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RESUMO

Em linhas gerais, esse projeto consiste numa abordagem da utilização midiática da 

Festa de Iemanjá de Salvador, no planejamento urbano da cidade, com o intuito de refletir  

sobre a relação entre festa e planejamento estratégico. A construção do projeto se dá pela  

análise de um trabalho de etnografia em campo nas festas de Iemanjá de 2014 e 2015, no qual  

as ambiências sócio-espaciais predominantes foram desdobradas em categorias de análise 

para a construção metodológica e bibliográfica da pesquisa. As categorias de análise – 

alteridade, transcendência e êxtase – foram guias para a  investigação, ampliando o nosso 

estudo das festividades através de abordagens em diversos campos de conhecimento, 

entendendo  um  personagem  conceitual, o  Dioniso,  como  uma  base  inventiva  para  

desdobramentos particulares em cada festa.

PALAVRAS-CHAVES: Planejamento estratégico. Festividade. Dioniso. Iemanjá. Rio 
Vermelho. Lina Bo Bardi. Edgard Santos. EPUCS. Candomblé. Cultura de matriz Africana. 
Urbanismo. Festa. Alteridade. Êxtase. Transcendência. Alegorias. 
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ABSTRACT

This project  broadly  consists  in  an  approach  of  media  use  of  parties  by  the 

city’s  urban management, in order to reflect on the relationship between party and strategic 

planning. We chose to analyze one specific case, located in the Brazilian city of Salvador, 

whose given in name of a African- American deity, Yemanja. The analysis’s main lines 

were a result of a field work in Yemanja parties, in 2014 and i n 2015,  whose 

predominant s o c i o -spatial  ambiences  were  deployed  in  research  as construction lines. 

The analysis categories - alterity, transcendence and ecstasy - were led to the expansion of 

this research raising the possibility that they could be  constituents conditions  to an general 

allegory of festivity, the Dionysus divinity. The study of Dionysian festivities and the 

approach  with deity’s many forms led  us  to  an  understanding  that  these  constituents 

conditions of the allegories would be an inventive base for particular developments in each 

party. The analysis of the conceptual character to relate strategic planning and party sought 

to pluralize the analysis of lines in order to connect other aspects: historical, religious and 

artistic in Salvador.

KEYWORDS: Strategic planning. Festivity. Dionysus. Yemanja. Rio Vermelho. Lina Bo 
Bardi. Edgard Santos. EPUCS. Candomble. African-american culture. Urban planning. 
Festivities. Alterity. Ecstasy. Transcendence. Allegories. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivos gerais estudar o papel das festas na cidade  

contemporânea, no caso específico, analisar a relação entre a festa de Iemanjá de 2 de Fevereiro  

e as diretrizes para a gestão urbana do planejamento estratégico elaborado em 2013 para a 

cidade de Salvador, Bahia, através de três alegorias da festa: alteridade, êxtase e transcendência. 

Essas alegorias foram ambiências sócio-espaciais identificadas nos trabalhos de visita a campo 

da celebração a Iemanjá nos anos de 2014 e 2015. As três alegorias, ou categorias de análise da  

implicação entre festa e urbanismo, se desdobram em abordagens sobre a construção identitária  

da cultura baiana através da festa de Iemanjá; a conceituação de uma marca de cidade e o papel  

da publicidade nas manifestações culturais públicas.

O aprofundamento da pesquisa pelas alegorias da festa nos levou a questionamentos mais 

amplos sobre o que constitui este fazer coletivo. Primeiramente qual seria o papel da festa no  

planejamento urbano e nas políticas públicas para a cultura e para os espaços públicos em  

Salvador, ou seja, como as festas regem a sociabilidade dos espaços públicos da cidade; depois 

como a noção de uma divindade é acrescida de sentidos através da festividade, quais valores são  

divinizados na cidade contemporânea e, por fim, a manutenção quase que inerente à noção da  

festividade: o pacto pela transgressão coletiva na temporalidade da festa. 

Traremos no capítulo 2 – Noções de alteridade, êxtase e transcendência em ritos e 

festividades, de que forma chegamos ao tema, numa breve pesquisa sobre nossas alegorias em 

um campo de conhecimento estendido, que formara uma base conceitual para uma teoria das  

festas. Abordagens de diversos autores oriundas dos campos da história, filosofia, antropologia, 

filologia e da arquitetura que abordam não somente a tipologia espacial das festas mas também a  

função das festas divinatórias nas cidades. Esta breve arqueologia da festa tem como ponto de 

partida o personagem conceitual Dioniso. A divindade que data de antes da civilização grega é  

considerada, pela breve bibliografia da festa que montamos, como aquela que  de  alguma 

forma  deixou  vestígios  em  todas  as  festividades  do  ocidente.  Observamos que, enquanto  

plano conceitual e discursivo, Dioniso nos traz, como rastros históricos, as ambiências sócio-

espaciais observadas na divindade Iemanjá do século XXI, já que enquanto festividade, o plano 

conceitual nos remete a sua própria festa, as Grandes Dionísias, que fundaram a tradição à  

celebração ao vinho e à embriaguez; a possibilidade coletiva de uma desindividuação em 

festa, uma transcendência imanente e a celebração da criação artística como também forma de  

desindividuação e transcendência, tendo em vista os horrores que somente a própria vida pode  
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causar e que Dioniso tinha o dever de mostrar para seus devotos, ou todos os homens e 

mulheres, através da festa.

A partir da abordagem metodológica escolhida, ou seja, a composição argumentativa a  

partir da experiência em campo da festa e da construção desta pequena arqueologia que 

chamamos de plano conceitual, desenvolvemos as três alegorias da festa, um devir Dioniso na  

festa de Iemanjá: capítulo 3 – Alteridade: formação identitária de Salvador através das festas; 

capítulo 4 – Transcendência: planejamento e cidade-marca  e  capítulo  5  –  Êxtase:  

branding  urbano  e  consumo.  A s  metodologias de apreensão do objeto, aproximação ao 

tema e trabalho de campo se encontram no capítulo 6 – Etnografia Em Festa, procurando 

abordar todo o percurso necessário à tessitura do trabalho. Neste primeiro momento da 

introdução iremos demonstrar como construímos e adotamos metodologias de apreensão do  

tema e da cidade.

É importante trazer o cenário urbano do Brasil e de Salvador no começo da pesquisa. 

Em 2013,  as obras para a Copa do Mundo de 2014 se intensificaram pelo acontecimento da 

prévia do mundial, a Copa das confederações. A rapidez e autoritarismo com que essas obras 

aconteceram no Brasil, bem como um agravo na qualidade de vida dos centros urbanos, ecoou  

nos espaços midiáticos – tanto nos estádios e lugares destinados ao megaevento quanto nas  

redes sociais privadas na internet – através de protestos no mês de junho daquele ano. A partir de  

uma mobilização contra o aumento da tarifa do transporte público na cidade de São Paulo,  

protestos irromperam em muitas cidades brasileiras, sobretudo nas capitais que sediavam os  

jogos, como Salvador. Ademais, aconteciam no mesmo momento outras grandes manifestações 

no mundo com pautas fundadas na melhoria da qualidade de vida urbana, que foram igualmente 

reprimidas com violência dos estados contra os manifestantes, como em Istambul, Turquia, cuja 

pauta era permanência de um parque que viraria um shopping center no centro da cidade.

Acreditamos que o modelo de realização fechado das Copas de 2013 e 2014 foi uma 

experimentação radical de um estado de sítio publicitário nas cidades brasileiras, sentida no  

modelo de segurança abusivo da Copa: na mobilização das forças armadas e principalmente na  

repressão policial às manifestações. Modelo autoritário que se manifestou também através do 

isolamento de bairros inteiros e na interdição completa da vida cotidiana das cidades-sede por  

um mês pela simples exclusividade do patrocinador. A Copa escancara e desencadeia um 

processo de captura de características ditas identitárias culturais, como o futebol, e dissemina  

uma discussão já existente sobre a participação do cidadão, ou do não-turista, nos processos  

culturais e nas intervenções urbanas realizadas pelas administrações governamentais diversas  

nas cidades brasileiras.
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Dentre as pautas dos protestos que estiveram presentes nestes acontecimentos, que  

afetaram de forma significativa os estudos urbanos no Brasil, nos chamou a atenção o  

questionamento sobre a construção desses espaços midiáticos nas cidades contemporâneas, 

sua implantação avassaladora e em como submetiam a objetivos publicitários qualquer contexto  

urbano, até mesmo o da capital baiana. 

Entendemos que deveríamos perseguir a ação das instituições governamentais diante deste  

cenário: as regulamentações deste homogêneo e hegemônico modelo de gestão urbana, o 

planejamento estratégico enquanto modelo e documento fundante da concepção urbana da  

cidade contemporânea. Deveríamos portanto localizar e analisar em conjunto as intervenções  

urbanas nos espaços públicos e quais sentidos da urbanidade de Salvador estaria este  

planejamento se apoderando.

A pesquisa seguiu para uma espécie de monitoramento de intervenções urbanísticas e das  

proibições impostas para os espaços públicos de Salvador orientadas pelo Planejamento  

Estratégico da cidade em 2013. Sem muitas pretensões, agrupamos em um mapa essas 

intervenções na cidade, bem como suas datas de realização, parceiros privados e que tipo de 

uso era destinado ao espaço reformado. A realização das obras tinha uma ordem espacial: na 

borda marítima (orla oceânica e Baía de todos os Santos), das pontas para o centro, encerrando o  

percurso na localidade da festa mais central da cidade, num bairro com grande potencial  

turístico: a festa de Iemanjá, no 02 de Fevereiro, no bairro do Rio Vermelho.

O contexto soteropolitano levanta uma característica específica da utilização de processos  

culturais nos planejamentos estratégicos: os espaços requalificados para sediarem grandes 

eventos eram, em sua maioria, espaços de realização das festas de largo (e também o carnaval,  

na localidade da Barra e Avenida Sete de Setembro) que rapidamente entraram na lógica do  

patrocínio exclusivo e acesso restrito a participantes, tendo essa lógica mercantil espacial se  

estendido à festa de Iemanjá do Rio Vermelho. As festas de largo (eventos seculares na cidade 

de Salvador, desdobradas nessa versão contemporânea) assim como o carnaval da cidade, são 

realizadas nas ruas, que são fechadas para carros na duração da festividade. As festas ocupam  

geralmente mais do que a espacialidade largo, se estendendo a adjacências, as quais  

experimentam uma ocupação espacial muito mais diversificada na dada temporalidade festa.

O modelo de festa com patrocínio exclusivo já existia há anos na cidade, ano após ano o  

carnaval de Salvador renova parcerias com diversificadas marcas. Sempre o maior espaço 

publicitário é ocupado por uma marca de cerveja. Mesmo com as parcerias privadas, a oneração  

principal da realização dos eventos, como também nas obras da Copa, é sempre dos estados. No 

entanto foi a partir da implantação do planejamento estratégico para toda a cidade de Salvador 
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que essas festas, tanto o carnaval quanto a de Iemanjá, foram fechadas com portarias que 

proibiam a entrada de qualquer produto que não fosse autorizado pela marca patrocinadora.

Os usuários tradicionais dos espaços reformados foram realocados arbitrariamente. Em sua 

maioria, o sustento desses usuários dependia diretamente dos fluxos desses locais e de seus 

usos, como os camelôs e artesãos que ficavam em áreas centrais e nas baldeações de transporte; 

artesãos de áreas de visitação turística; barraqueiros de praia e, no nosso caso específico, os  

pescadores de colônias de pesca urbanas. Todos retirados em beneficio de uma marca 

patrocinadora, das intervenções e dos eventos que ali aconteceriam. Hoje há ainda pescadores no 

bairro do Rio Vermelho pertencente às colônias de pesca, mas a praia está poluída e a casa de  

pesagem, as bordas das praias não oferecem a estes uma condição de permanência conjunta com  

o turismo.

No segundo mapeamento, agrupamos todas as marcas patrocinadoras das obras. Foi 

assombroso constatarmos que grande parte dessas obras estavam sendo quase que  

encomendadas por empresas de cerveja. Pela ótica construída de uma vivência quase  

ininterrupta das festas de largo, é quase imperceptível o papel da indústria da cerveja dentro 

da festa, ela realiza uma imposição espacial da venda do produto e das condições de uso, 

quase que a construção de um espaço de arena, sem obstáculos e sem uma diversificação de  

fazeres na festa e consequentemente cotidiano do bairro. A indústria da cerveja se torna a 

própria indústria do entretenimento em Salvador, além do importante papel do álcool de indutor  

principal da festa, sombreando até mesmo o motivo religioso do acontecimento.

Através desses dois mapeamentos primeiros, cujas fontes foram artigos e reportagens dos 

principais veículos de notícias e das agências de comunicação das instâncias governamentais,  

percebemos que o uso das festas de largo neste processo midiático poderia apontar mais sobre a  

utilização da cultura baiana de matriz africana em formações culturais identitárias, já que mais  

uma vez, através da publicidade desta cultura, eram realizadas intervenções urbanísticas que  

retiram os habitantes tradicionais, pobre e negros dessas localidades em nome dessa cultura que  

virou hegemônica. Como fora na década de 1990, a publicidade da cultura musical e estética do 

centro histórico da cidade, o Pelourinho, colaborou para a obra de requalificação urbana, 

orientada pela primeira vez por um planejamento estratégico de área, que resultou na expulsão  

de mais de 700 famílias do local.

Concluímos  que  um  modelo  de  festividade  foi  incorporado  pelas  gestões 

governamentais e pelo planejamento estratégico da cidade. Este modelo de festividade é  

definido pela remodelação de sua espacialidade, que apresenta uma enorme afinidade com os  

encargos da Fifa para cidades-sede da Copa, i.e. os espaços adjacentes aos estádios, o acesso 

restrito, a exclusividade do patrocinador, a adoção de um padrão estético espacial 
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homogeneizado. Tanto no contexto soteropolitano quanto nas outras cidades brasileiras, as obras 

d a  Copa,  bem  como  a s  que  vieram  embaladas  pela  mobilização  d o  evento 

posteriormente (que adquiriram o mesmo modo de realização), buscaram parceria privada 

para a sua realização; ofereciam a esta parceria a oportunidade espacial de publicidade através  

de grandes eventos (muitas vezes televisionados) e reformaram todos estes espaços para 

especificar o seu uso publicitário.

A análise dos mapas nos permitiu enxergar uma construção espacial na cidade de Salvador 

que visava atender às demandas de um modelo de festejo. A nossa própria leitura dos 

mapeamentos e a narrativa do planejamento estratégico tinha transformado a festa num produto  

utilitário  d a s  instâncias  governamentais  e  d o  capital  privado.  Embora  sem 

expectativas sobre o que este processo urbano teria a dizer a mais, fomos em busca da 

organização espacial da festa in loco para averiguar a implantação do modelo de gestão 

urbana através de Iemanjá. Realizamos trabalhos de campo em 2014 nas festas do Bonfim e 

de Iemanjá e em 2015 somente no 2 de Fevereiro, concluindo portanto que o estudo de caso 

mais aprofundado (e que estava prestes a sofrer intervenção) seria a festa da divindade do mar. 

O questionamento de saída a campo bem como o da pesquisa se centrou em quais os  

aspectos da vivência da festa seriam relevantes para a correlação publicitária e o que poderiam 

dizer (ou o que poderiam convergir) do papel das festas e dos espaços de festividades  na  cidade  

contemporânea.  O  que  move  a  publicidade,  o  planejamento  e  as pessoas para a festa?

A festa de Iemanjá é realizada na orla marítima da cidade, no bairro do Rio Vermelho. A 

divindade ocupa a rua da noite anterior da festa até a noite seguinte. O bairro tem uma ligação  

com a fundação de Salvador, sendo ali instalada a primeira colônia de pesca do Brasil. O Rio  

Vermelho é margeado por uma extensa faixa de praia que em muitos lugares não pode ser  

utilizada para banho, como é o caso da praia do Rio Vermelho, onde Caramuru aportara em 

1510 e onde funcionava há menos de um mês o conjugado de boxes de bar chamado de Mercado 

do Peixe. 

Além dessa praia, muitas outras recebem diretamente canais de esgoto da cidade. 

Frisamos   essa   característica   porque   é   um   dos   fatores   comprometedores   da  

permanência dos pescadores do bairro, ha muitos anos, e são eles os realizadores da festa. A  

festa foi um pedido dos pescadores à deusa de africana, que viviam um momento de escassez de 

peixe. A pesca do xaréu, muito comum na cidade de Salvador, vem desaparecendo nos 

últimos 50 anos, fruto da modernização urbana da cidade e há mais ou menos 20 anos a seletiva  

vocação turística da cidade vem progredindo em banir a pesca das praias urbanas.

A festa de Iemanjá segue as determinações de um grupo seleto de autoridades de alguns 

terreiros de candomblé, dirigentes dos pescadores e artistas. Este grupo elabora o presente dos  
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pescadores que é apresentado na alvorada do dia 02 de fevereiro. O balaio principal de presentes  

chega à casa de Iemanjá, uma casa de peso da colônia que tende a virar um espaço de 

visitação turística. Ele é composto de flores, espelhos, perfumes alfazema, sabonetes, joias,  

bonecas, pedidos e tudo em geral que se entenda como um agrado à rainha do mar. No balaio 

também vai uma estátua da deusa, geralmente representada como uma mulher branca de cabelos 

escuros e longos. O presente fica alocado todo o dia 02 na casa de Iemanjá recebendo todos os 

presentes que os devotos queiram entregar e é levado ao oceano por uma frota de barcos de 

particulares no final da tarde do dia 02 de fevereiro.

Durante a madrugada do dia 01 (na localidade oficial da festa, toda a extensão marítima 

do bairro do Rio Vermelho) até a madrugada do dia seguinte, o Rio Vermelho vira um espaço  

múltiplo de fazeres coletivos e ritualísticos. As praias do Rio Vermelho, especialmente a da casa  

de Iemanjá e da rua da Paciência ficam repletas de pessoas esperando acesso ao presente em  

vigília toda a noite. Muitos fieis vêm realizar ritos de candomblé na praia, constituindo na borda  

uma faixa de ocupação de fazeres voltados ao ritual religioso, que se tornou mais um ritual  

cívico de devoção da cidade ao mar e à festa. Na rua, uma multidão toma todo o espaço,  

andando, dançando, participando de festas particulares voltadas para a rua; também há barracas 

de som e de bebidas; movimentação de fanfarras entre outras atividades aqui não pautadas.

Nos dois anos de trabalho de campo, pudemos averiguar aglomerações espaciais de usos 

semelhantes. As aglomerações constituíam ambiências que se caracterizavam por alguma prática  

predominante. Na borda marítima formou-se, em ambos os anos, uma faixa de ambiência 

voltada ao culto religioso quase que ininterrupta. As ruas internas eram quase sempre passagens  

para as bordas. Os largos do Rio Vermelho se estendiam às ruas que margeiam a praia formando 

um aglomerado de gente desordenado e deslocado pela resultante de todo movimento realizado  

ali. É no momento do largo estendido às ruas que percebemos uma euforia coletiva intimamente  

ligada à experiência de se estar celebrando a festa, a experiência coletiva de muitos como um só 

corpo. 

Perpassando todas essas práticas e também as cercando, estava a venda da cerveja. No 

ano de 2014, a festa aconteceu num domingo, o que atraiu muito mais participantes pois a data 

não é feriado. Também neste ano, a marca patrocinadora de cerveja cercou a festa restringindo  

seus acesso a 7 portarias ao longo do bairro. O controle da marca se evidenciou mais ainda com 

este fator, cuja predominância também fora observada no ano de 2015, já sem as portarias que  

foram muito questionadas no ano de 2014. Na festa de 2015, a prefeitura da cidade combinou a 

data com um fim de semana de feiras gourmet e shows, sendo esperadas 1 milhão de pessoas a 

participar de todo o evento.
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As ambiências foram elencadas a  partir da formação de espacialidades diferenciadas e 

predominantes na festa, elas eram condições de acontecimento do evento. Na ambiência “largo”, 

aglomerações espaciais específicas da festa, nos dois anos de observação em campo, 

entendemos que ali se estabelecia o encontro com a imprevisibilidade, tão rara nos espaços  

urbanos previsíveis e submetidos à organização formal da cidade. Esta ambiência (em outras 

temporalidades e contexto) também impera sobre as atividades públicas e coletivas na cidade,  

inclusive na festa de Iemanjá. As outras possibilidades de fazeres na festa ficaram tímidas pelo 

fato da ambiência largo se agigantar enquanto ambiência sócio-espacial e identidade da festa.  

Os largos são elementos fundamentais de Salvador, constituem quase sempre uma espécie 

de “ilha” na urbanidade, sempre entroncando fluxos dissonantes, sem tipos fixos de hierarquia  

funcional, já que eles são espaços ocupados predominantemente pela diferença: de público, de 

acontecimentos, de tempos. O largo institui um certo descontrole no espaço urbano. Há 

importantes largos no Rio Vermelho que se dilatam na espacialidade da festa enquanto  

finalidade: ali estão todos que querem viver a desordem, a diversidade e fundamentalmente o  

encontro com o outro.

A  ambiência “culto” a Iemanjá, uma  outra  condição  de  acontecimento  da  festa,  é  uma 

ocupação da borda marítima, que se constitui como divindade na rua, também é ameaçada 

constantemente por ser entendida pelo planejamento estratégico como digna de exploração 

lucrativa. Justamente por ser uma área de atividade pesqueira é que a festa acontece ali. O 

pedido de fartura de peixes à divindade do mar também nos expõe uma peculiaridade do panteão 

afro-brasileiro: o sentido de transcendência não está numa redenção dos pecados para uma 

salvação, mas no viver cotidianamente em harmonia com as forças da natureza e o mundo dos 

espíritos, respeitando as contradições dessas forças e orixás, que por serem compostos de 

características conflitantes, podem trazer adversidades à vida mundana.

A terceira ambiência, que perpassa espacialmente todas as outras, que observamos na festa  

de Iemanjá é o espaço da “cerveja.” A projeção da venda de bebidas alcoólicas nesse evento nos 

chamou muito a atenção. A experiência da alteridade da festa passa indubitavelmente pela  

indução dos participantes a um estado de corpo mais receptivo e vulnerável.  O protagonismo 

do seu uso e negociação na festa de Iemanjá também reduz outras oportunidades de fazeres 

e consumos – por serem patrocinadoras da festa, as empresas de bebidas têm prioridade e  

decisão sobre o espaço público, muitas vezes fechando-o para entrada de outros produtos –  

como o de alimentação de produtos vindos do recôncavo baiano: frutas, quitutes, mariscos, etc.,  

o que diversificava a permanência e o público na festa. O consumo de cerveja também muda o  

padrão da festa, que se adapta à exposição publicitária das marcas, padronizando espaços e os  

adequando a uma capacidade máxima de público para maior exposição e uso da bebida.
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Da relação da festa de Iemanjá com o planejamento estratégico em Salvador, encontramos  

os caminhos para uma iniciação nos estudos das festividades, visando além dos nossos guias 

introdutórios a sua importância nas sociedades; a relação com o poder vigente e o papel das 

instituições religiosas e das divindades na cidade, quase que numa busca por características de 

uma “festa primordial”. Articulamos aos três guias uma discussão sobre de que forma elas 

estariam atravessando a disciplina do urbanismo, pois entendemos que a festa estaria intervindo  

no planejamento urbano, não somente porque ela suspende, temporariamente, o normativo do 

Estado, mas também porque a ideia de festa passa a se dilatar em Salvador.

Neste  dado  momento  da  pesquisa,  realizamos  dois  artigos  que  semearam  uma 

abordagem metodológica na dissertação. O artigo “Desculpe o transtorno, estamos em obras”,  

tratavam da situação entre-copas que estes espaços públicos se encontravam depois da Copa das  

Confederações, dando ênfase na abordagem ensaísta e metodológica de Walter Benjamin, 

entendendo elementos que se encontravam em transformação ou em arruinamento, nas ruas 

de Salvador, como alegorias, o que trazia a possibilidade de ampliar a discussão sobre modelo 

de produção urbana contemporânea através de uma articulação de personagens, fatos e  

acontecimentos que contribuíram para o contexto presente. O segundo artigo nessa busca  

metodológica para uma composição mais plural foi “Interzonas urbanas: Análise do  

estabelecimento de configurações urbanas transitórias devido a intervenções urbanísticas  pré-

Copa do Mundo da FIFA 2014”1 que  fazia uma analogia ao método de cut up  de William 

Burroughs, tratando a montagem da cidade como sempre a de um outro, nuca nem a do poder 

vigente nem a de uma coletividade democraticamente participativa, entendendo as montagens  

como reveladoras/resultantes de rastros históricos de muitas versões dos acontecimentos do  

presente.

