destacado para o cenário nacional, seja de vanguardas artísticas, de 

movimentos e expressões culturais significativas, como o Tropicalismo e o Cinema Novo.  
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Em outro campo, a invenção do Trio Elétrico e seus impactos na transformação do 

carnaval em uma festa crescentemente orientada por aspectos mercadológicos se associa a 

fenômenos mais recentes da indústria cultural baiana como a Axé Music, o Pagode e o 

Arrocha, ajudando a manter a Bahia como lugar importante para a dinâmica cultural do país, 

ainda que, nesse caso, pautada majoritariamente pelo viés do entretenimento. 

Não querendo adentrar no mérito das significativas distinções estéticas e estilísticas ou 

entre as expressões culturais dos anos 60 e estas mais recentes, que, afinal, não é o objeto, 

nem tampouco o objetivo dessa pesquisa, vale frisar que os diferentes contextos 

socioeconômicos e políticos podem, indubitavelmente, oferecer elementos de compreensão 

sobre as razões que levaram a mesma Bahia a se constituir de criação e formação de 

expressões culturais tão díspares e tão pouco conexas entre si. 

O fato é que, neste cenário multicultural, o bairro do Rio Vermelho, de aldeia 

indígena, entreposto de negociação de Pau Brasil, local de veraneio de famílias abastadas, 

chegou à vocação de entretenimento, boemia e festa, tornando-se, hoje, terreno fértil para a 

proliferação de espaços e práticas culturais das mais variadas linguagens. 

Por outro lado, faz-se necessário reconhecer que a partir do século XX, a criação, o 

consumo e as práticas culturais foram, em certa medida, reconfigurados ou mesmo alterados 

pela influência de fenômenos e tendências contemporâneas, como destaca Sérgio Sobreira 

Araújo (2011, p.55) em sua tese de doutorado ao abordar os sentidos da cidadania cultural nos 

tempos atuais: a) modificação nos conceitos de trabalho e lazer, b) a intensa e rápida criação 

de novas tecnologias, c) alteração na forma e acesso à informação, d) diversificação de 

linguagens e expressões artísticas e, e) as novas percepções do papel da cultura no campo 

social e político. 

Destas tendências, a que justificou a escolha do objeto de pesquisa foi sem dúvida a 

diversificação de linguagens e expressões artísticas, demonstrados no mapeamento dos 

espaços, práticas e protagonistas culturais do Rio Vermelho (Apêndice 01). As artes cênicas 

expressadas na linguagem do teatro e a música protagonizaram, ou seja, foram as expressões 

mais encontradas nos espaços, bens e produtos culturais do bairro, portanto, destacadas na 

descrição dos resultados, seguidas pelas artes visuais e artesanato; audiovisuais; festas 

tradicionais; literatura; manifestações, musicalidade e gastronomia nos largos e praças 

do Rio Vermelho. Todas associadas às duas atividades contemporâneas de importância, para 

a cultura em sua dimensão econômica: o turismo e o associativismo. 

Nas artes cênicas foram encontrados teatros e escolas de atores com salas de 

apresentações: Teatro Gil Santana, Teatro Griô, Teatro SESI Rio Vermelho, Todo Mundo Faz 
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Teatro - Estúdio de Artes Cênicas e Sitorne Cia. de Teatro, equipamentos que, pela 

diversidade de pautas, parcerias e localização, reforçam o mosaico multicultural do bairro.  

O Teatro Gil Santana, dirigido pelo ator, diretor e produtor Gil Santana, oferece 

apresentações aos finais de semana de clássicos infantis, oficinas de teatro, recreações e 

animações de festas para crianças. Aluga a sala de apresentações (de pouco mais de cem 

lugares, em formato de palco italiano e com caixa cênica convencional) da Associação 

Cultural Caballeros de Santiago, que atua com cursos de idioma e danças espanholas, serviços 

de tradução, intercâmbio e espaço para eventos. Fundada em 1960 e tendo como objetivo 

promover à tradição e cultura galega espanhola na Bahia, em virtude da expressiva colônia 

residente na cidade, curiosamente, a entidade está com o firme propósito de comprovar a 

possível (sic) nacionalidade galega de Caramuru. 

O Teatro Griô, no Parque Cruz Aguiar, mudou-se há pouco tempo para o Rio 

Vermelho. Trata-se de um grupo de pesquisa e prática de teatro, que tem como fonte de 

inspiração a arte dos contadores de histórias de matrizes africanas, populares e palhaços, 

oferecendo cursos e oficinas artísticas para profissionais ou iniciantes de todas as idades. 

Costuma realizar mostras de resultados com apresentações de produções do alunado aos finais 

dos cursos. 

O Teatro SESI Rio Vermelho é o principal espaço do bairro tendo uma localização 

estratégica, na Av. Oceânica, após a Igreja de Santana e entre o Largo de Santana e a Praça 

Colombo/Largo da Mariquita, local de passagem entre os bairros da Barra e da Pituba. Ele é 

destaque na paisagem enquanto exemplar da época dos solares baianos à beira mar (século 

XIX). Sua atuação junto aos industriários e comunidade de Salvador é parte das Diretrizes 

Culturais do SESI – Serviço Social da Indústria, sistema corporativo ligado a FIEB – 

Federação das Indústrias Brasileiras, que tem como objetivo oportunizar apresentações de 

produtores e artistas baianos nas mais diversas linguagens artísticas (SESI, 2007).  

Idealizado há 15 anos, foi inaugurado em 1997, com 97 lugares na casa onde antes se 

mantinha um centro de artesanato. A decisão de mudar a destinação do solar foi justificada 

pela localização estratégica do imóvel, pela importância cultural e vocação para as artes do 

bairro. Assim como pelo “boom” do teatro baiano na década de 90, contribuindo ainda para 

amenizar a lacuna deixada pelo desaparecimento do teatro Maria Betânia na região, além de 

atender à demanda e tendência para teatros menores e fora do centro. Com todos esses 

predicados, a história da gestão desse teatro se encarregou de comprovar o acerto da decisão, 

já que o pequeno Teatro SESI está em crescente prestígio junto a população soteropolitana.  
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Entretanto, essa trajetória de sucesso não se dá sem contraditório. A frequência do 

público para o qual o teatro fora idealizado, o industriário, ainda está aquém das expectativas, 

apenas 21%, apesar de vários programas de desconto e mobilizações nas indústrias, conforme 

dados coletados com Rosa Villas Boas, gestora do empreendimento. Somadas às 

apresentações realizadas na sala de teatro, existem as apresentações de música, percussão e 

artes integradas realizadas no anexo, a Varanda do SESI, espaço terceirizado com um café 

teatro com capacidade para 150 pessoas e que conta com intensa programação, funcionando 

de maneira ininterrupta de terça a domingo. 

A unidade mantém ainda um grupo de teatro amador, coordenado pelo ator e diretor 

Luís Bandeira, projeto residente do teatro e que faz apresentações tanto naquele espaço como 

em indústrias, praças e outros lugares, já que se caracteriza por ser um grupo de teatro popular 

com elementos de teatro de rua. Todavia, a atuação da unidade SESI Rio Vermelho vai além 

daquele espaço cultural, sendo uma espécie de núcleo de cultura do Sistema SESI na Bahia. 

Participando de projetos externos, como a FLICA – Festa Literária Internacional de 

Cachoeira, o evento Bonecos do Mundo 2012, no Teatro Jorge Amado e, no Jardim de Alá, o 

Prêmio CNI SESI Marcantonio Vilaça de Artes Plásticas, além de parcerias em Bienais como 

a do MAM e promoção de Festivais de Música e Poesia. 

Todo Mundo Faz Teatro – estúdio de Artes Cênicas é um empreendimento coordenado 

pelo ator, diretor e professor Filinto Coelho e está localizado em um espaço apertado no andar 

superior do “Boteco do França”, entre o Largo de Santana e a Praça Colombo, que antecede 

ao burburinho do Largo da Mariquita. O projeto tem um amplo espectro de atuação: como 

escola de teatro e canto, realização de eventos teatro-empresa, aluguel de estúdio para ensaios 

e gravações digitais, produtora de linguagem teatral e visual, além de produções de eventos, 

espetáculos e criação de trilhas sonoras, jingles e locuções. 

O Sitorne Cia. de Teatro atua como escola de formação em teatro, estúdio de 

gravações, mantendo ainda uma companhia atores, composta por professores e alunos que 

montam espetáculos e mostras de cenas regularmente. O prédio próprio de três andares e 

construído por essa finalidade pela proprietária, a diretora e atriz Tereza Costalima, abriga um 

pequeno teatro, um café, salas de aula e estúdio, e tem localização afastada do epicentro da 

badalação do bairro. Fica em frente à Praça Pau Brasil, no sopé do Morro das Vivendas e 

eventualmente utiliza também o pequeno anfiteatro existente na praça para promover 

apresentações de clássicos e textos mais contemporâneos do teatro brasileiro e internacional. 

A Sitorne tem sua atuação concentrada no campo da educação para artes cênicas e nas ações 

comunitárias vinculadas ao teatro como meio de arte-educação. 
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Lamentavelmente, após o fechamento do Cine Teatro Rio Vermelho em 1948, não se 

tem espaço para artes cinematográficas no bairro, o que deve frustrar o público, já que esta é, 

das práticas não domésticas, a que mais se destaca como preferência do público nas pesquisas 

(NUSSBAUMER e RATTES, 2006, 14). 

Na música, os espaços para shows e apresentações musicais são múltiplos e marcados 

pela diversidade, por onde passam artistas e bandas locais, apresentando diferentes gêneros. 

Por ser a forma artística mais presente no bairro, para operacionalizar o registro e análise do 

segmento musical, foi feito uma subdivisão do bairro em seis sub-regiões: 1ª.) Alto da Sereia 

passando pela Praia da Paciência até a Rua Bartolomeu de Gusmão; 2ª.) Alto do Rio 

Vermelho até a Rua Lídio de Mesquita; 3ª.) Parque Cruz Aguiar; 4ª.) Largo de Santana até a 

Biblioteca Juracy Magalhães, passando pelo início da Rua Conselheiro Pedro Luiz; 5ª.) Praça 

Colombo com Largo da Mariquita e Rua do Meio e 6ª.) Praça Brigadeiro Faria da Rocha com 

Rua Fonte do Boi, sendo que as três últimas, foram denominadas de eixo central, tendo em 

vista terem sido sinalizadas nas entrevistas como redutos de produções musicais de qualidade 

e pelo diferencial do público poder percorrer a pé os diferentes espaços e praças ali 

localizados, criando circuitos de circulação integrados. 

A primeira sub-região inicia-se no limite entre o bairro de Ondina e o Rio Vermelho, 

onde se encontra o Alto da Sereia e o Bar & Restaurante Pedra da Sereia, famoso ponto de 

encontro da boemia baiana da década de 80. Seguindo por toda a extensão da Praia e Morro 

da Paciência prevalecem os variados gêneros musicais em apresentações de voz e violão, DJs, 

bandas e cantores em apresentações ao vivo em espaços como Tarrafa, Hangar Live Music e 

Caranguejo do Capella. No Dubliners Irish Pub, o predomínio é de bandas de rock, havendo 

também festas com discotecagem. Fica nessa sub-região, o Night Club San Sebastian, 

apontado em entrevistas, como uma das melhores casas brasileiras de música eletrônica, 

especializada em público GLTB. A casa mantém um casting de DJs consagrados do mercado 

baiano: Anne Louise, Rogher Lobo, Arthur Berenguer, Diego Baez e Luan Dilucci, além de 

ter em suas programações outros gêneros musicais e apresentações de bandas ao vivo. No 

verão, houveram concorridos shows da cantora Márcia Freire, ex-vocalista da banda de axé 

Cheiro de Amor. 

No Alto do Rio Vermelho, segunda sub-região, a pesquisa aponta o Cien Fuegos pela 

característica cultural da culinária e música latinas, o Bond Canto (no momento, fechado para 

reforma, espaço famoso pelo seu karaokê), o Fayola e a Confraria do França. Este último, 

hoje de propriedade do empreendedor França, que fora garçom da casa e após montar outro 
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negócio no bairro, A Confraria tem tido shows regulares em pequeno formato (voz, violão e 

percussão), predominando artistas ligados a MPB. 

Já na terceira sub-região, o Parque Cruz Aguiar, que há bem pouco tempo era apenas 

um local estritamente residencial, se solidifica um reduto de gastronomia e musicalidade. O 

Bar 30 Segundos, em funcionamento desde 2009, é um dos poucos bares temáticos da cidade, 

traz o mundo da publicidade em sua ambientação e tem em sua programação musical um 

misto de pop rock nacional e internacional e MPB, produzidos por DJs e bandas locais, 

associados a publicidades e propagandas exibidas nos telões e na decoração, nas bebidas e na 

gastronomia saudável. Realiza programas especiais como o WorkChop, seminário ligado ao 

segmento e realizado em diferentes época e locais. 

Também no Parque Cruz Aguiar o Portela Café, inaugurado em 2008, traz como 

diferencial uma boa estrutura para shows, com dois palcos e mais quatro ambientes, com 

capacidade para receber até 500 pessoas. A decoração do bar é inspirada na década de 50, 

constituída por antiguidades que podem ser alugadas: cabines telefônicas londrinas, TVs 

antigas de tubo de imagem, rádios de válvula, quadros de ícones do rock, bomba de gasolina 

analógica e uma charmosa lambreta vermelha, idêntica a dos filmes da época do rockabilly
7
. 

A programação é composta de músicos independentes baianos e nacionais, além de abrigar e 

promover festas temáticas como a “Cena de Cinema”, que transporta o público para a 

dimensão da sétima arte com diversas bandas relembrando os clássicos das telonas, ou ainda, 

a festa do grupo “Bailinho de Carnaval”, que traz, entre confetes e serpentinas, a volta aos 

antigos carnavais. Durante o dia, um dos salões do Portela Café serve de espaço para ensaio 

de diversos grupos de dança e teatro. 

Em 2012 se estabeleceu no Parque Cruz Aguiar o Seu Boteco, misto de bar e 

restaurante que agrega valor através da oferta de shows musicais com bandas baianas dos 

mais variados estilos musicais. A ambientação é inspirada nos anos 30 e oferece espaço amplo 

para acomodar bem sua clientela. 

A quarta sub-região é o centro da boemia, das festas, do entretenimento, onde se 

estabeleceram vários bares com música ao vivo ou eletrônica e espaços para shows. O próprio 

Largo de Santana tem sido local frequente para a realização de shows, com a montagem de 

                                                 

7
 É um dos primeiros subgêneros do rock & roll surgido no começo da década de 1950. O termo "rockabilly" é 

uma fusão entre as palavras rock e hillbilly, este último uma referência à música country, que contribuiu 

enormemente ao desenvolvimento do gênero.  
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estrutura de palco a cada evento. Esta centralidade tem raízes históricas, já que desde a época 

do povoamento do Rio Vermelho foi um dos primeiros núcleos do bairro. Por outro lado, 

dentro da perspectiva colonial, por estar localizado onde fica a igreja, ainda que desativada 

para fins da liturgia religiosa, já que foi feita uma nova igreja nos anos 60 a poucos metros 

dali, de algum modo manteve a tradição de que é (era) a Igreja que detém (detinha) o poder 

organizador de festas. 

A arquitetura colonial remanescente do local também contribui para manter a 

atratividade. Os casarões que ainda podem ser vistos no local, mesmo com alguns em ruínas, 

remetem ao tempo que as famílias abastadas veraneavam e promoviam festejos pré-

carnavalescos. Hoje é o local onde os soteropolitanos, visitantes e turistas circulam, saboreiam 

acarajés das famosas quituteiras, bebem, encontram amigos nas mesas ao ar livre, consumindo 

cultura em suas mais diversas manifestações. 

Locais como o Barbitúrico; Bar Vermelho; Dona Cheffa; Europa Club; Maná; Padaria 

Bar; Passarela; Póstudo; Santa Mari;, Pinta e Nina e Twist Pub fazem parte do circuito que se 

pode percorrer a pé e transitar pelos gêneros musicais brasileiros, jazz, blues e até o Beatle’s 

mania. O Padaria Bar se destaca pela proposta Gastro Pub, mantida através de parceria com 

uma famosa marca de bebidas e pelo horário bastante alongado de funcionamento (inicia às 

18h e vai até às 02 da madrugada, podendo se estender a depender da lotação da casa). Desse 

modo, a casa atrai desde o público que busca curtir o happy hour ao sair do trabalho até o 

“baladeiro”, todos atraídos pelo palco de qualidade para shows e pela programação variada 

que passa pelo do pop-rock, arrocha universitário, samba rock, pop, reggae e rock, com 

atrações das mais diversificadas. 

Do outro lado do Largo de Santana, em frente à atual igreja, encontra-se o Espaço 

Cultural Casa da Mãe, um misto de bar e ponto de cultura, que funciona em um espaço 

bastante pequeno. Ao observar que as terças feiras era um dia em que muitos artistas tinham a 

noite livre, o espaço passou a programar pequenas participações de cantores, poetas, atores, 

com declamação de poesias, apresentações de canções autorais e pequenas performances 

teatrais, regadas a comida caseira baseada na culinária do Recôncavo
8
. O evento se 

consolidou de tal forma que hoje reúne todas as terças, uma pequena multidão em seu 

entorno, com grande afluência de público e a presença de algumas celebridades, das muitas 

que desfilam na boemia do bairro. Ao lado fica o Visca Cultura & Arte, um espaço para 

apresentações de diferentes linguagens. 

                                                 
8
 a proprietária do Espaço Cultural Casa da Mãe, cantora e produtora Stella Maris, é originária de Santo Amaro 

da Purificação – cidade do Recôncavo Baiano. 
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Um pouco mais a frente encontra-se o Sunshine com apresentações musicais ao vivo e 

de gêneros variados e o Botequim São Jorge, ambientado em estilo carioca, com shows de 

samba, pagode, chorinho, arrocha e outros ritmos nacionais, além de comida de boteco e 

garçons caracterizados de “malandro”, tendo como atrações bandas baianas como Batifun, 

Samba D’Ju e Terra Samba, além de cantoras como Juliana Ribeiro, Alobened, Nara Costa. 

Durante algum tempo, foi palco do concorrido Almoço da Roda, transmissão ao vivo do 

interrompido Programa Roda Baiana da Radio Metrópole, aproximando debates, entrevistas e 

shows ao vivo, sempre às sextas-feiras. Ao lado, o Restaurante Marina Rio Vermelho, 

especializado em frutos do mar, divide com o Botequim S. Jorge as apresentações ao vivo de 

gêneros brasileiros. Estes dois espaços em estilo boteco, ao lado do Boteco do França são 

redutos onde se reúnem os boêmios e artistas da cena cultural do Rio Vermelho. 

 A Varanda do SESI é um espaço terceirizado pelo Teatro do SESI, seguindo as 

mesmas diretrizes do Teatro, oferecendo um palco para shows e servindo a produtores, 

artistas e públicos. Sua programação eclética é planejada para assegurar diversidade, assim se 

intercalam no palco: samba, chorinho, MPB, entre tantos outros produtos musicais locais. O 

espaço está de tal forma consolidado no circuito cultural do bairro (e da cidade) que mantém 

uma programação ainda mais prestigiada pelo público do que o teatro ao lado. 

Não tão distante do Largo de Santana, o Zen Dining & Music se diferencia pelo espaço 

para apresentação de shows, pista de dança e camarotes, a temática da decoração e a culinária 

é tailandesa. Alterna música eletrônica com DJs e shows ao vivo de Axé Music, MPB, Samba 

Rock, Pop, Reggae, entre outros. 

O inusitado também vinha marcando presença nesse circuito cultural com o 

funcionamento d’A Borracharia, um local que prestava serviços de conserto de pneus durante 

o dia e que, as sextas e sábados à noite, se transformava em local de festa e entretenimento, 

misturando gêneros musicais como o funk, reggae, rock e forró, a diversas etnias, gêneros, 

idade e classe social. Após o trágico incidente ocorrido na boate em Santa Maria/RS, a recém-

empossada gestão da Prefeitura de Salvador determinou uma ampla fiscalização nos espaços 

de festas da cidade e A Borracharia foi interditada para tais finalidades. O improvável, seu 

maior atrativo, também terminou por ser a razão de sua interdição. 

Na quinta sub-região que compreende a Praça Colombo, Largo da Mariquita e Rua 

do Meio, o espaço mais evidente tem sido o Mercado do Peixe, como é popularmente 

chamado o Mercado do Rio Vermelho. Misto de gastronomia e musicalidade teve o espaço de 

shows restaurado há pouco mais de um ano, e passou a abrigar shows variados em um palco 

montado pela empresa que patrocinou a recuperação daquele local, com atrações como Jau, 
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Juliana Ribeiro, Adão Negro, Aloísio Menezes, Afro Show, Barlavento, Campelo Cia. de 

Dança, Edil Pacheco, Escola de Samba Unidos de Itapoã, Jota Veloso, Lia Chaves, Peu 

Meurray, Márcia Short, Mago Mustafá e Pisit Mota, reunindo diferentes linguagens artísticas, 

como música, dança, teatro e exposição de fotos. Com apresentações gratuitas e patrocinadas 

pelas Farmácias Santana, com apoio do Governo do Estado e Prefeitura da Cidade do 

Salvador. Contudo há poucos meses o espaço foi interditado devido a reclamações pelo som 

alto e complicações provocadas no trânsito. 