A abordagem metodológica das relações entre planejamento e festa em Iemanjá passou a 

ser  de  elementos  dessas  espacialidades  que  pudessem  conectar  mais  sentidos  de  sua  

formação além da sua significância pragmática. Precisamos trazer a participação no grupo de  

pesquisa do PPG-AU, o grupo Laboratório Urbano, que  através da pesquisa “Experiências 

metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea”,  realizou um 

exercício de composição de ensaios (todos os membros do grupo) sobre a cidade de Salvador, 

baseados no texto de Benjamin “Paris, capital do século XIX” que abordava a década de 1950 

na cidade e tentava articular uma tessitura de diferentes temporalidades, uma constelação 

como a benjaminiana, em torno da articulação de um personagem importante para a época e um  

elemento da cidade que o autor observava em ruínas, a partir de documentos históricos e  

vestígios urbanos, que foram fruto da sua imersão documental de uma década na Biblioteca  

1. Ambos como pré-requisitos obrigatórios do mestrado.



15

Nacional de Paris. A nossa imersão histórica foi através da memória do Professor Pasqualino 

Romano Magnavita, que deu um depoimento sobre a década de 1950 para cada membro do 

pesquisa, baseado na dupla alegórica a ser desenvolvida por cada participante. A nossa dupla 

alegórica era sobre o artista Carybé e as festas populares.2 Nossa metodologia foi se formando 

durante as etapas preparatórias da dissertação, de forma a combinar as ferramentas que tínhamos  

desenvolvido a partir da observação das intervenções em Salvador, os mapeamentos e o trabalho  

de campo, como ponto de partida da pesquisa teórica, nomeando constelações (a nossa bastante  

tímida e iniciante) de sentidos dos caminhos dos mapas, dentro e fora da festa, de forma a cercar  

a festa enquanto narrativa e a experiência vivida e atual da festa.

“Benjamin lança mão de várias metáforas que permitem pensar essas 
relações de maneira mais livre e mutante. Assim, como as próprias 
praticas artísticas também o revelam,  o sentido  muda  segundo  a ordem 
da  montagem  dos  diversos  elementos,  a constelação permite nomear um 
conjunto (como o faz a constelação com as estrelas) sem fixá-lo de 
maneira definitiva. […] Em termos emprestados a Bertold Brecht, tão 
importante para Benjamin, trata-se sempre de Versuchsanordnungen, isto é, 
de ordenações experimentais, de uma série de exercícios (o conceito de 
exercício é essencial em Benjamin) que visam uma nova apreensão e uma 
transformação do real.”(GAGNEBIN, 2014, p.16)

Para preencher os guias de análise do campo, escolhemos uma maneira de montar uma  

historiografia de “trapos”3, ajuntando muitos fatores que apesar de parecerem distantes, na 

concepção do autor de que o presente é que cria o passado, constroem de forma crítica e  

questionadora o presente. No inicio do século XX, Walter Benjamin procurou abordar, em seu  

texto sobre a cidade de Paris, bem como sobre a infância em Berlim e sobre as transformações  

da técnica, o tempo de transformação e devastação da produção industrial moderna na cidade. O  

fim de uma experiência transmitida estaria era relacionada com a produção industrial, já que 

a transmissão de experiência é ligada a uma memoria coletiva, através de uma produção  

artesanal, um labor comum e compartilhado.

Walter Benjamin explica a diferença entre uma experiência coletiva,  Erfahrung, que seria 

uma ideia de experiência conectada ao passado, um tempo alongado, ao passo que narratividade  

seria a sua transmissão enquanto a própria experiência, o compartilhamento de algo que foi 

maturado e pôde ser compartilhado pela conectividade cotidiana do narrador aos ouvintes. O  

outro tipo de experiência apresentado por Benjamin é Erlebnis, a experiência individualizada, 

vivida, uma forma sintética de experiência. Quando o autor discorre sobre a relevância de 

entender a experiência narrada, transmitida, em oposição à vivida e individualizada, i.e.  no 

trecho “não Deus, é claro, mas a experiência de Deus” (BENJAMIN,1985) mesmo 

concluindo o fracasso da Erfahrung, ele a entende como articuladora de saberes e fazeres na 

2 “Carybé ou as festas.” In . REDOBRA N.14 P.121

3“Este autor se encontra ai, por fim, justificadamente  como um solitário. Um descontente,  não um líder. Não um fundador, 
mas um estraga-prazeres.  E se quisermos imaginá-lo tal como é, na solidão de seu oficio e de sua obra, veremos um trapeiro 
que, na alvorada, junta com seus bastão os trapos discursivos  e os farrapos linguísticos.” (BENJAMIN, 2008, P.100-01)
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esfera pública e como potência criativa que surge da prática cotidiana, podendo assim a 

narrativa causar uma inflexão dos processos hegemônicos por, enquanto narrativa, transmitir  

articulações da vida coletivizada, dos conflitos e principalmente na experiência do outro,  

pulverizada.

A crítica ao passado construído pelo presente (como o papel identitário da cultura 

baiana no planejamento) e a crítica epistemológica em Benjamin nos levaram a criar um  

questionamento  e  quase  um  testemunho  do  cenário  urbano  que  se  instalou  com  o 

planejamento empresarial das cidades, a reprodução de espaços de atividades globais que 

devastam a vida cotidiana das cidades e reproduzem uma identidade cultural esvaziada. A  

montagem  dessas  constelações  foi  guiada  pelos  mapas  de  agora  e  processos  e  fatos  do 

passado que contribuem para a festa Iemanjá que temos hoje. A “metodologia de trapeiro” 

iniciada nos exercícios da dissertação nos levaram a entender os guias dentro e fora do campo  

do urbanismo. Concentramos a análise dessas características do campo no personagem 

conceitual  Dioniso,  formando  algo  como  uma  alegoria  da  festa,  pelo  qual  conseguimos  

abordar papeis diferentes da festa nas sociedades e também rapidamente a crítica epistemológica 

no próprio Dioniso, o personagem conceitual na filosofia, em Nietzsche e seu desdobramento  

contemporâneo em analises de Deleuze e Guattari.
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2 NOÇÕES DE ALTERIDADE, ÊXTASE E TRANSCENDÊNCIA EM RITOS E 

FESTIVIDADES

Existiria uma festa primordial criadora, uma espécie  de 
magma original, do qual derivariam os fenômenos de 
cultura e sociedade, ou seja, existiria a ‘festa autônoma’, 
ou, ao contrário,  a festa seria essencialmente  o reflexo 
de determinado  sistema de relações econômicas e 
políticas?  Assim  entendida,  a  crítica  da  festa  é  a 
premissa de toda crítica e não pode, de modo implícito 
ou explícito, deixar de implicar um exercício fisiológico 
e epistemológico.

Léa Perez

As festas de largo constituem um dos momentos mais importantes da vida urbana em  

Salvador, do encontro com o outro em praça pública, da celebração ao divino sincrético, que não  

constitui somente uma ou mais santidades religiosas, mas uma criação poética produzida a 

partir da experiência urbana cotidiana, da negociação e da profanação das suas normas. As festas  

também  narram  como  um  coletividade  se  entende  através  de  uma  divindade,  em práticas  

em seu louvor, na criação dos cultos e festividades; na possibilidade de deparar-se com o 

desconhecido pela aposta no conflito; na variedade dos participantes; no trato social que 

assina o descumprimento de outras leis temporariamente.

Nos últimos quarenta anos podemos observar uma mudança radical da montagem de um 

planejamento urbano, que vem assimilando iniciativas populares de um dado contexto,  

preservando  a  sua  casca  e  transformando  bairros  pobres  ou  de  culturas  marcantes,  pela  

música, pela religiosidade ou por alguma característica peculiar em grandes espaços 

publicitários. O planejamento estratégico, diferentemente do urbanismo moderno – que segue 

uma lógica de funcionalidade e reinvenção/imposição  de fluxos e modos de vida – trata das 

preexistências culturais, das características lúdicas e das práticas cotidianas pelo filão do  

hibridismo cultural do continente americano4
 como estampas superficiais que rapidamente 

podem ser reimprimidas, repaginadas, sempre deslocadas, identificando o que se entende por  

cidade e cultura, por imagem e produção de imagem.

Desse modo, orientados por uma busca da utilidade da festa para as organizações sociais 

que nos perguntamos quais seriam os sentidos da festa, como ela foi interpretada por um grupo 

de autores percebidos como fundamentais numa dita teoria da festa, um campo múltiplo  de 

4. Podemos observar transformações  urbanas semelhantes em cidades do Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, etc.
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conhecimento; seu papel nas cidades e quais outros desdobramentos teria a festa, ou uma 

divindade representativa,  na produção do conhecimento.

Um dos desdobramentos que encontramos das festas através do êxtase, da alteridade e da  

transcendência foi o deus Dioniso, que além de ser a própria festa o ato de manifestação da 

divindade, suscita discussões maiores em diversos campos. Através da experiência de um devir 

dionisíaco, a festa, o homem se coloca perante a necessidade de uma desindividuação  

temporária; de transgredir regras de sociabilidade e de criar, em nome da vida, a festa.  

Desindividuação, transgressão e criação, planos conceituais que contemplam a transcendência, o 

êxtase e a alteridade. Faremos um breve caminho iniciando-se em Dioniso para trazer alguns  

autores, que dentro desses campos maiores, abordem nossas alegorias.

São muitos os autores que relacionam Dioniso com as diversas festas populares em outras 

culturas além da grega, não como divindade cultuada, mas como aquele que reúne  

características para a realização da celebração religiosa, da embriaguez e da criação artística. “A  

realeza de Dioniso sobre as festas e sobre os velhos predestinados à retidão encontra aqui sua  

ancoragem fisiológica.” (DETIENNE, 1988, p.101). A escolha de entender a relação entre 

planejamento estratégico e as festas de largo em Salvador através de um personagem conceitual  

é porque encontramos nele e em seus desdobramentos nas festividades ao longo da história  – 

nas diversas abordagens que buscamos sobre as festividades,  nos estudos sobre o culto ou na 

articulação do Dioniso em uma crítica – fatores que poderiam guiar o desenvolvimento das 

ambiências encontradas no trabalho de campo da festa de Iemanjá, ou seja, encontramos no Rio  

Vermelho rastros históricos de Dioniso.

O personagem conceitual nada tem a ver com uma personificação  abstrata, 
um  símbolo  ou  uma  alegoria,  pois  ele  vive,  ele  insiste.  E  o destino  do 
filósofo  é de  transformar-se  em  seu  ou  seus  personagens  conceituais,  ao 
mesmo tempo que estes personagens se tornam, eles mesmos, coisa diferente 
do que são historicamente, mitologicamente ou comumente (o Sócrates de 
Platão, o Dioniso de Nietzsche, o Idiota de Cusa). O personagem conceitual é 
o devir ou o sujeito de uma filosofia, que vale para o filósofo, de tal modo 
que Cusa ou mesmo Descartes deveriam assinar ‘o Idiota’, como Nietzsche 
assinou o ‘Anticristo’ ou ‘Dioniso crucificado. (DELEUZE, 1992, p.78-79)

Para os autores Deleuze e Guattari, um personagem conceitual é um devir de uma 

criação conceitual, uma força que mobiliza conceitos na sua formulação. O que ele enuncia é 

muito mais do que a correspondência dos fatos à verdade. No caso do Dioniso em Nietzsch e, o 

personagem conceitual foi desenvolvido para negar uma correspondência, u m a verdade 

científica do mundo moderno. (DELEUZE, GUATTARI, 1992:78-79).

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja 
de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao qual se 
chegue  ou  ao  qual  se deva  chegar.  Tampouco  dois  termos intercambiantes. 
A pergunta 'o que você devém?' é particularmente estúpida. Pois à medida 
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que alguém se transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto 
quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, nem  de 
assimilação,  mas  de dupla  captura,  de evolução  não  paralela,  de núpcias 
entre dois reinos. (DELEUZE apud ZOURABICHVILI, 2004, p.24)

Dioniso é uma das figuras da alteridade da cosmologia grega5,  é o deus que precisa 

fazer-se reconhecido como divindade, o nascido duas vezes, soberano dos sátiros, deus da 

música, da dança, inventor do vinho. “Dionísio afirma tudo o que aparece, ‘mesmo o mais 

áspero sofrimento’, e aparece em tudo o que é afirmado. A afirmação múltipla ou pluralista é a 

essência do trágico.”(DELEUZE, 1976, p.11) Dioniso, enquanto devir, proporciona o encontro 

do homem com o homem, de um fazer empírico, da arte popular e não da  sabedoria científica, 

do devaneio enquanto experiência e não do sonho enquanto miragem ideal. Alteridade em si,  

Dioniso é ambíguo, inquietante, perigoso e excessivo, o deus que “furta-se à definição”  

(BURKERT,1977, p.431).

No campo da filosofia, é Friedrich Nietzsche que constrói uma critica radical dos valores  

através da alegoria de Dioniso, na suas alternâncias e contradições, em dois devires: um  

empírico – da ordem do excessivo, do aberrante e do trágico, um dionisíaco – e um devir 

complementar, um onírico, apolíneo – da invenção da beleza e da serenojovialidade – 

como  forças apreciativas de potência.  Estariam esses devires em oposição a uma força 

depreciativa de potência6: a dialética socrática, da consciência de si e da razão. Se para o  

campo da filologia Nietzsche se apropria de forma arbitrária do mito dionisíaco7, na filosofia o 

teórico inicia uma vasta crítica ao projeto epistemológico desde Platão e Sócrates até a 

modernidade. A crítica à ciência não poderia ser feita pelo campo da ciência, somente 

poderia ser feita pela arte, entendida como o que dá sentido e valor ao conhecimento.8

 

5. “A cosmologia  grega produziu três figuras de alteridade: Artémis, Gorgo e Dioniso, divindades  mascaradas  que encenam 

três formas de inteligibilidade  e de experiência com o outro.” PEREZ, Léa . Festa, religião e cidade: corpo e alma do Brasil. 
Porto Alegre: Medianiz, 2011

6.“Nietzsche entende o apolíneo e o dionisíaco como instintos estéticos da natureza, duas categorias que estriam na base da arte 

trágica: “fenômenos culturais profundamente  heterogêneos – um considerado positivo e o outro negativo – que exprimem um 
aumento ou diminuição de forças: remete aos instintos fundamentais,  à vontade apreciativa de potência. A arte expressa uma 
superabundância  de  forças:  remete  aos  instintos  fundamentais,  à  vontade  apreciativa  de  potência.  A  moral  atesta  uma 
deficiência de forças: remete a instintos secundários, mais fracos, à vontade depreciativa de potência.” MACHADO,  Roberto 

Cabral de melo. Nietzsche e a verdade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 10

7. “Estraguei de modo absoluto o grandioso problema grego.” NT p. 18

8.  Sobre  a   localização  do  estudo  da   arte trágica  em   Nietzsche  e   a   oposição  entre  arte    e  racionalidade: 

“Se a tese de um antagonismo entre arte e ciência é característica de toda a obra de Nietzsche, ela não mereceu, no entanto, a 
mesma atenção em termos de análise em todas as fases de sua reflexão. Cronologicamente  a questão da ciência e da verdade, 
que se constitui como o ponto central de sua reflexão, aquilo para o qual tudo converge, é marcada por um deslocamento  de 
uma  análise  da  experiência  artística  –  considerada  como  única  antagonista  da  ciência—para  uma  análise  da 
moral, considerada  como  aquilo  que  da  sentido,  que  da  valor  ao  conhecimento.  Assim,  enquanto   a  oposição   entre 
arte  e racionalidade  é tematizada  de modo mais explicito  nos escritos  que compõem  o primeiro  período  de sua obra, de 
1869 a 1876, a critica da moral se impõe como a questão mais constante  a partir de Humano,  demasiado  humano.” 
MACHADO, Roberto Cabral de melo, Nietzsche e a verdade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 9
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A oposição entre arte e conhecimento racional percorre toda a obra de 
Nietzsche,  que  valoriza  a arte  trágica  ao  combater  a pretensão  que 
caracteriza  a  ciência,  de  instituir  uma  dicotomia  total  de  valores  entre  a 
verdade e o erro. Essa antinomia é fundamental: o espirito ‘científico’ – que 
nasce na Grécia clássica com Sócrates e Platão e dá inicio a uma idade da 
razão que se estende até o mundo moderno, que Nietzsche chega a chamar 
de ‘civilização socrática’ – tem como condição a repressão da arte trágica da 
Grécia arcaica. (MACHADO, 1999, p.8)

Para o filósofo, a existência do mundo só se justificaria pelo fenômeno estético. 

(NIETZSCHE, 2007, p 16) Em oposição ao estatuto de verdade da ciência Nietzsche propôs o  

conhecimento da sabedoria popular, a livre criação, a visão dionisíaca do mundo. O valor da  

arte, para os gregos arcaicos, na expressão e criação do coro ditirâmbico, obtinha mais  

preponderância  do  que  um  “valor  superior”  da  razão.  (MACHADO,  1999,  p.7)  No 

racionalismo estético helenístico, especialmente na tragédia Bacas de Eurípides, se daria a 

morte da sabedoria popular pela alteração do caráter do coro ditirâmbico, da criação popular,  

que rompia com um principium individuationis911, através da dança, da música, dos ritos das 

bacantes e da embriaguez. A inclusão do coro na cena em fases posteriores como um 

fundamento cênico secundário também acaba por colaborar para que a espacialidade do teatro  

fosse modificada, com o aumento do espaço da cena (theatron) e a diminuição do coro. Além 

disso há uma personificação individual do Dioniso, que antes falava à plateia através do 

coletivo. 

O início de morte da arte trágica já poderia ser observado, segundo Nietzsche, nas peças 

de Sófocles e concluindo-se e m Bacas,  quando o autor da era clássica da tragédia leva 

os mistérios das bacantes à luz do público, as encenações dos ritos secretos a Dioniso. A 

sociedade que antes se pensava pela arte, passa a se pensar pela ciência.

O maravilhoso  acontecera:  quando o poeta se retratou, a sua tendência  já 
tinha triunfado. Dionísio já havia sido afugentado do palco e o fora através 
de  um  poder  demoníaco  que  falava  pela  boca  de  Eurípides.  Também 
Eurípides foi, em certo sentido, apenas a máscara: a divindade, que falava 
por sua boca, não era Dionísio, tampouco Apolo, porém um demônio de 
recentíssimo  nascimento,  chamado  Sócrates.  Eis  a  nova  condição:  o 
dionisíaco e o socrático, e por causa dela a obra de arte da tragédia grega foi 
abaixo. (NIETZSCHE, 2007, p. 76)

A discussão empreendida por Nietzsche, na obra O nascimento da tragédia, sobre a 

implicação entre arte e ciência, essência e representação, trágico e belo, considera que o  

9. “Vejo Apolo diante de mim como o gênio transfigurador  do principium  individuationis  , único através  do qual se pode 

alcançar de verdade a redenção na aparência, ao passo que, sob o grito de jubilo místico de Dionísio, é rompido o feitiço da 
individuação  e fica franqueado  o caminho para as Mães do Ser, para o cerne mais intimo das coisas. Essa imensa oposição 
que se abre abismal entre a arte plástica, como arte apolínea, e a musica, como arte dionisíaca, se tornou manifesta a 
apenas um dos grnades pensadores, na medida em que ele, mesmo sem esse guia do simbolismo dos deuses helênicos, 
reconheceu à musica  um caráter  e uma origem  diversos  dos de todas  as outras  artes,  porque  ela não é, como  todas  as 
demais,  reflexo [Abbild] do fenômeno, porem reflexo imediato da vontade mesma e, portanto, representa, para tudo o que é 
físico no mundo, o metafísico, e para todo o fenômeno, a coisa em si.” NT P. 95
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incontrolável, o aberrante e o trágico – uma essência em Nietzsche – só podem aparecer ao 

mundo enquanto representação, enquanto arte, pois Dioniso ameaçaria a própria existência da  

vida, através da loucura que acomete os seus participantes, dos sacrifícios realizados em seu  

nome, do caráter tempestuoso da divindade. A criação da beleza, da aparência, tem como motivo  

mascarar, encobrir a verdade essencial do mundo; assim como intensificar as forças de vida que 

aumentam o prazer em existir.

O culto a Dioniso em Nietzsche é a transcendência através de uma desindividuação, da 

potência de destituir-se temporariamente da condição mortal do humano vivendo o deus 

enquanto cerimônia. Segundo o filósofo Roberto Machado, para o povo grego, exposto ao 

sofrimento da vida em si, foi necessário mascarar os terrores e atrocidades da existência 

com os deuses olímpicos, deuses da alegria e da beleza, “resplandecentes filhos do sonho.” 

(MACHADO, 1999, p. 18). 

A passagem do século VI a.C. para o século V a.C. foi primordial na política de 

Atenas e demais regiões geográficas que compunham a região da Ática10. Este período de 

passagem da época arcaica à clássica foi o de maior realização de culto à divindade, 

culminando e m f e s t i v a i s c o m o as Grandes Dionisíacas que apresentaram ao mundo o 

teatro.

As festas dionisíacas são fundamentais para o estudo da divindade11. A festividade em si 

era a própria manifestação divina, por agregar características da contradição e alteridade, cultos  

ao nascimento e morte da divindade; a embriaguez, tanto sendo um indutor a uma 

transcendência quanto na importância do vinho na vida política e urbana de Atenas; a  

transcendência a um mundo imanente, na feitura dos sacrifícios, na dança e na música.

Muitas vezes as festividades religiosas na antiguidade estiveram ligadas a uma ideia 

d e fertilidade e renovação ritualísticas, como a finalização de um ciclo temporal que alguns 

relacionam à tradição agrícola. Podemos observar, na história das festas, cultos sendo realizados 

em devoção a deusas femininas, como Ártemis e Deméter – ao tempo certo da caça e colheita;  

ao mistério da geração da vida no corpo feminino que incita rituais de fomento à fertilidade, ao  

matrimônio, aos mortos – mas são as festas dionisíacas que reúnem em uma sequência de cultos  

ao deus ritos à fertilidade, ao matrimônio, às mulheres e ao segredo da vida, nos quais as rainhas  

passavam por um ritual de matrimônio secreto com o deus; ritos ao vinho, de participação 

10. A adoção e uso da escrita e da moeda a propagação desse uso e a organização do Estado na forma dinâmica e concentrada 

da polis precederam e condicionam  a esse primeiro eclipse, pois estes novos meios de relações humanas (a saber: a escrita, a 
moeda  e a polis)  exigem  do pensamento  certa atividade  de abstração,  e nesta  atividade  o exercitam,  tendendo  a torna-lo 
abstrato.  EURÍPIDES, Bacas. Traducão de Jaa Torrano. São Paulo: HUCITEC, 1993, p.12

11. Fosse no campo da antropologia,  da filosofia, filologia, arquitetura, etc. As construções do personagem conceitual Dioniso 

levam em conta principalmente  o culto das bacantes. O Dioniso Nietzscheano  acaba influenciando  muito essa leitura central do 
ritual muito em decorrência  da interpretação  do autor da peça de Eurípides, principal fonte para o fundamento  da crítica do 
autor, muito embora ele lhe atribuísse a morte da tragédia.
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somente masculinas, como a competição de consumo da bebida, o culto aos mortos; uma 

primeira abertura aos dois mundos, na primeira libação do vinho; ritos de  sacrifício e ritos 

artísticos em devoção à potência de criação que o deus significava, patrono da música e da 

dança. O plantio da uva e a fabricação do vinho pautavam a ordem das festas dionisíacas, no  

entanto as festividades principais ao deus – fossem as arcaicas, como as rurais, Leneias e  

Antestérias, ou mesmo a ateniense do período das cidade-Estado, a Grande Dionísia –  

pertenciam à cidade, principalmente depois de sua calendarização no séc. V a.C. Segundo  o 

filólogo Walter Burkert:

é curioso o calendário dar tão pouca importância ao ritmo natural do ano 
agrícola. Não existe qualquer mês ‘da sementeira’ ou da ‘colheita, nem um 
mês ‘da vindima’. Os nomes são retirados das festas ‘artificiais’ da pólis. O 
mesmo  é  válido  para  os  outros  calendários  gregos  […].  Por  isso,  o 
calendário  acentua  o  ritmo  autônomo  da  vida  comunitária.  (BURKERT,
1977, p.43)

Na base desta construção de Dioniso está a direta relação com o êxtase. A origem 

do culto a Dioniso, nas fontes rochosas de água (limnais), está relacionada com a geração da 

vida e da água que gera a vida e gera o vinho. (KERENYI, 2002) Nietzsche afirma que a  

essência do dionisíaco é uma analogia da embriaguez, qualquer uma, não somente 

relacionada ao vinho. O ê x t a s e seria uma ruptura com o principium individuationis, uma 

possibilidade de auto-esquecimento da condição humana.1214 Numa outra leitura, Carl 

Kerenyi defende que a embriaguez em Nietzsche é tornada um princípio metafísico, uma 

definição pouco apurada onde se sublinha o caráter eruptivo da divindade. O autor afirma que 

a noção comunitária e ritualística, além da noção de castigo, estariam dentro de uma 

correspondência com a colheita do vinho. O castigo era a punição prévia a uma interrupção da  

produção da bebida, o seu tempo de maturação, que deveria ser consumido coletivamente assim  

que a bebida estivesse pronta para o consumo nos dias permitidos (Khoés), dias que todos 

deveriam beber vinho, inclusive os escravos.

Zimmermann  (1991,  p.  8)  defende  que  os  motivos  pelos  quais  as  festividades 

dionisíacas ganham protagonismo em Atenas foram de índole política, já que, instituindo 

cinco dias de festival da Grande Dionísia, centralizavam o culto à divindade mais celebrada 

na região. O culto na cidade  aproximou comunidades agrícolas chefiadas por opositores à 

cidades-estados. Divindades campestres e estrangeiras que não eram contempladas pelos 

governos aristocráticos de outrora – como Dioniso – passam a ser cultuadas dentro da cidade em 

12. A desindividuação  dos homens  através  de Dioniso  fica clara para o autor também  quando  o mesmo  narra o diálogo  de 

Sileno, um companheiro  dos bosques  de Dioniso,  com o Rei Midas:   “Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu   na 
floresta, durante longo tempo, sem conseguir captura-lo,  o sábio SILENO, o companheiro  de Dionísio. Quando, por fim, ele 
veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe  o rei qual dentre as coisas era a melhor e a mais preferível para o homem.  Obstinado  e 
imóvel,  o demônio  calava-se;  ate que, forçado  pelo rei, prorrompeu  finalmente,  por entre um riso amarelo, nestas palavras: - 
Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento! Por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não 
ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente  inatingível:  não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porem, o melhor 
para ti é logo morrer.” NT  P.33
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festas oficiais. Dioniso foi o deus estrangeiro incorporado aos cultos da cidade. Os governos 

liderados por tiranias, condição vivenciada pela maioria das cidades-estados, modificou padrões  

ideológicos e administrativos das polis, antes estritamente aristocrática.