A oferta de musicalidade é comum no entorno da Praça Colombo, Largo da Mariquita 

e toda extensão da Rua do Meio, mantendo um grande fluxo de público em bares que servem 

iguarias típicas, cerveja e alguns possuem música eletrônica ou ao vivo. 

A sexta sub-região compreende a Praça Brigadeiro Faria da Rocha e Rua Fonte do 

Boi os expoentes são Porto Caymmi, trazendo bandas ou shows de voz e violão no estilo 

MPB, e a Cia da Pizza, que nas últimas terças feiras de cada mês, traz uma programação 

musical com bandas de Salvador que tocam os Beatles. Lá se reúne o Beatles Social Club, um 

fanclube que produz exibição de DVDs com filmes e documentários, mostra de fotos e 

comercializam pôsteres e livros, audição de CDs e discos de vinil, venda de camisetas, bonés, 

bottons, chaveiros, entre outros. 

Na Rua Fonte do Boi as produções musicais podem ser apreciadas no Ciranda Café, 

Cultura & Artes, espaço de apresentações de nomes locais da MPB, como Gereba, Tuzé de 

Abreu, Xangai, dentre outros. No local há também um espaço de consulta e venda de livros, 

CDs e lembranças, além de realizar mostra de fotografias, exposição de artes plásticas, 

lançamento de livros e CDs, além de manter um espaço onde se reúnem grupos como o CAIB 

– Conselho de Assuntos Internacionais do Brasil que tem como finalidade discutir e promover 

ações com mercados exteriores. A oferta musical nessa rua, recentemente, foi acrescida do 

Café & Cognac que às quintas-feiras apresenta shows de músicos da e para a terceira idade. 

Finalizando o mapeamento dos espaços de apresentações musicais, tem-se na Rua 

Osvaldo Cruz, o Lolita Lounge, uma pequena casa de shows com apresentações de bandas 

baianas de música sertanejas, forró universitário, entre outras expressões. Também, o Route 

66 tematizado no motociclismo e com apresentações de blues e country music. 

Além dos espaços analisados, o bairro do Rio Vermelho conta com estúdios para 

ensaio e gravação musical, o que acentua a variedade da cena cultural. Foram elencados nesta 

pesquisa o Commos Studio e Bar na Rua Odilon Santos e o Tapwi’n na Rua Irará (Apêndice 

01). 
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Nas artes visuais é expressivo o número de galerias, ateliês e antiquários: o Armazém 

de Época; a Panorama Galeria de Arte; o Nino Nogueira Décor; a Galeria Prova do Artista; o 

Roberto Alban Antiquário e Galeria e a RV Galeria Retrô Quadrinhos, porém o que chama a 

atenção é a grande quantidade de arte de rua - grafites, mosaicos, azulejos e esculturas ao 

longo dos logradouros, transformando-os em galerias a céu aberto. A maioria é de autoria do 

artista plástico Bel Borba. Morador do bairro, o artista conseguiu estabelecer um diálogo com 

o local, sendo suas principais esculturas: “O Cachorro”, no Largo de Santana, e “Capoeira”, 

na Praça ao lado da Igreja de Sant’ Anna; os mosaicos na encosta das Ruas Osvaldo Cruz e 

Monsenhor de Monte Santo, e na fachada e estacionamento do Centro de Pediatria do 

Hospital Aliança, na Av. Juraci Magalhães Junior e os azulejos no Beco do França (que 

recebeu a placa de logradouro como Av. Pés do Bel Borba) e ao lado do Botequim S. Jorge.  

Somando-se a essas expressões, outros artistas como Paulo Mello com mosaicos na 

Rua do Meio; Ed Ribeiro com a fachada da Casa de Yemanjá; os grafites anônimos da Rua 

Borges Reis e a recém-inaugurada escultura de Tatti Moreno, no Largo de Santana em 

homenagem a Jorge Amado, Zélia Gattai e seu cão Fadul, tornam o bairro do Rio Vermelho 

um dos destaques em arte de rua.   

Mestre Didi, Deoscóredes Maximiliano dos Santos, se faz presente na cena do Rio 

Vermelho com o Cetro da Ancestralidade, escultura que estabelece relação entre arte e 

religiosidade e a importância das raízes africanas para a Bahia. Importância evidenciada no 

fato da obra em questão estar situada na Praia da Paciência, próxima as quadras de futebol, 

posicionada de frente para o oceano em direção a África como importante legado dos negros 

no processo de construção da identidade de Salvador (MACIEL, 2010, p.85).    

Algumas esculturas se referem a heróis da colonização como o Monumento a 

Cristovão Colombo, descobridor das Américas, rodeado de figuras da mitologia grega, 

situado no Largo da Mariquita, cujo autor é desconhecido (MACIEL, 2010 p.6). Trata-se de 

um monumento de concepção heterogênea e se assemelha às figuras dos chafarizes da Praça 

Piedade e Terreiro de Jesus. De efetivo tem-se notícia de que esteve em diferentes 

logradouros de Salvador até se fixar no Largo da Mariquita. Esse monumento sofre, como 

todos, descasos, como acúmulo de lixo em seu entorno, pichações e constantemente suas 

figuras mitológicas aparecem vestidas ou ornamentadas.  

O que é estranho é que não se tenha no Rio Vermelho um monumento a Caramuru, a 

Catarina Paraguaçú ou aos Tupinambás. No entanto, o assunto já está na pauta para ser 

apresentada ao prefeito da cidade, pela Central de Entidades do bairro. 
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No campo do artesanato além de uma feira que acontece, esporadicamente, no Largo 

de Santana, fruto de ações da comunidade de senhoras que se reúnem na “igrejinha” do Largo 

de Santana e duas pequenas lojas, a Arte em Tecido na Rua Odilon Santos e A Exótica na Rua 

Fonte do Boi, não há produção local organizada. Essas duas pequenas lojas que associam 

artesanato e souvenirs estão posicionadas próximas à concentração de meios de hospedagens 

e servem a atividade do turismo. 

Nos audiovisuais há pouca representatividade, apenas a Mídia Louca, um híbrido de 

livraria, loja de discos, pôsteres entre outros, que fica próxima à concentração dos meios de 

hospedagens da Rua Fonte do Boi, atendendo a comunidade baiana e também servindo como 

comércio de souvernirs para turistas. Traz em seu acervo raridades da MPB, Chorinho e de 

movimentos brasileiros, como por exemplo, a Tropicália, além de especialidades em jazz, 

world music, rock, entre outros. 

Com tanta variedade de expressões culturais, o Rio Vermelho realiza ainda uma das 

mais importantes festas tradicionais do calendário do verão baiano, a Festa de Yemanjá, que 

acontece em diversos pontos do bairro, tendo como ponto central na Colônia de Pesca Z1. 

Iniciada como expressão popular dos pescadores, posteriormente, ligou-se ao culto do 

Candomblé e ao lado das quatro festas católicas da Paróquia de Sant’ana: uma em louvor a 

padroeira da paróquia; outra ao padroeiro da Cidade do Salvador, S. Francisco Xavier; outra a 

São Gonçalo e aos festejos da Páscoa, representa  um importante conjunto de tradições no 

cenário cultural da cidade.  

A literatura é representada pela Biblioteca Juracy Magalhães Junior, uma das poucas 

representantes deste campo de expressão no bairro. Inaugurada em 23/09/1968, a Biblioteca 

Juracy Magalhães Junior integra um conjunto de espaços culturais de leituras e pesquisas de 

ficção e historiografia, exibições de cine e vídeo, eventos como lançamentos de livros, 

música, artes cênicas, exposições, diversões, cursos, oficinas e palestras, além da exposição 

do acervo do Memorial Caramuru, direcionados aos moradores e frequentadores do bairro. 

Pertencente ao setor público do Estado da Bahia e administrada pela Fundação Pedro Calmon, 

conta um quadro profissional de 12 funcionários e mantém no local um infocentro (sala com 

computadores) com acesso a internet.  

Outros espaços como o Ciranda Café Cultura & Artes; a Livraria Terceiro Milênio 

especializada em literatura alternativa e a RV Galeria Retrô Quadrinhos que comercializa 
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quadrinhos e mangás
9
, dispõe de alguns títulos, porém não chegam a ser consideradas 

livrarias. 

As bibliotecas aparecem como líder dos espaços destinados às práticas culturais, no 

panorama Brasil. Na Bahia são 322 e estão presentes em 89,1% dos municípios baianos, 

sendo que 2,48% estão na capital e, nesse universo, o Rio Vermelho se faz representar com a 

Juracy Magalhães Junior (Cultura em Números, 2010, p. 90-94). 

Botelho (2001, p.74) em sua classificação das dimensões da cultura, nos aspectos 

antropológicos, que se traduzem em ações do cotidiano e nas interações pessoais evidencia 

mudanças. Desta maneira alguns hábitos culturais, na contemporaneidade, migraram para a 

dimensão sociológica, que trata da organização expressiva, com objetivos de construir sentido 

e alcançar um público, passando a despertar o interesse de políticas públicas e 

empreendedores, como é o caso da Gastronomia.  

O Rio Vermelho reúne uma expressiva quantidade e diversidade de empresários e 

espaços que se dedicam a atividades gastronômicas, entre culinária regional, baiana, natural e 

internacional. Alguns deles como, Cais da Ribeira do hotel Pestana com culinária portuguesa; 

Cien Fuegos com a latina; MME Champanharia inspirada nos bares de espumantes de 

Barcelona e ingredientes mediterrâneos; Pasta em Casa, Companhia da Pizza e Cheiro de 

Pizza com a italiana; Taboada com cozinha francesa; Zen Dining & Music com a tailandesa e 

o Dubliners Irish Pub em estilo inglês e irlandês, que serve bebidas aquecidas e metaforizadas 

como b52
10

. 

Os largos e praças do Rio Vermelho, espaços de manifestações e gastronomia, foram 

elencados nesta pesquisa juntos e têm nas quituteiras e boxes do Mercado do Rio Vermelho 

suas maiores atrações. Quituteiras com seus tabuleiros, como a Cira, Regina e as herdeiras da 

falecida Dinha, ao lado do Restaurante Casa da Dinha no Largo de Santana, que por sua 

presença marcante recebeu o apelido de Largo da Dinha, enfeitam e despertam o paladar de 

moradores e turistas. Além de outras expressivas personagens da gastronomia baiana, como 

Aldaci dos Santos com o Restaurante - Sabores de Dada, e Tereza Paim com o inovador, Casa 

de Tereza. 

Somados aos espaços descritos, existem outras expressões da gastronomia, como 

Manjericão de comida natural, o Moema especialista em batatas, a Fogo de Chão Churrascaria 

em estilo gaúcho e alguns cafés como Café & Cognac, Ciranda Café, Franco Café & Lounge 

                                                 
9
 Mangás são quadrinhos japoneses que tem feito muito sucesso com a juventude brasileira. 

10
 Os drinks metaforizados b52 se referem aos bombardeios incendiários do Vietnã, que divide o copo em 

camadas de licor de café, licor, baileys irish creams e uísque. 
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e Sarastro Café & Brechot e o Água Doce especialista em cachaças de todo o Brasil, além de 

incontáveis botecos em estilo bem brasileiros. Na Rua do Meio, restaurantes como o Dona 

Mariquita, ambientado na cultura sertaneja e decorado com cerâmicas de Maragogipinho
11

, 

paredes em sapê e um carrinho de café em estilo baiano, ao lado do Café Nordestino 

Munguzá, contribuem para esse cenário. 

Também, elencamos o turismo por ser uma importante atividade econômica para a 

cidade e que tem na cultura e suas expressões, a matéria prima para seus roteiros e pacotes 

turísticos. Algumas agências e operadores turísticos estão localizados no bairro, porém apenas 

uma, a Cultour Travel Design no Centro Comercial Casarão da Praça no Largo de Santana, 

opera com visitas pela cidade do Salvador e utiliza os espaços e práticas culturais do bairro.  

O bairro tem também um número expressivo de hotéis de redes internacionais como 

Íbis, Mercure e Pestana na Rua Fonte do Boi. Os brasileiros Golden Tulip no Morro do 

Conselho, o Zank Hotel localizado em um casarão histórico no alto do Rio Vermelho e o 

hotel Catarina Paraguaçú, patrimônio histórico no Largo de Santana. Algumas pousadas 

diferenciadas, como a Charme Fonte do Boi, somam-se aos hostels, locais de hospedagens 

coletivas que primam pela interatividade: o El Misti; o Albergue Rio Vermelho e o F Design 

na Praia da Paciência. Além da presença de hotéis e pousadas convencionais como Bahia 

Park, Mar Hotel, Pedra da Concha e Solares. 

Para finalizar, as escolas do Rio Vermelho sempre foram importantes espaços da 

efervescência cultural da Cidade do Salvador, principalmente o Colégio Estadual Manoel 

Devoto. Fundado em 1957, teve sua sede transferida de outro prédio da Rua Osvaldo Cruz 

para o atual alguns anos mais tarde. Foi restaurado em 1962, por meio de convênios com o 

governo federal, com a finalidade de adequar prédios para a instalação de escolas, na época do 

governo de Juracy Magalhães. Seus alunos eram dos menos abastados aos filhos de 

celebridades, como os de Jorge Amado, Mário Cravo, entre outros. Seus professores, não 

menos ilustres, como Cid Teixeira, promoviam a participação dos alunos em Olimpíadas da 

Primavera, dentre outros eventos culturais na cidade. 

Hoje, legados históricos como o Colégio Manoel Devoto, ao lado da Escola Euricles 

de Matos ou Hercília Moreira, compõem um conjunto de escolas municipais e estaduais 

participativas da vida cultural do bairro, a exemplo da frequência de seus alunos à Biblioteca 

Juracy Magalhães Junior e seu infocentro ou participação ativa em projetos sociais, como o 

Bairro Escola capitaneado pela ONG Cipó com sede no bairro. 

                                                 
11

 Maragogipinho é um distrito do município de Aratuípe no Recôncavo baiano, grande produtor de cerâmicas 

artesanais. 
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À semelhança de outros centros urbanos, o bairro apresenta desequilíbrio de oferta, 

tanto de espaços quanto de produções, se compararmos o lado mais tradicional do bairro ao de 

expansão. Esses últimos são fruto da abertura das avenidas de vale, onde o poder aquisitivo é 

menor, demonstrando a ausência de políticas culturais que busquem o sentido correto da 

democratização cultural, bem como da resistência dos “guetos” culturais, fato diagnosticado 

na pesquisa ao encontrarmos, apenas, o Beco da Cultura entre Santa Cruz e Nordeste da 

Amaralina, local da expressão de produções culturais da comunidade periférica. 

O que se pode concluir desta análise preliminar de espaços e práticas do bairro do Rio 

Vermelho é que desde o espetáculo da chegada de Caramuru à “Paradinha Gay”, o mais 

recente no local, o traço comum é a mistura cultural. Hoje um traço marcante nas práticas que 

cada vez mais atraem públicos com perfil de consumos culturais, também, múltiplos, variados 

e inconstantes (KELLNER, 2001, c.7). 

 

 

 

3.3 Os protagonistas da cena cultural 

 

A palavra protagonista definida como “personagem de uma peça teatral, de um filme, de 

um romance. Pessoa que desempenha ou ocupa o primeiro lugar num acontecimento. O 

primeiro ator do drama grego” (HOLANDA, 1986, p.1405), mostra a centralidade da figura 

do protagonista na cena e a forte ligação semântica da palavra com as artes. 

Na contemporaneidade surge o termo empreendedorismo, atribuído a pessoas que se 

sobressaem ou realizam ações criativas, proativas e inovadoras de acordo com a sua 

capacidade de planejamento e iniciativa, focados em objetivos e com capacidade de resistir às 

adversidades. Portanto, o que se pode observar é a semelhança de perfil do protagonista e do 

empreendedor. 

Com base no protagonismo e empreendedorismo se reconhece dentro da diversidade dos 

espaços, manifestações e práticas culturais do bairro do Rio Vermelho, a música e o teatro, 

como as maiores expressões presentes, seguidas das artes visuais, artesanato, audiovisual, 

dança, literatura, festas tradicionais, outras festas e manifestações, gastronomia e turismo. 

Desta forma, foram escolhidos para entrevistas, os personagens ligados a estas linguagens que 

mais se sobressaem no bairro, com base na pesquisa documental e mapeamento dos espaços, 

manifestações e práticas culturais da cena cultural do Rio Vermelho (Apêndice 01). 
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A classificação da estrutura do sistema artístico e cultural brasileiro, segundo a 

Secretaria de Políticas Culturais (HERENCIA, 2010, p.5) nomeia seus componentes em 

produtores, agitadores/artistas, empresários do setor privado e gestores de instituições 

públicas. Os produtores são aqueles que planejam, captam recursos e executam eventos e 

projetos culturais. Esses empreendedores interagem com espaços, artistas, grupos e práticas, 

se articulando entre o mercado e as artes, o que vem a ser o grande debate na 

contemporaneidade, cultura na economia e economia na cultura (REIS, 2007, p.18).  

Os agitadores muitas vezes são artistas que promovem sua arte nas cenas culturais. Ao 

mesmo tempo em que os empresários do setor privado e os gestores de instituições públicas 

atuam administrando e comercializando espaços das artes, além de produzir grupos e artistas. 

Eles promovem um conjunto de atividades que se sobrepõem e se alternam, uma característica 

da produção cultural ainda pouco profissionalizada. 

Segundo Linda Rubim (2005, p.17) houve várias tentativas de se classificar as 

ocupações com cultura, a exemplo da divisão de Gramsci que sinaliza a existência de três 

tipos de intelectuais: os que criam, os que transmitem e difundem e os que organizam a 

cultura. Na contemporaneidade, o que se percebe é a diferenciação no conjunto de atividades 

à medida que adquirem mais complexidade e passam a exigir mais especialização. 

Paradoxalmente, a organização para cultura se dá de modo amador e multifacetado, o que 

estabelece tensões tal como se exigir que um profissional realize diferentes atividades, 

simultaneamente, contribuindo para que o cenário seja de atividades que se alternam e se 

sobrepõem. 

A metodologia utilizada para as entrevistas com os protagonistas do Rio Vermelho 

partiu da elaboração de um roteiro com questões discutidas de setembro a dezembro de 2012, 

com 14 protagonistas da cena cultural do bairro, identificados a partir do mapeamento 

realizado de janeiro a agosto de 2012 (Apêndice 01) e demonstrado no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Protagonistas entrevistados do bairro do Rio Vermelho 

Segmentos de 

atuação 
Quantidade Atividades e espaços Protagonistas 

Artes Cênicas-

Teatro 

2 Produtores teatrais independentes 
Ítala Herta e 

João Figuer 

1 

Gestora de instituição pública - Teatro e 

Varanda do SESI - Sistema Social da 

Indústria 

Rosa Villas Boas 

Música e  

Gastronomia 

1 
Produtora musical independente – Ritmo 

Expansão/Roda de Tambores 
Juliana Linares 

2 
Empresários do setor privado do Portela 

Café e Botequim S. Jorge 

Antonio Portela e 

João Paulo Lima 

Artes Visuais, 

Artesanato e 

Audiovisuais 

2 

Agitador - artista plástico e produtor 

cultural independente 

Empresários do setor privado da RV 

Galeria Retrô e Quadrinhos 

Paulo Mello 

Ilan Iglesias e 

Larissa Martina 

Festas 

Tradicionais 
1 Agitador cultural/manifestações 

Padre Ângelo 

Magno Carmo 

Lopes 

Literatura 

1 
Gestores de instituição pública da 

Biblioteca Juracy Magalhães Jr. 

Sonia Morelli 

Rodrigues 

1 Agitador cultural/escritor e historiador 
Ubaldo do Porto 

Filho 

Turismo 1 
Agitadora cultural/turismo/setor privado 

da Cultour Travel Design 
Meyre Ribeiro 

Associativismo 

1 Agitadora/ONG CIPÓ 
Ana Fernanda 

Campos de Souza 

1 
Agitador/AMARV – Associação de 

Moradores e Amigos do Rio Vermelho 

Lauro Alves da 

Mata Junior 

Total 14   

Fonte: pesquisa de campo (Apêndice 01) 

 

Nas artes cênicas os produtores teatrais entrevistados atuam, principalmente, no 

Teatro SESI Rio Vermelho. Um deles, João Figuer, opta pelo local desde quando ainda existia 

o Teatro Maria Bethania
12

, atuando e produzindo. Com Ítala Herta, formada pela escola de 

Teatro da UFBA em 2006 e integrante do Grupo Toca de Teatro, acontece o mesmo e diz 

tanto se envolver com a produção quanto com a atuação. Rosa Villas Boas idealizadora e 

dirigente do Teatro e Varanda do SESI Rio Vermelho, é também consultora do SEBRAE com 

projetos de planejamento estratégico com as aldeias indígenas de Porto Seguro e produtora de 

eventos. 