O papel da festa em questionar ou afirmar uma ordem vigente é tematizada por inúmeros 

autores.  Jean  Duvignaud  (1983)  constrói  uma  leitura  do  papel  social  das festividades 

entendendo-as como ruptura, a anarquia absoluta, ressaltando sua capacidade de subverter ou  

negar sistemas de poder. Ainda por Duvignaud, a festa perpassaria todas as culturas  como um 

grande destruidor, pela "capacidade que têm todos os grupos humanos de se libertarem de si 

mesmos e de enfrentarem uma diferença radical no encontro com o universo sem leis e 

nem forma que é a natureza na sua inocente simplicidade." (DUVIGNAUD, 1983, p.212)  

Capacidade esta das diversas culturas que estaria sendo "vencida" pelo modo de produção  

capitalista e pelo crescimento industrial. A antropóloga Léa Perez afirma que as festas populares  

do Brasil guardam características dionisíacas da celebração,  da  transcendência  relacionada  à 

experiência  coletiva  e  da  relação  de  um normativo com a exceção.

Não se pode esquecer que, se a festa atuava [e ainda atua] como dispositivo 
disciplinador de acordo com certa pedagogia de valores, como lugar  de 
definição de posições na hierarquia social, como máquina – visível na 
disposição  de  cortejo,  por  exemplo,  bem  como  de  controle  social,  o 
espetáculo  do  poder  -,  ela  atuava  [e  ainda  atua]  também  em  outras 
instâncias. Uma das operações que a festa realizava [e ainda realiza], 
evidenciando a ação de seu principio dionisíaco e seu caráter extraordinário,
é a quebra da rotina. Ao faze-lo abria [e ainda abre] espaço à livre invenção
do espirito para o imaginário e as transgressões. (PEREZ, 2011, p.107)

Além de seu papel num determinado de sistema de controle, a participação das 

festividades nas sociedades começou a ser pensada por outras “necessidades” ou para outros 

fins que escapassem às organizações sociais. Émile Durkheim afirma que as principais 

características, ou  finalidades, das festividades concernem em aniquilar distâncias entre os 

indivíduos, atingir uma “efervescência coletiva” ou mesmo transgredir dadas normas de uma  

organização social:

toda festa, mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas 
características  de cerimônia  religiosa, pois, em todos os casos ela tem por 
efeito aproximar os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar 
assim um estado de efervescência, às vezes mesmo de delírio, que não é 
desprovido de parentesco com o estado religioso. [...] Pode-se observar, 
também, tanto num caso como no outro, as mesmas manifestações: gritos, 
cantos,  música,  movimentos  violentos,  danças,  procura  de excitantes  que 
elevem o nível vital, etc. Enfatiza-se frequentemente que as festas populares 
fazem  perder  de  vista  o  limite  que  separa  o  licito  do  ilícito.  Existem 
igualmente  cerimônias  religiosas  que determinam  como necessidade  violar 
as regras ordinariamente mais respeitadas. Não é, certamente, que não seja 
possível diferenciar as duas formas de atividade pública. O simples 
divertimento, […] não tem um objeto sério, enquanto que, no seu conjunto, 
uma  cerimônia  ritual  tem  sempre  uma  finalidade  grave.  Mas  é  preciso 
observar  que  talvez  não  exista  divertimento  onde  a vida  séria  não  tenha 



24
qualquer eco, no fundo a diferença esta mais na proporção desigual segundo 
a qual esses dois elementos estão combinados. (DURKHEIM, 1968, p.547-
548)

Finalidade “grave” ou puro divertimento, a procura pelo “delírio” coletivo já denota um  

sentido de ir além de algo na experiência da festa, rompendo os limites e transgredindo as 

regras. Não há porque haver ordem se não se conhece a transgressão, que são bem vindas em 

uma celebração coletiva e amenizam até os próprios excessos da ordem. É através e devido à  

alta liberação de tensões e conflitos, de elementos combinados em “proporção desigual”, que ela  

acontece.

Para os autores Caillois (1950) e Mauss & Hubert (1968), o rito festivo que compreende 

movimento,  dança,  canções,  etc.,  em  um  descontrole  concebido,  efetiva-se devido a  

liberação da imensa quantidade de “energia” compartilhada por seus participantes. A noção de  

sacrifício ganha protagonismo no estudo das festas dos autores. O sacrifício nas festas seria a 

transformação de um objeto profano em um sagrado, ou seja, uma consagração pactuada no 

espaço-tempo da festa. Os autores afirmam ainda que aquele que for sacrificado transforma-se 

em objeto sagrado, conectando forças divinas com o mundano e representaria, já para  

Durkheim, a força que mantém viva a dinâmica social. Mesmo quando o sacrifício festivo 

não ceifa uma vida, o que é oferecido a essas forças religiosas é o fim de uma individuação para  

um contato coletivo com o transcendente que é convocado a participar através das festas.

A noção de sacrifício também é abordada em “Teoria da religião” de Georges Bataille  

(1973). Para Bataille, a linguagem definiria o sujeito-objeto, uma separação pragmática e 

consciente   de   si   e   do   fora.   Haveria   um   restabelecimento   de   uma   imanência   pela 

transcendência, de ser e não precisar, uma desindividuação da existência através do sacrifício,  

ou seja, a transcendência e a consagração através da imolação de um outro que expiaria as  

diferenças (o corpo) entre os homens e um divino. Segundo o autor, a religião é a procura da  

intimidade com o divino, perdida com a instauração da dicotomia sujeito-objeto. O princípio do  

sacrifício é a destruição, mesmo que às vezes destrua inteiramente (como se refere o autor ao  

holocausto), o mundo das coisas. O sacrifício destrói “os laços de subordinação reais de um 

objeto, arranca a vítima ao mundo da utilidade e a entrega ao do capricho ininteligível.”  

(BATAILLE, 1973, p.22) É a passagem ritualística do mundo das coisas para o mundo do 

qual o homem esta separado, ao mundo que lhe é imanente, íntimo. O animal pertence ao mundo 

da imanência, ele é alheio ao mundo das coisas, que são nada para ele. A condição para 

atingir o mundo da imanência é justamente estar na codificação, no normativo:

Somente nos limites do humano que aparece a transcendência das coisas em 
relação à consciência (ou da consciência em relação às coisas). A 
transcendência, com efeito, nada é se for embrionária, se não for constituída 
como os sólidos, quer dizer, imutavelmente  em certas condições dadas. De 
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fato, somos incapazes de nos fundar sobre coagulações instáveis e devemos 
nos limitar a olhar a animalidade, de fora, sob a luz da ausência de 
transcendência. Inevitavelmente, diante de nossos olhos, o animal está no 
mundo como a água na água. (BATAILLE, 1973, p.13)

Bataille (1973, p.18) afirma que todos os povos concebem um “Ser supremo”, muito  

embora a operação tenha fracassado em todos os lugares. O “Ser supremo” dos homens de 

sociedades ditas primitivas não teve um prestígio comparável ao que um dia deveria obter o  

Deus dos judeus e dos cristãos, no entanto lhe parece que os primeiros homens estavam mais  

perto do que “nós” do animal (o objeto do sacrifício) e que eles teriam extraído uma nova 

significação da oposição do mundo das coisas: a continuidade do animal, indistinguível de um  

nada mais, opunha no homem toda a fascinação do mundo sagrado à pobreza do instrumento  

profano. (BATAILLE, 1977, p.18). Segundo Burkert (1977, p.127), os rituais religiosos 

orientam o homem a passar ao“extra-humano ou o sobre-humano”, função eminentemente 

social. A experiência de um “sagrado” ou   de uma “força” transcendental, na antiguidade13, 

é retratada frequentemente como um entrosamento de tensões, pois no repertório dos sinais, o 

ameaçador se encontra a par de um sedutor.

        O filólogo Carl Kerenyi (2002) refuta a ideia de um oposto complementar além dos 

domínios de Dioniso, como numa complicação apolínea. Quando discorre sobre as cerâmicas  

feitas ao deus, Kerenyi, aponta que nas representações de sacrifícios, Dioniso luta com animais,  

que  são  representações dele próprio. Os animais e os homens possuem a forma de vida Zoé, 

uma qualidade de vida indestrutível e condição comum de todos os viventes. Dioniso 

portanto precisa lutar e matar a si mesmo na forma para triunfar ao perpetuar-se em seus  

nascimentos e destruições – o deus como sua própria alteridade. O castigo seria um motivo 

social para a imolação do animal.

        O vinho era a via sagrada para a desindividuação, para a eliminação da barreira entre o  

mundo da transcendência e da imanência. Nos rituais fúnebres dionisíacos, o vinho 

primeiramente era oferecido aos mortos, na libação, e depois consumido por todos. Segundo  

Kerenyi, o mito de Icário esclarece uma possível dualidade do deus no animal que é sacrificado,  

já que Icário leva para seus compatriotas a videira de Dioniso e é assassinado por pastores  

bêbados. O bode (tragos) era o representante de Dioniso. Já mais tarde numa versão embrionária 

13. Grécia Antiga é o termo geralmente usado para descrever o mundo grego e áreas próximas (tais como Chipre, Anatólia, sul 

da Itália, da França e costa do mar Egeu, além de assentamentos gregos no litoral de outros países, como o Egito). 
Tradicionalmente,  a Grécia Antiga abrange desde 1 100 a.C. (período posterior à invasão dórica) até à dominação romana em 146 
a.C.  A história  da Grécia  inicia-se  desde  o período  paleolítico,  perpassando  a Idade  do Bronze  com  as civilizações 
Cicládica (3000-2 000 a.C.), Minóica (3000-1 400 a.C.) e Micênica (1600-1 200 a.C.). Os antigos gregos autodenominavam- 
se helenos, e a seu país chamavam Hélade, nunca tendo chamado a si mesmos de gregos nem à sua civilização Grécia, 
pois ambas essas palavras são latinas, lhes atribuídas  pelos romanos.  O país homônimo  hoje existente  (ver República 
Helênica) descende  desta,  embora,  como  já  dito  acima,  o  termo  Grécia  Antiga  abrange  demais  locais.  A  cultura 
grega  clássica, especialmente  a filosofia,  teve uma influência  poderosa  sobre o Império Romano,  que espalhou  a sua 
versão dessa cultura para muitas  partes  da região  do Mediterrâneo  e da Europa,  razão pela qual a Grécia  Clássica  é 
geralmente  considerada  a cultura seminal da cultura ocidental moderna.
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do coro ditirâmbico, Kerenyi afirma que há indícios que uma de suas origens correspondia  a 

uma interpelação individual a respeito da imolação do bode, interpelação esta respondida por  

“um coro” (KERENYI, 2002, p.280).

A religião dionisíaca tomou uma forma artística na cidade. O coro ditirâmbico passou a ser 

composto por homens fantasiados como bodes, os sátiros. O termo “ tragodia” significava 

“canto a propósito do bode”, o animal era também prêmio da competição de cantos (KERENYI,  

2002, p.274).  O espaço sagrado da competição dos cantos também sediava a imolação prévia de  

um bode, pois o nexo com o sofrimento era a motivação para a festividade, o caráter  

contraditório do doloroso e alegre no sacrifício e no tripúdio ao inimigo, ou a noção de uma  

entidade inimiga que interrompesse o ciclo do deus na terra. A tragédia passa a ser uma 

motivação e ao mesmo tempo justificativa para o sacrifício, tornava-o digno de palco.  

(KERENYI, 2002, p.279)

Percebemos que através de Dioniso, especialmente em Nietzsche, tratamos questões afins 

sobre experiência, narração e historia de Benjamin. A sabedoria que se opõe a uma 

sapiência, a experiência de narrar que é necessariamente pré-capitalista em Benjamin e em  

Nietzsche anterior a um pensamento pré-socrático; as afirmações que uma determinada 

forma de narrar  acabou, como a morte do coro ditirâmbico, a perda da aura e por último a 

noção do herói solitário no romance que inicia uma individuação na literatura em Benjamin e 

em Nietzsche, o Dioniso que passa na tragédia de Eurípides a ser representado não pelo coro,  

mas por uma máscara individual e a ter seus mistérios divinos revelados à luz da dialética.  

Trataremos a partir de agora como as nossas alegorias podem ser atravessadas por essas  

características da festa nesta primeira constelação, um plano dionisíaco que pode ser base 

para o desenvolvimento plural das análises. Dessa forma, tomamos Dioniso como base  

norteadora para as mesmas, ou que as três alegorias pertencem a um dionisíaco, a um devir 

festa.  Dioniso é, enquanto imanência, a própria festa: a livre criação, o exagero permitido, o 

delírio coletivo, o conflituoso e o aberrante. Dioniso seria portanto como um plano, no qual a  

criação sobre conceitos seria livre.

Um plano de imanência, segundo Deleuze e Guattari, é nomeado “pré-filosófico” (DELEUZE,  

GATTARI, 1992, p.50) por ser um pressuposto, e não porque existiria antes de serem compostos  

os conceitos. O plano de imanência orienta agenciamentos, pode ser constituído pela 

coimplicação desses agenciamentos ao passo que os alinham em torno de um

gosto.14

Os elementos do plano são traços diagramáticos, enquanto os conceitos são 

traços  intensivos.  […]  Os  primeiros  são  direções  absolutas  de  natureza 

14. “Chama-se  gosto  esta  faculdade  filosófica  de  coadaptação,  e  que  regra  a  criação  de  conceitos.”  DELEUZE,  Gilles. 

GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Rio de Janeiro, Ed. 34, 1992. P. 93
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fractal, ao passo que os segundos são dimensões absolutas, superfícies ou 

volumes sempre fragmentários, definidos intensivamente. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p.50

           O  planomeno  ou  planos  de  imanência  seriam  a  grade  que  orienta  a  criação  dos  

conceitos. O conceito por si só já deriva um ou mais conceitos, se bifurca, mas é no plano que 

ele se orienta, onde se estabelece um valor conceitual. A festa é a exceção que ameniza a 

regra da cidade, o regime do trabalho exagerado e velocidade extensiva através de um momento 

de licença das idealizações, dos modelos e da disciplina: o prazer corporal, a devoção ao 

tempo da vida, a transcendência oriunda da experiência coletiva, da imanência, da embriaguez. 

Seria  mais  conveniente  entender  as  celebrações  coletivas  como  vítimas  do  urbanismo 

arrasador do capitalismo predatório do que estes fazeres como complicados. Tanto a festa 

molda o planejamento urbano como este, também, a molda, pois altera os espaços físicos, as 

manifestações culturais e reforçam um modelo de vida ensejado atualmente. Através da festa, 

algo de dionisíaco é incorporado no conceito de cidade contemporânea.

Dioniso seria uma base inventiva do que lhe atribuem a invenção, a festa. Partir do que seriam  

condições de existência dessa divindade para a análise em Salvador foi poder conectar um devir  

Dioniso, um plano de imanência, a festa enquanto devir, ao que forma um dionisíaco em 

Salvador – as condições de acontecimento da festa de Iemanjá hoje, sua composição e  

institucionalização – visando um devir outro, devir Iemanjá.
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3. ALTERIDADE: FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DE SALVADOR ATRAVÉS DAS 

FESTAS

Este capítulo busca construir um breve panorama do papel das festas em Salvador,  – a 

festa miscigenada – e sua implicação na formação urbana da cidade. Busca-se observar 

elementos (eventos, projetos, publicações, manifestações artísticas e culturais) para a criação de  

uma identidade baiana imprimida na espacialidade das festas – os largos e praças da 

cidade, além de sua costa marítima –, que hoje não visa mais uma construção cultural e  

cotidiana das festividades, mas sim a apropriação espacial que a festa produz para uma  

publicização  via  cultura  de  massa.  Em  suma,  a  experiência  múltipla  da  festa  torna-se  

elemento distintivo e qualitativo para alguns tipos de consumo.

Pensar a construção da espacialidade da Salvador contemporânea através das festas não é 

uma busca por uma origem, mas sim procurar responder por meio das festividades, 

questionamentos que aparecem no acontecimento da festa, cruzando-os com uma discussão 

sobre o urbanismo hoje e sobre a alteridade que se torna identidade: 1) Na arte popular, em 

sua  musicalidade,  construção  plástica,  tanto  no  seu  artesanato  quanto  na  sua  ocupação 

cultural, em especial as festividades, tornando-as quase que experiência de parque temático; 

na captura de aspectos de obras artísticas que narram esta alteridade étnica e cultural, uma  

fidelidade  de  aparências  e  a  repetição  do  mesmo,  uma  imagem  de  uma  cultura  negra  

pacificada ou na própria ocupação de uma área de pouca visibilidade ao capital que se 

valoriza com a presença dos artistas; 2) pela institucionalização das práticas culturais, sua 

calendarização turística e sua exploração financeira; 3) pelo projeto urbano, que expulsa a 

população pobre e tradicional para transformar o espaço público em publicitário e pela obra 

de requalificação institucional que fomenta um conceito homogêneo e enrijecido de convívio, de  

urbanidade, de cotidiano, de cidade, de outro.

As festas populares na Salvador contemporânea soma tradições festivas desde o Brasil  

Colônia. Para o normativo, o poder hegemônico, as festividades possuem funções que dependem 

da sua importância histórica. Uma importância num processo de dominação cultural no período 

da Coroa portuguesa e estratégia de conversão católica realizadas pelos jesuítas na Colônia. 

Assumem também a função de reafirmação da ordem e costumes das Corporações de Ofício e 

das Irmandades Leigas nas cidades barrocas15. No Brasil império inverte-se a função pelo 

15. “Irmandades  são  agremiações  masculinas,  femininas  ou  mistas  em  torno  de  uma  devoção  determinada;  pessoas  que 

abraçavam a causa religiosa sem, contudo deixar a vida mundana, sem votos de castidade ou clausura, mas passando por um 
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antagonismo, a festa como costume anti-civilizado. No Estado Novo, como identificação 

identitária  a  governos  populistas,  e  mais  uma  vez  na  democracia  do coronelismo 

baiano, nos dias de hoje, festa e cultura aparecem como um valor agregado de matriz cultural a  

uma marca de cidade.

O  calendário16 das  festividades  baianas  é  vasto:  são  quase  35  festas  populares 

(reconhecidas pelo Estado). Dia 01 de janeiro podemos assistir o presente de Bom Jesus dos 

Navegantes indo em direção ao mar na galeota Gratidão do Povo. Ainda na primeira semana 

de janeiro, temos o Terno de Reis, na Lapinha, festa que dura três dias. Na terceira quinta- 

feira de janeiro, caminhamos à colina sagrada, na cidade baixa, para saudar Oxalá e Senhor do 

Bonfim. A segunda-feira Gorda da Ribeira acontece na segunda-feira posterior à Lavagem da 

Igreja do Bonfim. O recôncavo baiano17 em janeiro também explode em lavagens e festas, 

como as de Barra do Pojuca, Monte Gordo e a festa de Nossa Senhora da Purificação em 

Santo Amaro.

Em fevereiro presenteamos a rainha do mar com uma grande festa  de largo no Rio 

Vermelho, a de Iemanjá, que também recebe presentes na lavagem do bairro de Itapuã, onde 

há também o Presente da Baleia.  Logo após, segundo determinações do calendário católico, 

acontece o grande e comercializado carnaval da cidade.18 A procissão de Ramos acontece 

logo em seguida, em março; a queima do Judas, a festa de Santo Antônio, São João e São Pedro,  

em junho e no 2 de Julho, as comemorações cívicas pela independência da Bahia.

Em agosto, na cidade de Cachoeira, a festa da Irmandade da Boa Morte atrai uma  

multidão de devotos que se misturam a curiosos, turistas e artistas. Em setembro, São Roque, 

noviciado no caso de Ordens Terceiras de franciscanos  e carmelitas.  Podiam ser separadas por critérios de classes sociais e 
raciais ou até mesmo por ofícios; […]A separação que existia não era rígida, possibilitando  assim um espaço de mobilidade 
social; uma mesma pessoa poderia participar de mais de uma irmandade em mais de uma vila. O fato de algumas 
confrarias serem integradas  por membros de classe social mais baixa, portanto, menos abastada, não significa que seu 
templo ou altar eram  simples.  Independentemente  da pobreza  individual  de seus  filiados,  eram  feitos  grandes  esforços  e 
aconteciam  até disputas  para  se conseguir  as mais  belas  talhas  e ornamentação  para  o santo,  sendo  a principal  forma 
de arrecadação  o pagamento dos anuais pelos irmãos e as doações, muito presentes nos testamentos. O catolicismo popular 
projeta a criação de uma  ordem  universal  fundida  à  própria  ordem  social.  As  características  existentes  na  cultural 
local  ou  regional  são reafirmadas  e legitimadas  como naturais  e sagradas,  garantidas  por Deus e pelos santos.  A 
manifestação  da religiosidade representa,  portanto,  a  crença,  o  pensamento  e  a  linguagem  utilizados  na  expressão  das 
relações  sociais  e  culturais.” CUNHA, Paola Andrezza Bessa. FONSECA,  Thaís Nivia de Lima e. Educação e 
religiosidade:  As práticas educativas nas irmandades leigas mineiras do século XVIII nos olhares de Debret e Rugendas.

16. Calendário de Festas do Governo do estado da Bahia.

17. Região geográfica que compreende  o entorno da Baía de Todos os Santos e interiores. Fazem parte do recôncavo baiano a 

região metropolitana de Salvador, Santo Antônio de Jesus, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Santo Amaro, 
Cachoeira, São Félix, Maragojipe e Cruz das Almas, entre outros municípios.

18. A data do Carnaval é definida de acordo com o calendário gregoriano,  inventado pela Igreja Católica no século XVI. São 

exatamente  sete domingos antes da Páscoa. No livro “Carnaval brasileiro”  (Brasiliense:  1992), da antropóloga  Maria Isaura 
Pereira de Queiroz, muito antes do cristianismo, o Carnaval era chamado de “Entrudo”, em que comemorava a entrada da 
primavera.  Segundo  ela, a festa foi incorporada  por um tempo  às práticas  cristãs  e passou  a ser comemorada  a partir  do 
sábado anterior à quarta-feira de Cinzas. O objetivo era comer e festejar tanto quanto fosse possível, pois a Igreja entraria 
naQuaresma, tempo de penitência e reclusão.
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São  Bartolomeu,  Independência  do  Brasil19 e  a  festa  de  São  Cosme  e  Damião  com  os 

diversos carurus pela cidade. No dia 4 de dezembro, Iansã e Santa Bárbara são festejadas no 

Pelourinho e no Corpo de Bombeiros da rua do Tira Chapéu, com um grande caruru oferecido 

ao público. Em dezembro festeja-se as duas santas sincretizadas com Iemanjá e Oxum, nesta 

ordem, Nossa Senhora da Conceição da Praia e Santa Luzia, todas no centro histórico de  

Salvador.

Nos ensaios reunidos sobre festas, religião e cidade20, a antropóloga Léa Perez faz um 

panorama das festas brasileiras, afirmando que estas foram e continuam sendo fundantes do 

tecido societário, de nossa sensibilidade estética e de um sentido de vida. As festas também  

garantem a manutenção da organização da vida coletiva e das estruturas de poder. As festas  

populares no Brasil Colônia eram uma expressividade obrigatória da ordem cristã, de caráter  

conversor e afirmador da doutrina da Igreja Católica. No entanto, segundo a historiadora 

Mary Del Priore (1994, p.29), era na festa que os indígenas e negros recriavam as suas 

culturas para poderem exercê-las, reinventando também a festa tradicional portuguesa e as 

suas procissões.

Não se pode esquecer que, se a chamada festa colonial estava a serviço do 
poder – tanto do Estado quanto da Igreja, visando ao enquadramento hierárquico 
dos diferentes grupos sociais que aqui viviam – atuando como um 
espetáculo, seu caráter barroco-dionisíaco  possibilitava a experiência de 
êxtase  místico  nas igrejas  cobertas  de ouro, no dispêndio  improdutivo  da 
riqueza acumulada. Além da libertação das marcas de diferenciação  social,
única ocasião em que os escravos podiam usar calçados, e os reis negros 
ocupavam o lugar do rei branco. (PEREZ, 2011, p.105)

As festas da Colônia eram pautadas nos calendários da Igreja Católica e da Coroa 

portuguesa. A presença nas mesmas era obrigatória, sendo “incumbência da municipalidade o 

controle da participação nas procissões, sobretudo o das autoridades locais.” (PEREZ, 2011, 

p.107). Não havia um sentido de lazer e divertimento nas festas populares, mas sim a  

concordância obrigatória dos sistemas de controle vigentes. As irmandades e comerciantes 

que não participavam eram multadas e taxadas “a menos de uma légua da vila ou da cidade 

em que se fizesse uma procissão, sob pena de pagar da cadeia mil-réis, a metade para o  

Conselho e a outra metade pra quem acusar.”(ARAUJO, apud PEREZ, 2011, p.106). 