        No campo da música e gastronomia, foram entrevistados os empresários do setor 

privado que mais se destacam em gestão de espaço e produção: Antonio Portela, proprietário 

do Portela Café e da Companhia da Pizza, paulista, jornalista pela Faculdade Alcântara 

Machado, que se intitula comerciante e alega sempre gostar de mexer com música e cultura. 

Quando criou o Portela Café queria misturar gastronomia, música e memória; João Paulo 

                                                 
12

 O Teatro Maria Bethânia funcionou na Praça Colombo do início da década de 80 até o final da década e 90, 

onde hoje está a Fogo de Chão Churrascaria. 
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Lima do Botequim S. Jorge e Juliana Linares produtora musical e musicista, formada em 

Audiovisuais, Comunicação e Coach nos Estados Unidos, é produtora das Rodas de 

Tambores que são apresentações com instrumentos de percussões com interação entre 

músicos e público. Atua há seis anos na Varanda do Teatro do SESI. 

     Nas artes visuais, o entrevistado Paulo Mello é artista plástico e produtor musical com 

azulejos e mosaicos de sua autoria expostos em diversos lugares da “galeria a céu” do bairro 

do Rio Vermelho. Alia sua arte à produção de festas, shows e blocos de carnaval e é sócio 

idealizador dos eventos Carnaval das Antigas, Bailinho de Carnaval e Disco, boate que 

acontecia no Restaurante Colombo antes de fechar para reforma. Atualmente atua em dois 

novos projetos: o Bloco de Carnaval Confete & Serpentina e o Socialize, um programa de 

fotos em eventos, com a finalidade de circular em mídias sociais. Também, foram 

entrevistados Ilan Iglesias e Larissa Martina, que são formados em Produção Cultural pela 

UFBA e empresários do setor privado, sócios da RV Galeria Retrô Quadrinhos, que funciona 

como galeria de artes contemporâneas, antiquário retro, livraria e editora especializada em 

quadrinhos e mangás. Produzem eventos, tais como, o Leilão Informal com peças do acervo 

da galeria e o Desafio Anual 24 Horas de Quadrinhos. 

O protagonista de festas tradicionais e outras manifestações escolhido desta pesquisa 

foi o Padre Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco da Paróquia de Sant’ana, entusiasta, agitador 

e produtor de festas religiosas com a participação da comunidade, onde acontecem 

apresentações musicais e a comercialização de artesanato e comidas típicas. 

Na literatura, Sonia Rodrigues Morelli é bibliotecária formada pela UFBA e há 11 

anos atuando como diretora da Biblioteca Pública Juracy Magalhães Junior, mantida pela 

Fundação Estadual Pedro Calmon. Além de gestora dos espaços de estudo, pesquisa e leitura, 

também produz exposições, sessões de cine e vídeo, lançamentos de livros, apresentações 

musicais e teatrais, cursos, oficinas e palestras.  

Ainda no campo da literatura, o historiador e escritor Ubaldo do Porto Filho é 

presidente da ACIRV – Academia dos Imortais do Rio Vermelho e diretor da Central de 

Entidades, que congrega 11 das 12 associações que se propõem a pensar e resolver os 

problemas do bairro. Ubaldo é uma espécie de guardião da memória cultural do bairro.  

Natural de Jequié veio com a família para Salvador, a princípio para veranear, posteriormente 

tornou-se morador. Tem 26 livros editados sobre personalidades e fatos históricos baianos, 

entre eles um intitulado “Rio Vermelho”, utilizado nesta pesquisa. Escreveu biografias, como 

as da família Taboada e de Dinha do Acarajé e, também, Os Notáveis do Rio Vermelho, obra 
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que relaciona moradores famosos e anônimos. Segundo o autor, encontram-se no prelo as 

obras O Caramuru e Os Logradouros do Rio Vermelho. 

No campo da prestação de serviços e dentro da atividade do turismo foi entrevistada 

Meyre Ribeiro, gerente da operadora de viagens Cultour Travel Design, com sede no bairro e 

que atua organizando, planejando, comercializando e operacionalizando roteiros pelos pontos 

turísticos baianos. 

Durante o mapeamento das atividades culturais foram observadas as ações de 

associativismo protagonizando a cena cultural do Rio Vermelho, a exemplo da organização 

não governamental CIPÓ, com sede e atuação no bairro, com diversas parcerias, como o 

Projeto Bairro Escola inspirado na experiência de Vila Madalena, em São Paulo.  Ações como 

estas mostram a importância do associativismo para sedimentação dos produtos culturais, 

onde a integração e o diálogo entre os diversos atores culturais, os alunos da rede pública 

estadual e municipal de ensino e interessados, fortalece e divulga a diversidade através de 

apresentações musicais, venda de artesanato e cortejos de blocos carnavalescos. A entrevista 

foi realizada com Ana Fernanda Campos Souza, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA e 

coordenadora do núcleo de disseminação da ONG CIPÓ. 

 Além do promotor de diálogos entre diferentes atores sociais e seu entorno, Lauro 

Alves da Matta Junior, presidente da AMARV – Associação dos Moradores e Amigos do Rio 

Vermelho, participante do bloco carnavalesco Os Palhaços do Rio Vermelho e idealizador dos 

Filhos de Yemanjá, em fase de pré - produção. 

Definidos os 14 protagonistas e suas formas de atuação no bairro, estabeleceu - se a 

discussão das questões importantes para conhecimento e análise da cena cultural do bairro do 

Rio Vermelho, subdivididas nos itens ressaltados a seguir. 

Sobre a relação com a cena cultural do Rio Vermelho, apresentada pelos 

entrevistados, a maioria relaciona-se estreitamente com o bairro. Dos 14 entrevistados, seis 

residem no bairro. Muitos acham os espaços do bairro adequados para suas produções e todos 

são frequentadores da cena cultural do Rio Vermelho, apreciando a vocação do local para 

boemia, lazer, festas, eventos e entretenimento. E reconhecem a efervescência e diversidade 

cultural como diferenciais importantes. 

Quanto ao tempo de atuação, os profissionais e artistas entrevistados atuam no bairro 

do Rio Vermelho em média há mais de 10 anos. Os que atuam há menos tempo estão ligados 

a práticas musicais, terceiro setor, turismo e serviços. Os protagonistas ligados a gestão de 

espaços e produções teatrais, de literatura, de artes visuais e de manifestações culturais, são os 

que atuam no local há mais tempo. Como por exemplo, o produtor de teatro João Figuer, que 
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atua desde o tempo em que existia no local o Teatro Maria Bethania, ou seja, desde a década 

de 80, o que mostra a preferência e fidelização pela cena cultural do bairro do Rio Vermelho.  

O reconhecimento da vocação cultural e a fidelização dos protagonistas estão 

caracterizados nas respostas sobre porque escolheram o Rio Vermelho para atuação. Rosa 

Villas Boas, gestora do Teatro do SESI, afirma que a visibilidade do espaço; a vida cultural 

do bairro e sua vocação para as artes; a percepção da tendência para teatros nos bairros e em 

tamanhos menores; o boom do teatro baiano na década de 90 e a lacuna deixada pelo Teatro 

Maria Bethania, fundamentaram o projeto de criação do Teatro SESI Rio Vermelho. João 

Figuer fez sua opção pelo bairro devido à recepção para sua atividade por parte do público 

que frequenta o bairro.  

Juliana Linares escolheu Salvador como moradia por ser o território do ritmo e da 

diversidade e o bairro do Rio Vermelho porque suas produções foram acolhidas pelo SESI. 

Antonio Portela sempre quis resgatar a memória cultural da cidade misturando à degustação 

do café as manifestações esquecidas pela grande mídia, como: projetar filmes de diretores e 

com atores baianos, expor artes plásticas de autores desconhecidos e apresentar danças locais 

e isso fez sintonia com o estilo cultural do Rio Vermelho. João Paulo Lima do Botequim S. 

Jorge fez sua escolha baseado no perfil boêmio bairro. 

No campo das artes visuais, o artista plástico Paulo Mello justifica sua escolha pelo 

local, favorável para suas exposições ao ar livre, pela sintonia da obra com a cena cultural. 

Também em sintonia com a vocação do bairro, o Pe. Ângelo Magno Carmo Lopes, pároco e 

agitador das manifestações religiosas, realiza três procissões anuais: uma em louvor a 

Sant’ana em vinte e seis de julho, outra em três de dezembro ao padroeiro da Cidade do 

Salvador, São Francisco Xavier, acompanhada da Feira da Solidariedade, e a Procissão do 

Senhor Morto na Semana Santa. Também realiza um Tríado em louvor a S. Gonçalo, que teve 

sua igreja no bairro demolida e a imagem transferida para Paróquia de Sant’ana.  

Em 2004, o padre Ângelo realizou um evento que se destacou na sociedade 

soteropolitana: A Viagem a Salvador da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, com 

três dias de programação intensa: recepção no aeroporto, cortejo acompanhado de batedores 

do Corpo de Bombeiros, de um espetáculo aéreo, onde um devoto em retribuição à graças 

alcançadas, despejou milhares de pétalas de rosas sobre a cidade. Esses eventos são realizados 

com donativos da comunidade, mantenedores e entusiastas que, junto ao pároco, pretendem 

realizar um mega evento no bairro no Centenário da Paróquia de Santana, com festejos 

religiosos e culturais em 2013. 
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Lauro Alves da Mata Junior não consegue se imaginar morando em outro bairro que 

não fosse o Rio Vermelho, sendo profundo conhecedor de suas carências e potencialidades. O 

que torna sua atuação como presidente da AMARV – Associação de Moradores e Amigos do 

Rio Vermelho, de grande importância para a construção de um bairro ideal e diferenciado 

para moradores, visitantes e turistas.  

A percepção do Rio Vermelho, por parte entrevistados, reforça a definição que 

acompanha o bairro desde os tempos em que era estância de veraneio, quando os jovens em 

férias organizavam festas diversificadas pelas ruas e que lhe trouxeram o conceito de boêmio, 

festeiro, diversificado e com variedade de ofertas, interesses e públicos. Para o artista plástico 

Paulo Mello é “um centro de convergência de diferentes “tribos”, palco da boemia e que traz 

o melhor da noite soteropolitana”. Para o produtor de teatro João Figuer “um local de 

celebração e que vem se destacando na cidade, principalmente, após a decadência que toma 

conta da Barra”, ou ainda “local de personalidades, intelectualidades, artes e devoção” ao ver 

do Pe. Ângelo Magno.  

Para Meyre Ribeiro da Cultour Travel Design é um bairro que traz a “baianidade” 

como característica, mescla quase tudo que se tem na cidade, eclético, frequentado por 

diferentes públicos e lugar de encontros. Ana Fernanda Campos de Souza relatou a impressão 

dos atores sociais estratégicos da ONG CIPÓ, que vêm o bairro como extremamente diverso, 

diversidade essa que se esconde sob o rótulo da boêmia e acrescenta que não há muitas 

oportunidades para o público infanto-juvenil, justificando o Projeto Bairro Escola começar na 

cidade por essa localidade.  

Os principais espaços, eventos e manifestações culturais do bairro, citados pelos 

protagonistas no campo das artes cênicas, foram Teatro SESI Rio Vermelho e a Sitorne 

Estúdio de Artes Cênicas. Os produtores teatrais elogiaram o primeiro, pela qualidade técnica 

e diversificação dos espetáculos. Como espaços de apresentações musicais foram citados: 

Padaria Bar pelas propostas diferenciadas; Botequim S. Jorge pela programação, estilo e 

qualidade dos serviços e Portela Café, Fayola, Postudo e Moema pela criatividade; a Casa da 

Mãe pelas jam sessions as terças-feiras, quando os compositores e cantores que moram na 

cidade se encontram e o Zen pela estrutura, apesar de ser uma proposta mais elitista, segundo 

os entrevistados.  

A Mídia Louca, um híbrido de livraria e audiovisuais, por comercializar raridades, o 

Visca Sabor & Arte e a Associação Cultural Caballeros de Santiago como espaços de 

exposições de artes e outras manifestações culturais. No cenário das festas tradicionais todos 

definiram como principal a Festa de Yemanjá, seguida da festa em louvor a N.Srª Sant’ana. 
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Neste cenário foi incluído, ainda, o Mercado do Peixe como espaço de apresentações e 

degustações, ressaltando-se a recente melhoria estrutural promovida no local, a exemplo do 

palco instalado no local e que infelizmente, não esta podendo ser utilizado para showsem 

virtude da interdição já citada anteriormente (p.58). 

Questionados sobre quem se destaca na cena cultural do Rio Vermelho foram 

citados: Pe. Ângelo da Paróquia de Sant’ana, pela sua persistência e criatividade, a gerente do 

Restaurante Salvador Dali, Mirian Terranova, pela visão empreendedora, pois tenta a todo o 

momento, aglutinar empresários para projetos conjuntos. Juliana Linares cita J. Veloso; 

Juliana Ribeiro; Os Ingênuos, grupo de chorinho que se apresenta as segundas feiras Varanda 

do SESI e Cacau do Pandeiro, nascido em 1929, um dos músicos mais antigos em atividade 

na capital baiana. Cacau do Pandeiro é um dos principais personagens do Choro na Bahia e 

Brasil, criador do Bloco Carnavalesco Lero Lero e muito admirado pelos moradores da Vila 

Matos, localidade pertencente ao bairro. Esse personagem, ainda se apresenta em espaços 

culturais da cidade ao lado de grupos de chorinho. 

 Stella Maris proprietária do Espaço Cultural Casa da Mãe, que criou o encontro de 

artistas as terças feiras, produzido por Luzia de Moraes e Antonio Portela, apontada por João 

Figuer por seu empreendedorismo, perseverança e criatividade. Características que fizeram 

Lauro Alves da Matta Junior, presidente da AMARV eleger Carmela Talento pelo destaque 

do Blog do Rio Vermelho, eleito em concurso brasileiro entre os dez melhores. 

O historiador Ubaldo do Porto Filho elegeu Pe. Ângelo como destaque pela 

criatividade e capacidade de realização na comunidade do Rio Vermelho, visto que criou até 

uma Rádio Comunitária, porém não conseguiu a concessão, pois de acordo com uma Lei 

Federal existe uma distância mínima necessária entre esses veículos de comunicação e outra 

foi concedida antes da sua. Pe. Ângelo citou como destaque na cena cultural, empresários, 

moradores e entidades que ajudam suas festas paroquianas. Entre eles: Santiago Coelho 

Rodriguez Campo diretor da Associação Cultural Caballeros de Santiago, Sr. Nelson Taboada 

da Casa da Cultura Carolina Taboada, Vitor Gradin da Odebrecht, Vereador Wilson Café e 

Professor Ubaldo do Porto Filho pela extensão de sua pesquisa sobre a história do bairro, sem 

esquecer a notoriedade que a escolha como morada de Jorge Amado e Zélia Gattai trouxe a 

localidade. 

Como a infraestrutura do bairro impacta a cena cultural na qual os protagonistas 

atuam, Paulo Mello sinalizou que o bairro precisa de espaços para realização de eventos 

maiores. Juliana Linares avalia o perfil econômico do público que frequenta suas Rodas de 

Tambores, pois oferecem o espetáculo com cessão de espaço do SESI e ao tentarem a 
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arrecadação após as apresentações, não conseguem sequer pagar os músicos que estão no 

projeto como parceiros. 

João Figuer sinalizou o trânsito caótico da região como impacto negativo relevante 

para sua atuação, pois dificulta a chegada do público para que se dê início as apresentações no 

horário estabelecido. Contudo, afirma que de positivo se têm a facilidade nas parcerias com as 

empresas de gastronomia do local, que sempre trocam divulgação por refeições cotidianas ou 

celebrações do elenco. 

Meyre Ribeiro que consome produtos culturais do bairro para a elaboração dos 

roteiros turísticos da empresa turística em que trabalha, relatou que a falta de divulgação tem 

sido a grande dificuldade, se por um lado é muito positivo o fato de terem diversidade e 

proximidade de oferta, saber o que está em cartaz em cada local é sempre uma tarefa árdua. 

O bairro do Rio Vermelho apesar da diversidade e quantidade expressiva de práticas e 

produtos culturais, tem carências e estas, segundo os protagonistas entrevistados são: espaços 

para eventos maiores, divulgação integrada dos produtos e práticas culturais locais, melhoria 

no acesso aos espaços (fluxo de tráfego, estacionamento e segurança), ausência de salas de 

cinema e livraria, maior número de teatros, cuidados com infraestrutura e paisagem do bairro 

e implantação de espaço aberto para apresentações culturais regionais. 

Algumas soluções são propostas para que a cena cultural do Rio Vermelho se 

desenvolva, como criar espaços maiores para eventos, implantar de uma política pública que 

regulamente a ocupação das casas do bairro, divulgar sistemicamente as produções e espaços 

existentes, promover a integração e organização empresarial, obter apoio do setor público na 

infraestrutura e conscientizar os empresários sobre a necessidade realizações dentro da ética. 

Se comparada a cena cultural de antigamente, o Rio Vermelho está muito mais 

profissionalizado, na visão de Paulo Mello. Para João Figuer se tem mais público, contudo, 

menos ofertas. Há muita concentração em projetos musicais e poucas apresentações 

diversificadas, como teatro e artes plásticas. Espaços importantes foram fechados como 

Teatro Maria Bethania, Tom do Saber/Sabor, Casa da Bossa e Boomerangue.  

A Festa de Yemanjá é apontada pelos entrevistados como a manifestação tradicional 

que mais sofreu modificações ao longo dos anos. Segundo o historiador Ubaldo do Porto 

Filho, a camada popular e os adeptos do Candomblé têm diminuído sua participação, há mais 

frequentadores de fora de Salvador e turistas. Com muita dificuldade se tem ainda blocos de 

carnaval, como Palhaços do Rio Vermelho e Paroano Ano Sai Milhó. Nas ruas há muita 

desorganização, ausência de fiscalização e desordenamento de barracas, que provoca 
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dispersão e favorece o crescimento de micro eventos e festas fechadas, em concordância com 

Meyre Ribeiro que ainda, lamenta a diminuição das bandas de percussões na festa. 

Quanto às políticas públicas culturais, sejam municipais, estaduais ou federais, a 

maioria dos entrevistados não vê nenhum programa ou projeto específico para o bairro sendo                                                             

desenvolvido. Pe. Ângelo lamenta a extinção da prefeitura regional, pois sua existência 

poderia contribuir para o desenvolvimento cultural do bairro, que anda esquecido pelo poder 

público, a exemplo da demora na implantação do Memorial à Caramuru na Enseada da 

Paciência. 

Segundo Ubaldo Filho a enseada aonde chegou Caramuru foi aterrada (Largo da 

Mariquita) em 1972 e na época da inauguração do Emissário Submarino se projetou o 

Memorial à Caramuru junto ao Mercado do Rio Vermelho, projeto que até hoje não foi 

realizado.  A Fundação Mário Leal Ferreira projetou o memorial com: uma Praça de Esportes, 

uma Oca – Centro de Artesanato Indígena, uma Arena para pequenas manifestações populares 

ao ar livre, restaurante, um Monumento a Caramuru e aos Tupinambás e um mirante no 

Morro do Conselho, aprovado e publicado pelo IPHAM e outros órgãos. Professor Ubaldo 

salienta que no Brasil só se tem o Monumento à Marechal Floriano que agrega a figura de 

Caramuru e fica na Cinelândia no Rio de Janeiro, portanto esse Memorial seria muito 

importante para a preservação de sua história.  A obra foi embargada por um urbanista, 

alegando que o centro de artesanato se configuraria em barraca de praia, alegação aceita pela 

Justiça Federal até o presente momento. Salienta que o setor público também não tem dado 

importância a implantação do Memorial de Jorge Amado na residência de propriedade da 

família, no Parque Cruz Aguiar. 

Para João Figuer a ausência de políticas públicas de incentivo as produções culturais 

no bairro é notória e dá como exemplo a ParaDinha Gay que aconteceu em 2011, uma 

produção de Luzia Moraes, e que este ano não acontecerá por falta de apoio. Lauro A. Matta 

Junior é um entusiasta da ideia de se criar um circuito de bandas e blocos carnavalesco, ação 

que tem dado certo em outros estados brasileiros. 