A arquiteta e urbanista Mariely Santana (2009, p.58) afirma que as atividades e  

comemorações católicas eram também ações para controlar os agrupamentos indígenas, afim de  

facilitar a ocupação de novas terras. Segundo o relato do padre Manoel da Nóbrega sobre a 

primeira  festa  realizada  no  Brasil  em  1549  (o  dia  do  Anjo,  em  Salvador),  os  índios 

19. Calendário  oficial    de  festividades  do  Estado  da  Bahia.  Disponível  em:  http://bahia.co  m  .br/viverbahia/festa  s-populares  / 
acessado em 11/05/2015.

20. O livro é uma coletânea de artigos que compôs sua tese de doutoramento.

http://bahia.com.br/viverbahia/festas-populares/
http://bahia.com.br/viverbahia/festas-populares/
http://bahia.com.br/viverbahia/festas-populares/
http://bahia.com.br/viverbahia/festas-populares/
http://bahia.com.br/viverbahia/festas-populares/
http://bahia.com.br/viverbahia/festas-populares/
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demonstraram grande espanto e contento ao serem surpreendidos por uma grande procissão 

com música.

O processo  de catequização  desenvolvido  pelos  padres  jesuítas  no Brasil, 
com o sentido de controlar os agrupamentos indígenas e assim facilitar o 
processo  de ocupação  das novas  terras,  incluía  não só os ritos  litúrgicos, 
como também as festas e as comemorações. Estas atividades foram 
estabelecidas a partir da administração espiritual e educacional dos padres 
inacianos, seguindo, inicialmente ‘os princípios da superioridade da cultura e 
dos costumes europeus. (SANTANA, 2009, p.58)

As festas barrocas do século XVII ganharam grande protagonismo na vida urbana da 

colônia e também deixaram resquícios da forma de realização nas festas de largo  

contemporâneas. Com o adensamento das cidades brasileiras, a descoberta do ouro e o 

surgimento das Irmandades Leigas e as Corporações de Ofício, as festas barrocas afirmavam a 

força da devoção à Igreja Católica e a força de seus próprios membros na organização  da 

Colônia (SANTANA, 2009).

No século seguinte, as festividades apresentavam uma nova forma nas cidades: os  

desfiles21. Encenação espetacular de poder (SANTANA, 2009), as festas barrocas do século 

XVIII saem das Igrejas para ocupar as ruas e é em seu politeísmo disfarçado, na adesão de  

costumes pagãos às suas festividades, na exuberância, na mistura do sagrado e do profano, 

que as festas investiam na transcendência através da devoção aos santos e aos “pecados”: a  

comilança exagerada; o excessivo número de festividades por ano, que ocupava um terço de 

todo o calendário anual citadino; a exuberância das ornamentações provisórias da festa. A  

religiosidade barroca nas ruas do Brasil significava amar – e bancar – a  festa acima de todas 

as coisas.

As festas no Brasil Império foram praticamente extintas quando comparadas ao grande 

número do período barroco. Num período marcado pela diminuição do poder das irmandades e 

do clero secular, as cidades brasileiras começaram a serem “sonhadas”22 com o objetivo de 

disseminar um modelo de desenvolvimento urbano trazido de fora. Um período civilizatório 

no qual o recém império procurava demonstrar autonomia, relação com os bons costumes 

europeus e distância dos costumes dos escravos negros, que foram perseguidos e reprimidos.

21. Os desfiles barrocos se desdobraram  no desfile de “corso” do carnaval baiano na primeira metade do século XX, antes da 

invenção do trio elétrico. “O corso consistia em uma espécie de passeata de carros abertos das famílias de poder aquisitivo 
mais elevado onde exibiam suas fantasias caras e brincavam  jogando confete, serpentina e lança-perfume  uns nos outros. A 
musica não parecia ser um elemento primordial nesta forma de divertimento e a participação das camadas de poder aquisitivo 
mais baixo era nula.” GÓES, Fred. 50 anos de Trio Elétrico. Salvador: Corrupio, 2000. P. 14.

22. “Sonhadas” no sentido de planejadas. É neste momento que teatros e óperas começam a ser construídos no Brasil, também 

casas de espetáculo. O divertimento  coletivo elitizado se afasta do divertimento  popular, se outrora a demonstração  de poder era 
nas festas barrocas, no Brasil Império essas demonstrações  confinam-se  em espaços fechados e selecionados.  (MOURA 
FILHA, 2000.)
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As  festas  acompanharam  o  desenvolvimento  urbanístico  das  cidades  brasileiras  na 

República.  Neste  momento,  a  cultura  popular  em  sua  realização  urbana  e  coletiva  foi  

cerceada e tratada como caso de polícia. Na Bahia principalmente, os costumes negros religiosos  

foram amplamente perseguidos, a festa do Bonfim foi extinta no momento e a recém 

criada Policia Civil do Estado foi acusada de praticar atos já considerados racistas.  

(BAHIA,1996, p.14) As festividades também foram condenadas pela revolução sanitária que as 

considerava   “bárbaras,   perigosas   vulgares   e   ameaçadoras   da   família   higiênica”  

(SANTANA, 2009, p.69).

Ainda no fim do século XIX algumas festas religiosas continuaram sendo realizadas,  

como a festa do Bonfim, da Conceição da Praia, da Boa Viagem, da Lapinha e a de Santa 

Bárbara, já neste momento denominadas “Festas de Largo”; diferentemente de como eram  

realizadas no passado, a festa e o culto religioso se separam. A celebração passou a profanar o 

rito de modo irreconciliável para a Igreja Católica, que com a expansão de religiões protestantes 

priorizou classes mais abastadas como público, liberando a festa para as mais diversas  

apropriações.

A perseguição às manifestações culturais afro-brasileiras ganha uma nova roupagem, 

com os estudos médicos e antropológicos, a partir de intervenções psiquiátricas, como no caso  

dos transes que eram considerados distúrbios mentais.23 Neste período, inicia-se um amplo 

estudo da cultura afro-brasileira, como cadastros de terreiros na capital, apreensão de línguas e 

expressões  africanas,  diferenciação  de  povos  através  da  identificação  de  arquétipos 

culturais, dos cultos a divindades, das festividades e das comidas. O culto religioso africano  

começou a ser chamado coletivamente de candomblé. Segundo o antropólogo Vivaldo da 

Costa Lima (2003, p.17):

Esta, uma definição real para um fenômeno que possui referentes empíricos 
nitidamente identificáveis e não apresenta, como diria Spiro (1968, p. 86), 
procurando definir a religião de um ponto de vista socioantropológico, as 
dificuldades  próprias  de várias  outras  construções  não empíricas  e 
hipotéticas da antropologia.

23. “As teorias lombrosianas  – inseridas na Escola Italiana de Penologia  – foram a base para os primeiros estudos dos rituais 

afro-brasileiros.  Numa  abordagem  psiquiátrica  do  fenômeno,  Raimundo  Nina  Rodrigues  é  considerado  o  precursor  dos 
estudos  negros, sobretudo  através do candomblé,  na cidade de Salvador.  Sua obra data do final do século XIX, tendo seu 
livro Animismo fetichista dos negros bahianos sido publicado, inicialmente,  em 1896, na  Revista Brasileira e, em 1900, em 
francês – Lánimisme fétichiste des negres de Bahia. O médico e estudioso é tido por muitos como fundador da antropologia no 
Brasil. Outros concedem  a Artur Ramos, um de seus discípulos,  o título de ‘Pai da Antropologia  Brasileira’,  sobretudo após 
suas publicações da década de 1930, dentre elas O negro brasileiro.” ROCHA, Maria Isabel costa de Menezes da. Artur Ramos 
ou os batuques. REDOBRA N.14 P.116. Artur Ramos é autor das obras “O problema psicológico de Curandeirismo”, “Os 
Horizontes  Míticos do Negro na Bahia”, “Os Instrumentos  Musicais dos Candomblés  da Bahia”, “O mito de Iemanjá e suas 
Raízes  Inconscientes”.  Suas mais importantes  obras,  hoje, clássicos  da etnografia  da diáspora  “O Negro  no Brasil  – Estudos 
de Etnografia Religiosa e Psicanálise”, ”O Folclore no Brasil” e “As Culturas Negras no Novo Mundo”.
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Os arquétipos sobre a cultura afro-brasileira desta época têm por base textos de  autores 

como Raimundo Nina Rodrigues; numa abordagem continuada mas já intermediária de Artur  

Ramos24, que testava um certo psicologismo, na contramão da criminalização da cultura afro- 

brasileira. Compondo este quase que inédito quadro de estudiosos da cultura negra está Manoel  

Querino (1851-1923), líder abolicionista, fundador do Partido Operário, da Liga Operária  

Baiana e do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia (NASCIMENTO, GAMA, 2012)

Na primeira metade do século XX, as abordagens antropológicas e artísticas tomam um 

rumo muito divergente das pesquisas do período anterior25,  muitas delas oriundas dos 

estrangeiros que viam a cultura negra como objeto de estudo e posteriormente se tornaram 

participantes dos terreiros. O antropólogo e fotógrafo francês Pierre Verger, por exemplo, que 

vem à Bahia depois de conhecer o romance Jubiabá, de Jorge Amado, e o artista plástico 

argentino Carybé,  disseminaram imageticamente os cultos baianos com um olhar de 

encantamento e desbravamento.

São numerosos os estrangeiros que se têm enamorado da Bahia. Uns aqui 
ficando  para  sempre,  como  se incapazes  de viverem  longe  desse 
imponderável  que não é   nada e também é tudo: o céu, o mar, a terra, as
árvores, a gente, e que através do tempo e da história acabaram por formar
uma sociedade, talvez sem igual, pois certamente diferente de tudo quanto se 
encontra por aí além. As próprias religiões como que se entenderem. Deuses 
católicos  e  deuses  africanos  confundiram-se,  adotaram  nomes  comuns  e 
graças a isso puderam conviver pacificamente, coexistir nos mesmos lares, e 
até serem festejados conjuntamente, como se pertencessem a uma grande e 
mesma família, compreensiva, tolerante, e onde a igualdade é mais amada do 
que a própria liberdade. Ou não será assim a Bahia? (VERGER, 1981, p.3)

Longe de se construir um convívio pacífico entre as tradições culturais dos colonizados e 

dos colonizadores, no intervalo entre a República Nova (1930-1937) e o Estado Novo 

(1937-1945), podemos observar uma “intensa atividade planejadora” (FERNANDES, 2014, 

p.27/29), que não era conciliadora nem inclusiva, nas cidades brasileiras. Segundo a arquiteta e 

urbanista Ana Fernandes, no campo do urbanismo, iniciam-se experiências percursoras para a 

criação das cidades brasileiras, como Belo Horizonte (1895) ou Goiânia (1933), também de 

planos urbanísticos recém elaborados para a expansão das cidades brasileiras, como o do Rio de 

Janeiro, (1930)  e de São Paulo (1930).

24. “Caberia a Artur Ramos a difícil tarefa de retomá-los [estudos realizados por Manuel Querino e Nina Rodrigues], na década 

seguinte,  reivindicando,  ardorosamente,  para Nina Rodrigues,  o título de pioneiro  desses  estudos  no Brasil.”  OLIVEIRA, 
Waldir Freitas apud RISÉRIO, Antonio. Avant-garde na Bahia.  São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995. Pp. 56-57

25. Se compararmos,  por exemplo, as abordagens acerca do transe no século XX, tema abordado anteriormente  como distúrbio 

mental ou mesmo distúrbio social, as mais divergentes  da escola iniciada por Nina Rodrigues  seriam as dos autores, dentre 
outros, Édison Carneiro,  Gilberto Freyre, Renato Mendonça  Roger Bastide, Pierre Verger, Vivaldo da Costa Lima e Darcy 
Ribeiro.
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No mesmo período, acontece  como discussão do campo a Semana de Urbanismo, 

realizada em outubro de 1935, em Salvador, como “ápice do trabalho da Comissão Central do  

Plano da Cidade do Salvador” (FERNANDES, 2014, p.39). A comissão foi criada, pelo então  

prefeito José Americano da Costa, com o intuito de elaborar um plano geral de urbanização para  

a cidade. Constituída por membros da municipalidade e do estado; entidades empresariais  

(Associação Comercial da Bahia e Cia Energia Elétrica da Bahia); entidades profissionais  

(Associação Baiana de Imprensa e Associação dos Engenheiros Civis da Bahia) e o Rotary Club 

da Bahia. A Comissão Central do Plano da Cidade foi instalada após uma delicada 

conjuntura da década26, que além de ser marcada pela reflexão moderna sobre as cidades 

brasileiras, foi também, segundo o antropólogo Antonio Risério (1995, p.56):

[…]  crucial  na história  das  relações  sociorraciais  no Brasil.  Entre  outras 
coisas, este é o tempo da fixação, em fisionomia barroca, da escola brasileira 
de futebol; da projeção do candomblé e da formação do umbandismo (a vida 
negra do feiticeiro branco); da expansão e do aprofundamento  dos estudos 
sobre negros e mestiços, com a recuperação  da obra de Nina Rodrigues e os 
trabalhos  de  Gilberto  Freyre,  Renato  Mendonça,  Artur  Ramos,  Édison 
Carneiro; do surgimento das ‘frentes negras’; dos congressos afro-brasileiros 
de Pernambuco e da Bahia; do romance de Jorge Amado; da irresistível 
afirmação massiva da música popular brasileira. Na Bahia, em especial, esta
é uma época de renascimento dos chamados ‘estudos africanistas’ e de 
consolidação social do candomblé.

A comissão de Urbanismo discutia temas estruturantes do desenvolvimento urbano e 

econômico da cidade, como tráfego, patrimônio, zoneamento, gestão e direito “expressando um 

conjunto  de  necessidades  e  de  circunstâncias  que  colocam  a  cidade  na  pauta  das  

discussões públicas da sociedade.” (FERNANDES, 2014, p.37), paralelamente à discussão sobre 

a cultura brasileira do II Congresso Afro-Brasileiro – que é realizado 1937 (BAHIA, 1996) 

em Salvador, sob a égide de Édison Carneiro – reitera a valorização da cultura de matriz 

africana e suas manifestações como a capoeira, o samba, a culinária e o candomblé. Para  

Vivaldo da Costa Lima, a década de 30 foi fundamental para a consolidação da cultura de 

matriz africana.27

Os candomblés cresciam em número e afirmavam-se com a apropriação de 
valores da sociedade inclusiva. Capitalizavam-se. Compravam terrenos nos 
limites do centro urbano. Construíam terreiros que se tornariam centros 
comunitários, com organização hierárquica bem definida e rigorosa, em que 

26. “nova constituição  federal (1934) e estadual (1935), abertura e repressão  à organização  política, declaração  de Estado de 

Sítio em 1935, ditadura  em 1937 são processos  gerais que combinam,  em Salvador,  a revoltas  populares,  como o quebra- 
bondes em 1930, ou à greve geral de 1934, […] indica essa situação a quase estabilidade  demográfica  da cidade, que acolhe 
apenas  7.021  novos  moradores  em  20 anos,  entre  1920  e 1940.  Essa  crise  demográfica  atinge  seu  paroxismo  em  1935, 
quando, numa situação de forte emigração, o número de mortes supera o de nascimentos  na Bahia, com tuberculose e outras 
doenças infecciosas grassando entre a população.” (FERNANDES,  2014:35).

27. “Além  disso,  a Bahia  receberia,  a caminho  do final da década,  a visita  de estudiosos  como  Melville  Herskovits,  Ruth 

Landes e Donald Pierson, todos eles interessados,  acima de tudo, em sua história social e em sua realidade antropológica.” 
RISÉRIO,1995:57
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a autoridade do líder e a solidariedade intergrupal eram a norma dominante e 
indiscutível. Criavam-se sociedades dentro dos terreiros, com diretorias 
executivas que se encarregavam das relações efetivas de cada grupo com o 
sistema  de poder do Estado  e, sobretudo,  estendiam  a rede de parentesco 
ritual para além das fronteiras étnicas e de classe. E as ‘religiões africanas’ 
do  tempo  de  Nina,  já  eram,  para  Ramos  e  Carneiro,  ‘religiões  negras’. 
Religiões do povo negro da Bahia. (LIMA, 1995, p.57)

Neste momento, logo após a catalogação dos terreiros realizada por Nina Rodrigues, 

deu-se a interiorização do candomblé, pois os fiéis preconizaram uma expansão para além das 

bordas marítimas da cidade, o chamado no presente de miolo da cidade, comprando terrenos  

afastados do centro para instalar seus terreiros e praticar sua religião. Um dos bairros do 

miolo, o Cabula, abriga em seu território além de outros terreiros, o Ilê Axé Opo Afonjá 

(numa tradução breve, Casa de Força sustentada por Afonjá), fundado em 1910 por Mãe Aninha 

e continuado por Mãe Senhora; terreiro de Carybé, hoje dirigido pela importante ialorixá Stella,  

onde muitos perseguidos políticos, como Édison Carneiro, foram abrigados.

O Candomblé tem representante de postulado repaginado, construindo uma participação 

dos terreiros na vida política da cidade, sob a regência de algumas Mães de Santo, que  

articularam trânsitos entre Brasil, África, Universidade, etc., como Mãe Senhora, Olga de 

Alaketu e posteriormente Mãe Menininha do Gantois. Carybé representa a cultura popular da  

Cidade da Bahia como as linhas mestre dessa terra que foi desbravada de ponta a ponta: seja 

pela criação da BR-116 que liga o estado ao Rio de Janeiro, seja pela caça com quê de  

bandeirante ao bando de Lampião, que teve como desfecho a morte de Cristino Gomes da 

Silva Cleto, o Corisco, que encontrava-se desarmado, inutilizado dos dois braços, crente numa  

promessa de anistia apregoadas pelos governadores nordestinos. O fugitivo pacificamente  

entregou as suas armas a Pedro dos Campinho. A imprensa noticiou a grande batalha travada  

entre as forças volantes da polícia e os criminosos do sertão.

As cidades brasileiras se preparavam para entrar numa nova fase de urbanização e a 

cultura  de  matriz  africana  participava  e  se  moldava  às  intervenções  da  época,  sendo  já  

pensadas fora de um contexto moderno de cidade. No entanto, em Salvador e sua expressividade  

teve um reconhecimento artístico, pois muitos profissionais chegados aqui se apropriaram da  

cultura de matriz africana, construindo uma atuação política e atraindo o interesse das 

instituições governamentais de educação e das ciências sociais, diferentemente dos estudos  

médicos e psiquiátricos das décadas anteriores.

O contexto histórico é bastante agitado, há uma efervescência política e cultural na cidade  

de  Salvador.  Antecede  aos  projetos  do  EPUCS  e  à  construção  de  Brasília,  num contexto  

desenvolvimentista e de transição política, o I Congresso Brasileiro de Urbanismo, realizado 

em 1941, no Rio de Janeiro, com a participação de expressivos nomes do campo, entre  eles  

Agache,  Anhaia  Mello,  Armando  de  Godoy,  Attilio  Correa  Lima,  Carmem Portinho,  
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Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, Nestor de Figueiredo, Prestes Maia, Saboya Ribeiro e Walter  

Gordilho (FERNANDES, 2014, p.47).

Além da mobilização acerca dos problemas urbanos das cidades brasileiras e a  

disponibilidade de crédito cedida pelos Estados Unidos, também em 1941, iniciou-se a  

exploração do primeiro poço de petróleo na Bahia, na cidade de Candeias. O petróleo extraído 

era muito grosso para as refinarias brasileiras, sendo, então enviado aos Estados Unidos e 

trocado por um petróleo mais fino extraído no hemisfério norte.  O alinhamento cultural e 

econômico do Brasil com os Estados Unidos acentua-se na II Guerra Mundial28, forçando a 

imprensa baiana a dar uma guinada na cobertura da guerra e também em seu direcionamento em 

geral. A imprensa noticia o ataque a navios mercantes brasileiros que são afundados no litoral  

baiano por submarinos alemães. Em 1943, já sob o comando de Odorico Tavares, O jornal  

Diário de Notícias inicia uma nova fase caracterizada pelo estímulo às artes e às letras,  

procurando também abordar temas acercas dos costumes populares da cidade, promulgando uma 

revolução cultural no estado. “O próprio [Édison] Carneiro muito contribuiu para isso, 

organizando para a imprensa local uma série de longas reportagens sobre os candomblés.” 

(RISÉRIO, 1995, p. 59)

O sonho clandestino dos intelectuais, artistas e escritores de democratização e de instrução 

do proletariado para uma genuína revolução trazia a arte para dentro das instituições de ensino e  

se manifestava na comemoração do primeiro decênio do governo Getúlio Vargas, organizada 

pela União Sindical dos Trabalhadores. Em 1942, são mobilizadas por forças da esquerda,  

manifestações antinazistas. “A emoção popular é incontida, e chega-se a depredar a loja de  

charutos Dannemann e Cia., de descendentes alemães. O país inteiro toma conhecimento  do 

movimento na Bahia, o qual crescerá inevitavelmente.” (BAHIA, 1996, p.175)

Em 1944 chega à Bahia o sociólogo Roger Bastide:

professor  da  Faculdade  de  Filosofia  de  São  Paulo,  com  a  finalidade  de 
pesquisar os costumes afro-brasileiros e escrever um livro sobre a Bahia. 
Acompanhado  dos escritores  Jorge Amado, Wilson  Lins e James Amado, 
visita o candomblé do babalorixá João da Goméia, o mais importante terreiro 
de rito angolano do País. (BAHIA, 1996, p.185)

No  2  de  Julho  de  1945  é  sancionada  a  criação  da  Universidade  da  Bahia.29 A 

Universidade preparou um contexto inovador para a recepção e apreensão da cultura de 

matriz africana no Brasil. O médico Edgard Santos assume a reitoria da Universidade da 

28. “Em  28 de janeiro  de 1942,  durante  a Terceira  Conferência  dos Chanceleres  Americanos,  no Rio de Janeiro,  o Brasil 

anunciava o rompimento  de suas relações diplomáticas  com a Alemanha,  Itália e Japão, por causa da agressão japonesa aos 
Estados Unidos, em Pearl Harbor. ” (BATALHA, 2008, p. 52)

29. Decreto-lei 9.155.



37

Bahia e fica responsável pela implantação da mesma, que foi montada por um quadro docente  

supreendentemente e inovador às circunstâncias da época. Se falamos de abertura e 

diversificação da cultura baiana, é imprescindível trazer a esta discussão a criação da nova 

Universidade. Edgard Santos foi sem dúvidas peça-chave desta construção, acreditando que a 

Bahia deveria se engajar no desenvolvimento do país, que em vez de uma atuação tímida na  

economia e no contexto cultural nacional, deveria ser protagonista da próxima criação brasileira,  

formando seus técnicos afim de explorar os recursos naturais do Estado. Em um:

quadro  ideológico-cultural  forjado  em âmbito  tenentista-integralista- 
getulista,  e atuando  numa  conjuntura  desenhada  pelos  mitos  do 
nacionalismo-trabalhismo-desenvolvimentismo, Edgard via a si mesmo em 
meio aos membros de uma elite iluminada, responsável pela ‘redenção das 
massas’ através da cultura. (RISÉRIO, 1995, p.46)

As primeiras trocas entre as culturas africanas e brasileiras foram realizadas por inciativas 

do reitor. A ida de Joãozinho da Goméia e D. Senhora à África foi articulada pelo antropólogo 

português Agostinho da Silva, que paralelamente à sua atividade docente preparava nos porões 

da Reitoria da Universidade o que viria a ser o CEAO. A relação com a África resultou na 

criação das casas dos países realizados na cidade, com projetos de Lina Bo Bardi para a casa do 

Benin e da Nigéria.

Em  1946  instalou-se  a  Assembleia  Nacional  Constituinte,  que  vigorou  de  1º  de 

fevereiro até o dia 18 de setembro do mesmo ano, quando foi promulgada a nova Carta  

Constitucional  na  18ª  Sessão  Constituinte.  As  festas  dos  orixás,  que  se  inicialmente 

imiscuíam-se nas festas católicas, timidamente começaram a aparecer nas cidades brasileiras,  

primeiramente  burlando  a  sua  proibição,  sendo  realizada  às  escondidas,  até  que  na 

Constituinte de 1946, o então deputado federal Jorge Amado garantiu a liberdade de crença

no Brasil.30
 

             Em 1947, assume o poder o governador Octávio Mangabeira, eleito no primeiro pleito após  

a queda do Estado Novo. Trazia o sonho de construir a modernização da Bahia criando as 

fundações para a recepção do conhecimento estrangeiro na cidade, como por exemplo a  

construção da Estrada Amaralina – Santo Amaro de Ipitanga (atualmente o município de 

Lauro de Freitas), onde ficavam a base aérea norte-americana e o novo aeroporto de Salvador; a  

30. Jorge Amado foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista  do Brasil (PCB)pelo  Estado de São Paulo. Além de ser 

autor  da lei que garantia  liberdade  de crença  no Brasil,  é também  de sua autoria  a  emenda  que garantia  a liberdade  de 
imprensa. “Jorge Amado foi um parlamentar atuante: os anais do Congresso registram que apresentou 15 emendas ao Projeto de 
Constituição,  dentre  as quais  se destacam  a isenção  de tributos  para importação  de papel  para publicação  de livros  e 
jornais (emenda 2.850); a não obrigatoriedade  do ensino religioso nas escolas (emenda 3.062); a supressão da censura prévia 
para a publicação  de livros e periódicos  (emenda  3.064); a liberdade  de culto religioso  (emenda  3.218) e a eliminação  do 
dispositivo que facultava apenas a brasileiros natos o exercício das profissões liberais (emenda 3.355).” Periódico virtual 
MIGALHAS.  Jorge  Amado,  100  anos.  Disponível  em:  http://    www    .      m    igalhas.co    m    .br/    Q    uentes/17,    M    I161328,4104    6-
Jorge+Amado+100+anos Em 1947 o registro do Partido Comunista  Brasileiro (PCdoB) foi cassado e em 1948 os mandatos do 
partido  cassados,  dentre  eles  Jorge  Amado  e  Cayres  de  Brito,  deputados  federais  pelo  estado  de  São  Paulo;  João 
Amazonas, constituinte do Distrito Federal e também pelo DF o senador Luís Carlos Prestes.