Sobre se as políticas públicas para a cultura, municipais e estaduais, chegam a 

atingir de alguma forma o bairro do Rio Vermelho, a questão anterior nos responde, 

quando a maioria dos entrevistados, alegou desconhecer suas existências. Apenas Ubaldo do 

Porto Filho fez menção a um projeto de Economia Criativa que está sendo gerenciado pelo 

SEBRAE e que ainda não foi muito divulgado.  

A avaliação da iniciativa privada na cena cultural do bairro é descrita pelos 

entrevistados como composta por empresários criativos, atuantes, empreendedores e 
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inovadores. Contudo, o grande problema do empresariado é a sazonalidade, espaços que 

abrem e fecham com facilidade e ausência de público para o ano todo. João Figuer afirma que 

existem boas iniciativas de empreendedorismo no bairro como o Portela e o S. Sebastian, 

sendo esta última uma das melhores casas do gênero no Brasil, segundo sua opinião. Porém, 

as empresas do Rio Vermelho precisam, sob a ótica dos entrevistados, de mais organização e 

parcerias, pois a maioria trabalha isoladamente, conforme afirma Ilan Iglesias. Um ponto 

positivo salientado por Meyre Ribeiro é a solidificação de alguns espaços no bairro, a 

exemplo o Botequim S. Jorge e da Confraria do França. 

A relação espaço – produção nessa cena cultural, segundo Paulo Mello é dificultada 

pela falta de infraestrutura adequada dos espaços, como, por exemplo, do evento Disco de sua 

produção, que após tentativas de se realizar na Pizzaria Colombo foi invalidado pela presença 

de colunas no salão. Pe. Ângelo considera os espaços para apresentações musicais pequenos, 

que geram colocação de mesas e organização de filas nas calçadas, obstruindo o fluxo de 

pedestres. Prof. Ubaldo do Porto Filho observa que as programações se organizam sem 

qualquer critério em relação à cena cultural existente, havendo sobreposição de estilos e datas, 

fato que advém da falta de um trabalho conjunto dos gestores de espaços, produtores culturais 

e gestores públicos. 

O Teatro e a Varanda do SESI aparecem na entrevista como o espaço ideal para as 

produções culturais de Juliana Linares e João Figuer pela equipe técnica, pauta diversificada, 

fácil acesso e atração de público de elevado nível de compreensão cultural. Rosa Villas Boas, 

gestora dos espaços, atribui estes pontos positivos ao fato de ser o primeiro teatro certificado 

pelo Sistema ISO 9000/2000 e 2008, o que traz um diferencial importante de qualidade. Hoje 

existem apenas mais dois teatros do SESI certificados por esse sistema de qualidade. Se para 

os produtores culturais, o público que o Teatro e a Varanda do SESI atraem é considerada 

excelente, porém para o SESI cujo objetivo principal é atrair o público industriário é 

insuficiente, pois atinge apenas 21% dessa demanda. Apesar da existência de programas como 

passaportes, descontos, visitas dos colaboradores de empresas, entre tantos de captação de 

público nas indústrias, ainda não chegaram a resultados mais satisfatórios. Outro fator 

observado por Rosa Villas Boas na relação produtores e espaço é que muitos produtores 

trabalham com Leis de Incentivos e, portanto, tem dificuldades em fechar pautas com muita 

antecedência em virtude da aprovação de projetos e demora no recebimento de verbas de 

patrocínios, o que atrapalha o fechamento de pautas do teatro. 

As dificuldades, segundo Antonio Portela, de equilibrar os interesses comerciais entre 

espaço, produção e preço das apresentações, tornam as atrações caras e isto aliado ao fato de 
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Salvador ter uma política de ingresso barato, principalmente para o segmento alternativo, 

inviabiliza nosso trabalho. Há shows de bandas de Axé cobrando acima de cem reais, é a 

afirmação deste empreendedor que muitas vezes não consegue repassar os ingressos sequer a 

cinquenta reais. 

  Questionados, se costumam realizar trabalhos em parcerias, os entrevistados 

responderam negativamente em sua maioria. No Teatro e Varanda do SESI existem algumas 

parcerias com alguns hotéis que estão no mailing e recebem mala direta com a programação. 

Apenas duas agências de turismo costumam negociar compra de ingresso com descontos para 

grupos. Essas ações são pontuais e não há nenhum programa de captação de parceiros com 

outros setores da economia local, sejam na produção, divulgação ou comercialização. 

Antonio Portela que tem uma visão empresarial destacada na cena cultural do Rio 

Vermelho, também não fez até hoje nenhuma parceria com outros empresários, artistas ou 

produtores locais, relatando que às vezes faz aproveitamento de bandas que vem para o 

Nordeste ou fecha apoios com empresas de bebidas para ações pontuais, alegando a 

dificuldade de conseguir parcerias comerciais em Salvador. 

Sobre o perfil de público que frequenta o Rio Vermelho a maioria dos entrevistados 

o descreve como eclético. O local é aberto a diferentes os públicos e atuações, onde todos se 

sentem bem e é provável que apreciem o local em busca de tranquilidade e fácil mobilidade 

que ainda há no local, segundo Meyre Ribeiro. O público em sua maioria é fidelizado, 

compostos de jovens em busca de “agito” cultural e que sabem o que vão encontrar. De 

acordo com cada tipo de espetáculo o perfil varia, segundo Rosa Villas Boas. Contudo para 

Juliana Linares e João Figuer o público, hoje, esta se tornando mais etílico e que tende a 

gastar, apenas com cerveja, muitas vezes não investindo nas atrações. 

No caso das manifestações religiosas, Pe. Ângelo afirma que existem três públicos 

diferentes: os residentes no bairro, os provenientes dos arredores e dos diversos bairros da 

cidade, movidos pela devoção a Sra. Sant’ana ou por simpatia a paróquia. Já Antonio Portela 

descreve seu público no Portela Café como “formadores de opinião, jovens, universitários, 

pessoas que se preocupam com a qualidade de som, um público exigente que vai lá para ver e 

ouvir as atrações”. 
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A avaliação final da cena cultural do Rio Vermelho para os projetos culturais feitas 

pelos protagonistas entrevistados foi ancorada na análise SWOT
13

 e desta forma classificados 

pelas: dificuldades, forças, ameaças e oportunidades. 

Dos itens elencados (Quadro 5) alguns são mais relevantes para esta pesquisa, como o 

fato de ser positivo para o crescimento da oferta e atração de público desse cenário cultural, 

que os protagonistas e suas empresas sejam empreendedores e inovadores. Ao contrário do 

reconhecimento nas entrevistas sobre a ameaça e dificuldade para os empresários operem 

dentro de uma visão sistêmica que permitiria potencializar seus serviços e diminuir custos 

através de ações conjuntas. 

 

Quadro 5 – Análise SWOT 

Dificuldades Forças Ameaças Oportunidades 

Infraestrutura 

precária. 

Estilo boêmio e 

aberto a diversas 

“tribos”. 

Inexistência de 

políticas públicas e 

projetos culturais 

para o bairro. 

Potencial visível de 

crescimento da economia 

cultural. 

Calçadas em 

péssimas 

condições para 

caminhar. 

Grande 

concentração de 

empresas, 

espaços e 

produtores. 

Ausência de 

políticas que 

protejam o meio 

ambiente e 

patrimônio. 

Expressivas lacunas a 

serem exploradas nos 

campos da cultura, 

economia e 

desenvolvimento local. 

Esgoto a céu 

aberto em 

diversas áreas. 

Existência de 

produtores, 

espaços e 

empresários 

criativos, 

empreendedores 

inovadores. 

Outros bairros, a 

exemplo da Barra, 

se reestruturando 

para concorrer. 

Forte percepção do 

público da vocação para 

cultura, boemia e 

entretenimento. 

Limpeza pública 

deficiente e 

inexistência de 

lixeiras. 

Diversidade de 

produtos culturais 

e de serviços. 

Especulação 

imobiliária. 

Carinho que o público 

tem pelo bairro. 

Estacionamentos 

insuficientes. 

Localização 

estratégica. 

Concentração toda 

rede de patrocínios 

em um ou mais 

segmentos apenas. 

Pior mobilidade em 

outros bairros da cidade, 

que contribuiu para a 

decisão de ir para um 

local onde se encontram 

várias opções acessíveis a 

pé. 

Iluminação 

pública 

deficitária. 

Facilidade de 

mobilidade pelo 

bairro para se 

deslocar entre os 

espaços culturais. 

Não reconhecimento 

da importância 

histórica do local. 

Ser um dos bairros 

prioritários o que 

promove a capacitação 

para períodos dos grandes 

eventos, como Copa das 

Confederações, Copa de 

Mundo, etc. 

                                                 
13

 Metodologia de análise de cenários criada por criada por dois professores da Harvard Business School: 

Kenneth Andrews e Roland Christensen. O termo SWOT é uma sigla em inglês significa Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenneth_Andrews&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Christensen&action=edit&redlink=1
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Segurança 

comprometida, 

com 

policiamento 

quase 

inexistente. 

Não ter chegado 

ao local a 

prostituição, em 

seus diversos 

desdobramentos. 

 

Presença no bairro em 

projetos do SEBRAE 

com foco na Economia 

Criativa, preparando para 

os grandes eventos que 

captados para a cidade. 

Trânsito caótico.   

Existência de projetos 

para os grandes eventos 

da SECOPA – Secretaria 

Especial para os Assuntos 

da Copa. 

Casas que abrem 

e fecham 

(sazonalidade). 

  

Potencial visível de 

crescimento da economia 

cultural. 

Fonte: opiniões dos protagonistas coletadas em entrevistas de setembro a dezembro/12. 

 

 

Ameaçador, segundo o Prof. Ubaldo Porto Filho, é o descaso histórico em relação ao 

Rio Vermelho e o fato de, ainda, não ser considerado como vetor de turismo. Não se tem a 

dimensão da importância cultural e não se preserva o patrimônio. Mesmo empresas de 

qualidade como Teatro do SESI se descuidam do patrimônio, a exemplo, da colocação do 

toldo, sem nenhum cuidado estético, onde funciona a Varanda do SESI, ofuscando a bela 

fachada do solar onde está o teatro. 

A ausência de policiais percorrendo as ruas do Rio Vermelho, segundo Lauro A. Matta 

Junior é danosa para o desenvolvimento da cena cultural. Apesar de haver no Parque Cruz 

Aguiar um Batalhão da Polícia Militar do Estado da Bahia e de seus dirigentes estarem 

sensíveis a necessidade de policiamento, o efetivo não é suficiente. 

Nas questões que se referem à forma de gestão dos espaços, das artes e produções 

culturais a questão: com que recursos você produz, 25% dos entrevistados responderam 

utilizam recursos próprios.  A produtora Juliana Linares afirma comercializar outros trabalhos 

corporativos que realiza para bancar as apresentações. Antonio Portela alega que acredita no 

que faz, porém que se apostasse em outro tipo de atração e público poderia estar ganhando 

mais dinheiro. Há casos de apresentações musicais que a relação é 70% da bilheteria para 

banda e 30% para casa, outras a casa fica com apenas 10% da bilheteria e, nestes casos, o que 

garante a receita é o bar. 

Apenas Paulo Mello afirma captar recursos de patrocínios diretos e acredita que 

muitos desconhecem que podem incluir projetos de eventos e entretenimento através de 

Emendas Parlamentares de deputados federais. Entretanto, para pleitear estas verbas é preciso 

ter bons projetos e que beneficiem a comunidade. No Teatro do SESI, apesar das produções 
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fazerem parte das diretrizes para cultura do Sistema Social Brasileiro ligado a indústria e ter 

recursos para este fim, sua sustentabilidade vêm também da venda de pauta e bilheteria.  

As manifestações religiosas têm fonte de receita nos donativos da comunidade e de 

beneméritos. Apenas um dos entrevistados sinalizou a captação de recursos através de Editais 

de Leis Federais e Estaduais de Incentivos a Cultura. Já os livros de Ubaldo Filho sobre o Rio 

Vermelho e suas personalidades são, em sua maioria, editados por órgãos públicos, com 

pouca tiragem e lançados em parceria com a Biblioteca Juracy Magalhães Junior. 

 A forma de divulgação e comercialização utilizadas pelos protagonistas 

entrevistados são sites próprios, blogs, redes sociais como Facebook e Twitter e distribuição 

de e-mail marketing. As redes sociais são hoje a forma mais eficaz de divulgação, como 

observa Antonio Portela “às vezes chega uma galera na frente do Portela e começa a teclar 

para os outros e muda todo mundo de lugar naquele momento”. Até a igreja de Santana utiliza 

o Facebook e blog próprios para divulgação de festas e ações comunitárias. Apenas 15% dos 

entrevistados utilizam serviços de assessoria de imprensa ou fazem parcerias com empresas 

ligadas à área de comunicação que facilitem e potencializem a divulgação de projetos. 

Poucos têm recursos para utilizar veículos de comunicação como rádio, televisão e 

busdoor. Jornais e revistas não aparecem em nenhuma entrevista como recursos de divulgação 

utilizada e 20% se referiram à Agenda Cultural da Fundação Cultural do estado da Bahia em 

sua versão impressa e virtual, como recurso eficaz de divulgação. A AMARV – Associação 

de Moradores e Amigos do Rio Vermelho tem um blog e um jornal com uma tiragem de 7000 

exemplares e Lauro A. Matta Junior afirma que não tem facilidade de vender anúncios na 

comunidade. 

O Teatro e a Varanda do SESI Rio Vermelho são os que têm o melhor aparato de 

divulgação e comercialização. No seu conjunto atuam com site, blog, Facebook, assessoria de 

imprensa do Sistema FIEB, e distribuição de e-mail marketing para um mailing de 6.000 

endereços. Tem, também, uma agenda cultural impressa, porém, Rosa Villas Boas, ressalta 

que a tiragem é insuficiente, dificultado uma distribuição mais abrangente. 

Além dos protagonistas relatados neste capítulo, outros, que não foram entrevistados 

completam a cena cultural do Rio Vermelho. O cartunista e designer Nildão, o artista plástico 

Bel Borba, Ana Dumas com a criação de um circuito para seu Carrinho de Café Multimídia, a 

banda Pop eletrônica Giramente, o cantor e compositor Alexandre Leão, que apesar de residir 

em Lauro de Freitas, tem seu sucesso atrelado ao bairro, em especial ao Teatro SESI. 

Também, Paulo Brandão da Mídia Louca RV, que mistura várias linguagens artísticas, o 
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antigo e o novo, em diferentes mídias e que se define como “somos, antes de tudo, um lugar 

de convergência de pessoas e de diversidade de temas”. 

Ao final da análise sobre o Rio Vermelho, através das entrevistas com os protagonistas 

da cena cultural do Rio Vermelho, o que se pode perceber é que há uma cadeia produtiva 

formada por produtores, agitadores, empresários e gestores que, apesar de desorganizada e 

desregulamentada, tem afinidade com a vocação para a boemia e entretenimento do bairro. Os 

entrevistados se mostraram conhecedores dos problemas do bairro e capazes de empreender 

com criatividade. 

No conjunto, artistas produtores e empresários, são empreendedores que primam pela 

qualidade, tem visão sistêmica de sua arte ou empresa, porém, necessitam se organizar em 

rede. Há na cadeia produtiva da cena cultural do Rio Vermelho um elo partido e o poder 

público necessita voltar os holofotes para o bairro com políticas culturais eficientes e eficazes.  

 

 

3.4 Público consumidor de cultura 

 

Conforme Teixeira Coelho (1997, p.322) o termo “público” se traduz em um 

“conjunto simples, físico, de pessoas que assistem a um espetáculo, visitam um museu, 

frequentam uma biblioteca, compram certos discos, sintonizam determinado canal de rádio ou 

TV, leem determinado jornal, autor ou gênero literário”.  

Alguns fatores são importantes para se tratar de públicos da cultura, começando pela 

autonomia das artes na modernidade e a tensão criada com a relação cada vez mais pública 

das artes com as novas tecnologias, seguida do papel do artista, o reconhecimento da 

existência do mercado das artes e o lugar do público das artes e da cultura.  

O termo “público”, assim como cultura, se pluraliza para “públicos”, pois, sendo o 

público um conjunto de pessoas que assumem comportamento diante de atividades culturais 

(COELHO 1997, p.322), algumas variáveis devem ser comuns nessas análises. Assim, apesar 

de Coelho (1997, p.322) afirmar que é impossível falar de públicos específicos por expressão 

cultural, manteve-se nesta pesquisa tal classificação, pois, acredita-se que há diferenciação no 

perfil do público, a depender dos espaços, mesmo com aplicação aleatória dos questionários. 

Mesmo assim, essa diferenciação poderá favorecer a identificação das características do 

conjunto de pessoas que escolhem frequentar o Rio Vermelho e contribuir nos prognósticos 

para o mercado e políticas públicas culturais. 
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Sendo assim, para avaliar o perfil do público que consome bens e produtos culturais 

no bairro do Rio Vermelho, foi utilizada a classificação dos espaços por segmentos: as artes 

cênicas expressadas na linguagem do teatro e da música como protagonistas, ou seja, as mais 

encontradas nos espaços, bens e produtos culturais do bairro, portanto, destacadas na 

descrição dos resultados, seguidas pelas artes visuais e artesanato; audiovisuais; festas 

tradicionais; literatura e manifestações musicais e gastronômicas nos largos do Rio Vermelho. 

Todas associadas às duas atividades contemporâneas de importância, para a cultura em sua 

dimensão econômica: o turismo e o associativismo. A amostra para cada segmento observado 

nesta pesquisa foi definida com base nos espaços e práticas que mais se sobressaíram no 

mapeamento do bairro (Apêndice 01). Levou-se em conta também os espaços em que a oferta 

de atividades artístico-culturais fosse regular. 

Desta forma, foram elencados no segmento das artes cênicas o Teatro Gil Vicente e 

Teatro SESI Rio Vermelho; na música o Botequim São Jorge, o Dubliners Irish Pub, a 

Padaria Bar, o Portela Café, a Varanda do SESI e o Zen Dining & Music; nas artes visuais RV 

Galeria Retrô Quadrinhos; nos audiovisuais, a Mídia Louca; nas festas tradicionais: a Festa de 

Yemanjá; na literatura a Biblioteca Juracy Magalhães Junior; nas manifestações e 

gastronomia os Largos do Mercado do Rio Vermelho (do Peixe) e Largo de Santana (Dinha). 

A amostra é aleatória e composta de 252 entrevistados. Os questionários respondidos 

foram agrupados por espaço da cena cultural do Rio Vermelho, levando-se em conta os mais e 

os menos frequentados, além da dificuldade encontrada para aplicação dos questionários. 

Na primeira parte do questionário (Apêndice 03), foram pesquisados os dados 

demográficos dos entrevistados: sexo, orientação sexual, faixa etária, estado civil, 

escolaridade, situação financeira, renda familiar, local de residência e ocupação profissional. 

Na segunda parte foi avaliado o perfil das práticas e consumo de cultura do público da cena 

cultural do bairro. Os seguintes itens foram perguntados: frequência de visita aos espaços, 

meios de locomoção, gasto médio por visita, meios de informações sobre a programação, 

percepção de ausência de produtos, serviços e espaços, principais problemas do bairro, formas 

de escolha do local, grau de satisfação, espaços culturais mais visitados e bens e produtos 

culturais mais consumidos (Apêndice 03).   

Os questionários foram estruturados com 20 questões abertas e objetivas, sendo que as 

questões 10, 12 e 15 com possibilidade de múltipla escolha, embora não tenha sido utilizada 

na prática. Assim, a questão 10 (meios de locomoção), foi respondida com a escolha de 

apenas uma das alternativas, pois foi utilizado pelos entrevistadores o recurso de esclarecer 

que se tratava da visita naquele momento em que estava sendo aplicado o questionário. Já as 
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questões 12 (meios de informação sobre a programação) e 15 (formas de escolha do local), se 

mantiveram como múltipla escolha. Portanto os resultados se referem ao número de vezes que 

as respostas aparecem na entrevista. 

Já a questão de número 14 (principais problemas do bairro) foi estruturada no 

questionário para que o entrevistado colocasse os problemas do bairro em ordem de 

importância, o que não ocorreu em mais de 50% dos questionários. Diante disto, o resultado 

representa as vezes que o item aparece nas respostas dos entrevistados. As questões 18 

(espaços culturais mais visitados) e 19 (bens e produtos culturais mais consumidos) foram 

abertas e se considerou como resultado o número de vezes que cada espaço, bem ou produto 

cultural foi citado pelos entrevistados. 

Os questionários foram aplicados em parceria com os alunos da Faculdade de 

Comunicação da Universidade Federal da Bahia (FACOM/ UFBA) disciplina COM 134 - 

Oficina de Análise de Públicos e Mercados Culturais, turma 2012.2, sob a orientação do Prof. 

Dr. Sérgio Sobreira Araújo (Apêndice 03). Também, foram comparados aos dados anteriores 

da pesquisa similar, realizada em maio de 2012 e que teve os resultados publicados no artigo 

Espaços, Práticas e Consumo de Cultura e Entretenimento pela Juventude de Salvador no 

Bairro do Rio Vermelho (ARAÚJO, 2013).  

O critério para definir a aplicação dos questionários foi a distribuição dos 

pesquisadores em diferentes espetáculos que estavam em cartaz nos espaços citados, 

considerando que o público pode sofrer alterações importantes em seu perfil, a depender da 

programação. 

A análise dos resultados gerais apresenta tanto a frequência absoluta, quanto o 

percentual de cada item, com objetivo de avaliar o perfil e percepções do público consumidor 

da cena cultural do bairro do Rio Vermelho no mês de janeiro de 2013, comparados aos 

resultados comentados no artigo de Araújo (2013). 

Os resultados das entrevistas com o público consumidor permitem observar que nos 

espaços avaliados, dos 252 entrevistados, 122 são do sexo feminino (48%), enquanto 130 

(52%) masculino (Gráfico 1), o que mostra uma pequena e irrelevante predominância do sexo 

masculino e coincide com os resultados da pesquisa de 2012 (ARAÚJO, 2013, p.39).   
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Gráfico 1 – Classificação do público por sexo 

 
 

 

As mulheres prevalecem na maioria dos espaços musicais pesquisados como 

Botequim S. Jorge, Portela Café, Varanda do SESI e Zen Dining & Music, além do Teatro Gil 

Santana e a Festa de Yemanjá (Quadro 6). 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Distribuição do gênero do público pelos espaços 

Espaço 
Sexo 

Total 
M F 

Botequim São Jorge 17 18 35 

Dubliners Irish Pub  4 3 7 

Padaria Bar 14 7 21 

Portela Café 2 5 7 

Varanda do SESI 10 11 21 

Zen Dining & Music 6 8 14 

Teatro Gil Santana  5 9 14 

Teatro  SESI RV 14 7 21 

Biblioteca Juracy Magalhães Jr 7 7 14 

RV Galeria Retrô Quadrinhos 10 4 14 

Mídia Louca 7 7 14 

Largo Santana/Dinha 14 14 28 

Mercado do Peixe 15 13 28 

Festa de Yemanjá 5 9 14 

Total 130 122 252 
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A grande maioria dos entrevistados apontou ser de heterossexuais com 222 (88%) 

respostas. Homossexuais e bissexuais estão presentes em frequência pouco relevante, de 8% e 

4%, respectivamente (Gráfico 2).   

 
 

 

Gráfico 2 – Classificação do público por orientação sexual 

 

 

 

Conforme dados obtidos na pesquisa, o bairro é frequentado principalmente por 

pessoas jovens entre 18 e 35 anos, totalizando 177 (70%) dos entrevistados. Por outro lado, o 

público adulto das demais faixas etárias – de 36 a 65 anos – representa 25% do total de 

frequentadores, enquanto os adolescentes, de 14 a 17 anos, e os idosos acima de 65 anos de 

idade, juntos, somam apenas 5% do total de entrevistados (Gráfico 3). Pode-se inferir que a 

ausência de programação direcionada a adolescentes e idosos, contribui para o afastamento do 

público dessas faixas etárias do cenário cultural do Rio Vermelho. Sendo essa ausência de 

programação específica mencionada pelos entrevistados, quando questionados sobre as 

carências do bairro. Na pesquisa de 2012, 73% dos entrevistados, também se declararam na 

faixa de 18 a 35 anos (ARAUJO, 2013, p.40) 
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Gráfico 3 – Classificação do público por faixa etária 

 

 

 

 

A maior parte dos entrevistados é solteira, com 122 (48%) respostas, seguida pelos 

que são casados, com 55 respostas, e pessoas em relacionamentos estáveis 56, o que os coloca 

igualmente representados, com 22% de participação percentual cada um. Os divorciados 

participam com 7%, enquanto os viúvos foram representados com apenas uma resposta 

(Gráfico 4). 

Na pesquisa de 2102, o índice encontrado é de 63% de solteiros, 12% casados, 20% 

em relacionamento estável e 5% de divorciados, confirmando que a participação do público 

solteiro prevalece sobre os demais estados civis (ARAÚJO, 2013, p.40). 

 

 

Gráfico 4 – Classificação do estado civil do público 
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A escolaridade dos entrevistados da cena cultural foi categorizada em: ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Também foi verificada a 

situação de conclusão dos mesmos (completo e incompleto). Os resultados indicam que se 

trata de um público com escolaridade elevada, onde o ensino superior é predominante, com 

152 (60%) dos entrevistados, sendo que deste público, 29% concluíram seus respectivos 

cursos de graduação (Gráfico 5). Em 2012 os resultados foram de que o bairro tem um 

público um padrão elevado se comparado com os índices Brasil, 41% estavam na 

universidade (ARAÚJO, 2013, p.40). 

 

 

Gráfico 5 – Classificação da escolaridade do público 

 
 

O público entrevistado é, predominantemente, independente financeiramente. Dos 252 

entrevistados, 157 declaram ter renda própria, representando 62%, enquanto 95 (38%) 

declararam dependência familiar, distribuídos pelos espaços. Sendo que nos espaços de 

apresentações musicais, teatros, Mercado do Peixe e na Festa de Yemanjá o público com 

renda própria se faz mais presente (Quadro 7). 

 

 
Quadro 7 – Situação financeira por espaços 

Situação Financeira 

Espaço Dep. Familiar Renda Própria Total 

Botequim São Jorge 10 26 36 

Dubliners Irish Pub  3 3 6 

Padaria Bar 6 15 21 

Portela Café 5 2 7 

Varanda do SESI 1 20 21 
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Zen Dining & Music 1 13 14 

Teatro Gil Santana  2 12 14 

Teatro SESI RV 8 13 21 

Biblioteca Juracy 

Magalhães Jr 
10 4 14 

RV Galeria Retrô 

Quadrinhos 
12 2 14 

Mídia Louca 4 10 14 

Largo Santana/Dinha 23 5 28 

Mercado do Peixe 6 22 28 

Festa de Yemanjá 4 10 14 

Total 95 157 252 

 

 

 

A renda familiar do público do bairro do Rio Vermelho (Gráfico 6) é privilegiada se 

analisado frente ao padrão da cidade, conforme dados do IBGE de 2010. Dos 252 

entrevistados, 123 (48%) estão enquadrados na faixa de renda até R$ 2.700,00, seguidos de 55 

(22%) respostas na faixa de R$ 2.701,00 a R$4.400,00. A faixa de renda de R$4.401,00 a 

R$7.400,00 foi declarada por 39 (15%) dos entrevistados, enquanto apenas 35 (14%) dos 

entrevistados declararam renda nas faixas acima de R$7.401,00. 

 
 

 

Gráfico 6 – Classificação por faixa de renda familiar 

 
 

 

Também foram cruzados os dados de renda dos entrevistados por segmento (Quadro 

8), a fim de verificar quais faixas de renda prevalecem nas escolhas dos espaços culturais dos 
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frequentadores da cena cultural. Nesse sentido, a faixa até R$2.700,00 se pode perceber 

equilíbrio no total de frequentadores, com 43 entrevistados nos espaços de música, 38 nos 

espaços teatrais e 42 nas festas tradicionais e largos.  Na faixa de renda de R$2.701,01 a 

R$4.400,00 também se verifica distribuição da frequência de público equilibrada, apenas um 

pouco superior nos espaços de música com 21 respostas; os demais são, praticamente, iguais 

com 16 encontradas nos teatros e 18 em festas tradicionais e largos. 

Nas faixas situadas entre R$4.401, 00 e R$7.400,00 as diferenças de público se 

destacam, com aumento de frequência nos espaços de música com 18 respostas. Os teatros 

foram apontados por 14 entrevistados, enquanto nas festas tradicionais e largos, apenas sete                      

respostas. 

Na da faixa de renda acima de R$7.401,00 a diferença se acentua, com 23 

entrevistados frequentando os espaços musicais, apenas nove nos teatros e três nas festas 

tradicionais e largos.  

                     

               
 Quadro 8 – Frequentadores dos espaços por faixa de renda 

ESPAÇO 

Faixa de renda 

Até 2.700 
De 2.701 

a 4.400 

De 4.401a 

7.400 

Acima 

de 7.401 
Total 

Música 43 21 18 23 105 

Teatro / artes visuais 

/audiovisuais / literatura 
38 16 14 9 77 

Largos / festas tradicionais 42 18 7 3 70 

Total 123 55 39 35 252 

 

 

 

Quanto aos locais de residências dos entrevistados, as respostas foram agrupadas entre 

as doze principais regiões administrativas (RA) de Salvador, elegendo-se um dos bairros de 

cada região como principal e observando-se a proximidade, ou não, do universo pesquisado. 

Neste sentido, evidencia-se que a cena cultural do Rio Vermelho é frequentada, em sua 

maioria, por moradores dos bairros do entorno e que, também são os de concentração de 

maior poder aquisitivo (IBGE, 2010). Como é o caso das regiões a que pertencem os bairros 

da sétima Região Administrativa (RA) – Rio Vermelho com 58 (23%) de frequentadores 

seguida da Oitava RA – Pituba com 38 (15%), da Sexta RA – Barra com 37 (14%), da quinta 

de Brotas com 15 (6%). Juntas, essas RA somam 148 (58%) respostas do total de 

entrevistados (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Entrevistados por região administrativa de Salvador e outras localidades 

Bairro  RA  Respostas Percentual % 

Rio Vermelho 7a. 58 23 

Pituba 8a. 38 15 

Barra 6a. 37 14 

Centro 1a. 19 8 

Brotas 5a. 15 6 

Patamares 9a. 12 5 

Cabula  11a. 7 3 

Liberdade 4a. 4 1 

Itapuã 10a. 4 1 

Itapagipe 2a. 3 1 

S. Caetano 3a. 2 1 

Sussuarana 12a. 2 1 

Outros Estados/BR   17 7 

Interior BA   14 6  

Outras   13 5 

Não respondeu   5 2 

Outros Países   2 1 

Total   252 100 

 

 

A sétima Região Administrativa que compreende os bairros de Amaralina, Chapada do 

Rio Vermelho, Nordeste da Amaralina, Rio Vermelho, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, tem 

o maior número de moradores que frequentam a cena cultural do Rio Vermelho, o que 

permite afirmar que as pessoas do próprio bairro têm participação considerável nos resultados 

encontrados. As regiões da Pituba, da Barra e de Brotas, por outro lado, representam 35% do 

total de entrevistados.     

O resultado encontrado para as outras regiões administrativas revela que a demanda de 

público é bem inferior às demais, destacando-se, apenas, a primeira região (Central), com 19 

(8%) entrevistados, e as regiões dos bairros da orla do Jardim Armação até Itapuã com 15 

(6%) respostas. 

Como a pesquisa foi aplicada em janeiro de 2013, mês de alta estação do turismo, 

férias e festas em Salvador, é substancial a amostra de possíveis turistas encontrados na 

amostra. Das cidades do interior da Bahia, foram entrevistadas 14 pessoas (6%), de outros 

estados do Brasil 17 (7%) pessoas e de outros países 2 (1%) pessoas (Quadro 9). 

A ocupação profissional dos frequentadores (Gráfico 7) é muito diversificada o que 

induziu ao agrupamento por tipologias, ficando: aposentados e profissões ligadas ao lar, 
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estudantes, profissionais ligados às artes, a educação e professores, liberais, turismo, serviços 

administrativos e servidores públicos. Na cena cultural do Rio Vermelho a presença de 

estudantes se aproxima à dos profissionais liberais e, juntos, representam 50% dos 

entrevistados. Dos 252 questionários respondidos, os estudantes são 68 (27%) respostas, 

enquanto os profissionais liberais são 57 (23%), indicando uma posição de liderança sobre as 

outras ocupações.  

As demais ocupações representam um número importante, são: profissionais de 

serviços com 33 (13%) respostas e servidores administrativos com 26 (10%). Somados aos 7 

(3%) profissionais de turismo, destacados na pesquisa para evidenciar a vocação turística da 

cidade, apesar do baixo número de representantes nessa categoria, tem-se um índice de 26% 

do total das ocupações. Representando metade das ocupações dos entrevistados, os estudantes 

e profissionais liberais, é possível sugerir que a presença dos serviços de turismo é um 

importante segmento no cenário de Salvador e, portanto, na cena cultural do bairro do Rio 

Vermelho. 

Outra ocupação que merece destaque na cena total observada, pela sua correlação com 

o objeto de pesquisa, é a de profissionais ligados à arte. Foram encontrados 16 (6%) 

profissionais, entre atores, bailarinos, cantores, cineastas, músicos e produtores culturais. 

Também, os profissionais ligados ao setor de educação apresentaram um número de 

19 (8%) respostas e merecem destaque, se presumido que é um grupo com grande capacitação 

para o consumo de bens e produtos culturais. 

 

Gráfico 7 – Classificação da ocupação profissional do público 

 
 

 



89 

 

  

A frequência mais registrada do público aos espaços culturais foi semanal, com 78 

(31%) respostas, seguida pela frequência mensal, com 52 (21%), e a quinzenal com 50 (20%) 

respostas. Um número significativo de pessoas (23 – 9%) respondeu que aquela era a primeira 

vez em visita à programação do bairro, enquanto os demais frequentadores não devem ser 

negligenciados, pois representam 42 (16%) do total. Adicionalmente, os entrevistados que 

declararam não frequentar o bairro corresponde a 7 (3%) dos entrevistados (Gráfico 8). 

 

 
 

Gráfico 8 – Classificação da frequência de visita do público aos espaços culturais 

 

 

Vale destacar que há fidelização do consumidor à oferta do Rio Vermelho, visto que 

72%, aproximadamente dois terços do total, visita toda semana, a cada quinze dias ou pelo 

menos uma vez por mês o local. O que já havia ficado evidenciado na pesquisa de ARAÚJO 

(2012, p.40), onde o resultado apontou 51% dos entrevistados participando das programações 

mais de uma vez por semana. 

Outra observação importante é que o período de análise – janeiro 2013 – favoreceu a 

frequência dos visitantes de primeira vez, com 33 (9%) das respostas, e deste universo, 7 dos 

entrevistados são de diversos estados brasileiros (região sudeste) e 2 de outros municípios 

baianos, todos concentrados na oferta musical e teatral, como apresentado no Quadro 8. 

Esta característica evidencia o meio de locomoção para acessar o bairro do Rio 

Vermelho, em um pouco mais da metade dos casos, 128 (51%), é feito com carro próprio. Os 

demais se distribuem em: transportes coletivos 68 (27%), taxi com 28 (11%) e a pé 21 (8%). 

As motos são utilizadas apenas por 6 (2%) dos entrevistados e as bicicletas não foram 

registradas em percentual, visto que obteve apenas uma resposta (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Classificação dos meios de locomoção utilizados pelo público 

 

 

O fato de veículos próprios ou alugados (taxis) atingirem mais que 80% dos 

entrevistados indica que os frequentadores do bairro têm uma situação financeira 

diferenciada, situação já evidenciada na análise de renda. O deslocamento a pé está associado 

à população do próprio bairro que frequenta a cena cultural (23%), como no Quadro 9. 

Os meios de locomoção da pesquisa de 2012 tiveram, aproximadamente, a mesma 

representação: carro próprio (59%), transporte coletivo (22%), taxi (13%) e a pé (6%) 

(ARAÚJO, 2013, p.40). 

A faixa de gasto médio por visita dos frequentadores com os produtos e bens culturais 

no bairro concentra-se nas faixas de R$31,00 a R$50,00, com 79 (31%) e de R$51 a R$100,00 

com 71 (28%). Esse resultado somando ao grupo que tem gastos superior a R$100,00, conduz 

a observação de que 72% dos gastos ficam acima de R$31,00 (Gráfico 10).  

Os demais 28% se distribuem, equilibradamente, pelas outras faixas de gastos 

inferiores a R$31,00 de 8% a 10% por faixa. As pesquisas de 2012 também apresentaram 

índices semelhantes, declarados como despesas com ingressos, couvert artístico, alimentos e 

bebidas (ARAÚJO, 2013, p.40). 
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Gráfico 10 – Classificação do gasto médio por visita do público por visita 

 

 

Apenas a Biblioteca Juracy Magalhães Junior. não cobra ingresso ou por qualquer 

serviço ou evento que organiza e tem um público específico do entorno, que vem direcionado 

às pesquisas, leituras, empréstimos de livros ou para participar de eventos. O público das 

demais expressões culturais analisados e nas faixas de gastos entre R$31,00 a R$100,00 

(Quadro 9), estão distribuídos pelos espaços musicais (50%), nas manifestações e largos 

(25%), nos teatros (13%) e nos audiovisuais e artes visuais (12%) (Quadro 10). 

 
Quadro 10 - Gasto por segmento nas faixas de renda mais citadas 

Espaços 
Faixa de gastos entre 

R$31,00 a R$100,00 
Percentual 

Botequim São Jorge 26 

 

Dubliners Irish Pub 3 

Padaria Bar 17 

Portela Café 7 

Varanda do SESI 14 

Zen Dining & Music 8 

Total Espaços 

Apresentações Musicais 
75 50% 

Teatro Gil Santana 11 
 

Teatro SESI RV 9 

Total Teatros 20 13% 

RV Galeria Retro 

Quadrinhos 
9 

 

Mídia Louca 9 

Total Artes Visuais 18 12% 

Largo Santana/Dinha 16 

 Mercado do Peixe 14 

Festa de Yemanjá 7 

Total 

Manifestações/Largos 
37 25% 

Total geral 150 100% 
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Não se trata de um gasto médio muito elevado sob o ponto de vista de que a maior 

parte da oferta analisada oferece atrações ao vivo, o que tem uma grande influência na 

composição do preço do ingresso. Vale ressaltar que alguns protagonistas entrevistados nesta 

pesquisa sinalizaram a dificuldade de cobrar o preço real em shows, face ao desejo e 

capacidade de compra da clientela. 

Predominantemente, o público se informa sobre a programação por intermédio dos 

amigos com 141 (39%) das respostas e pela internet 106 (29%) (Gráfico 11). Pode-se 

observar que a propaganda considerada “boca-a-boca” ainda é o recurso de divulgação mais 

eficaz na contemporaneidade. Já o uso na internet, como recurso emergente, teve um índice 

elevado e pode estar relacionado ao percentual de jovens encontrados na pesquisa (Gráfico 3) 

e que usam mais as redes sociais, blogs e sites. Juntos amigos e internet perfazem 247 (68%) 

das respostas do total de citações feitas pelos entrevistados.  

Aqueles que se informam pelo jornal aparecem em 31 (9%) e pelo rádio & TV 

obtiveram os mesmos índices com 19 (5%) em cada categoria, totalizando 69 (19%). O que 

pode estar relacionado aos comentários dos protagonistas entrevistados, quanto ao pouco 

investimento realizado nessas formas de divulgação. Panfletos, banners e cartazes têm uma 

participação muito reduzida, perfazendo juntos 39 (11%) (Gráfico 11). 

Nas pesquisas de 2012 as respostas mais frequentes foram o “boca a boca” com 58% 

dos entrevistados, seguido pelo uso da internet e redes sociais com 55% (ARAÚJO, 2013, 

p.40). 

Gráfico 11 - Classificação dos meios de informações sobre a programação 
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Quanto à percepção do público sobre a ausência de produtos, serviços e espaços 

culturais no Rio Vermelho em sua maioria 157 (62%) das respostas, dizem não sentirem falta 

de nada (Gráfico 12). Contudo, 95 (38%) gostariam de encontrar outras ofertas no bairro. 

 

Gráfico 12 – Classificação da percepção da ausência de produtos, serviços e espaços 

 
 

 

Perguntados sobre quais as principais carências na programação cultural do bairro, 

muitos entrevistados responderam sobre as falhas de infraestrutura, então se optou por inserir 

essas citações na questão sobre os problemas do bairro. Das carências apresentadas, a mais 

observada foi o cinema, ausente da cena cultural e apontado por 26 dos 252 entrevistados 

(Quadro 11), sendo também a mais citada nas entrevistas com os protagonistas e nas 

pesquisas de 2012 (ARAÚJO, 2013, 40). 