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI161328%2C41046-


38

construção do Hotel da Bahia (na Avenida Sete de Setembro), de Diógenes Rebouças, uma  

mistura da vertente progressista da arquitetura e de projetos urbanos de cunho culturalista,  

ambos os exemplos foram reforçados pelas decisões institucionais da época e pelo 

desenvolvimento urbano idealizado por seus desenhistas.

O arquiteto Diógenes Rebouças fez escola dentro da recém-criada Universidade da Bahia. O 

encontro entre Anísio Teixeira e Diógenes Rebouças se deu na “transposição das ideias do 

educador para o plano concreto da realização de uma escola com a merecida dignidade,  um 

marco na Bahia, com larga repercussão nacional e internacional” (ROCHA, 1992, p.115). A 

vanguarda baiana passa a ter incentivos oficiais para agregar a sua produção a edificações e  

eventos realizados pelo Estado. O então secretário de Educação e Saúde, Anísio Teixeira 

(BATALHA, 2008, p.60), encomenda painéis de artistas da atualidade para a Escola Carneiro  

Ribeiro (Escola Parque inaugurada em 1950), bancando um ano do artista Carybé em 

Salvador, pago em parceria com particulares, neste caso, a construtora Odebrecht. Esta parceria 

do capital público e privado também financiou outras obras a serem exibidas no Salão 

Baiano  d e  Artes  e  n o  bar  d e  maior  efervescência  cultural  d a  cidade,  abrigando 

exposições dos artistas da vanguarda baiana31, “O Anjo Azul”.

E tem a festa de Yemanjá:
que todos os anos recebe o humilde presente de seus filhos pescadores. 
Yemanjá, a rainha das águas, no dia 2 de fevereiro, recebe flores, perfumes, 
recados, pentes, dinheiro, brincos e braceletes nas praias do Rio Vermelho. 
(CARYBÉ, 2012, p.217)

O artista Carybé, através de seus traços, transmite um grande conhecimento, vivência e  

afinidade artística com a Bahia, narra as manifestações culturais, as festas, o candomblé, a 

vida cotidiana do povo pobre e negro, das mulheres. Podemos traçar um paralelo com seu 

contemporâneo Pierre Verger, que tinha intenções um tanto mais estudiosas da vida cotidiana 

desses pobres pretos e também amava o corpo negro. A obra de Verger nos revela o intenso 

contato com a África baiana que definiu a produção artística de um modo geral na cidade da  

Bahia nas décadas de 1940 e 1950. Carybé, devido aos seus serviços de mediação entre a Cidade 

da Bahia branca e a negra foi “suspendido” Obá, chegou a falecer dentro de um terreiro.

Num país que experimentava novas direções democráticas, acelerando seu 
processo  de atualização  urbano-industrial  em  meio  aos  ventos  do 
nacionalismo e do desenvolvimentismo,  a Bahia pôde se levantar, com toda 
a sua densidade  e singularidade  culturais,  para se abrir a um considerável 

31. “[…]  a realidade  cultural  baiana  foi afetada,  funda  e profundamente,  pela  chuva  de signos  da modernidade  estética  e 

intelectual  que  a atingiu  – e principalmente  pelos  curtos-circuitos  provocados  pelas  incessantes  e ruidosas  investidas  da 
avant-garde. Em contrapartida, deve-se dizer que a Bahia afetou de modo igualmente intenso quem se atreveu a toca-la assim tão 
de perto. Transformou  os  modos de Koellreutter,  enriqueceu  e consolidou  o pensamento  de Agostinho da Silva, alterou os 
caminhos de Smetak, transfigurou Ernest Widmer, iluminou a alma de Pierre Verger. Enfim, subversão com subversão foi paga. 
No caso de Lina Bo Bardi, por exemplo,  redesenhou-se  pessoa e obra.” RISÉRIO,  Antonio. Avant-garde  na Bahia. São 
Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995. P. 122-123.
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fluxo internacional de informações estético-intelectuais  – e ainda se preparar 
para  intervir,  nacionalmente,  sob  os  signos  da  modernidade  e da 
radicalidade. (RISÉRIO, 1995, p. 13-14)

A fotografia de Pierre Verger conecta o Candomblé da Bahia à África e a cultura negra ao  

poder de trânsito da fotografia. O cotidiano baiano é fonte primária da produção cultural na  

capital em meados do séc. XX. Mãe Senhora e seu filho Didi estabeleceram uma ligação com 

estrangeiros e os intitulavam ministros do culto, embaixadores da prática proibida que 

sobrevivia às modernizações realizadas na cidade: o corpo de Obás de Xangô da Casa Opô  

Afonjá de D. Senhora era composto por convidados, entre eles o “Obá Onã Xocum, ao 

mesmo tempo filho de Oxóssi e ministro de Xangô,” Carybé. Em meados de 1940, D. 

Senhora  acolhe  os  perseguidos  artistas.  Abertos  aos  movimentos  literários  e  culturais  e  

homens de esquerda, o terreiro na Roça de São Gonçalo e em época de perseguição, permitiu 

um trânsito mais fluido entre o culto religioso e a intelectualidade. Foram moradores do bairro 

do Rio Vermelho Carybé, Jorge Amado e o pintor Pancetti.

Os artistas, antropólogos, músicos, arquitetos, etc., dos anos de 1950 e 1960, daqui 

transmitiam uma ideia de cidade que era ameaçada de extinção pelo modelo moderno de cidade  

no Brasil, introduzido na Bahia pelo projeto moderno do EPUCS. A disseminação em escala 

mundial das obras desses artistas possibilitou ao mundo conhecer a maravilha que era a cidade 

de tão singular urbanidade, uma “Roma Negra”32, de natureza tão alheada às cidades 

padronizadas que cresciam tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A vanguarda baiana,  

revisitando a cultura de matriz popular também foi fundamental para a projeção da Bahia e  

igualmente  tornados  personagens  da  cultura  baiana  de  exportação  turística  na  formação 

identitária dos anos 1990. Obras que traziam a alteridade encantadora e radical de Salvador 

foram forjadas pelo planejamento estratégico em máscara mortuária para uma Bahia que não  

existe  mais.  O  cotidiano  do  povo  pobre,  criativo  e  extremamente  cuidadoso  com  a 

transmissão de seus costumes e a perpetuação adaptativa destes ao dia-dia foram atravessados 

pelas transformações urbanas que interferiam diretamente em suas práticas e em sua urbanidade.

Mais tarde, o então governador da Bahia Antonio Carlos Magalhães apresenta o livro das 

aquarelas  de  Carybé,  intitulado  Iconografia dos Deuses africanos no Candomblé da Bahia  

de 1980 como uma positiva propaganda turística, assim como a cultura negra:

A  grandeza  e  a  importância  de  um  povo  residem,  principalmente,  nas 
tradições que o caracterizam e fazem sua história.
A Bahia foi a primeira região brasileira a conhecer o descobridor português. 
Nela fundou-se a primeira cidade, instalou-se o primeiro governo e fez-se a 

32. “Roma Negra’, já disseram dela. ‘Mãe das cidades do Brasil’, portuguesa e africana, cheia de histórias, lendária, maternal e 

valorosa. Nela se objetiva, como na lenda de Iemanjá, a deusa negra dos mares, o complexo de Édipo. Os baianos a amam 
como mãe e amante, numa ternura entre filial e sensual. Aqui estão as grandes igrejas católicas, as basílicas, e aqui estão as 
grandes macumbas, o coração das seitas fetichistas dos negros brasileiros. AMADO, Jorge. Bahia de Todos os Santos. Guia de 
ruas e dos mistérios da cidade de Salvador. São Paulo: Martins Editora S.A., 1970.P. 16 
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primeira capital do Brasil. O português veio trazendo a sua cultura, para 
associar-se à do gentio, buscando, depois, nas bandas da África, o homem 
negro  para ajudar  a construir  este  país. Com  sua participação  começou  a 
nascer, crescer e desenvolver-se, na Bahia, uma civilização composta de três 
etnias,  hoje chamada  de civilização  brasileira.  Cada  uma delas emprestou 
sua viva contribuição  para formar o brasileiro. A Bahia, entretanto, por ter 
sido, e continuar sendo, o ponto de desembarque e da distribuição dos negros 
para o Brasil, conservou, de maneira bem visível, ao contrario das demais 
regiões, a contribuição  da cultura do continente  africano. Não é preciso ir 
longe para senti-la no ar e na alma do baiano. E nos orgulhamos disso.
Esta  realidade  tem  despertado  a  atenção  de  todo  o  mundo.  Acorre-se  à 
Bahia, ora como turista em lazer, ávido de mistérios, encantos e belezas, ora 
em busca desse conteúdo, como subsidio a pesquisas e criações, no campo 
da  antropologia,  da  sociologia,  da  linguística  ou  das  artes  sensoriais  e 
visuais. (MAGALHÃES apud CARYBÉ, 1980)

As festas eram temas recorrente das obras da vanguarda baiana e se modificaram 

radicalmente a partir das narrativas a seu respeito, já que possuem agora uma imagem 

constituída a perpetuar do sublime momento do encontro entre a tradição religiosa portuguesa 

com os costumes e cultura da Salvador negra33. A semente do direcionamento identitário já 

estava plantada e é observada na apresentação do governante a um dos maiores exemplos da 

institucionalização e da captura da arte pelo Estado e no entendimento de que a cultura da  

Salvador  negra  e  recôncavo  é  toda  a  Bahia.  A  identificação  cultural  de  um  estado  tão 

complexo e vasto na sua composição é relacionada a mistura de apenas 3 etnias.  A cultura 

negra – a qual o homem branco foi “gentilmente” buscar pelas bandas da África –  e as 

diversas etnias colonizadas fundantes do Brasil – que foram séculos marginalizadas, tendo a 

chance de serem compartilhadas às escondidas nas festas católicas que elas subverteram – são  

deslegitimadas, nas suas lutas e resistências, em nome de uma legitimidade da cultura brasileira.

As práticas culturais miscigenadas do povo baiano, que agora são utilizadas como 

propaganda institucional, usurpadas pela mídia, foram tema de uma ampla pesquisa realizada  

por artistas, fotógrafos, antropólogos e arquitetos que trabalharam e moraram na cidade da 

Bahia. Um dos exemplos mais emblemáticos dessas pesquisas é a de Lina Bo Bardi, que vem a 

Salvador para conferências na Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia, em 1958. 

Discípula de Gió Ponti, “líder pelo movimento pela valorização do artesanato italiano, diretor  

das Trienais de Milão e da Revista Domus” (FERRAZ, org.1993: 9), Lina Bo Bardi chegou à 

Bahia pelas mãos de Diógenes Rebouças, Segundo Risério, ao chegar no Brasil:

Lina  encontrou  um  pais  onde  a  ‘nova  arquitetura’  da  Bauhaus  e  de  Le 
Corbusier achara campo propicio e fora assimilada criativamente. Ao chegar 
aqui,  por  sinal,  ela  e  P.M.  Bardi  foram  recebidos  no  IAB  do  Rio  pela
‘primeira  vanguarda  internacional  do  Brasil‘,  como  ela  mesma  definiu  o 
grupo formado por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Athos Bulcão, Burle Marx e 

33. “Embora  não  sejam  os  donos  da  indústria  cultural  baiana,  dos  meios  de  produção  e  veiculação  dessa  indústria,  os 

negromestiços  ocupam quase que todo o espaço e quase todo o tempo dos  mass media. Suas manifestações  e seus produtos 
estéticos reinam de forma praticamente absoluta. De modo que, usando livremente os conceitos de Gramsci, podemos afirmar 
tranquilamente  que, na Bahia  de hoje,  a cultura  negromestiça  não é dominante,  mas certamente  hegemônica.”  RISÉRIO, 
Antonio.  Avant-garde na Bahia. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995. P. 66-67 nota 50
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outros. Visto em perspectiva histórica, o movimento da arquitetura 
contemporânea  repercutira  no  Brasil  já  na  década  da  Semana  de  Arte 
Moderna, sob o influxo direto de  Le Corbusier. Bem antes da chegada de 
Lina, portanto, Flávio de Carvalho já dera o ar de sua graça, Rino Levi falara 
em estética das cidades […]. (RISÉRIO, 1995, p.95)

Também em 1958, a arquiteta italiana naturalizada brasileira, que criou e dirigiu o 

Curso de Desenho Industrial no Instituto de Arte Contemporânea (IAC) na Universidade de 

São Paulo, retorna a Salvador para lecionar no Curso de Arquitetura e Urbanismo, junto a 

Rebouças. Entre os projetos de Lina realizados este ano na Bahia estão a Casa do Chame- 

Chame e a residência do escultor Mário Cravo. Lina integra-se na vida cultural e institucional 

da cidade  e passa a escrever a página “Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da 

vida: arquitetura, pintura, escultura, música e artes visuais no Diário de Notícias de Salvador.” A  

presença de Lina Bo Bardi na Bahia muda aspectos da arquitetura brasileira ao passo que a 

arquiteta desenvolve uma ampla pesquisa sobre o artesanato nordestino e a cultura baiana.  

Segundo  Risério  (1995,  p.  111),  “Lina  é  o  olhar  antropológico  da avant-garde captando e 

iluminando atos e produtos da mestiçaria”. Lina parte para uma pesquisa aprofundada da  

realidade brasileira fazendo um levantamento minucioso dos objetos de uso popular 

“encontrando  sua  propriedade  formal  e  conteudística  e  n a  sua  autenticidade  as 

verdadeiras raízes do desenho industrial brasileiro.” (RISÉRIO, 1995, p.112). Em 1959, a 

arquiteta realiza a exposição “Bahia no Ibirapuera”, para a V Bienal de São Paulo, com o diretor  

teatral Martim Gonçalves, da Escola de Teatro da Universidade da Bahia. Trecho do texto de  

Lina e Martim Gonçalves sobre a composição da exposição:

Ao organizar esta Exposição procuramos ter em mira todo fato, ainda que 
mínimo, que, na vida cotidiana, exprima poesia. Neste sentido apresentamos 
toda uma serie de objetos comuns, carinhosamente cuidados, exemplo 
importante para o moderno desenho industrial que, criado no Ocidente por 
uma elite especializada, representa no Oriente, onde o homem estético teve, 
durante  séculos,  a  preponderância  sobre  o  homem  cientifico,  um  fato 
normal.  Este carinhoso amor pelos objetos de todos os dias no se deve 
confundir com o esteticismo decadente, é uma necessidade vital que se acha 
nos primórdios da vida humana. É neste sentido, todo ligado a uma vivência, 
que apresentamos esta Exposição. (GONÇALVES, BARDI apud FERRAZ,
1993, p.134)

Em 1959, Lina Bo Bardi sela o seu vínculo artístico e estético com a Bahia quando 

aceita o convite para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). A arquiteta  

também dirige e projeta o restauro do Solar do Unhão e sua adaptação para sede do museu, cujas  

instalações provisórias são inauguradas em 1959 no foyer do Teatro Castro Alves. Na onda da  

efervescência da cultura, Lina realiza, nesse espaço, diversas exposições até 1963 e juntamente  

com Mário Cravo transforma o museu em um centro de atividades culturais. O maestro 

Koellreutter, diretor da Escola de Música da Universidade da Bahia, realiza os Seminários 

Livres de Música, e Walter da Silveira o Clube de Cinema da Bahia. Também em 1963 estreia a 
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Ópera de três tostões, de Bertolt Brecht, dirigida por Martim Gonçalves, com arquitetura cênica  

de Lina Bo Bardi, no interior das ruínas do Teatro. O MAM-BA é transferido para suas novas 

instalações em 1963. Lina funda o Museu de Arte Popular do Unhão, inaugurado com a  

exposição “Nordeste”. É pretendido para o complexo, também, a criação do Centro de Estudos e  

Trabalho Artesanal e da Escola de Desenho Industrial.

“Os acontecimentos de 1964 reduziram a Bahia e o Brasil ao silêncio por quase vinte 

anos.” (BARDI apud FERRAZ, 1993, p.300). Assim define Lina Bo Bardi o Golpe de Estado 

que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito, João Goulart.   É neste momento 

que o carnaval de Salvador tomou rumos fundantes para o que as festas são hoje, com a 

predominância cultural exercida pelos Estados Unidos, com o surgimento dos primeiro trios  

patrocinados (primeiramente pela empresa de bebidas Fratelli Vita e depois pela Coca- Cola),  

com o trio Elétrico Tapajós, de Orlando Campos, primeira agremiação carnavalesca que 

monta uma estrutura empresarial para gerir a publicidade e o arrecadamento de fundos para  os 

desfiles,  a  Tapajós  Promoções  Artísticas  e  Publicidade  LTDA.  A  Prefeitura  de Salvador 

na década de 1960 incentivou a ocupação dos trios no carnaval, criando o Concurso de Trios 

Elétricos em 1962. Em 1968 é declarado o Ato Institucional nº 5 e o trio elétrico ganhava  

projeção nacional com a música “atrás do trio elétrico” de Caetano Veloso, que depois  de 

embalar  nos  movimentos  de  contracultura  do  mundo,  juntamente  com  outros artistas, 

“criou”  o tropicalismo. Em 1969, o artista partiu juntamente com Gilberto Gil para o exílio na  

Inglaterra. Caetano define o carnaval de Salvador como:

Acrílico  no  Pelourinho.   Uma  lavadeira   do  Abaeté  cantando  o  iê-iê-iê
‘Oxalá’,  entre  a  areia  branca  e  a  água  escura:  isto  não  quer  dizer  que 
Salvador  é  uma  cidade  como  outra  qualquer,  mas  denota  a  presença 
irreversível dos meios de comunicação de massa em curiosa relação com a 
cultura  tradicional  popular  da cidade.  Não  interessa  deplorar  o 
abastardamento  das  tradições,  mas  saber  onde  a  vida  explode.  Com  um 
milhão de habitantes distribuídos em prédios de apartamentos, sobradões, 
mansões  e  casebres,  vendo  TV  e  cinerama,  comendo  pizza  com  guaraná
‘Fratelli Vita’, Salvador já não se encaixa na linguagem folclórica com que
estamos  acostumados  a descrevê-la:  ela mesma  já não fala e não entende 
essa linguagem. (VELOSO apud GOÉS, 2000)

As obras do projeto do EPUCS foram executadas entre 1960 e 1970, um modelo de cidade 

radio-concêntrico que foi implementado em partes, sem que as diretrizes de uso e ocupação do  

solo e as leis municipais acompanhassem o desenvolvimento urbanístico da cidade. O centro 

tradicional – ocupado pelo grande carnaval da sua ponta, a rua Chile, até o Campo Grande, na  

Avenida Sete de Setembro – foi severamente esvaziado na década de 1970 com a construção do 

novo Centro Administrativo da Bahia, o que retirou do centro histórico a maioria das instituições 

públicas, movendo um vetor comercial para as áreas próximas à Nova Rodoviária (região do  

Iguatemi) e Avenida Luís Vianna Filho.
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Na década de 1980, o centro histórico, o Pelourinho, já apresentava um acelerado  

processo de deterioração física e era ocupado em maior parte por pessoas pobres. As casas 

viraram cortiços, um quadro que muito incomodava o poder público, já que este apostava na 

exploração turística da cidade. Em 1975, o governador Antônio Carlos Magalhães 

disponibilizou, pela primeira vez, verbas do estado para os trios elétricos, associando sua 

imagem a do trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar, trocando o auxílio por uma fotografia  

na capa do Diário de Noticias e pelo jingle da campanha seguinte. A institucionalização das  

festas populares foi chantageada pela associação marqueteira da festa do povo e pela 

propaganda supra-institucional. (GOES, 2000, p.86)

A influência americana trouxe ao povo brasileiro o movimento Black Power. Os bailes 

Black estouraram no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo e chegou na Bahia 

através dos blocos afro, como o emblemático Ilê Aiyê, que saiu às ruas em 1975 

complexificando a cena carnavalesca. O Ilê Aiyê foi fundamental para a disseminação do samba  

reggae e foi com a canção de Paulinho Camafeu, Mundo Negro (logo em seguida grava por 

Gilberto Gil no seu disco Refavela), que o bloco abriu alas para a ocupação negra no carnaval  

baiano  de  igual  para  igual  com  os  trios  elétricos  e  agremiações  carnavalescas brancas, 

uma iniciativa ousada que surpreendeu a todos por não ser reprimida pela polícia do estado, em 

especial o desfile do Ilê Aiyê, pois o bloco só aceitava negros em seus desfiles. Em 1976 o afoxé  

Filhos de Gandhi saiu às ruas pela primeira vez, enegrecendo de vez o carnaval de Salvador. O 

Ilê foi uma peça fundamental na composição rítmica e social dos blocos afro, que culminou na  

criação, em 1979, do Grupo Olodum, da Timbalada, entre outros.

A projeção do carnaval da Bahia e da cidade de Salvador tomaram grandes proporções.  

Em 1985, o Pelourinho foi considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO34. Em 

1985 a prefeitura de Salvador convidou Lina Bo Bardi para desenvolver um projeto de 

reabilitação do Centro Histórico da cidade. Em 1986, o  trio elétrico de Armandinho, Dodô e 

Osmar,  numa  turnê  mundial,  se  apresentou  na  Copa  do  Mundo  do  México,  com  uma  

cobertura televisiva inigualável do fenômeno musical baiano.

Para Lina Bo Bardi (apud FERRAZ, 1993, p.270), o Plano de Recuperação do centro 

histórico “não é um trabalho turístico, feito com a intenção de transformar o Pelourinho numa 

cidade sorvete.”. Para os governantes, mais especificamente para o presidente da empresa de  

34. “A primeira formulação de uma política preservacionista  federal data de 1937, quando, sob a chancela do ministro Gustavo 

Capanema,  o Serviço do Patrimônio  Histórico Artístico Nacional – SPHAN – foi criado e entregue ao comando de Rodrigo M. 
F. De Andrade,  que teve, como colaborador,  um dos líderes do Modernismo  de 1922, Mário de Andrade,  o festejado autor 
de Macunaíma.”  RISÉRIO, Antonio. Avant-garde  na Bahia.  São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995. P. 42. 
Somado à criação do SPHAN, podemos também incluir nas discussões iniciais acerca da patrimonialização  no Século XX a 
Carta de Veneza  em 1964 (INSTITUTO,  1995);  a Convenção  do Patrimônio  Mundial,  em 1972; a declaração  do México 
como   resultado   da  Conferência   Mundial   Sobre   Políticas   Culturais,   em  1985,  promovida   pelo  ICOMOS   (Conselho 
Internacional  de Monumentos  e Sítios).  É neste  contexto  que em 1988  a Constituição  Brasileira  amplia  o significado  de 
patrimônio cultural (ART.216), seguida da Conferência Geral da UNESCO, em 1989, quando aprova juridicamente a 
Recomendação  sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular. (apud SANTANA, 2009.)
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turismo e cultura da Bahia, a Bahiatursa, o senhor Paulo Gaudenzi, as festas e o patrimônio da 

cidade  deveriam  ser  tratados  “como  fato  econômico.”  (GAUDENZI  apud  GÓES,  2000,  

p.100). Os projetos elaborados por Lina Bo Bardi demonstravam domínio e conhecimento dos  

materiais construtivos brasileiros, além de utilizarem uma tecnologia desenvolvida na cidade de 

Salvador, pela FAEC (Fábrica de Equipamentos Comunitários da Prefeitura de Salvador) 

dirigida pelo arquiteto Luis Filgueiras Lima (Lelé). Um dos grandes exemplos encontra-se na 

utilização da argamassa armada, desenvolvida por Lelé, nos contrafortes das ruínas da Ladeira 

da Misericórdia. Outro exemplo, que não fora executado, foi a barraca “flor de maracujá”, 

quiosque para a Praça da Sé em pré-moldado que recriava a tradição barroca de cobrir o chão 

dos largos com flores nos festejos.

Muitos  exemplos  podem  ser  dados  sobre  a  concepção  de  interação  abrangente  do 

projeto de Bo Bardi, desde a conexão entre os quintais das casas do Pelourinho, que foram, 

em sua maioria, destinadas ao comércio turístico, até a ocupação popular e cotidiana dos largos,  

bem como a elaboração das Cachoeiras do Pai Xangô, bicas que recuperavam o banho e 

cachoeira da Mata Grande, onde, segundo a lenda, mora o orixá. Nesse momento, deu-se 

uma grande oportunidade – e já em seu início insustentável (pois o Estado teria que bancar 

ocupação privada no Centro Histórico) – para  o capital privado se ocupar e se associar a uma 

imagem identitária da cidade, forjada na cultura de matriz africana, na vivência cotidiana  e 

pacificada da cidade de Salvador e nas narrativas de Carybé, Verger e Amado. O pelourinho foi  

a primeira experiência de implementação de um planejamento estratégico na cidade de Salvador.