 

Quadro 11 - Principais carências do Rio Vermelho e número de vezes citadas 

Cinemas (26) Musicas em espaços abertos 

Estacionamentos (16) Musicas eletrônica 

Teatros (mais e maiores) (7) Músicas MPB e voz e violão 

Livrarias (5) Músicas ao vivo nos largos 

Casas de shows (mais e apropriadas) 

(4) 
Musicais 

Shows abertos ao público - gratuitos (4) Padarias  

Praças de convivência (3) Preços mais acessíveis (cerveja) 

Shows de rock (2) Programações infantis 

Áreas de Lazer (ruas fechadas) Quadra de esportes 

Bares (mais quantidade) Recitais 

Bares temáticos Saraus 

Boates  Shoppings 

Charutarias Shows de bandas independentes 
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Centros culturais Shows de forró pé de serra  

Espaços mais apropriados para pessoas 

terceira idade 
Shows de samba de raiz 

Espaços de exposição de artes visuais  Supermercados (funcionando 24h) 

Espaços gratuitos Teatros e arte de rua  

Espaços maiores para dançar Teatros (variedade de peças) 

Espaços mais adequados Teatros (mais baratos) 

Espetáculos circenses Teatros (aulas) 

Locadoras de jogos Teatros de arena 

Museus com a história do bairro   

 

 

 

Os estacionamentos foram citados 16 vezes, os teatros pelo número de equipamentos 

insuficientes e capacidade reduzida nos existentes, obtiveram sete citações. As livrarias foram 

citadas por cinco entrevistados, sendo que esse tipo de empreendimento, atualmente, está 

reduzido aos acervos da Mídia Louca, RV Galeria Retrô Quadrinhos e a Livraria Terceiro 

Milênio, que além de possuírem pouco acervo, são muito especializadas. 

As casas de show foram consideradas insuficientes e algumas são apontadas como 

inapropriadas por quatro entrevistados. Esse número de citações também apareceu para os 

shows gratuitos. Os demais itens foram citados apenas uma vez, mesmo assim, dois itens 

parecem relevantes, os espaços melhor apropriados para atender pessoas da terceira idade e 

programações infantis. Estas últimas carências podem ser a razão dos resultados anteriores de 

reduzido público nas faixas etárias correspondentes. 

Os principais problemas do bairro apontados pelos frequentadores (Gráfico 13) foram: 

segurança com 158 (27%) das respostas, lixo com 109 (19%), pedintes 98 (17%), calçamento 

79 (14%),  transporte 76 (13%) e comércio ambulante 58 (10%). Segurança e lixo são os dois 

problemas mais mencionados pelos entrevistados, que perfazem 46%, os outros 54% se 

distribuem equilibradamente nos outros itens. Em 2012 segurança e lixo, também, foram os 

principais apontamentos do público, com os mesmos índices 27% e 19% (ARAÚJO, 2013, 

P.41). 
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Gráfico 13 – Classificação dos principais problemas do bairro 

 

 

Alguns problemas foram apontados como “outros” (Quadro 12), apesar de não 

constarem como opção na questão: os estacionamentos são apontados, novamente, como 

insuficientes, além da necessidade de oferecerem segurança, sejam gratuitos, públicos ou 

privados.  

 

 
Quadro 12 – Outros problemas classificados e número de citações 

Estacionamentos (14) 

Engarrafamentos constantes (3) 

Esgoto a céu aberto (2) 

Divulgação (2) 

Estrutura dos espaços 

Fiação exposta 

Guardadores de carro - extorsão 

Igrejas fechadas 

Iluminação 

Intercomunicação urbana/relacionamento 

Limpeza ruas e praias 

Preços exorbitantes 

Travessia de ruas inseguras 

 

 

 

As formas de escolha do local e da programação para 152 (52%) entrevistados se dá 

pela indicação de amigos, seguida pelas atrações que estão em cartaz nos espaços pesquisados 

90 (31%). A estrutura para consumo cultural é considerada motivo para escolha por 18 (6%) 

dos entrevistados (Gráfico 14). 
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A propaganda teve resultado irrelevante, indicado apenas por 13 (4%) entrevistados. 

Esse resultado pode estar relacionado ao fato de, no questionário, não constar a internet como 

opção e, em consequência, o público não ter associado blogs, facebook e outras redes sociais 

como propaganda. Ressalta-se, ainda, o fato de os investimentos em divulgação não serem 

representativos, conforme relatado nas entrevistas com os protagonistas. 

 

 
Gráfico 14 – Classificação das formas de escolha do local pelo público 

 

 

O preço e o modismo não são considerados determinantes na escolha da programação, 

tendo sido citado por apenas 13 (4%) e 9 (3%) dos entrevistados, respectivamente. Outras 

formas de escolha dos locais foram citadas, como a proximidade da residência com 5 

respostas; “ser a melhor festa popular de Salvador”, respondido por entrevistado na Festa de 

Yemanjá; por “ser teatro infantil”, no do Teatro Gil Santana; a “necessidade de estudar para 

concurso” na Biblioteca Juracy Magalhães Junior; pelas “belezas naturais’; por ser “um local 

bom para comemorar o aniversário”; por ser “o caminho de casa”; por “gostar de conhecer 

lugares”; pela “história e cultura do local” e por “indicação do hotel” respondida por um 

turista”. 

O grau de satisfação com produtos, serviços e espaços do Rio Vermelho é grande 

86%, somando 124 (49%) totalmente satisfeitos e dos 92 (37%), parcialmente satisfeitos 

(Gráfico 15). 
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Gráfico 15 – Grau de satisfação do público com espaços, produtos e serviços 

 

 

 

A satisfação parcial com produtos, serviços e espaços, se considerados os locais onde 

foram feitas as entrevistas (Quadro 13), apresentam variação de 14% a 71%. Os maiores 

índices foram registrados nos espaços musicais: Botequim S. Jorge (14 respostas) e Padaria 

Bar (10). Entre as manifestações/gastronomia o índice foi igual entre o Largo de 

Santana/Dinha e Mercado do Peixe, com 13 respostas. 

 

Quadro 13 – Grau de satisfação com espaços, produtos e serviços 

Espaço Satisfeito 
Parcialmente 

satisfeito 
Indiferente 

Parcialmente 

insatisfeito 
Insatisfeito Total 

Botequim São Jorge 15 14 6     35 

Dubliners Irish Pub  5 1 1     7 

Padaria Bar 10 10 1     21 

Portela Café 1 5 1     7 

Varanda do SESI 13 7 1     21 

Zen Dining & Music 6 7 1     14 

Teatro Gil Santana  9 4 1     14 

Teatro SESI RV 14 5 2     21 

Biblioteca Juracy 

Magalhães Jr 
8 4 2     14 

RV Galeria Retro 

Quadrinhos 
11     2 1 14 

Mídia Louca 5 5   4   14 

Largo Santana/Dinha 8 13 6   1 28 

Mercado do Peixe 11 13 3   1 28 

Festa de Yemanjá 8 4   2   14 

Total 124 92 25 8 3 252 

 

 



98 

 

  

 

A indiferença com os produtos, serviços dos espaços do Rio Vermelho foi indicada 

por 25 (10%) dos entrevistados. No Botequim S. Jorge e Largo Santana/Dinha foram 6 

respostas para indiferente em cada espaço (Quadro 14).  

Os insatisfeitos, sejam eles parcial ou totalmente, não chegam representar parcela 

importante dos entrevistados, com apenas 8 (3%) e 3 (1%) das respostas, respectivamente.  

Solicitados a citar os espaços culturais visitados no Rio Vermelho (Quadro 14), nas 

artes cênicas, o Teatro do SESI foi citado 46 vezes; o Sitorne 4 e os outros teatros não foram 

identificados, totalizando 18 citações. No segmento musical, 25 espaços diferentes foram 

elencados pelos entrevistados, o que coloca esse segmento cultural como protagonista no 

cenário, com toda sua diversidade de gêneros musicais. Nesse segmento os mais mencionados 

foram: o Botequim S. Jorge com 22 e a Varanda do SESI com 20 citações. 

 

 
Quadro 14 – Espaços visitados citados pelo público e número de citações 

Teatros (3 x 68 vezes) Sunshine (4) Largos (12) 

SESI (46) Hangar (3)   

Outros ou sem identificação (18) Marina (3) Manifestações (3 x 9) 

Sitorne (4) Postudo (3) Casa Yemanjá (4) 

Musicais (24 x 156 vezes) Ciranda Café (2) Igreja Santana (4) 

Botequim S.Jorge (22) Europa (2) Terreiros  

Varanda SESI (20) Fayola (2) Comidas Típicas (4x 97) 

Zen Dining & Music (12) S. Sebastian (2) Dinha (56) 

Boteco do França (10) Café & Cognac Mercado do RV (28) 

Dubliners Irish Pub (10) Tarrafa Cira (12) 

Portela Café (10)  Regina  

Twist (10) Artes Visuais (1x3) Gastronomias (3 X 30) 

Casa da Mãe (8) RV (3) Restaurantes (15) 

Padaria Bar (8) Artesanatos (1 x 1) Bares (10) 

Boates não identificadas (5) Feira L. Santana  Piola (3) 

30o. Segundos (5) Audiovisuais MME Champ.  

Visca (5) Nenhum  Outros (3) 

Borracharia (4) Literaturas (1x3)   

Santa Maria (4) Biblioteca (3) Total - 382 citados 

 

 

Os espaços de artes visuais, artesanato e literatura foram irrelevantes em suas citações, 

provavelmente, por ser a oferta menos encontrada no cenário. Não foi mencionada nenhuma 

participação no segmento de audiovisuais. Já os largos, espaços onde acontecem 

manifestações culturais, comidas típicas e gastronomia, foram representativos nas citações 
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(148), porém a quantidade de espaços foi considerada pequena (11 espaços). Sendo destaque 

o tabuleiro e restaurante da Dinha com 56 citações e o Mercado do Rio Vermelho com 28.  

Questionados sobre os três últimos bens ou produtos culturais que consumiram no Rio 

Vermelho apenas uma vez e um espetáculo teatral foi citado, exatamente aquele que estava 

em cartaz no Teatro do SESI no momento da aplicação dos questionários (Quadro 15).  

O segmento musical é o protagonista do cenário cultural do Rio Vermelho, em seus 

gêneros variados, entre eles: samba, rock e MPB. Dos 23 diferentes shows ou apresentações 

musicais citados, não houve destaque representativo de nenhum grupo ou artista. Somente as 

musicais, em geral, se destacaram com 16 citações, porém a não identificação do gênero, 

grupo ou artista, não traz significado para os indicativos deste segmento.  

A vocação do Rio Vermelho para festas e entretenimento pode ser evidenciada pelas 

citações dos entrevistados sobre os grupos carnavalescos Os Palhaços do Rio Vermelho e 

Paroano Sai Milhó, discoteca A Bolha e festa Brinks. 

 

 
Quadro 15 – Bens e produtos culturais mais consumidos e número de citações 

Teatros (1x1) Bensa Trio Artesanato (1x2) 

Jogo de Memória Caboclo Capiroba Artesanato (2) 

Musicais (23 x 55) Caravanablack Audiovisuais  

Música em geral (16) Cena de Cinema Nenhum 

Juliana Ribeiro (4) Fora da Mídia Literaturas (2 x 7) 

Babuca (3) Gepetto Literatura, livros em geral (6) 

Dão (3) Grupo Botequim Sarau Poético 

Os Ingênuos (3) Jonsons Manifestações (4 x 34) 

Roda de Tambores (3) Magary Lord Comidas Típicas (31) 

Alexandre Leão (2) Samba da Jú Oferendas para Yemanjá 

Barlavento (2) Artes Visuais (2 x2) Os Palhaços do RV 

Carla Visi (2) Visio Ponto Paroano Sai Milhó 

Orquestra Boemia Sustentável (2) Não identificadas Festas (2 x 3) 

Priscila Magalhães (2)   A Bolha (discoteca) (2) 

Trio Bossambá (2) Artes Integradas (1) Brinks (18 a 22anos) 

Bailinho de Carnaval Projeto Bairro Escola Total - 105 vezes citados 

 

 

 

Após o cruzamento dos dados da pesquisa de campo realizada em janeiro de 2013, 

levando-se em conta alguns dados da pesquisa ARAÚJO (2013) e entrevistas com 

protagonistas sobre o perfil de público, pode-se traçar o perfil de público frequentador da cena 

cultural do bairro do Rio Vermelho em Salvador/BA, conforme apontada na pesquisa, é 

predominantemente, de jovens entre 18 a 35 anos, solteiros e que se declaram com renda 
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própria e grau de escolaridade elevado, revelando independência, autonomia e capacidade de 

consumo. 

O perfil do público que frequenta o Rio Vermelho apresenta, como formas de tomada 

de decisão, a indicação de amigos, a escolha ambivalente entre cultura e entretenimento e a 

preferência por espaços, ditos como “badalados”. Exerce sua autonomia e poder de escolha, 

porém os nós da democratização da cultura permanecem, como, por exemplo, a defasagem 

dos resultados entre escolher festas ou atividades como artes plásticas, exposições, teatro, 

entre outros.  

Quanto à satisfação com os produtos e serviços, os apontamentos necessitam de maior 

aprofundamento para se evidenciar o que os impedem de estar totalmente satisfeitos e por que 

existe um grande número de consumidores que se declaram indiferentes. 

A música é protagonista na escolha dos entrevistados. Existe na cena cultural do Rio 

Vermelho uma diversidade de gêneros e atrações, porém a escolha por outras expressões 

culturais é muito pequena e até as manifestações tradicionais tem perdido adeptos. 

O conceito de bairro boêmio traz a liberdade e o sentimento de pertencimento aos seus 

consumidores. Aproximando o público consumidor. Porém os problemas como o excesso de 

lixo nas ruas, a falta de limpeza urbana, as dificuldades de fluidez e acesso, a precariedade da 

segurança pública, o crescimento da violência e a ineficiência das estruturas dos espaços 

culturais são sentidos pelo público e contribuem para afastá-lo. 

 A característica acolhedora, o perfil boêmio, aliado à grande e variável oferta de bens 

e produtos culturais, que afasta o risco de não encontrar o que se busca, e a vocação para o 

entretenimento atrai esse público. É comum se buscar espaços e lugares onde se sinta “em 

casa” e o Rio Vermelho, a despeito de todas as dificuldades, ainda é visto como este lugar. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender e dimensionar a palavra cultura para definir o cenário cultural do bairro 

do Rio Vermelho, em Salvador/BA, foi fundamental para o desenvolvimento desta 

dissertação. No decorrer da pesquisa, a partir da significação da palavra cultura como modo 

de vida, conjunto de ideias, comportamentos, símbolos, costumes, hábitos, valores e práticas, 

tudo o que estava sendo mapeado no bairro se transformava em interesse de pesquisa. 

Somente quando o mapeamento se restringiu a aspectos relacionados à outra significação da 

palavra cultura, aquela relacionada à sua dimensão sociológica, é que se pôde desenvolver a 

pesquisa com maior objetividade. 

O mapeamento elaborado (Apêndice 01), assim, limitou-se aos espaços, manifestações 

e produtos dos diferentes segmentos artísticos do circuito organizado da cultura encontrados 

no Rio Vermelho. Neste sentido, o teatro e a música foram as linguagens mais presentes nos 

espaços culturais do bairro e, portanto, destacadas na descrição dos resultados da pesquisa. 

Também aparecem representadas as artes visuais/artesanato; o audiovisual; as festas 

tradicionais; a literatura; as manifestações e a gastronomia nos largos do Rio Vermelho.  

Como ressaltado, para o desenvolvimento do mapeamento no Rio Vermelho, 

considerou-se a dimensão sociológica da cultura, que é onde se encontram os espaços, 

práticas e consumo culturais organizados, ou seja, no campo especializado (BOTELHO, 2001, 

p.74). A partir desta conformação, novos desafios começaram a surgir já que, apesar se 

reconhecer a importância da cultura na economia, seus efeitos são muitas vezes ignorados. 

Segundo Tolila (2007, p.17-18), a cultura como “artes” se sedimentou, mas a 

importância que a economia dá à cultura e vice-versa é um paradoxo que precisa ser 

confrontado para se atingir desenvolvimento. Para a economia, a cultura sempre foi algo 

menor e, para a cultura, a economia uma ameaça a sua ideia de sublimação. O efeito deste 

pensamento reflete-se nas formas de gestão das artes, organização da oferta, regulamentação e 

instrumentos para seu desenvolvimento. Nesta pesquisa percebemos a carência de 

indicadores, levantamentos e discussões referentes a práticas, bens e consumo culturais que 

pudessem subsidiar o trabalho, nas entrevistas com os protagonistas e os questionários 

aplicados ao público consumidor. 

Como comenta Barros (2002, p.1), as avaliações no campo da cultura são urgentes 

para o aprimoramento de modelos de gestão, políticas e práticas. Isto traz uma nova 

responsabilidade também à nossa pesquisa, para que ela possa ajudar a compreender a cena 
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cultural do Rio Vermelho e também subsidiar novos estudos e políticas culturais, sejam no 

âmbito público ou privado. 

      Rubin (2007, p.141-148) ao analisar as mudanças que as políticas e as práticas 

culturais vêm sofrendo da modernidade à contemporaneidade, aponta a culturalização da 

mercadoria como importante vetor do surgimento das economias e indústrias criativas, ao 

lado do crescimento das marcas globalizadas, nomeando esta tendência de glocalização. 

Consorciada a outra mudança, a culturalização da política, são apontadas pelo autor como 

responsáveis pela cultura ocupar o centro de programas de partidos políticos e políticas 

governamentais, transformando a diversidade, desigualdade, orientação sexual, gêneros, 

ecologia e estilos de vida em fomento às políticas públicas. 

    Diante de alguns efeitos desses dois eixos de mudanças, como a criação de simulacros 

de bairros e cidades culturais, a análise que se pode fazer é que estas mudanças parecem não 

atingir de forma tão acentuada o Rio Vermelho. O bairro ainda se apresenta como um lugar de 

atuações espontâneas, variadas e criativas, com um grupo de empreendedores baianos do 

campo cultural que comunga da atmosfera do local. Esse grupo cria sinergia, privilegia a arte 

local para seus espaços e produtos e assim transforma o bairro em um grande complexo 

cultural. 

      No Brasil os índices de distribuição dos espaços culturais por municípios mostram o 

quanto ainda somos carentes: temos bibliotecas públicas em 89,1% dos municípios; 

videolocadoras em 82%, lojas de discos/CDs/DVDs/fitas em 59,8%, livrarias em apenas 

30,1%, teatros e salas de espetáculos em 21,2% e cinemas em 8,7% dos municípios brasileiros 

(Cultura em Números, 2010, p.116). As bibliotecas públicas são bem distribuídas em todo 

território nacional. Na Bahia existem 322, sendo apenas 2,48% na capital. O bairro do Rio 

Vermelho abriga uma delas, a Biblioteca Juracy Magalhães Junior, muito bem equipada, 

incluindo um centro de informática. No Rio Vermelho não há livrarias. 

No Brasil e na Bahia, no que se refere ao segmento do audiovisual, destacam-se as 

videolocadoras e lojas de discos/CDs;/DVDs/fitas. No Rio Vermelho existem alguns pontos 

de aluguel de vídeo & jogos e poucos que comercializam audiovisuais. Apesar disto, há a 

Mídia Louca, um espaço que comercializa vídeos, discos, CDs, DVDs, fitas e livros raros, 

classificados em diversos gêneros e compondo coleções.  

No Brasil os teatros foram catalogados em conjunto com as salas de espetáculos e 

representam 1.229 unidades. A Bahia possui 60 salas, com o índice de 63,33% concentradas 

na capital (Cultura em Números, 2010, p.57-58). Em Salvador 38 salas de espetáculos e 

teatros, concentradas nos bairros centrais, sendo o Rio Vermelho, neste aspecto, privilegiado, 
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pois possui o Teatro Gil Santana e Teatro SESI Rio Vermelho e as escolas de atores com salas 

de apresentações Teatro Griô, Todo Mundo Faz Teatro – Estúdio de Artes Cênicas, Sitorne 

Cia.de Teatro. 

O cinema no Brasil conta com 2.098 salas de exibição. A Bahia é líder da região 

Nordeste com 71 salas, das quais 72% estão localizadas em Salvador. O bairro do Rio 

Vermelho, apesar de seu perfil cultural, não abriga nenhuma sala (Cultura em Números, 2010, 

p.39-45). 

No que se refere a espaços específicos para apresentações musicais, galerias para 

exposições de artes visuais e espaços de produção e comercialização de artesanato, não 

encontramos índices do Brasil e da Bahia publicados. No Rio Vermelho existe um expressivo 

número de espaços de apresentações musicais, sendo os principais: Botequim São Jorge, 

Dubliners Irish Pub, Padaria Bar, Portela Café, Varanda e Zen Dining & Music, além de dois 

estúdios de gravação e ensaio. As artes visuais estão representadas por seis espaços: Armazén 

de Época e Antiguidades; Galeria Panorama; Nino Nogueira Décor; Prova do Artista Galeria 

de Arte; Roberto Alban Antiquários e Galeria, RV Galeria Retro Quadrinhos. O artesanato 

por três: Arte em Tecidos, Exótica e Feira de Artesanato do Largo de Santana.  