As obras de requalificação do Centro Histórico se iniciaram pelo Belvedere da Sé o  

Teatro  da  Fundação  Gregório  de  Mattos,  na  Barroquinha,  bairro  onde  foi  registrado  o  

primeiro terreiro de Salvador. Posteriormente, em 1986, foram concebidos os projetos da 

Casa do Benin na Bahia e o conjunto da Ladeira da Misericórdia. Em 1988, a equipe da  

arquiteta elaborou o projeto da casa do Olodum, que foi executado em 1991 e em 1989,  

elaborou o seu último projeto para o Centro Histórico: a Fundação Pierre Verger.

Daremos atenção especial à construção da Casa do Olodum, não pelo projeto e obra 

impecáveis, mas pela representatividade marqueteira e pelo processo de associação identitária  

que o Olodum sofreu e o que impulsionou na cidade de Salvador. O Olodum foi fundado em 

1979, por uma dissidência de batuqueiros ou ritmistas (ainda não eram conhecidos por 

percussionistas os componentes da batucada de chão), inicialmente conduzidos por Waldir  

Lascado. O Olodum manteve um trabalho (ainda mantém sobre outros fundamentos e verbas) de  

formação musical do bloco, tocando crianças, adultos e todos interessados na batucada do 

Pelourinho. No ano de 1987, o grupo explodiu com o disco Egito Madagascar, um marco na 

abordagem da cultura negra na Bahia, pois incorporou, na sua composição, grandes temas e  

filões históricos.
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Em 1990, o Olodum teve a oportunidade de gravar com Paul Simon alguns canções do  

autor, no Pelourinho, atraíndo uma visibilidade nunca dantes vista do Pelourinho colorido e  

requalificado, que passou por uma drástica modificação social e gentrificação e que impulsionou  

as iniciativas governamentais de recuperar e fomentar a cultura “orgulho” da cidade.  Daí  para 

frente,  a  institucionalização  do  grupo  foi  irreversível,  através  de investimentos em sua 

publicidade, muitas vezes representando a cultura brasileira em grandes eventos, como as 

Copas do Mundo nos Estados Unidos (1994), na Coréia-Japão (1998), na Alemanha (2002) e 

no Brasil, em 2014. O Olodum, que com Neguinho do Samba a sua frente mudou a história da 

percussão no Brasil, adotando ritmos cubanos, substituindo a baqueta única – de madeira da 

percussão tradicional baiana – por uma dupla feita de plástico, acelerando os tempos da bateria, 

é um dos exemplos mais emblemáticos da cultura como identidade, da alteridade musical, seus  

diferentes ritmos e composições foram transformados em marca identitária das festas baianas. 

Um grupo que dificilmente pode mudar de estética, de padrão percussivo, preso a exploração 

espetacular de si mesmo e desarticulado da população local que participava, compunha e  

integrava os ensaios, as festas e a bateria e que fora expulsa do centro histórico.

A história foi reformulada após outros nomes terem aparecido na “evolução” sonora e das  

festas de Salvador, como os ensaios dos blocos e das batucadas de carnaval, que na 

década de 1990 eram grandes eventos em hotéis, casas de show, etc., voltados para o público 

branco e abastado. O grupo Timbalada, criado por Carlinhos Brown, por exemplo, que ensaiava 

na rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, ensaios realizados a céu aberto, começou a promover  

grandes ensaios no Hotel Othon Palace, no Bairro da Ondina e posteriormente no bairro 

Candeal Pequeno35, num espaço de show da própria Timbalada: o Candyall Gueto Square, 

cuja inauguração aconteceu no ano de 1996, com ensaios dominicais de outubro a fevereiro,  

com participações de grandes estrelas do axé e com a presença de mais de 2000 pessoas por  

ensaio. O local de shows foi esvaziado e extinto em 2003 depois do apelo dos vizinhos devido 

ao contingente excessivo de público e barulho. Carlinhos Brown criou um outro grupo  

percussivo, intitulado O Zárabe, que desde 1996 até o ano de 2014 desfilou na festa de Iemanjá, 

geralmente a partir das 04:00h da manhã, chegando a levar um trio elétrico para a festa no ano  

de 2012.

Como maior representatividade coletiva do patrimônio imaterial brasileiro, especialmente  

em Salvador, as festas populares vêm recebendo grande atenção do capital privado empresarial.  

35. Bairro de resistência  negra que com a ajuda de Carlinhos Brown conseguiu  garantir a sua permanência  diante da pressão 

imobiliária  de empreendimentos  de alto  luxo,  além  do músico  ter conseguido  para  o bairro  o projeto  de melhorias  “Tá 
Rebocado”,  do  Programa  de  Requalificação  de  favelas  Viver  Melhor,  em  1997.  ANDRADE,  Karla  Eugênia 
de Souza. Candeal Pequeno, Salvador Bahia: estratégias cognitivas de apropriação e avaliação pós-ocupação dos conjuntos 
habitacionais   populares   implantados   pelo  Programa   Viver  Melhor.   Salvador, 2005   P.110.   O  Candeal   sempre   sediou 
importantes  grupos culturais,  como a Associação  PRACATUM,  fundada  em 1980 e por muitos ano dirigida  pelo maestro 
Sérgio Souto. 
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É bem verdade que as festas populares, tornaram-se protagonistas na cultura urbana da cidade,  

sempre foram patrocinadas por algum agente do capital privado, desde pequenos comerciantes 

que patrocinavam a caracterização e divulgação do evento até memoráveis investimentos nos 

festejos, como a marca da cachaça Saborosa, que bancava o trio dos Novos Baianos nos anos 

1970 e viabilizava criações estéticas para o automóvel musical com requintes faraônicos.36

A técnica acústica dos últimos 50 anos aumentou o alcance da festa e transformou a  

mensagem que se queria passar. Se antes os blocos eram um enfrentamento ao tradicional 

carnaval festejado nos clubes, hoje, mais do que nunca, a festividade e a alteridade rítmica e 

étnica baiana são importantes estandartes publicitários, associando a ideia de Bahia e a de cidade  

a um processo marqueteiro e aniquilador de sentidos e dinâmica da cultura baiana.

Nunca a diversão esteve tão vinculada ao dinheiro. É a capacidade de gastar 
que abre as portas do divertimento, discriminando o acesso social à diversão. 
As coisas não se passavam assim com tal clareza, há algumas décadas. Mas, 
hoje, a conexão está cada vez mais do que explicita.
[…]
Ocorre  que  a  sociedade  em  que  vivemos  nos  bombardeia  com  doses 
maciças  de  publicidade,  dizendo  que  viver  é consumir.  Viver  é comprar 
prazer. Viver é exercer a liberdade individual que só o dinheiro dá. Viver é 
poder  fazer  parte  da  festa.  Quem  não  está  na  festa,  não  está  vivendo. 
(RISÉRIO, 2012, p.305)

A liberdade individual de consumir homogeneíza a constituição de si através do outro e 

engendra uma transformação cultural e técnica a partir de uma criação cotidiana diversa. Na  

apresentação do projeto para a Fundação Pierre Verger, Lina Bo Bardi afirmou que o fotografo-

documentarista “nunca demitiu-se da sua ‘posição’ Europeia, isto é, de uma posição cultural que  

o permitiu entrar profundamente numa cidade e compreender seus habitantes como se ele fosse  

um deles, bem longe do perigoso folklore e das interpretações piegas.”. (BARDI, apud 

FERRAZ, 1993, p.300) Verger nunca se demitira da posição europeia justamente porque o 

conflito e a diferença entre sua constituição e a da Salvador negra impulsionou uma força  

geradora de novos processos sociais, de novas expressões. Segundo Gilberto Velho (1996, p.10), 

a “noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, à medida que esta efetiva-se 

através das dinâmicas das relações sociais. Assim sendo, a diferença é, simultaneamente, a base 

da vida social e fonte permanente de tensão e conflito.”. Uma diferença, como base na criação  

social e cultural, que consiste em não assimilar e normalizar o outro mas sim encontra-lo para  

reformular caminhos.

36. O primeiro trio elétrico surge em 1950 depois da apresentação  do grupo de frevo pernambucano  Vassourinhas,  que vem à 

cidade apresentar a sua música com mais de 150 músicos, cortejo que ia da Avenida Sete de Setembro até a Rua Chile mas foi 
interrompido  por um acidente  com um músico, que teve seus dentes quebrados  depois de “trombar”  com um folião na ladeira 
de São Bento. (GOES, 2000:12)
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Nietzsche (2007, p,31) afirma que somente com as festas de redenção universal, como as 

orgias dionisíacas gregas ou mesmo as Sáceas babilônicas, se “alcança a natureza o júbilo 

artístico, só com elas torna-se o principium individuationis um fenômeno artístico.”. O autor 

coloca ainda que a experiência da potência dionisíaca, o encontro com o outro na festividade, a 

aceitação da frustração da incapacidade perante a morte, constituía um rompimento com a  

individuação. “A desmesura se desvelava como a verdade; a contradição e a volúpia nascida 

da dor se expressavam do mais profundo da natureza.” (Idem) uma reconciliação do homem 

com o homem, ao invés da autoconsciência, uma oposição total ao espirito apolíneo, às 

máscaras que tornavam possíveis a absorção do espírito dionisíaco. Para o povo grego, a festa  

seria um momento de criação através do encontro com o outro; também seriam a suspensão 

da ideia da formação de um indivíduo pela formação de um corpo, um coro sem sujeito, onde  

somente o devir Dioniso fala e age.

O que vemos, no entanto, no campo do urbanismo são as espacialidades genéricas se  

apropriando de uma preexistência material, se apropriando de uma espacialidade intermitente,  

do espaço das festas, do encontro conflituoso e negociado com o outro, para adequar a cidade a 

um determinado modelo de homem, certamente um consumidor padrão, apostando na sujeição  

das práticas populares a estes padrões de consumo.

Isto tudo se dá no espaço, no projeto urbano e no urbanismo através do conceito 

espacial e estético; da escolha de materiais construtivos padrão37, mesmo que isso gere 

inconvenientes  climáticos  e  cotidianos;  da  construção  das  legislações  urbanísticas  que,  

mesmo com direitos obrigatórios oriundos do Estatuto da Cidade brasileiro, continuam 

promovendo a ação do capital financeiro na especulação imobiliária dos  centros tradicionais e 

espaço à beira-mar, como no caso do Rio Vermelho; das consultas a agências internacionais 

que direcionaram as gestões municipais a atuarem como gerência empresarial; dos projetos de 

urbanização que elevam o valor e modifica a classe que passa a ocupar estes territórios. Alheios  

às essas questões, os corpos interagem e convergem na experiência urbana da festa de largo,  

cultuando o conflito campal, caminhando entre a iniciativa marqueteira e o êxtase 

proporcionado pela festa.

37. A  Vila  Olímpica  do  Rio  de  Janeiro  para  2016  é  um  grande  exemplo  de  investimento  público  que  acompanha  uma

tendência arquitetônica totalmente importada.  Sua implantação  é autoritária e sem voz popular.
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4 TRANSCENDÊNCIA: PLANEJAMENTO E CIDADE MARCA

O que é uma divindade? O que quer dizer o divino, o que fala o divino e quem o 

profere? Nos arriscaremos a afirmar que a noção de divindade responde, enquanto realização,  

presença e potência, a questões sobre o surgimento da vida, sobre o horizonte finito do corpo  

humano e à continuidade de uma experiência coletiva enquanto memória, tradição, enquanto  

mito  e  principalmente  enquanto  práticas  e  costumes  de  uma  coletividade.  O  divino  é 

justamente o entendimento de inalcançável38 para os seres humanos: o eterno, o supremo, as 

manifestações da natureza que escapam à capacidade humana de ser e de apreender, o  

transcendente.   É   através   da   criação   mitológica   enquanto   práticas   coletivas   que   a  

transcendência mortal é alcançada: através da enunciação do mito e da experiência coletiva, 

da linguagem enquanto invocação da potência da memória.

O divino fala da criação do mito do homem pelo homem, é o elo fundamental entre os  

segredos da vida e seus desdobramentos enquanto vida cotidiana e por isso ele o profere em 

cantos, em danças, em celebrações. O divino é a afirmação da produção da vida como o que 

de mais sagrado, a vida enquanto invenção em processo, sempre desfigurada, 

desindividualizada. A divindade responde por um coletivo anacrônico e é construída pelo  

acúmulo de suas versões e/ou agregações de características de outras divindades, ela é a própria 

noção de história. Está na construção de uma divindade a memória coletiva e sua transmissão, a  

invocação (palavra sagrada) e a missão de passar, por quem a profere, a experiência atualizada  

do que se acredita sagrado, o que não se pode deixar escapar às mãos, no entanto inefável.

Se por muito tempo um divino centrou a atividade humana, instrumentalizado de forma a 

garantir uma manutenção de ordem e submissão, uma ordem religiosa que muitas vezes era o 

próprio Estado, observamos hoje – dentro de um contexto especifico na cidade de Salvador

38. Fazendo  nossas as palavras  do professor  de literatura  grega Jaa Torrano,  sobre a Teogonia  de Hesíodo,  pois acreditamos 

que a nossa missão em delinear um divino não será no presente  trabalho  uma produção  de verdade,  mas a análise de uma 
hierofania,  ou seja, expressões do divino, no caso, na cidade contemporânea:  “O que se lerá neste livro é um discurso sobre o 
nefando e sobre o inefável, i.e., um discurso sobre a experiência do Sagrado, um discurso sobre o que não deve e não pode ser 
dito, quer por ser motivo do mais desgraço horror (o Nefando), quer por ser motivo e objeto da mais sublime vivência (o 
Inefável). Portanto, o trabalho aqui apresentado (con)centra-se  num problema metodológico  insolúvel, já que este trabalho se 
propõe a executar o inexeqüível,  ou seja: se propõe como um discurso sobre a experiência  do Sagrado. Se essa experiência for 
apreendida  e compreendida  (talvez fosse mais adequado dizer não com-preendida,  mas con-vividà) em seu mais próprio sentido 
e vigor, — então este discurso que se propõe apresentá-la  deve necessariamente  frustrar-se enquanto discurso. Um discurso 
que se propõe dizer com rigor a essência do que em seu vigor é indizível (nefando e/ou inefável) não pode cumprir- se a rigor. 
Se ele se fizer como um discurso rigoroso, ele deverá para isso falsificar a apresentação  de seu objeto e, portanto, ele deverá, 
para  ser rigoroso,  ser também  falso.”  HESÍODO.  Teogonia. A origem  dos deuses.  Estudo  e tradução  de Jaa Torrano. São 
Paulo: Biblioteca Pólen, 1995. P. 8
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– que a divindade se sustenta enquanto prática popular das minorias e ao mesmo tempo  

imprime-se como identidade e hegemonia cultural.

A divindade é a soma, uma gagueira39 que se materializa nas práticas culturais de um 

povo: nas suas diversas hierofanias40, que são manifestações das próprias divindades; no culto 

que usurpa características de um outra celebração, como o panteão romano fez agregou as  

divindades gregas e pagãs, ou mesmo os gregos, os quais os cultos e atividades de devoção  

imiscuíram-se nas da Ásia Menor; nas diversas versões de deuses com características 

semelhantes, como rainhas de rios e águas de diferentes panteões em outras mais complexas, 

como no Brasil: ao cruzar o Atlântico, as divindades dos rios africanos confundiram-se com 

as janaínas indígenas e com as santas católicas.

A experiência da miscigenação brasileira nos mostrou que as divindades podem exercer  

um papel de resistência dos povos da diáspora africana à colonização portuguesa que se 

pretendia plena, cultural e corpórea. A religiosidade do colonizador vira máscara para a 

continuidade da expressão dos povos colonizados. Nas culturas africanas que chegaram ao  

Brasil, as divindades são misturadas e reconstruídas logo nos porões dos navios negreiros, os 

quais traziam súditos, reis e rainhas de diferentes povos, que para perpetuar os seus costumes, ao 

invés de negarem as singularidades das divindades, criaram um politeísmo inexistente na 

África.

No Brasil e nas Américas, essas divindades, por uma classificação sem profundidade,  

foram consideradas constituídas da mesma matéria, mas que resultou numa grande invenção 

religiosa: o candomblé brasileiro, a umbanda, toda a religiosidade do continente americano 

que se transformou ao reinventar o conceito de divino, uma religiosidade politeísta oriunda da 

montagem de outras monoteístas e multiétnicas.

39. “No coração de uma árvore, no oco de uma raiz ou na axila de um galho, um novo rizoma pode se formar. Ou então é um 

elemento  microscópico  da árvore  raiz, uma radícula,  que incita  a produção  de um rizoma.”  (DELEUZE  & GUATTARI, 
1995a, p. 24). A noção de rizoma está ligada a uma resistência no âmbito microscópico  (subterrâneo)  em coimplicação  com uma 
revolução  no âmbito  macro,  molar.  O rizoma  se constitui  como  proposição  em  pequenas  brechas,  pequenos  abalos
sísmicos, como linhas de fuga de uma dada territorialização.  Portanto, o que há quando se assume tal forma de pensamento, um 
pensamento  rizomático,  como apontam  Deleuze  & Guattari  (1995b),  é uma  variação  contínua  do verbo  Ser  (É)  que 
balbucia e cria uma nova forma de redundância a partir da conjunção ‘e’ (e...e...e...). Uma gagueira atravessa a Língua Mãe, a 
Língua Maior (arbórea, hierárquica)  e constituísse  em meio a ela uma língua menor, um abalo nos elementos  linguísticos  e 
não�linguísticos,  nas constantes de conteúdo e expressão. O verbo Ser (É) prescreve uma matriz rígida ligada às significações, 

sujeitos bem definidos (identidades) e organismos coesos. A conjunção ‘e’ promove uma variação em linhas que se espraiam
fazendo  a  própria  língua  gaguejar,  possibilitando  entradas  para  experimentações,   singularidades  e  corpos  destituídos  de 
organismos pré�estabelecidos,  a pura potência inventiva.

40. Hierofania (do grego hieros = sagrado e faneia = manifesto) é o ato de manifestação  do sagrado. O termo foi cunhado por 

Mircea Eliade, em seu tratado sobre a história das religiões, apenas ao que corresponde ao nos é mostrado. ELIADE, Mircea. 
Tratado de Historia de las Religiones. Madrid: Ed. Cristiandad, 2000. As hierofanias  podem  ser o ato de manifestação  do 
sagrado,  como  um  milagre;  algum  objeto  consagrado  ou qualidade pertencente ao deus, como o vinho em Dioniso ou mesmo 
a sua manifestação enquanto ritual, a festividade.
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                  No panteão afro-brasileiro e demais religiosidades das Américas, ou mesmo no panteão 

dos gregos arcaicos, a  divindade é chamada ou reconhecida como canto, ou encanto, o nome 

invocatório. A importância da palavra oral enquanto poder de clamar a presença divina está  

marcada na obra do poeta Hesíodo. Os poetas (aedo) da Grécia arcaica possuíam o dom da 

palavra falada, da invocação divina. Antes da invenção da pólis, da escrita e da moeda, a  

comunicação oral detinha o protagonismo na comunicação social e falava a construção da  

memória coletiva, centrada na existência e manutenção da crença nas divindades. O canto e a  

dança já era a manifestação das Musas:

É através  da audição  deste  canto  que o homem  comum  podia  romper  os 
restritos  limites  de  suas  possibilidades  físicas  de  movimento  e  visão, 
transcender suas fronteiras geográficas e temporais, que de outro modo 
permaneceriam  infranqueáveis,  e  entrar  em  contato  e  contemplar  figuras, 
fatos  e mundos  que  pelo  poder  do  canto  se  tornam  audíveis,  visíveis  e 
presentes. O poeta, portanto, tem na palavra cantada o poder de ultrapassar e 
superar todos os bloqueios e distâncias espaciais e temporais, um poder que 
só lhe é conferido pela Memória (Mnemosyne) através das palavras cantadas 
(Musas). (HESÍODO, 1995, p.11)

Nas culturas africanas, também cada divindade (orixá) tem seu conto, tem seu canto 

invocatório sagrado, de execução restrita aos cultos. Os orikis41 de orixá são as próprias 

divindades42. Os orikis nomes podem ser qualquer coisa sob o sol (AWÉ, 1974), definem o 

caminho dos homens através de sua nomeação. O oriki de um humano pode mudar durante a 

sua vida, com a puberdade ou por algum acontecimento marcante. Nada no aiê (mundo dos 

homens e das coisas), ou no orum (mundo espiritual) escapa à poesia iorubana:

Tudo o que existe, aqui ou no outro mundo, pode ser premiado com a 
composição de um oriki. Em princípio, ao menos, nada conseguiria escapar á 
sua rede de signos. Seres e símbolos do além; e aqui, em campo terrestre, o 
que quer que pertença a qualquer um dos nossos reinos, vegetal, mineral ou 
animal – para não falar de criações especificas da vida sociocultural, como 
guerras,  impérios,  famílias,  cidades.  O  oriki  é onirepresentacional. 
(RISÉRIO, 1996, p. 40)

A divindade enquanto chamamento é a criação poética do mundo, é a construção coletiva,  

paratática43 e sempre passível a acréscimos da vida cotidiana que se reinventa, uma montagem, 

41. “O  oríkì  é  sobretudo  uma  espécie  de  montagem  de  atributos  do  objeto  que  tematiza.  Uma  construção  epitético- 

ideogramática.  O que  importa  é isso:  montagem  de atributos,  colagem  de predicados,  justaposição  de particularidades  e 
emblemas. Mas esses atributos, considerados essenciais para o desenho ou a configuração do objeto, nem sempre serão vistos 
como  coisas  louváveis.  Além  disso,  e com  licença  da rima,  o louvável  é historicamente  variável.  “(RISÉRIO,  1996:30) 
“Oriki: ideograma, objeto sígnico construído via sintaxe de montagem, assemblage verbal fundada no principio da parataxe. 
(Op. Cit. P.53)

42. “Diferentemente  de outras tradições orais, o oriki não conta uma estória; apenas delineia um retrato que é 

frequentementeincompleto;  tal retrato  somente  ilumina  aqueles  aspectos  que os contemporâneos  julgaram  dignos  de nota na 
vida de um indivíduo, e faz isso, algumas vezes, numa linguagem tão sucinta, altamente figurativa e comprimida que a tradução, 
com frequência, apresenta-se como um problema. (AWÉ,1974 apud RISÉRIO, 1996:53)

43. Em Gramática, parataxe (do grego parataxis = arranjar lado a lado), em oposição a hipotaxe, significa uma sequência de 

frases justapostas, sem conjunção coordenativa.  Parataxe para os gregos era uma formação do exercito em ordem de 



51

impossível de se rastrear uma origem, ele é sempre a última montagem, a versão do 

contemporâneo para as forças e agenciamentos que perpassam uma coletividade que se entende  

melhor pela invocação44 da experiência de seus antepassados. A divindade portanto sempre está 

devindo práticas culturais de uma coletividade. Não mais restrita a alguma etnia, a divindade 

pulverizou-se nessas práticas culturais, possui diferentes hierofanias.

O  homem  sempre  perseguiu,  ou  produziu,  sinais  do  divino.  Sejam  estes  sinais 

fenômenos da natureza ou espaços sagrados para o culto da divindade, como os rios na África – 

o Rio Níger também é conhecido como Oyá, ele é a própria divindade de Iansã –; ou mesmo na  

cultura judaico-cristã, os lugares destinados ao culto são a própria manifestação da divindade,  

pois se ali habitavam, estavam presentes entre os homens.

Enquanto espacialidades ou práticas culturais, as hierofanias são rastros das divindades  

que estão presentes e se adaptam às condições da vida coletiva humana. No início do século XX,  

Muitos rituais do candomblé baiano exigiam a presença de um córrego em ritos dos orixás 

das águas doces, o que foi radicalmente adaptado após a construção das Avenidas de Vale45 e 

a canalização de rios próximos aos bairros que tinham muitos terreiros, como o Engenho 

Velho da Federação, o Ogunjá, e a Vila América, bairros adjacentes ao Rio Vermelho. A  

atividade com a água doce continua em pequenos córregos localizados longe do centro urbano,  

em lagoas espalhadas pela cidade, também no Dique do Tororó e em poços criados  dentro dos 

terreiros. Muitas dessas hierofanias e rituais sagrados desapareceram, como práticas e cultos 

que dependiam das matas virgens que nas cidades contemporâneas são quase inexistentes. Os 

ritos também se adaptaram à modernização da cidade, como a iniciação na religião do 

candomblé46, que muitas vezes exigia um tempo de resguardo superior a seis meses, o que foi 

modificado devido a intensificação da jornada de trabalho e a participação das mulheres no 

mercado.

Se a presença de um divino enquanto construção cotidiana das cidades contemporâneas  

corresponde a uma ritualística que agregou-se no repertório de práticas urbanas, a divindade 

modifica-se a partir deste repertório. Primeiramente a participação dos praticantes ordinários 

batalha. Risério  afirma  que  a construção  de um  nome,  de um  oriki  e mesmo  dos orixás  são  de ordem  paratática,  pois 
nenhuma característica se fundamenta central, sendo todas constituintes igualmente da divindade. (RISÉRIO, 1996)

44. “A palavra tem que ser proferida com o corpo, a respiração, o hálito, a saliva, a temperatura –  ‘é a palavra soprada, vivida, 

acompanhada  das modulações,  da carga  emocional,  da historia  pessoal  e do poder  daquele  que a profere’  , ensina  Juana 
Elbein.  Caso contrario,  seria apenas  palavra,  signo  convencional,  incapaz  de veicular  axé, a força que, ainda  no dizer de 
Elbein, ‘assegura a existência dinâmica’, permitindo o acontecer e o devir. (RISÉRIO, 1996: 64)

45. Mais sobre o EPUCS no cap. 2. 

46. Do candomblé  de Nação Ketu, predominantemente de escravos  pertencentes  ao grupo dos Nagôs e Iorubás. 

(RISÉRIO,1996). Assumimos na nossa análise o candomblé de Ketu, pois é baseado em características visuais deste culto 
especifico que o planejamento estratégico retira da festa de Iemanjá traços identitários.
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da cidade (CERTEAU, 1984) na construção dos espaços públicos, não num sentido étnico ou 

racial, mas na perpetuação da criação transformativa da divindade. Essas práticas culturais  

ligadas à tradição das divindades brasileiras podem ser observadas na musicalidade brasileira – 

com os toques do rum, pi e lê, os tambores sagrados do candomblé nagô-iorubá, que possuem 

orikis compostos exclusivamente para execução ritualística – , em ritmos e composições.  

Também na comida de rua baiana, como o acarajé, o abará, o mugunzá, etc.; o vestuário branco  

nas sextas-feiras, dia de Oxalá, adotado por milhares de baianos, mesmo sem serem  do culto do 

candomblé; a comemoração aos santos católicos, herança da festa barroca no Brasil; as 

celebrações miscigenadas de rua: as festas de largo.  São nestas hierofanias, as festas de largo, 

especificamente a festa de Iemanjá, que concentraremos a nossa análise, o planejamento  

estratégico dentro da festa, dando mais sentidos a esta divindade.

ORIKI DE  IEMANJÁ

Iemanjá que se estende na amplidão
Aiabá que vive na água funda
Faz a mata virar estrada
Bebe cachaça na cabaça
Permanece plena em presença do rei. 
Iemanjá se revira quando vem a ventania 
Gira e rodopia em volta da vila.
Iemanjá descontente destrói pontes.
Come na casa, come no rio. 
Mãe senhora do seio que chora. 
Pêlo espesso na buceta
Buceta seca no sono
Como inhame ressequido.
Mar, dono do mundo, que sara qualquer pessoa. 
Velha dona do mar.
Fêmea-flauta acorda em acordes na casa do rei. 
Descansa qualquer um em qualquer terra.
Cá na terra, cala – à flor d’água, fala.
(RISÉRIO, 1996 P. 153)

Yemoja, Iemowô, Iamassê, Euá, Olossá, Iemanjá. Nomes diferentes, qualidades diferentes, 

o orixá é a multiplicidade47. “Iemanjá, cujo nome deriva de Yèyé omo ejá (‘Mãe cujos filhos 

são peixes’) é o orixá dos Egbá,  uma nação iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé e 

Ibadan, onde existe ainda o rio Yemoja.” (VERGER, 2002:190), É a divindade das águas 

salgadas no Brasil, cujo axé4850 habita pedras marinhas e conchas. Iemanjá possui festas em 

47. “A importância dos nomes divinos deve-se a que nomeiam os aspectos fundamentais  do mundo, e assim instauram, na 

multiplicidade  do sensível, uma distinção decisiva entre uma ordem de realidade fundante, causante e determinante, nomeada 
com os nomes dos Deuses, e outra ordem de realidade, fundada, causada e determinada pelos desígnios, sinas e aparições dos 
Deuses.” (TORRANO, 1996:12)

48. “A religião  dos orixás  está ligada  à noção  de família.  A família  numerosa,  originaria  de um mesmo  antepassado.  Que 

engloba os vivos e os mortos. O orixá seria, em principio, um ancestral divinizado,  que, em vida, estabelecera  vínculos que lhe 
garantiam um controle sobre certas forças da natureza, como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou, então, 
assegurando-lhe a possibilidade de exercer certas atividades como a caça, o trabalho com metais ou, ainda, adquirindo o 
conhecimento  das propriedades  das plantas  e de sua utilização.  O poder, àșę, do ancestral-orixá  teria, após a sua morte, a 
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toda costa atlântica do Brasil, sendo celebrada no 31 de dezembro no Rio de Janeiro, muito 

popular também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e é em 2 de Fevereiro, em 

Salvador, que ela devém toda uma cidade, agenciamentos coletivos de enunciação49.

Iemanjá é um orixá de características maternas e acolhedoras, porém se ofendida ou 

contrariada, a deusa torna-se irascível, usando a sua força de mar para castigar a quem a 

contrariou. Diz a lenda que quando rainha de Ifé, Iemanjá se cansou da vida na cidade e resolveu 

rumar em direção ao Oeste.  Seu pai, Olóòkun, lhe deu uma garrafa contendo um preparado 

que ela deveria quebrar se em perigo. “Não se sabe jamais o que pode acontecer o amanhã”,  diz 

o deus à filha. Após a sua fuga, O rei de Ifé saiu à procura de sua rainha e lançou o 

exercito da cidade em sua busca. Quando encontrada e cercada pela força armada, Iemanjá 

quebra a garrafa de Olóòkun para não ser conduzida de volta à cidade. No momento que a deusa  

quebrou a garrafa, ”um rio criou-se na mesma hora, levando-a para Òkun, o oceano, lugar de 

residência de Olóòkun (Olokum).” (VERGER, 2002, p.190)

São muitas as versões que explicam a origem da festa de Iemanjá. Fato relatado em quase  

todas  elas,  a  festa,  celebrada  desde  1924,  foi  um  pedido  dos  pescadores  do  Rio  

Vermelho à deusa. Os pescadores de xaréu temiam a escassez dos peixes que atingira os 

mares do bairro, por isso encomendaram uma missa na Igreja de Santana e entregaram pequenos  

presentes as 11h da manhã do primeiro dia 2 de Fevereiro de Iemanjá. Desde então, flores,  

bonecas, fitas, espelhos, perfumes, sabonetes, enfeites e uma infinidade de objetos, pedidos e  

agradecimentos vão para o balaio que sai na alvorada do dia 2. A festa cresce exponencialmente  

e passou a ser uma das atrações turísticas mais fortes do verão baiano. Iemanjá é o único orixá  

que possui festas públicas no Brasil, sendo a de Salvador a de maior proporção nacional.

Se as hierofanias, enquanto manifestações do divino, são a presença do mesmo – a 

invenção coletiva, composta por agenciamentos diversos, muitas vezes sendo instrumento 

faculdade  de  encarnar-se  momentaneamente  em  um  de  seus  descendentes  durante  um  fenômeno  de  possessão  por  ele 
provocada. (VERGER, 2002:18). Ver também nota 7.

49. "Segundo um primeiro eixo, horizontal, um agenciamento  comporta dois segmentos, um de conteúdo, outro de expressão. 

De um lado ele é agenciamento  maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de corpos reagindo uns sobre os outros; de 
outro,  agenciamento  coletivo  de  enunciação,  de  atos  e  de  enunciados,  transformações  incorpóreas  atribuindo-se  aos corpos. 
Mas,  segundo  um  eixo  vertical  orientado,  o  agenciamento tem  ao  mesmo  tempo  lados  territoriais  ou 
reterritorializados,  que o estabilizam,  e pontas de desterritorialização que o impelem."  (DELEUZE,  Gilles. Guattari,  Félix. 
Kafka, por uma literatura menor. Lisboa: Assirio e Albim,2003: 112).
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político de algum poder vigente50 –, os mares e as ruas do Rio Vermelho, dia 2 de Fevereiro, são  

a própria deusa, agregando características ao conceito de divino e divindade através da  

modificação do mundo das coisas. Essas características adquiridas no mundo das coisas 

resulta de fatores de transmissão e cultivo da divindade na coletividade, não num rito especifico 

ou fechado, mas no público. Características oriundas também de um utilitarismo empregado  ao 

divino, em como a hierofania é utilizada e compreendida pelo poder vigente e da espacialidade 

transformada: de que forma as hierofanias são utilizadas na organização espacial e social urbana  

que as sediam, como a relação entre o planejamento estratégico com a festa de Iemanjá.

No planejamento estratégico de Salvador 2013-2016, foram apresentados os problemas e 

dificuldades da cidade através da coleta de dados e de um diagnóstico construído pela 

equipe montada no início da administração municipal e também por meios de consultorias  

privadas contratadas pela municipalidade. Ressaltando o dever da prefeitura em resgatar a  

pujança socioeconômica “da capital que é o berço do país e orgulho nacional pelo seu legado e 

suas tradições históricas e político-culturais” (Planejamento Estratégico de Salvador, 2013 

P.7), o planejamento estratégico em curso estabeleceu 56 metas e elencou 53 iniciativas  

estratégicas que se desdobram entre projetos e ações. Essas iniciativas totalizam um aporte de 

R$ 5,130 bilhões, distribuídos ao longo dos primeiros três anos da gestão, sendo de  

investimentos R$ 2,9 bilhões a serem levantados através de ajustes na arrecadação tributária 

da cidade, do controle dos gastos públicos e da captação de recursos e operações de crédito 

entre o município e outras esferas do governo e da sociedade civil.51

50. “Dizendo poder, não quero significar “o poder”, como um conjunto de instituições e aparelhos que garantem a sujeição dos 

cidadãos num determinado estado. Também não entendo poder como um modo de sujeição que, por oposição à violência, tenha a 
forma de regra. Enfim,  não entendo  o poder como um sistema  geral de dominação  exercida  por um elemento  ou grupo 
sobre o outro e cujos efeitos,  por derivações  sucessivas,  atravessem  o corpo social inteiro.  A análise  em termos de poder 
não deve postular, como dados iniciais, a soberania do Estado, a forma de lei ou a unidade global de uma dominação; estas são 
apenas e, antes de mais nada, suas formas terminais. Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 
multiplicidade  de correlações  de forças imanentes  ao domínio  onde se exercem  e constitutivas  da sua organização;  o jogo 
que,  através  de lutas  e afrontamentos  incessantes  as transforma,  reforça,  inverte;  os apoios  que tais correlações  de força 
encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições  que as isolam entre si; 
enfim,  as estratégias  em que se originam  e cujo  esboço  geral  ou cristalização  institucional  toma  corpo  nos aparelhos 
estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais”. (FOUCAULT,  1993 pág. 88-89).

51. Dados  fornecidos  pela Prefeitura  Municipal  de Salvador  na cartilha  do planejamento  estratégico  da cidade  no início de 

2014.
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Além de determinar as áreas e a destinação dos investimentos injetados em Salvador por  

outras instâncias governamentais (como o PAC52 na Copa e o PAC Cidades Históricas), o 

plano descreve a necessidade de atrair investimentos para a cidade ou “desenvolver novos  

setores com potencial de sucesso, identificando e explorando de forma sistemática os ativos 

geográficos, econômicos e culturais de Salvador” (Planejamento Estratégico de Salvador, 

2013, p.55). É de grande clareza que, para o plano – que é um código de conduta  

administrativa53– embalado pelo megaevento Copa do Mundo, como grande momento de 

oferecer oportunidades a possíveis investidores. A grande vocação empresarial da cidade seria o 

campo “turismo e cultura”.

O  planejamento  estratégico  se  desenvolve  em  metas,  iniciativas  e  ações  para  cada  

campo determinado por ele mesmo. Fora elaborado sem representantes da sociedade civil, no  

entanto com forte apoio do empresariado, como a Associação Brasileira de Empresas de Eventos  

(ABEOC) e o Convention Bureau, na captação de eventos para Salvador. Nos primeiros dois 

anos da administração municipal, as obras realizadas na cidade, em sua grande maioria, tinham  

como prioridade a recepção dos turistas da Copa do Mundo da Fifa, mobilizando as secretarias  

de ordem pública (criada na presente administração) e urbanismo, para requalificar, reordenar e  

quase que repovoar lugares da cidade que, para o plano, possuíam potencial lucrativo e estavam  

sendo subutilizadas pelas atividades cotidianas que aconteciam nesses espaços.

As intervenções urbanísticas vão do Aeroporto ao Porto Marítimo e se concentram na  

região que compreende o centro da cidade, a falha geológica, Baía de Todos os Santos e orla  

marítima, neste momento, protagonizadas pelas obras no bairro do Rio Vermelho, de maneira a 

formar um circuito (definido pelo planejamento estratégico de Salvador como uma rota de 

52. “Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-2010),  o Programa de Aceleração do Crescimento  (PAC) 

promoveu a retomada do planejamento  e execução de grandes obras de infraestrutura  social, urbana, logística e energética do 
país, contribuindo  para o seu desenvolvimento  acelerado e sustentável. Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, com o 
mesmo pensamento  estratégico,  aprimorados  pelos anos de experiência  da fase anterior, mais recursos e mais parcerias com 
estados  e  municípios,  para  a  execução  de  obras  estruturantes  que  possam  melhorar  a  qualidade  de  vida  nas  cidades 
brasileiras.”  BRASIL,  Ministério  do Planejamento.  Disponível  em: http://    www    .pac.gov.br/sobr    e  -o-pac    .     Acessado  em 28 de 
julho  de  2015.  O  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  é  um  medida  salvacionista  empresarial.  Possui  6  eixos  de 
distribuição  de  renda  e  projetos:  cidade  melhor,  comunidade  cidadã,  minha  casa  minha  vida,  água  e  luz  para 
todos, transportes,  energia.  O PAC financia  a maioria das obras urbanas  em Salvador  juntamente  com a iniciativa  privada, 
como empresas que colaborarão com a reforma ou mesmo a manutenção dos espaços públicos em troca da exploração da 
imagem e exclusividade da venda de um tipo de produto.

53. “A prefeitura de Salvador iniciou, em agosto de 2014, processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento  Urbano 

de Salvador  – PDDU  (Lei  nº 7.400/2008),  assim  como  da Lei  de Ordenamento  do Uso  e Ocupação  Urbana  do Solo  – 

LOUOS  (Lei  nº  3.377/84).  Entre  outras  razões,  a  revisão  foi  disparada  pelo  fato  de  que  ambos  os  marcos  normativos

sofreram alterações em 2012 por via de outras leis (8.167; 8.378 e 8.379) que não respeitaram o procedimento  constitucional

requerido para este tipo de modificação: a participação popular cidadã nas deliberações tomadas. A situação gerou uma Ação de  

Inconstitucionalidade  (ADIN),  movida  pelo  Ministério  Público  da  Bahia  (MP-BA),  que  foi  julgada  procedente  pelo 

Tribunal  de  Justiça  (TJ-BA).  “  Texto  do  Site  Participa  Salvador,  plataforma  de  divulgação  e  acompanhamento   15  das 

audiências públicas exigidas para a revisão do plano pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

Disponível em: http://participasalvador.co    m    .br/sobre    /

http://participasalvador.com.br/sobre/
http://participasalvador.com.br/sobre/
http://participasalvador.com.br/sobre/
http://participasalvador.com.br/sobre/
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac


56

“beleza cênica”, trechos da extensa borda marítima) de intervenções relacionadas com obra 

do Porto de Salvador (terminal de passageiros) até o bairro de Itapuã, como percurso de  

visitação  turística  e  espaço  publicitário  de  variados  produtos  associados  à  cidade,  que  

pretende  ser  um  modelo  de  capital  brasileira  turística.  Grande  parte  das  intervenções 

urbanísticas  realizadas  n a  cidade  nesta  data  foram  patrocinadas  p o r  grandes 

empresasnacionais e internacionais, bancos e grandes marcas que se fazem protagonistas nos  

lugares e eventos que patrocinam, tratando a experiência urbana da festividade em coletivo, do 

conflito e das trocas como um grande billboard.

Já na montagem do plano54, entendemos que as instâncias governamentais priorizaram a 

execução de intervenções em lugares que pudessem receber e parcerias que pudessem sediar 

grandes eventos. Todas as praças e largos requalificados, além de serem patrocinados pelas  

mesmas empresas que o fazem no carnaval, nas festividades de largo e de santo55, foram 

requalificados para receber grandes multidões, tiveram a sua urbanidade completamente 

modificada em nome de um acontecimento efêmero que proporciona visibilidade tanto à cidade-

marca quanto à marca patrocinadora.

As festividades de rua e manifestações populares que acontecem em Salvador são o 

principal foco das determinações para o turismo e cultura do plano. Segundo o planejamento 

estratégico, para atrair parceiros de obras em espaços públicos, seria necessário aumentar em 

20% o número absoluto de diárias ocupadas em hotéis e de passageiros em navios atracados e  

ampliar o número do público em atividades culturais realizadas pela prefeitura para 100.000  

pessoas por ano com as seguintes iniciativas:

estruturar  e realizar  o calendário  anual de eventos  e festas populares  com 
grande potencial de atração turística a partir do planejamento de ações em 
articulação com os parceiros e setores envolvidos, com o intuito de otimizar 
os resultados. Para isso, serão realizadas as ações:
Identificação  de  oportunidades  que  permitam  a  realização  de  eventos 
diversos  (esportivos,  de  negócios,  religiosos,  entre  outros),  realizando 
avaliação e requalificação dos espaços para sediá-los, por meio de parcerias 
e ações de divulgação.
Atuação com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC) e o
Convention Bureau na captação de eventos para Salvador. 
Resultados Esperados:
Ampliar significativamente a realização de eventos em Salvador, sobretudo 
durante a baixa estação, fortalecendo o segmento de turismo de negócios. 
(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SALVADOR, 2013, p.66)

54. Lidamos  somente  com  o  planejamento   estratégico,  e  não  com  PDDU,  que  está  suspenso  e  sendo  reelaborado  com 

seríssimos questionamentos  sobre a participação popular, mesmo motivo que revogou o PDDU anterior, a falta de audiências 
públicas.  Mesmo assim a Prefeitura  Municipal  de Salvador  vem sancionando  leis e decretos  sem estudos que lhes deem 
lastro  ou  sustentabilidade.  Entendemos  que  o  modelo  gerencial  importado  das  empresas  é  predominante  num  cenário 
mundial, desde Baltimore, Boston ou Londres, como planejamento urbano.

55. Os eventos tradicionais já eram realizados nas áreas que foram requalificadas,  no entanto o número de eventos nas mesmas 

foi acrescido vertiginosamente.
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A oportunidade para a execução desses espaços públicos de evento foi a preparação para a 

Copa de 2014. A prefeitura já mantém contratos com cervejarias, redes televisivas, alimentos  e 

cosméticos há mais ou menos 14 anos, na parceria com o carnaval da cidade. A política de 

patrocínio das grandes marcas fora estendida no ano de 2014 às festas de largo, como a do 2 de  

Fevereiro, de Iemanjá, que pela primeira vez foi fechada com 7 portarias para evitar  a venda de 

bebidas e outros produtos de outros fabricantes senão o patrocinador da festa. O carnaval de 

Salvador também fora fechado com portarias, para impedir a venda de concorrentes no circuito,  

bem como a venda de qualquer produto não especificado pelos patrocinadores. O formato das 

festas em 2014 modifica-se para o formato do Fifa Fan Fest, evento da Copa que foi realizado  

no Farol da Barra, a portões fechados com venda exclusiva dos patrocinadores da Copa.  

Acrescem a esses os festivais da primavera realizados pela prefeitura e as festividades de ano  

novo na Praça Cayru, além dos recentes show realizados dentro da Feira de São Joaquim, todos  

com patrocinadores exclusivos e portarias.

A partir das intervenções das instâncias governamentais, Salvador rapidamente vem ampliando a  

sua agenda de grandes eventos e festas populares, apoiando-se no planejamento estratégico, que 

ambiciona salvá-la da sua fraca tendência em atrair investimentos e emprego por meio da  

requalificação de seus espaços públicos financiada pelo setor privado e no deslocamento de 

práticas cotidianas da cidade de seus locais habituais de acontecimento. Nada é falado da 

desigualdade social extrema que a população vive e assiste o seu aumento acelerado  nos últimos 

anos. As iniciativas salvacionistas, segundo o planejamento estratégico, são importantes para:

Reinventar  e fortalecer  a imagem  da capital  baiana  como  cidade  plural  a 
partir  da ampliação  da visibilidade  do destino  Salvador,  estreitamento  da 
relação com consumidores  e aumento  do índice de retorno e permanência 
dos   viajantes.   (PLANEJAMENTO   ESTRATÉGICO   DE   SALVADOR,
2013, p.65)

As transformações urbanas do espaço público de Salvador observadas no ano de 2013 e 

2014, mesmo que anunciadas como políticas de planejamento urbano, melhoria do ambiente 

urbano e ordem pública, são de natureza publicitária. Uma atuação que se lastreia num sonho de  

cidade ordenada, pacificada e padrão - a cidade do voyeurismo turístico. O aproveitamento da  

divindade Iemanjá não se dá pela multiplicidade de sentidos numa coletividade, ao contrário,  

cria-se um exoesqueleto divindade que enrijece e cerca a espacialidade em seu nome. 

Iemanjá, a festa do 2 de Fevereiro, propõe em suas últimas versões, a transcendência pela  

experiência de massa. A construção deste espaço público do mega-festeiro sacramenta o  

momento do profano e reduz (mesmo fora da temporalidade da festa) a possibilidade de sua  

transformação pela vida cotidiana e as práticas populares.
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Otília  Arantes,  no  seu  texto  “Uma  estratégia  fatal,  questiona  se  o  planejamento 

estratégico não estaria continuando uma tradição de uma construção urbanística ideológica, 

elencando a cultura como amarração salvacionista da experiência urbana que necessitam ser 

modificados na cidade para que ela seja apropriadamente vendida:

[…] o novo planejamento  urbano,  dito estratégico  (mesmo  quando  fica o 
dito  pelo  não  dito),  que  se  pretende  novo  ao  menos  em  relação  às 
intervenções  pontuais do período anterior, e contrastante,  por desenterrar e 
pelo  menos  reabilitar  (noutra  chave,  é claro)  uma  expressão  derivada  da 
falida ‘ideologia do plano’, não só relançou como manteve o foco na alegada 
dimensão cultural do impulso dito (também) historicista do paradigma 
prevalecente durante a fase de reação ao naufrágio histórico do Movimento 
Moderno?” (ARANTES, VAINER MARICATO, 2011, p.13)

O valor identitário das cidades contemporâneas, uma espécie de industrialização dos 

seus costumes e práticas cotidianas para Arantes é a âncora ideológica dos novos projetos  

contemporâneos. O projeto urbanístico, ao contrário de viabilizar as práticas cotidianas e  

costumes ao dar-lhes lastro em sua continuidade, elenca uma característica prioritária que se  

impõe perante a multiplicidade urbana como identidade, algo do espaço público que seja  

produtor de um conceito publicitário56, em Salvador, além do carnaval já propagandeado à 

exaustão, o megaevento festa de largo.

Daí  a  âncora  identitária  da  nova  urbanística.   E  como  o  planejamento 
estratégico  é  antes  de  tudo  um  empreendimento  de  comunicação  e 
promoção, compreende-se que tal âncora identitária recaia de preferência na 
grande quermesse da chamada animação cultural. Inútil frisar nesta altura do 
debate – quase um lugar-comum – que o que está assim em promoção é um 
produto inédito, a saber, a própria cidade, que não se vende, como disse, se 
não fizer acompanhar por uma adequada politica de image-making. 
(ARANTES, VAINER MARICATO, 2011, p.13)

O empreendimento é a construção da marca urbana, no nosso caso Salvador, a qual 

como   em   qualquer   empresa   que   adote   uma   estratégia   de marketing,   considera   o 

fortalecimento da mesma como operação “do núcleo central” (KLEIN, 2009) e terceiriza as  

demais funções. Justamente ai é que surge uma nova ideia de divindade oriunda da publicidade:  

deve se investir nas empresas como entidades, elas valem o que representam ao consumidor. 

Um novo tipo de divindade mas com antigos meios de conversão: a festa, a pregação da 

entidade e transcendência daquele que a aceita.

No fim da década de 1980, as grandes multinacionais perceberam que seria muito mais  

rentável desarticular seus modos de produção, reduzindo gastos, enxugando o quadro de 

56. “O marketing reteve a ideia de uma certa relação entre o conceito e o acontecimento;  mas eis que o conceito se tornou o 

conjunto  das  apresentações  de  um  produto  (histórico,  científico,  artístico,  sexual,  pragmático...),  e  o  acontecimento,  a 
exposição  que  põe  em  cena  apresentações  diversas  e  a  ‘troca  de  ideias’  à  qual  supostamente  dá  lugar.  Os  únicos 
acontecimentos  são as exposições, e os únicos conceitos, produtos que se pode vender.  […] O simulacro, a simulação de um 
pacote  de macarrão  tornou-se  o verdadeiro  conceito,  e o apresentador-expositor  do produto,  mercadoria  ou obra  de arte, 
tornou-se o filósofo, o personagem conceitual ou artista.” DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Rio de 
Janeiro, Ed. 34, 1992 P.17
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contratados, terceirizando a produção o máximo o possível e investindo, sem precedentes, na 

criação de um conceito, na publicidade massiva dos seus produtos, que quaisquer fossem 

esses,  estariam  ligados  a  uma  ideia  de  satisfação  e  plenitude  ao  consumir  determinado  

produto.

Primeiramente, na década de 1930, a criação de uma logomarca se desenvolveu para  

distinguir os produtos de uma determinada empresa dos demais, garantindo a superioridade da 

mercadoria em questão por uma ideia de credibilidade e qualidade exclusiva agregada ao  

produto. Foram dados nomes próprios às marcas, para um approach mais pessoal, um produto 

que falasse aos seus consumidores. Já na década de 1980, o enigmático capital especulativo  

recria a lógica industrial a partir do desinvestimento do mundo das coisas (KLEIN,2009). 