Botelho (2004, p.5) classifica as práticas culturais em externas e domiciliares. Os 

índices brasileiros, no âmbito das práticas culturais e do consumo, são quase inexistentes e 

classificados em: TV, rádio, revista, jornal, internet, TV por assinatura e cinema (Cultura em 

Números, 2010, p.119). Com exceção do cinema, todas as outras representam práticas 

domiciliares. O cinema, mesmo considerado a prática externa mais popularizada no cenário 

Brasil, conforme pesquisas em São Paulo (BOTELHO, 2004, p.6 e 7) e Salvador 

(NUSSBAUMER e RATTES, 2006, 14), não se faz presente no Rio Vermelho. A falta de 

salas de cinema foi apontada como a maior carência do bairro, tanto nas entrevistas com 

protagonistas, quanto nos questionários respondidos pelo público. 

Identificar a participação do campo cultural na economia brasileira é uma tarefa ainda 

muito árdua, em virtude dos escassos indicadores disponíveis. É possível ressaltar a 

informalidade do setor e a composição das empresas constituídas com esse objetivo, sendo 

99,9% micros, pequenas e médias empresas e, deste conjunto, 97,4% são microempresas, 

empregando apenas 4% dos 92,5 milhões de profissionais ocupados no país (MINC/IBGE, 

2007, p.39). Os empreendimentos culturais do bairro do Rio Vermelho considerados nesta 

pesquisa também correspondem a pequenos empreendimentos, com reduzido número de 

colaboradores, gerenciados pelos próprios proprietários e, muitas vezes, com elevado nível de 
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terceirização de serviços, sem contar o expressivo número de produtores culturais sem 

formação ou que atuam na informalidade.   

Outro aspecto que deve ser discutido são as políticas públicas culturais no Brasil, 

sejam elas públicas ou privadas. Embora a Bahia seja o estado da região Nordeste que mais 

recebe investimentos públicos, com um índice de 10,1%, os desequilíbrios são notórios, pois a 

nível nacional os investimentos ainda se concentram muito mais na região Sudeste (Cultura 

em Números, 201, p.178-179). Foi possível observar, através das entrevistas com os 

protagonistas da cena cultural do Rio Vermelho, a ausência de políticas públicas culturais 

direcionadas para o bairro, o que é lamentável diante de sua importância histórica e da 

quantidade e variedade de espaços, bens e produtos culturais. 

   Há no Brasil alguns bairros com características similares ao Rio Vermelho, como o 

Bexiga, em São Paulo, e a Lapa, no Rio de Janeiro, que se beneficiaram de investimentos 

públicos e privados em consequência de políticas públicas específicas. No Rio Vermelho 

existem vários projetos, a exemplo dos memoriais à Caramuru e a Jorge Amado que estão 

paralisados por falta destas políticas. O fato é lamentável diante da importância histórica e da 

quantidade e variedade de espaços, bens e produtos culturais. 

Contextualizar o bairro do Rio Vermelho, que faz parte da VII Região Administrativa 

da Cidade do Salvador, a décima mais populosa e de grande importância histórica, foi uma 

tarefa menos complexa que significar a cultura e suas mudanças na contemporaneidade. Foi 

possível construir uma visão mais ampliada da vocação para as artes, festas, boêmia e 

entretenimento, que sempre esteve presente no bairro, devido contribuição do conjunto da 

obra e apoiada na entrevista concedia pelo historiador do Rio Vermelho, Prof. Ubaldo do 

Porto Filho. 

O bairro do Rio Vermelho traz a marca da festa, eventos e da musicalidade, desde que 

era apenas um balneário de veraneio afastado do centro e seus veranistas passavam o verão 

animando o lugarejo com seus cortejos e anunciando o carnaval. Tanto que hoje é palco de 

uma das mais importantes festas populares da Bahia: a Festa de Yemanjá. Além de possuir 

blocos carnavalescos como o Lero Lero, Palhaços do Rio Vermelho e Paroano Sai Milhó. 

A oferta de espaços culturais organizados em largos interligados e que se pode acessar 

a pé, ao lado das quituteiras de iguarias baianas e a grande presença de arte de rua com 

mosaicos, azulejos e grafites, formam um conjunto singular que agrada moradores e 

visitantes. Este perfil da cena cultural pode ser confirmado nas entrevistas com protagonistas 

e com o público consumidor desta pesquisa. 
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A metodologia definida entre a pesquisa de gabinete, instrumentalizada pela análise 

documental e referências bibliográficas, e a de campo com entrevistas com protagonistas e 

aplicação de questionário ao público consumidor levou em conta possíveis fragilidades da 

pesquisa, como equívocos na construção das questões, formas de abordagens e 

questionamentos utilizados, amostragem aleatória e a escassez de indicadores comparativos 

para os dados obtidos. Apesar disto, alguns pontos importantes se destacam, como a 

possibilidade de criação de um perfil dos protagonistas e do consumidor do cenário cultural 

do bairro do Rio Vermelho.  

O conjunto de protagonistas entrevistados é formado por produtores, gestores 

públicos, empresários, artistas e agitadores de diversos segmentos. A despeito das 

características de informalidade, desorganização e desregulamentação eles têm o perfil 

empreendedor e a identificação com a vocação da cena cultural fortemente acentuada, 

conforme os relatos nas entrevistas. Têm visão sistêmica, porém não atuam sistematizados e 

não estabelecem inter-relação com as políticas públicas federais, estaduais e municipais. 

Contudo, o mais relevante é que são elos importantes para garantir ao local a qualidade de 

reduto de preservação da cultura local. 

O público consumidor de bens e produtos no bairro do Rio Vermelho é 

predominantemente jovem, correspondendo a 70% entre 18 a 35 anos. Apenas 5% dos 

entrevistados pertencem aos grupos infanto - juvenil e dos idosos, o que pode estar ligado à 

falta de programações direcionadas a este público.  

Os solteiros correspondem a 48% do total dos frequentadores do bairro, o que pode 

significar que tenham orçamento maior para o lazer e entretenimento e, portanto possam 

direcioná-los aos espaços culturais do Rio Vermelho. A faixa de gastos médios por visita de 

R$35,00 a R$100,00 corresponde a 59% dos entrevistados, com 75% direcionados aos 

espaços e largos em apresentações musicais e gastronomia. Estes índices aliados ao fato que 

62% se declararam independentes financeiramente e 60% tem nível superior mesmo que 

incompleto, colocam o público em padrões elevados para o consumo e maturidade cultural. 

A concentração do público é maior em apresentações musicais e teatrais, onde 

alcançam elevados índices de frequência. A maioria, 72% dos entrevistados, frequenta os 

espaços culturais uma vez por semana ou quinzenalmente, atraída principalmente pela dica de 

amigos (39%). Esta característica evidencia que a cena cultural é um ponto de encontro com 

variedade de produtos, lugar onde todos estão. A internet, para 29% dos entrevistados, tem 

grande influência no acesso à programação e decisão do consumidor, porém os relatos 
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mostram que este instrumento não tem sido bem explorado. A falta de divulgação foi 

apontada como um dos fatores que afastam o público das atrações. 

O público, em sua maioria é fidelizado aos espaços. Os frequentadores reconhecem os 

problemas de infraestrutura do bairro, dando destaque à insuficiência de estacionamentos, a 

precariedade da segurança pública, o crescimento da violência e excesso de lixo nas ruas, as 

dificuldades de fluidez e acesso. Dos entrevistados, 86% se mostram satisfeitos com os 

espaços que frequentam, porém gostariam de encontrar cinemas, livrarias, mais e maiores 

teatros, shows gratuitos em espaços públicos e equipamentos para apresentações musicais 

mais apropriados e em maior número.  

Os espaços privilegiam a apresentação da produção cultural baiana, fator reconhecido 

como importante pelo público consumidor. Sendo que esse público se distribui, 

principalmente, em variados gêneros musicais e sua procedência é o próprio Rio Vermelho e 

bairros do entorno, como Amaralina, Pituba e Barra. 

 A cena cultural do bairro do Rio Vermelho é caracterizada como um local de artes, 

entretenimento, boemia, festas, eventos, tradição e com diversificada e numerosa oferta de 

bens e produtos culturais. Nele o público se sente em liberdade e acolhido, refletindo o 

sentimento de pertencimento, evidenciado nas entrevistas pelos consumidores e protagonistas, 

porém, necessitando de políticas culturais públicas e privadas para sua consolidação e 

desenvolvimento. 

Finalizada as observações desta pesquisa e no sentido de contribuir com a melhoria da 

cena cultural do bairro, sugerem-se algumas propostas a serem pensadas pelo setor público, 

como: elaborar políticas culturais específicas para o bairro; mobilizar empresários; direcionar 

projetos e investimentos em soluções de problemas de infraestrutura e criação de eventos de 

arte integrada abertos ao público. 

Já para o setor privado elencamos sugestões como: investir em cinemas, livrarias, 

estacionamentos e espaços maiores para shows; divulgar mais e melhor suas produções, 

principalmente através de redes sociais; potencializar a dica de amigos nas estratégias de 

marketing; promover pesquisas de satisfação e ações de fidelização e formar parcerias e redes 

de atuação. 

Desta forma o que se espera deste trabalho é que possa fomentar outros estudos e a 

participação de todos os atores, para que a cada dia a cena cultural do Rio Vermelho se 

solidifique mais e seja um ícone na produção cultural sustentável nacional. 
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6 APÊNDICE 1 – Mapeamento dos espaços, práticas e protagonistas da cena cultural do Rio Vermelho - Salvador/BA  

 
Local Endereço Telefone E-mail Site Contato 

Artes Cênicas           

1. Teatro Gil Santana (Ed.Caballeros 

Santiago) 
Rua da Paciência, 441 3489-2917 - 9933-6317   www.teatrogilsantana.com Gil Santana 

2. Teatro Griô (grupo, escola e espaço) 

Espaço Nise da Silveira 
R.Jequié, 86 

3018-4888 - 8650-0682 - 8138-

6336 
rafael@teatrogrio.com.br www.fb.com/teatrogrio Rafael Morais e Tania Soares 

3. Teatro do SESI Rio Vermelho R. Borges Reis, 9                           3616-7060/7061/7064/7052 
teatrosesi@fieb.org.br 

(gmail.com) rosav@fieb.org.br 
www.fieb.org.br/teatro_sesi Rosa Villas Boas 

4. Todo Mundo Faz Teatro - Estúdio 

de Artes Cênicas 
R.Borges Reis, 18 3335-0770/3334-9317 atendimento@todomundofazteatro.com.br www.todomundofazteatro.com.br/ Filinto Coelho/Renan Ribeiro 

5. Sitorne Cia. de Teatro (escola de 

atores, café e estúdio)  
Rua Dep. Cunha Bueno, 55   3347-7089 sitorne@yahoo.com.br www.sitorne.com.br Teresa Costalima 

Artesanato           

6. Arte em Tecidos R. Odilon Santos, 96  3334-8089 - 8854-1601     Avanildes/Alana 

7. Exótica Bijoux, Acessórios e 

Artesanato 
R.Fonte do Boi, 61  3334-9622  8806-0748       

8. Feira de Artesanato no Largo de 
Santana 

Largo de Santana       (Instituto Mauá) 

Artes visuais           

9. Armazen de Época Antiguidades R. da Paciência, 281 3334-4425 contato@armazemdeepoca.com.br   Antonio Pinto Jr. 

10. Galeria Panorama R. Nelson Galo, 19                                            3240-6375     Euler Cardoso 

11. Nino Nogueira Decor R. da Paciência, 295 3334-6760/6140/3354-1085 

ninonogueira@bol.com.br 

ninonogueira.bahia@gmail.com 

ninonogueira@uol.com.br 

http://ninonogueira.blogspot.com.br/ Nino Nogueira 

12. Prova do Artista Galeria  R. Bartolomeu de Gusmão, 13 lj.1           3245-1660   3331-6247 provadoartista@provadoartista.com.br www.provadoartista.com   

13. Roberto Alban Antiquário e 

Galeria 
R. Bartolomeu de Gusmão, 52 3326-5633   www.robertoalbangaleria.com.br/ Roberto Alban 

14. RV Galeria Retrô Quadrinhos R. Barro Vermelho, 32                  3347-4929 rvculturaearte@gmail.com rvculturaearte.wordpress.com Ilan Iglesias e Larissa Martina 

Asssociações            

15.ABAV - Ass.Bras.Agências de 

Viagens* 
R.Lucaia, 65 

3335-1850  3334-0659  8832-

1859 
claudio@abavbahia.com.br    Pedro Galvão e Claúdio 

16. ACIRV - Academia dos Imortais 
do RV e Central das Entidades e Jornal 

do RV* 

R. Borges Reis, 46  

Ed.Boulevard, sala 105 
8832-1859 

acirv@acirv.org 

central@acirv.org 
www.acirv.org 

Ubaldo Marques Porto Filho  

e Clovis Bezerril 

17. AMARV - Ass.Amigos e 
Moradores do RV* 

(sem sede) 3347-2680 (res)  9158-8000 falecomamarv@gmail.com   Lauro Alves da Matta Jr 

18. ASCAR - Ass.Comunitária 

Caramuru * (Projeto Caramuru 

Galego) 

        
Santiago Coelho Rodriguez 
Campos 

19. Ass.Cult.Hispano-Galega 

Caballeiros de Santiago * 

(café, escola e espaço para 
apresentações) 

Rua da Paciência, 441 3334-4342/0241 contato@caballeros.com.br www.caballeros.com.br 
Santiago Coelho Rodriguez 

Campos 

20. Ass.Permissionários do CEASA 

RV* 
Av.Juracy Magalhães Jr       Rubina Moraes 

http://www.fb.com/teatrogrio
mailto:teatrosesi@fieb.or.br%20(gmail.com)
mailto:teatrosesi@fieb.or.br%20(gmail.com)
mailto:atendimento@todomundofazteatro.com.br
http://www.todomundofazteatro.com.br/
mailto:sitorne@yahoo.com.br
mailto:contato@armazemdeepoca.com.br
mailto:ninonogueira@bol.com.br//ninonogueira.bahia@gmail.com//ninonogueira@uol.com.br
mailto:ninonogueira@bol.com.br//ninonogueira.bahia@gmail.com//ninonogueira@uol.com.br
mailto:ninonogueira@bol.com.br//ninonogueira.bahia@gmail.com//ninonogueira@uol.com.br
http://ninonogueira.blogspot.com.br/
http://www.robertoalbangaleria.com.br/
mailto:claudio@abavbahia.com.br
mailto:falecomamarv@gmail.com
http://www.caballeros.com.br/
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21. Ass.Permissionários do Mercado 

do RV* 
Mercado do Peixe  8849-2674  9967-96666     Mércio Silva 

22. CAIB – Conselho de Assuntos 

Inter. BR 
(sem sede) 9986-1338/8172-5088 

caibmail@gmail.com 

gabcambeses@hotmail.com 

bello@caibrasl.org 
caibmail@gmail.com 

www.caibrasil.org 
Gabriela Cambeses (Dir.Exec.)  

Eduardo Platon 

23. Câmara Portuguesa de Comércio 
BR/BA 

R.Fonte do Boi, 216 3015-7948/6298    3334-6047  diretoria@brasilportugal.org.br wwww.brasilportugal.org.br/ba Eduardo Giudice 

24. Casa da Cultura Carolina 

Taboada* 
R.Lucaia, 295 Ed.Empres.Lucaia 3334-5598 contato@casataboada.com.br www.casataboada.com.br Nelson Taboada 

25. Cipó ONG                                                             
Av. Oceânica, 3784   

Morro da Paciência                  
3503-4477 anafernanda@cipo.org.br 

facebook.com/bairroescolarv 
bairroescolarv.org.br  

www.cipo.org.br 

Luciano Simões e  

Ana Fernanda Campos Souza 

26. CONPARV - Conselho Paroquial 
do RV 

R.Guedes Cabral, 143 3335-2012     
Pe. Angelo Magno Carmo 
Lopes 

27. CONTURV - Conselho de Cult.e 

Tur. RV* 
(sem sede)       Sidney Resende  

28. Projeto Palmares  Nordeste da Amaralina       Marivaldo Santos 

29. Sobreturismo (Economia Criativa 

c/SEBRAE) 
Lgo.dos Aflitos (sede SEBRAE) 9102-8380 ernesto@sobreturismo.com.br www.sobreturismo.com.br Ernesto Britto 

Audiovisuais            

30. Ana Dumas - Ideais Jockey (IJ) 
Produtora Musical 

R.Maragogipe, 328 apto.301  
P.Cruz Aguair 

9306-9809 
campodoida@gmail.com 
anadumas@uol.com.br 

http://anadumas.blogspot.com.br.  Ana Dumas 

31. Mídia Louca  R. Fonte do Boi, 81                        3334-2077 

admin@midialouca.com.br 

midialouca@uol.com.br 
midialouca@gmail.com 

www.midialouca.com.br Paulo Brandão e Eufrasia 

Escolas estaduais, municipais e 

particulares 
          

32. CEE - Centro Estudos 

Educacionais do RV 
R. Marquês de Monte Santo, 300 3345-6415       

33. Colégio Manoel Devoto (estadual) R. Osvaldo Cruz, s/n             3248-3447 e 3240-3518       

34. Cresca e Apareça (particular) R.Ilhéus, 281 Pq.Cruz Aguiar 3334-0607       

35. Educandário Jacilândia - Itapuã  R.Juazeiro, 29  3249-6791       

36. Escola Alfredo Magalhães  R. Ipirá, 594  3240-0362       

37. Escola Amenaide Bahia R. Corte G rande, 160 3611-1305       

38. Escola Ana Nery (municipal) R. Alto da Sereia, 5  3611-1357       

39. Escola Cristo e Vida (municipal) R. Antonio Carlos Pedreira, 4 V.P 3452-0809       

40. Escola Euricles de Matos 
(estadual) 

R. Osvaldo Cruz, 16            3334-3300 e 3334-3339       

41. Escola Hercília Moreira  

(municipal) 
R. Monte do Conselho, 121 3330-1663       

42. Escola M.S.Gonçalo  Av. Cardeal da Silva 3611-1326       

43. Escola N.Sra.de Santana 
(municipal) 

R. Cons.Pedro Luiz, 141 3611-3900 e 3901       

44. Escola Osvaldo Cruz (municipal) R. do Meio, 13  3334-4211       

45. Escola Saúde Pública (estadual) R. Cons.Pedro Luiz, 171  3334-3528       

46. Escola Vale das Pedrinhas R. 21 de Agosto, 140  3334-3528        

http://www.caibrasil.org/
mailto:diretoria@brasilportugal.org.br
mailto:contato@casataboada.com.br
mailto:anafernanda@cipo.org.br
mailto:ernesto@sobreturismo.com.br
http://www.sobreturismo.com.br/
mailto:campodoida@gmail.com
mailto:campodoida@gmail.com
http://anadumas.blogspot.com.br/
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(municipal) 

47. Faculdades Rui Barbosa (ensino 

superior) 
Rua Theodomiro Batista, 422  3205-1700       

48. Horta da Criança  Av. Juracy Magalhães  s/n    3356-1320   http://www.frb.edu.br/   

49. ICE - Instituto English Course 
(particular) 

R. Macaúbas, 128  3346-6605       

50. Instituto Medalha Milagrosa 

(particular) 
Tv. Lídio de Mesquita, 15 3326-1012       

Festas           

51. A Bolha (Discoteca - rock) Portela Café   festaabolha@gmail.com 
www.abolha.com.br   

facebook.com/ afestabolha 

el Cabong, Carol Morena  

e Lola 

52. Brinks (18 a 22anos -GLTB) San Sebastian     http://www.facebook.com/BR1NK5 DJ Caco  

53. Disco (anos 80)  (suspensa 

temporariamente) 
(sem sede) 8872-5158     9286-2222     Carla Bitencourt 

54. Carnaval das Antigas (sem sede) 8872-5158     9286-2222     Carla Bitencourt 

Gastronomia           

55. Aogobom (culinária chinesa) .Osvaldo Cruz, 266 3334-2282       

56. Ali do Lado R.da Paciência, 233 3334-2908       

57. Água Doce Cachaçaria R.Fonte do Boi, 32 3334-3677       

58. Bacalhau no Martelo R.Odilon Santos, 205 3334-0458       

59. Bar do Nando R.Alagoinhas, 100 3334-4125       

60. Barthô (temakaria) R. Bartolomeu de Gusmão, 140 3235-2636       

61. Boteco Ali do Lado  R. da Paciência, 233 3011-8947   www.alidolado com.br    

62. Boteco do Zé  R.Lydio de Mesquita, 04 3018-6548       

63. Cachorrão Bar e Lanchonete Largo de Santana, 04 3335-3143 jorgereis266@hotmail.com   Roberto Jorge Almeida 

64. Casa da Dinha Restaurante R. João Gomes, 25 Largo de Santana 3334-4350     Elaine 

65. Casa de Tereza (Baiana) R. Odilon Santos, 45 3329-3016  8868-8113 comercial@casadetereza.com.br www.casadetereza.com.br Tereza Paim 

66. Cherio de Pizza (culinária italiana) R.Borges Reis, 14 2109-0909 dam@cheirodepizza.com.br    Dourival Machado 

67. Companhia da Pizza (culinária 
italiana) 

R.do Meio, 266 Praça Brig.Faria da 
Rocha 

3334-6807 companhiadapizza2000@yahoo.com.br   Antonio Portela 

68. Confraria das Ostras R.Fonte do Boi, 8 3334-7504       

69. Churrascaria Fogo de Chão Praça Colombo,04 3555-9292       

70. Dona Mariquita R. do Meio, 178 3334-6947/6276       

71. Dogma  R. Fonte do Boi, 24  3334-1454   www.dogmarestaurante.com.br   

72. Empório Maranello Pizzaria R.João Gomes, 191 3335-4144  emporiomaranello@hotmail.com   Oscar Marques Filho 

73. Franco Café e Lounge (gay 

friendly) 
R. da Paciência, 295 3330-1755       

74. Komaki  R.Odilon Santos, 129 3334-3059 vluciascarvalho@gmail.com   Vera Lúcia S.Carvalho 

75. La Belle Pizza (culinaria italiana) R.Macaúbas, 96 3412-1813       

76. Manjericão (Natural) R. Fonte do Boi, 3-B  3012-5799  3013-0015       

77. Me Gusta (culinária mexicana)           

78. Mercado do Rio Vermelho 
(gastronomia/música/largos) 

Largo da Mariquita         

79. MME Champanharia (culinária 

mediterrânea) 
R.João Gomes, 148 3013-0286       

80. Moema Batataria R.Itabuna, 5 3335-2007   www.moemabatataria.com.br   

mailto:festaabolha@gmail.com
mailto:jorgereis266@hotmail.com
mailto:dam@cheirodepizza.com.br
mailto:companhiadapizza2000@yahoo.com.br
mailto:emporiomaranello@hotmail.com
mailto:vluciascarvalho@gmail.com
http://www.moemabatataria.com.br/
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81. Mungunzá - Café Nordestino R.do Meio         

82. Mustaffá Cozinha Arabe R.Rodrigo Argolo, 75 3346-7888 restaurantemustaffa@hotmail.com   Elizabeth Ganem Harfuse 

83. Oirent Fast  R.Borges Reis, 46 3011-0011 orientefast@hotmail.com     

84. Pampas Steak and Chopp House R.Jequié, 58 3334-1543       

85. Pasta em Casa (culinária italiana) R.Profa.Almerinda Dutra, 6D 3334-7232     Valeska 

86. Piola R.Conselheiro Pedro Luis, 113 3334-3039       

87. Postudo Restaurante R. João Gomes, 87 Free Shopping 3245-5530 postudo@hotmail.com   Cláudia 

88. Recanto do Café  R. João Gomes, 87 Free Shopping 9632-1074       

89. Sabores de Dadá R.Borges Reis, 46 3321-9642     Aldaci (Dadá) 

90. Salvador Dali Restaurante R.Borges Reis, 11 3335-4593  3334-3854       

91. Sarastro Café e Brechot R. Belmonte, 118                                            3011-8751       

92. Suco 24 horas Praça Augusto Severo, 266 3334-7077       

93. Sukiaki (culinária japonesa) Av.Oceânica, 3562 3247-5063       

94. Taboada (Bistrô Parisiense)  R. José Taboada Vidal, 9 3334-7846 taboadabistrot@gmail.com   
Railda e  

Bertrand Paul Founteun (chef) 

95. Tabuleiro da Cira Largo de Santana         

96. Tabuleiro da Dinha  Largo de Santana         

97. Tabuleiro da Regina Largo da Mariquita         

Literatura           

98. Biblioteca Juracy Magalhães Jr  R. Borges Reis, s/n                         
3334-4108  3116-
5369/5360/61/66 

bjmjr.fpc@fpc.ba.gov.br 

bjmfr.fpc@yahoo.com.br 

bjmjr_rv@yahoo.com 

www.fpc.ba.gov.br 

Sonia Morelli Rodrigues, Cida,  

Laura, Ma.José, Suzana,  

Silvana e Patricia 

99. Livraria Terceiro Milênio 

(alternativo) 
Macaúbas, 28                          3222-3356       

Manifestações           

100. Banda Giramente (pop autoral) (s/sede) 8839-1830 ireniofiguer.blogspot.com.br www.griamente.com.br Irênio Figuer - irmão de João 

101. Bloco Palhaços do Rio Vermelho                          R. Odilon Santos, 205       Ruy Santana 

102. Bloco Amigos do Rio Vermelho                            R. Tupinambás (ACIRV) 8838-1859       

103. Bloco Carnavalesco Pirulito                                  Nordeste de Amaralina       Marivaldo (Bixito) 

104. Bloco Lero Lero – Cacau do 
Pandeiro                 

Vila Matos         

105. Capoeira Nucana (Roda)  Nordeste de Amaralina 8867-7799 nucana2010@hotmail.com          

106. Colônia de Pesca Z1 - Festa de 

Yemanjá 

3023-5207 / 8867-3562 / 99967-

7071 
      Branco 

107. Grupo Cultural Unidos do Capim                        
R. Alto do Capim, 2 SN  

Nordeste da Amaralina 
        

108. Grupo Cultural Sexto Sentido                               Nordeste da Amaralina         

109. Grupo Musical Paroano Sai 

Milhó 
(sem sede)  9161-3899  9165-4305  www.facebook.com/paroano.saimilho www.paroanosaimilho.com Zé Raimundo e Chico Ulisses 

110. Paróquia de Sant'ana R.Guedes Cabral, 143 

3335-2012  3334-3991 (res) 

9130-0987  8354-6487  9974-

7543 

padreangelomagno@hotmail.com 
paroquiadesantana.riovermelho@yahoo.com.br 

wwww.igrejadesantana.org.br 
Pe. Angelo Magno Carmo 
Lopes 

Meios de Hospedagens            

111. Albergue Rio Vermelho R.Odilon Santos, 68 3334-2498       

112. Bahia Park (Hotel) Praça Augusto Severo, s/n 3334-3332/1463 reservas@bahiaparkhotel.com.br www.bahiaparkhotel.com.br Rita  

mailto:restaurantemustaffa@hotmail.com
mailto:orientefast@hotmail.com
mailto:postudo@hotmail.com
mailto:taboadabistrot@gmail.com
http://www.fpc.ba.gov.br/
http://www.griamente.com.br/
http://www.facebook.com/paroano.saimilho
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113. Cahtarina Paraguaçú (Hotel) Scar 

Hotéis e Turismo Ltda. 
R. João Gomes, 128 3334-0089 

hotelcatharina@svn.com.br 

contato@hotelcatharunaparaguacu.com.br 
www.hotelcatharinaparaguacu.com.br 

Carla (Rec) e Jonathas (Rec) 

Arilda 

114. Charme Fonte do Boi (Pousada) R. Fonte do Boi, 68-E 3014-6868 contato@pousadafontedoboi.com.br www.pousadafontedoboi.com.br Álvaro Borges 

115. El Misti (Hostel) R. Odilon Santos,158 3334-3096  2547-2661 info@elmistisalvador.com.br  www.elmistisalvador.com   

116. F.Design Hostel - Urubu Club 

(Albergue)  
Trav.Prudente de Moraes, 65 

3035-9711  3334-2937   9278-

2105 
  www.fdesignhostel.com 

Luiz Fernando Guimarães e 

Adriano Medeiros 

117. Ibis Salvador - Rio Vermelho 

(Hotel) 
R.Fonte do Boi, 215 

3172-4100  3172-4101  7812-

0450 
h5173-gm@accor.com.br www.ibis.com Ronaldo Duarte 

118. Golden Tulip (Hotel) Rua Monte do Cosnelho, 505 203-2000  9145-6836 claudia.simoes@goldentulip.com.br www..goldentulipriovermelho.com Cláudia Simões 

119. Mar Hotel  Praia Paciência, 419 3335-1000 marhotelbahia@marhotelbahia.com.br www.marhotelbahia.com.br Sonia Azevedo e Ari 

120. Mercure Salvador - RV (Hotel) R.Fonte do Boi, 216 3172-9200  3172-92019123-6726 h5182-gm@accor.com.br www.mercure.com Márcio Ramalho 

121. Solaris (Pousada) Largo da Mariquita, 07  3334-3988 reserva@pousadasolaris.com www.pousadasolaris.com   

122. Pedra da Concha Pousada R. Nelson Galo,125 3248-5552 reservas@pousadapedradaconcha.com.br www.pousadapedradaconcha.com.br 
Jaldo Soares e Leide Poliane 

Silva 

123. Pestana Bahia Hotel (Cais da 
Ribeira, Catarineta, A Brasileira, Bar 

Oceanico e Lobby Bar) 

R.Fonte do Boi, 216 2103-8000     Sidónio 

124. Zank (Boutique Hotel) R. Almirante Barroso, 161 3083-4000/4050 
comercial@zankhotel.com.br 

zankhotel@zankhotel.com.br 
www.zankhotel.com.br Eliana Sanchet 

Música           

125. A Borracharia R. Conselheiro Pedro Luís, 101 – A 3334-0091       

126. Barbitúrico Largo de Santana, 3 3334-8945 hermesmartinsfilho@hotmail.com   Hermes Martins Filho 

127. Bar 30 Segundos R. Ilhéus, 21 Pq. Cruz Aguiar      3334-5228    3335-8586          

128. Bar Vermelho Lg.de Santana, 4 Ed.Goya 3335-3143       

129. Bond Canto R.Lydio de Mesquita, 51 3353-3737   www.bondcanto.com.br   

130. Boteco do França    R. Borges Reis, 24 - A                       3334-2734       

131. Botequim S. Jorge (programa da 
Rádio Metrópole – Roda Baiana ) 

R. Borges Reis, 16                             3334-8181 botequimsaojorge@hotmail.com www.botequimsaojorge.com.br João Paulo Lima 

132. Café & Cognac (melhor idade as 

5as.) 
R. Fonte do Boi, 5 3334-0234   www.cafecognac.com.br   

133. Caranguejo do Capella R.da Paciência, 127 3335-5665       

134. Cien Fuegos (culinária e musicas 

latinas) 
R.Alexandre de Gusmão, 60 3334-7915       

135. Ciranda Café Cultura & Artes R. Fonte do Boi, 131 3012 3963 
contato@cirandabahia.com.br 
culturaciranda@gmail.com 

www.cirandacafe.com 
www.cirandabahia.com.br 

Patrícia Dias 

136. Commos Studio Bar  R. Odilon Santos, 224  3022-5620       

137. Confraria França (Ex-tudo) R. Lydio d Mesquita, 43 3018-6548     França 

138. D.Cheffa R.João Gomes,295 3264-6698       

139. Dubliners Irish Pub (estilo inglês 
e irlandês) 

R. da Paciência, 257 3264-6698       

140. Espaço Cultural Casa da Mãe R. Guedes Cabral, 81                 3017-9041       

141. Europa Club, Bar e Restaurante Av. Cardeal da Silva, 117 3334-0508   www.europaclubsalvador.com   

142. Fayola R. Alexandre Gusmão, 116  3018-1313       

143. Hangar Live Music R.da Paciência, 123  3014-4007       

144. Lolita Lounge R.Osvaldo Cruz, 319 9314-6085 atendimento@lolitalounge.com.br  www.lolitalounge.com.br   

mailto:hotelcatharina@svn.com.br
mailto:hotelcatharina@svn.com.br
mailto:h5173-gm@accor.com.br
mailto:claudia.simoes@goldentulip.com.br
mailto:h5182-gm@accor.com.br
http://www.mercure.com/
mailto:comercial@zankhotel.com.br
mailto:comercial@zankhotel.com.br
mailto:hermesmartinsfilho@hotmail.com
http://www.bondcanto.com.br/
mailto:contato@cirandabahia.com.br
mailto:contato@cirandabahia.com.br
http://www.europaclubsalvador.com/
mailto:atendimento@lolitalounge.com.br
http://www.lolitalounge.com.br/
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145. Maná           

146. Marina Rio Vermelho  R.Borges Resis, 16-A 3013-7701  9624-6400 arnobio_jr@hotmail.com   Arnóbio Cunha F.Jr 

147. Padaria Bar R. João Gomes, 43                      3018-4413     Ildázio Tavares 

148. Passarela  R. João Gomes, 04 8835-8900 culturaciranda@gmail.com   Juinor 

149. Pedra da Sereia Bar e Restaurante R.Pedra da Sereia, 66 3336-0553     Conceição Costa 

150. Portela Café R. Itabuna, 304 Pq. Cruz Aguiar     

3335-6855 / 3334-6276   

3334-6807 / 8637-7764 /9629-

9968 

portela@companhiadapizza.com.br    Antonio Portela 

151. Porto Caymmi Pça.Brigadeiro Faria da Rocha, 231 3334-4352       

152. Póstudo R. João Gomes, 87 1º. andar 3334-0484       

153. Route 66  R.Osvaldo Cruz, 23 3018-9740.       

154. Santa Maria, Pinta e Nina Largo de Santana, 02 3334-0549       

155. San Sebastian (GLTB) R. da Paciência, 88 3012-5013 contato@sansebastiansalvador.com.br www.sansebastiansalvador.com.br 

José Augusto Vasconcelos,  

Valdeck Júnior e André 
Gagliano 

156. Seu Boteco  R.Ilhéus, s/n 3035-7780       

157. Sunshine R. Guedes Cabral, 20  3334-1179       

158. Tapwi’n Estúdio de Gravações R. Irará, 71  3334-8132       

159. Tarrafa R. da Paciência, 116 
8742-8010 / 8202-8400 / 9259-

3534 
    Rodrigo França 

160. Twist Pub R. João Gomes, 95 3334-1520       

162. Varanda do SESI (antigo 

Jequitibar) 
R. Borges Reis, 9                               3616-7061       

163. Visca Sabor & Arte R.Guedes Cabral, 123 3034-1688 contato@visca.art.br www.visca.art.br   

164. Zen Dining & Music (culinária 

tailandesa) 
R. Conselheiro Pedro Luis, 311 3335-3335    3335-6565     José Ramiro (chef) 

Protagonistas           

165. Adriana Pratis (DJ)   8863-6160 djadrianaprates@hotmail.com     

166. Alexandre Leão (VS)   8897-9671       

167. Andréa Gordilho (VS) Porjeto 

Musical Batatinha e Zy Cartola 
  9203-9414   8123-2583       

168. Augusto Hessel (VS) (Grupo 

Botequim e Os Ingênuos) 
  8725-4876      8115-7717       

169. Badaró (VS) - Aderbal Duarte   91888-7357       

170. Deborah Moreira (VS) – Jogo de 

Mémoria 
  9138-3233       

171. Duane Badaró(VS) – Aderbal 

Duarte 
  8213-2012       

172. Ed Ribeiro (painel na entrada 

Casa de Yemanjá) 

R.Mal.Floriano, 482 Canela  

(atelier) 
3491-1308 9175-5657   www.edribeiro.com.br Ed Ribeiro 

173. Ítala Herta (podutora teatral)     italaherta@gmail.com     

174. Fayga (aluna doutorado UFBA)   9256-9913  8618-2296 faygamoreira@gmail.com     

175. João Amado (Casa do Rio VM de 
Jorge Amado e Zélia Gattai) 

    jjamado1@hotmail.com     

176. João Figuer (VS) (Canções de 
Ninar Gente Grande e Quem 

  9188-7357 jfiguer@gmail.com     

mailto:arnobio_jr@hotmail.com
http://www.sansebastiansalvador.com.br/
http://www.visca.art.br/
http://www.edribeiro.com.br/
mailto:italaherta@gmail.com
mailto:jfiguer@gmail.com
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Empurrou Ludmila Folker) 

177. Juliana Linhares (VS) – Ritmo e 

Expansão - Roda de Tambores 
  

9321-7667  8778-4667  9656-

7158 
ritmoexpansao@gmail.com www.ritnoespansao.com   

178. Liz Novais (VS) – Ovo e Vice 

Versa 
  8757-6687       

179. Luzia Moraes(produtora 

Comidinha de Panela, Ventila 

Salvador e 3a.da Casa da Mãe)) 

  3334-4459   8816-4560 facebook.com/luziamoraes.94     

180. Luciano Aguiar (VS) – Matita 
Perê 

  9919-3817       

181. Marcelo Timbó (VS)   8109-0003       

182. Nildão (Cartunista e Design)   3240-5231 
newdao@ig.com.br 

loja@nildao.com.br 
www.nildao.com.br   

183. Pablo Moraes (VS)   9234-7309       

184. Paulo Melo (Painéis rua e ex-

produção Carnaval das Antigas, 

Confete & Serpertina e Socialize ** 

    pm69@bol.com.br     

185. Paulo Nery (VS) (Quilombo 
Aurá) 

  8717-6168       

186. Ricardo Invernon (VS) – 

Performáticos Quilombo 
  9124-4321    8880-0168 ricardoinverson@hotmail.com     

187. Silvana Hart (Feira das Artes e 

Roda de Tambores) 
  9922-1653 facebook.com/suzana.hart     

188. Tadu Mascarenhas (Radiola – 

Estúdio Casa das Máquinas 
    tramavirtual.uol.com.br/radiola     

189. Ubaldo do Porto Filho 

(historiador) 
  8832-1859 ubaldo@acirv.org     

Serviços - diversos           

190. Corpomente Espaço Terapêutico 

(alternativo) 
Trav. Prudente de Moraes, 1 

3335-3787  9943-0883  8690-

0573 

corpormente@corpomente.net 

eliana@corpormente.net 
www.corpomente.net 

Marco Aurélio Ornellas e 

Eliana 

191. Rádio 88 FM  - 
Ass.Assist.Soteropolitana 

Rua Coréia Sul, 473 - Santa Cruz -  3240-6666        

192. Sobrado do Praça R.João Gomes, 88 9253-0108   8660-2766     
Vera Pellegrino  Heloisa 

Cabral  

Turismo           

193. Cultour Travel Design Brasil 
R. João Gomes, 88 s/8 Sobrado da 

Praça 
3335-1062 

info@cultour.it 

marketing@culotur.it 
www.cultour.it Meyre Ribeiro 

OBS.* conjunto de 11 entidades ** protagonistas das artes plásticas - rua 

mailto:ritmoexpansao@gmail.com
http://www.ritnoespansao.com/
http://www.nildao.com.br/
mailto:pm69@bol.com.br
mailto:ricardoinverson@hotmail.com
mailto:ubaldo@acirv.org
http://www.corpomente.net/
http://www.cultour.it/
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7 APÊNDICE 2 – Perfil de atuação dos protagonistas 
 

Gestores de espaços e produtores da cena cultural do Rio Vermelho – Roteiro de 

Entrevista 

1. Breve descrição de sua atuação (projeto/evento, locais, espaço e tempo de atuação, 

residência)? 

2. Qual a sua relação com a cena cultural do Rio Vermelho? 

3. Há quanto tempo atua no Rio Vermelho? 

4. Por que escolheu o Rio Vermelho para sua atuação? 

5. Como definiria o bairro do Rio Vermelho? 

6. Quais são, hoje, os principais espaços, eventos e manifestações culturais do bairro?  

7. Quem você destaca na cena cultural do Rio Vermelho? 

8. Como a infraestrutura do bairro impacta a cena cultural na qual você atua? 

9. Qual a principal carência do Rio Vermelho no que se refere a sua cena cultural? 

10. O que falta para que a cena cultural do bairro se desenvolva? 

11. Como você vê a atual cena cultural ( o que se destaca , hoje) em relação à 

antigamente?  

12. Como vê a participação dos órgãos públicos em relação à cena cultural do Rio 

Vermelho? 

13. As políticas públicas para a cultura, municipais e estaduais, chegam a atingir de 

alguma forma o bairro? 

14. Como vê a participação da iniciativa privada na cena cultural do bairro? 

15. Como se dá a relação espaço – produção nessa cena cultural? 

16. Costumam realizar trabalhos em parceria (entre produtores/com os espaços/artistas) 

no Rio Vermelho? 

17. Qual o perfil do público que freqüenta o Rio Vermelho?  (classe social, faixa etária, 

formação escolar, preparo cultural, comportamento de consumo, necessidades, 

fidelização, etc.).  

18. Como você avalia a cena cultural do Rio Vermelho para seus projetos culturais? 

(potencialidades, dificuldades, ameaças e oportunidades – Análise SWOT). 

19. Com que recursos você produz? (leis de incentivo, patrocínio direto de empresas, 

recursos próprios, bilheteria, outros) 

 

20. Como divulga e comercializa seus produtos culturais? 
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8 APÊNDICE 3 – Pesquisa sobre práticas e consumo cultural do Rio 

Vermelho  
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9 APÊNDICE 4 – Mapa do bairro do Rio Vermelho  

 

 
 

 