Seria o mais lucrativo se a logomarca da empresa vendesse os seus produtos não pelo seu 

valor de troca, mas pelo valor sagrado do ato de consumir, o valor da transcendência capitalista,  

o capital de giro. O valor do ato de consumir se associa a todo tipo de fazer e se estende pela  

cidade quando associa-se às praticas culturais populares. Esse processo que Naomi Klein  

descreve como branding:

a  cultura  por  uma  variedade  de  canais:  patrocínio  cultural,  controvérsia 
política, a experiência do consumidor e extensões de marca. A propaganda 
direta, nesse contexto, era vista como uma intrusão canhestra em uma 
abordagem  muito  mais orgânica  da construção  da imagem.  […]  Embora 
nem  sempre  seja  a  intenção  original,  o  efeito  do  branding  avançado  é 
empurrar a cultura que a hospeda para o fundo do palco e fazer da marca a 
estrela. Isso não é patrocinar cultura, é ser a cultura. E por que não deveria 
ser assim? Se as marcas não são produtos, mas conceitos, atitudes, valores e 
experiências,  por que também não podem ser cultura? […]Os construtores 
de  marcas  venceram,  e  nasceu  um novo  consenso:  os  produtos  que 
florescerão no futuro serão aqueles apresentados não como “produtos”, mas 
como  conceitos:  a marca  como  experiência,  como  estilo  de  vida. 
(KLEIN,2009, p. 30-32)

A ideia de a produção industrial não está mais conectada à materialidade, mas sim ao  

principal produto das multinacionais57, que seria a produção de um conceito, uma ideia, que 

se protagonizaria pela experiência vivenciada pelos sujeitos. A experiência seria somente um 

canal para o branding e quanto maior penetração na vida das pessoas, melhor.  O branding 

urbano, ou conotação especulativa comercial que as manifestações culturais urbanas recebem, 

57. Ou  segundo  Deleuze  e  Guattari,  as  organizações  internacionais  ecumênicas,  que  seriam  algo  além  de  instituições 

supranacionais:  atuam  em  diferentes  setores  econômicos  estabelecendo  um  imenso  poder  para  os organismos  de mesma 
natureza. “O Estado é a soberania. No entanto, a soberania só reina sobre aquilo que ela é capaz de interiorizar, de apropriar- se 
localmente. Não apenas não há Estado universal, mas o fora dos Estados não se deixa reduzir à ‘política externa’, isto é, a um 
conjunto  de relações  entre  Estados.  O fora  aparece  simultaneamente  em  duas  direções:  grandes  máquinas  mundiais, 
ramificadas  sobre todo o ecúmeno num momento dado, e que gozam de uma ampla autonomia em relação aos Estados (por 
exemplo,  organizações  comerciais  do  tipo  ‘grandes  companhias’,  ou  então  complexos  industriais,  ou  mesmo  formações 
religiosas  como  o  cristianismo,  o  islamismo,  certos  movimentos  de  profetismo  ou  de  messianismo,  etc.);  mas  também 
mecanismos  locais de bandos, margens, minorias, que continuam  a afirmar os direitos de sociedades segmentarias  contra os 
órgãos de poder do Estado. O mundo moderno nos oferece hoje imagens particularmente  desenvolvidas  dessas duas direções, a 
das maquinas mundiais ecumênicas,  mas também a de um neoprimitivismo,  uma nova sociedade tribal tal como descreve 
McLuhan.” DELEUZE, Gilles. GUATTARI,  Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia,  vol. 5. São Paulo: Ed. 34, 
1997. P. 23
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condiciona as experiências cotidianas a protagonizarem um conceito publicitário, um estilo de  

vida. É justamente por isso que o processo de branding sai em busca na cidade por formas de 

tornar-se protagonista da cidade, quando mais aniquilando qualquer forma de experiência  

narrada que não passe pela linguagem publicitária. As logomarcas saem atrás da visibilidade  

proporcionada pela festa nos espaços da cidade, esgueirando-se entre o turismo, a cultura e o 

planejamento urbano.

No urbanismo, começamos a observar a transformação do projeto urbano em projeto de 

marketing na cidade de Baltimore, na década de 1970, cuja “requalificação urbana” cunhou a 

expressão e o modelo de planejamento, depois da intervenção no porto de Inner Harbor e das 

requalificações urbanas posteriores em Boston (Bonston Waterfront e Quincy Market), em 

São Francisco (Fisherman’s Wharf). O empresário James Rouse, que catapultou a 

requalificação urbana de Baltimore, exportou a ideia para a Europa, apresentando a sua 

“receita mágica” (ARANTES, VAINER, MARICATO, 2011, p.24) para investidores britânicos. A 

ideia de “parceria criativa”, ou seja, a iniciativa privada fazendo-se valer de investimentos  

públicos para o fomento do consumo (no caso de Baltimore, o governo federal americano 

investiu US$180 milhões contra 58 milhões do município e 22 milhões da iniciativa privada.  

Baltimore ainda paga a dívida federal) fora disseminada por toda a Europa, tendo como 

protagonista a cidade de Barcelona em 199058.

A oportunidade de ouro para girar o capital privado com intervenções urbanísticas  

“acupunturais” (edificações faraônicas, obras de calçamento, paisagismo, etc.) proporcionam 

não somente publicidade a produtos comerciais mas também à governança vigente, através do  

apelo do novo, da atuação visível do poder. As gestões municipais sistematicamente seguem a  

linha administrativa empresarial de multinacionais tendendo a enxugar seu quadro de 

contratados, terceirizar serviços e fortalecer uma imagem e sua expressividade na vida e na 

memória dos consumidores.

A apropriação marqueteira de Iemanjá acaba por contradizer uma das características  

fundamentais à divindade: o desconhecido, o opaco e o segredo. Para Bataille, a oposição 

entre um mundo imanente e um mundo das coisas – e a tentativa de transcendência ao mundo 

imanente –  passa a ser a de um conjunto opaco a um mundo claro; o limite do claro, do 

menos, do externo distingue, todo o resto. Se a transcendência humana um dia se deu a partir  

dos rituais de sacrifício, onde a expiação da carne era entregar por todos a vida a um mundo 

58. “Inicialmente,  a Prefeitura de Barcelona se situa como a instituição impulsora e promotora, mas com a vontade expressa de 

que a protagonista  real do Plano seja a cidade, através dos seus agentes sociais econômicos.”  (I Pla Estratègic Econòmic i  
Social Barcelona 2000) Segundo O Planejamento  Estratégico de Barcelona, publicado em 2010, aqueles que configurariam  o 
quadro  de  agentes  sociais  econômicos  do  plano  seriam  a  Prefeitura  de  Barcelona,  a  Câmara  de  Comércio,  Indústria  e 
Navegação,  o Círculo de Economia,  C.C.O.O.,  o Consórcio  da Zona Franca, a Feira de Barcelona,  o Fomento do Trabalho 
Nacional, o Porto Autônomo de Barcelona, a União Geral dos Trabalhadores  (U.G.T.) e a Universidade de Barcelona.



61

desconhecido, o homem moderno experimenta uma espécie de horror impotente, pois não 

seria possível elaborar este mundo desconhecido, opaco, “vertiginosamente perigoso para esse 

mundo claro e profano onde a humanidade situa seu domínio privilegiado.” (BATAILLE, 

1973, p.18-19)
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5 ÊXTASE: BRANDING URBANO E CONSUMO

O lugar mais sagrado do culto dionisíaco só é aberto um 
dia por ano: o segredo e o público ai se encontram  de 
forma  única:  sobre  uma estrela  armada  perto  do altar, 
pode-se ler, em caracteres áticos meio apagados, as 
prescrições  do  cerimonial,  que  é  político,  essencial  à 
cidade e submetido ao imperativo da publicidade que se 
exerce sobre o conjunto dos santuários.

Marcel Detienne.
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Este é um mapa (um mapa de marcas) que elaboramos com mais ou menos todos os  

patrocinadores de obras, eventos públicos e intervenções urbanísticas na cidade de Salvador em 

2013. Como foi uma provocação, um mapa esquemático das marcas e obras, não traz 

exatidão  geográfica  nem  proporcional  destes  investimentos.  No  próximo  mapa,  

apresentaremos a localização, temporalidade e patrocinador das obras na cidade, na orla 

marítima e adjacências. De início podemos nos perguntar: por que as marcas de bebidas  

alcoólicas têm participação nas obras urbanas? Após analisarmos o conjunto das obras do ano de  

2013, percebemos que todos os espaços estavam sendo ajustados para receberem grandes 

eventos, para tornarem-se “espaços luminosos” (SANTOS), ou iluminados pela publicidade 

do  produto,  impondo  a  festividade  como  prática  dominante  dos  espaços  pela  grande 

quantidade de exposição e de consumo das bebidas. As festividades, que fazem parte de uma 

construção identitária da Salvador contemporânea, por sua vez, vêm ficando cada vez mais 

homogeneizadas, por seguirem um modelo de festejo muito parecido com o do carnaval, regado 

sempre à cerveja, com atividades muito pouco variadas.

Os espaços onde se realizam festas tradicionais da cidade – sendo essas entendidas por  

seus  patrocinadores  como  grandes  shows,  são  sujeitados  aos  direitos  de  exploração  de  

imagem – propagandeiam tanto a marca do patrocinador, quanto uma marca de cidade 

construída no entendimento da cultura popular como identidade, como logomarca.  As festas de 

largo como propriedade da marca Salvador. A transformação de largos, praças, ruas, 

jardins e até mesmo residências e edificações em espaços para festas e em espaços adjacentes à 

festa – acontecimento de temporalidade determinada – acaba por esvaziar os espaços públicos 

de Salvador, por diminuir condições de permanência na rua – como por exemplo, o mobiliário 

urbano, sombreamento e banheiros públicos – de qualquer outra atividade que divida  o espaço 

com a festa, dentro e fora de sua temporalidade. Consagra-se, portanto, o lugar do festejo, 

que começa a sediar muitas outras festividades de grande porte pela vocação imposta pela  

intervenção, pela marca da cidade e identidade cultural.

É atribuído ao espaço apropriado pelo marketing um valor financeiro por quantidade de  

veiculação de sua imagem – seja pelo apelo do novo, um espaço que está sempre alinhado 

com as tendências da moda, seja pela construção da imagem pelo poder vigente. A obra vira  

imagem da ação do poder público nos espaços, ou propaganda turística que entende cultura 

popular como produto. Por colaborarem com processos urbanos, amplamente conhecidos, como 

a remoção de moradores tradicionais e pobres dos centros urbanos e o aumento excessivo do  

valor imobiliário dessas áreas. Os espaços públicos transformados para a exclusiva atividade do  

festejo reduzem condições de existência de determinados ofícios, como a pesca na cidade ou a  

prática de venda itinerante de diversos produtos, tanto alimentícios quanto  ervas,  produtos  
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ligados  à  religiosidade,  comidas,  artesanato,  etc.  É  o  excesso  de controle,  um abuso do 

poder das marcas sobre os espaços públicos, operado pelo excesso de festividades.

Sentimos   a   necessidade   de   mapear   as   intervenções   urbanas   orientadas   pelo  

planejamento estratégico de Salvador bem como os seus patrocinadores para entender melhor 

qual era a configuração de espaço público que se formava a partir da atuação da prefeitura  

municipal de Salvador e demais órgãos e dos patrocinadores das obras. Primeiramente porque 

muitos espaços públicos estavam sendo requalificados e sua vida urbana totalmente alterada  

através da expulsão dos trabalhadores de rua (camelôs, barraqueiros, etc.); da organização  

espacial preexistente, sentido de vias, modais urbanos autorizados nos espaços (no bairro da 

Barra foi proibida a passagem de ônibus em parte das suas vias de borda marítima) e expulsão 

de moradores e trabalhadores (ambos da rua ou em casas do centro antigo) pobres e grupos de 

artesãos.

Percebemos também que a grande maioria dos espaços era reformada no intuito de receber  

uma festividade ou grande evento de massas. Por fim, nenhuma dessas obras continha  

investimentos somente públicos, a maioria deles era privado, oriundos de empresas que já  

realizavam em outras cidades grandes festividades e, consequentemente, reformas urbanas. O 

mapa foi realizado a partir das primeiras ações e intervenções realizadas pela municipalidade e 

governo do estado, tendo como documento os jornais da cidade (Jornal A Tarde e Correio da 

Bahia) e os portais virtuais dos mesmos, suas respectivas agências de comunicação (traremos  

notas a respeito de como estão as obras finalizadas e as ambiências observadas depois das 

intervenções).
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Em  2013,  a  Prefeitura  Municipal  de  Salvador  anunciou  mudanças  urbanísticas  e  na  

organização  de  espaços  pontuais  através  de  obras-chave,  a  fim  de  preparar  a  cidade  para  

a Copa da Fifa de 2014. A capital baiana, pela primeira vez, adotou o modelo de planejamento  

estratégico  para  toda  a  cidade,  planejamento  gerencial  que  apresenta  uma  maleabilidade  

necessária às demandas criadas pelo capital privado através da atuação direta na vida urbana e  

na configuração dos seus espaços públicos.

Para atrair investimentos à capital, o planejamento estratégico elaborado ressaltou a  

necessidade, diante de um mercado urbano extremamente competitivo, de atualizar a imagem,  

os espaços e as práticas da cidade, requalificando-os de acordo com tendências internacionais de  

gestão e projeto, procurando atrair e fomentar eventos que propagassem a marca Salvador, 

estabelecendo  parcerias  com  grandes  marcas  ao  ceder  e  requalificar  áreas  para  grandes 

eventos musicais. Essas parcerias têm a Arena Fonte Nova e os demais estádios reconstruídos 

para a Copa do Mundo da Fifa de 2014 como um modelo administrativo e de investimentos 

de fundo público e privado.59

Em meados de 2013 a 2014, foram realizadas uma série de intervenções regidas pela 

Secretaria de Ordem Pública60, estas interferindo na paisagem da cidade, como mudança de 

pavimentação, cobertura de vielas, jardinagem, embelezamento, etc. Para além das intervenções  

físicas, a Secretaria começou a regulamentar de forma excludente os trabalhadores de rua, 

caçando alvarás de funcionamento, restringindo sua atuação em espaços tradicionais  de 

comércio informal, como na Avenida Sete e realocando centenas de artesãos das áreas de 

turismo, a exemplo da Praça Cayru, no bairro do Comércio, para áreas com uma movimentação  

turística pontual, o bairro do Bonfim.

Essas intervenções urbanísticas se concentraram no bairro da Barra e na Avenida Sete 

de Setembro, preparando a cidade para se enquadrar ao megaevento Copa do Mundo da Fifa 

de 2014. A grande maioria das intervenções não estava completamente pronta para o mundial  

que ocorreu em junho do mesmo ano, no entanto, em conjunto, representava uma grande 

oportunidade publicitária, devido à visibilidade internacional do evento.

59. Para além, foi sancionada  a lei de procedimento  de manifestação  de interesse federal (decreto n.8.428) o que resulta, por 

exemplo no caso do rio vermelho, algumas versões preliminares de projeto e nenhum projeto efetivamente elaborado.

60. A Secretaria  de Ordem  Pública  foi criada  pela  gestão  municipal  atual  em  2013  e concebida  como  uma  das  metas  do 

Planejamento  Estratégico  de Salvador 2013-2016  para o ambiente Urbano. Suas iniciativas  consiste por meio de ações que 
integrem “projetos com o objetivo de diagnosticar a cobertura vegetal na cidade, reestruturar a gestão do verde no município, 
revisar e integrar a legislação municipal relativa à temática. É fundamentado  na participação cidadã, na gestão e manutenção 
dos espaços verdes públicos.” SALVADOR,  Planejamento  Estratégico Salvador 2013-2016. A Secretaria de Ordem Pública, 
desde  sua  criação,  já  expulsou  camelôs  da  Avenida  Sete  de  Setembro,  proibiu  os  vendedores  ambulantes  das  praias 
soteropolitanas,  os  barraqueiros,  de  comercializarem  e  alugarem  cadeiras  e  mesas  na  praia  sem  que  estas  fossem  da 
prefeitura;  demoliu  ruínas na Ladeira  da Preguiça,  zona de tombamento  rigoroso  segundo  o IPHAN,  além de suspender 
contratos com comerciantes  locais como os comerciantes  do Mercado do Peixe, no bairro do Rio Vermelho, os quais foram 
retirados  no dia  03 de agosto de 2015, após a decisão de mais uma vez reformar  o Mercado  afim de atrair restaurantes  e 
investidores de maior poder aquisitivo.
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A partir da Avenida Sete de Setembro, primeiro lugar a ser requalificado na cidade, foi  

seguida  a  ação  da  municipalidade  em  outros  espaços  públicos  que  iam  recebendo 

investimento da iniciativa privada para mesmo fim. Nossa investigação apontava para um  

número surpreendente de espaços públicos sendo adaptados para uso dos patrocinadores das 

intervenções, que além de terem áreas exclusivas para o consumo de sua marca (como é o 

caso da cerveja Schin, no bairro do Rio Vermelho, que tem exclusividade de venda no Mercado  

do Peixe), financiam grandes eventos ou mesmo trazem eventos da sua própria marca, como 

shows das marcas Nivea e Coca-Cola, e festas relacionadas à cerveja Schin. Para 

estabelecer algum tipo de conexão entre as intervenções foi preciso localizá-las na cidade. 

Numeraremos  n o  texto  a s  intervenções  correspondentes  com  o  mapa.  Desse 

agrupamento de intervenções – as primeiras do ano de 2013, já que a prefeitura municipal de 

Salvador continuou uma longa jornada de intervenções urbanas até o presente momento –  

surgiram cartografias da ação municipal, das demais instâncias governamentais e da 

implementação do planejamento estratégico na cidade.

O mapeamento das intervenções na borda marítima iniciou-se com o ordenamento da 

Avenida Sete de Setembro, no distrito de São Pedro, o mais tradicional e quase que único  

comércio de rua da cidade [3]. O conflito entre ambulantes cadastrados ou não, lojistas,  

passantes, moradores de rua, prostitutas e travestis (à noite) já incomodava grande parte dos  

governantes que não sabiam reestabelecer uma ordem e um controle padrão daquela região 

que tinha o seu próprio regimento interno e constitui o corredor de acesso mais importante entre  

Barra - Centro Histórico.

A partir da intervenção na Avenida Sete, voltou-se a discussão para Barra [1], questão 

de anos entre usuários (tanto do bairro quanto da praia) e moradores, que sentem que seu 

bairro é invadido, mas somente pelos habitantes de Salvador (os turistas eram muito bem- 

vindos). Os moradores do bairro reclamavam suas praias de volta, já que nos fins de semana 

as praias urbanas da Barra sofriam uma “invasão” dos moradores do subúrbio ferroviário e  

miolo de Salvador. Durante o ano de 2013, a prefeitura municipal de Salvador alterou o  

itinerário  de  76  linhas  que  passavam  na  Barra,  a  maioria  delas  partindo  do  subúrbio  

ferroviário e do miolo da cidade. Essas alterações, porém, foram revistas (a alteração do  

transporte permaneceu, no entanto com menos linhas canceladas e os pontos de ônibus todos 

retirados da via de borda marítima sendo realocados para dentro do bairro) pois a prefeitura não  

teve como suprir o transporte público para as demais áreas afetadas pela medida.

Depois dos trechos da Ribeira e Boca do Rio terem recebido obras de reordenamento e  

embelezamento em setembro de 2013, o prefeito ACM Neto assinou a ordem de execução das 
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obras  da  Barra61que  seriam  realizadas  pela  Odebrecht  (que  fez  parte  do  consórcio  que 

executou a Arena Fonte Nova), e que ficariam prontas antes do carnaval de 2014. Com a obra de  

calçamento da Barra e a interdição de suas ruas, – algo que já acontecia com o fechamento das  

ruas da orla da Baía do Todos os Santos, em frente ao Farol da Barra, todos os fins de semana –  

veio também o reordenamento da faixa de areia das praias de Salvador, aqui mapeadas as da  

Barra [6 ] – e todas as intervenções neste trecho deveriam acontecer antes do carnaval. O 

comércio e as praias de Salvador agora pertenciam à Schin e Pepsi, assim como foi no 

Carnaval de 2014, eles que cederiam gratuitamente o material de praia (cadeiras e guarda-

61. Selecionamos  aqui,  alguns  trechos  de  reportagens  do  mesmo  grupo  de  reportagem  que  utilizamos  para  construir  o 

mapeamento  (G1-Correio  da  Bahia)  e  de  mais  uma  fonte  jornalística,  o  jornal  virtual  Bahia  Notícias,  para  ilustrar  a 
intervenção  da Barra 1 ano depois. As reportagens  foram colhidas de uma página da organização  de moradores e amigos da 
barra, a Barra Urgente  Salvador:  1. Jornal Virtual G1. “Moradores  criticam  mudanças  na Barra; 2º trecho de obras é 
iniciado: Parte das mudanças provocadas pela requalificação  da orla do bairro da Barra, em Salvador, não agrada moradores e 
comerciantes  da região. Segundo  a Associação  de Moradores  e Amigos da Barra (Amabarra),  a falta de estacionamentos 
resultou na diminuição no fluxo de turistas e alguns comerciantes  já fecharam os estabelecimentos.  Nesta segunda-feira  (30), 
foram iniciadas as obras da primeira etapa do segundo trecho da orla, que parte do Barra Center e vai até o Clube Espanhol. O 
projeto de requalificação  da orla da capital baiana foi divulgado pelo prefeito ACM Neto em junho de 2013 e, em agosto de 
2014, o primeiro  trecho,  do Porto da Barra ao Barra Center,  foi inaugurado.  Com o término  das obras, foi proibida  a 
circulação  de  ônibus  e  carros  de  passeio  -  exceto  de  moradores  -,  em  alguns  trechos  e  também  não  é  permitido  o 
estacionamento  na área da orla. […] ‘No final de contas, essa calçadão foi feito para uma demanda  que não existe. Qual a 
necessidade  desse  grande  calçadão?  Está sento útil para muita  coisa?  Não está. A demanda  não precisa  de tanto’,  critica 
Sônia  Garrido.  Os  moradores  criticam  a transferência  das  linhas  de  ônibus  da  orla  para  as  ruas  internas  do  bairro  e a 
conclusão de outros trechos da obra, que não teriam ficado prontos. ‘Em alguns ruas não passava nenhuma linha de ônibus e 
hoje passam mais de 40. Imagine a rua onde você mora se ela começasse  a ter 47 linhas de ônibus passando todos os dias. 
Também  queremos  que sejam colocados  sanitários  públicos,  replantar  as árvores que foram retiradas,  que seja encerrada  a 
parte  da  obra  em  relação  à  iluminação’,   comenta  outra  integrante  da  Associação   de  Moradores  e  Amigos  da  Barra 
(Amabarra),  Regina Martinelli.  “Disponível  em: <http://g1.globo.co    m    /bahia/noticia/2015/03/    m    oradore    s  -critica    m    -      m    udancas    - 
na-barra-2-trecho-de-obras-e-iniciado.html.> Acessado em 15/04/2015. 2. Jornal Virtual Bahia Noticias: Terça, 31 de Março de 
2015 - 07:00, por Alexandre Galvão. “Moradores dizem que 'Nova Barra'  só trouxe  prejuízos:  Festejada  pelo  prefeito 
ACM  Neto  (DEM)  como  um  dos  grandes  feito  do seu  mandato,  a requalificação  da Barra não agradou muito os 
moradores do local. De acordo com representantes  da Amabarra  – associação de moradores – a reforma ‘só trouxe 
prejuízos’. ‘É falta de local para estacionar, são lojas fechadas, esgoto jogado no mar...’, enumerou,  em entrevista  ao Bahia 
Notícias,  nesta segunda-feira  (30), a comerciante  Enriqueta  Alvarez.  […]  Na conta da reforma  da ‘Nova Barra’, a 
comerciante  colocou  o fechamento  de 106 lojas e inúmeros  apartamentos  vagos, por conta da ausência de estacionamento. 
O piso compartilhado, ainda de acordo com Enriqueta é outro problema. ‘Aquilo é de última qualidade’, decretou. Nem 
mesmo a roda-gigante  em frente ao Farol da Barra ficou imune às críticas: ‘aquilo é uma afronta ao patrimônio.” 
Disponível  em: <http://    www    .bahianoticias.co    m    .br/noticia/16986    2  -      m    oradores-dize    m    -que-039nova-barra039    - so-trouxe-
prejuizos.html> Acessado em 15/04/2015. 
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sóis)62 à prefeitura e os comerciantes seriam obrigados a comprar e não poderiam guardar 

na praia. A obra da Barra contou com dispensa de licitação e custeamento do PAC, pois a  

“urgência” da intervenção se colocava diante da Copa do Mundo. A obra que tinha sido orçada 

em 20 milhões de reais, está sendo ampliada no sentido Barra-Ondina e já foram gastos só 

na primeira etapa, Porto da Barra-Farol, mais de 56 milhões de reais.

Foram  implantados  também  na  cidade  inteira  pontos  de  aluguel  de  bicicleta  da 

Prefeitura  patrocinados  pelo  Banco  Itaú63 [8].  Concentrados  na  Borda  Marítima,  em  sua 

maioria, nos trechos Barra – Avenida Sete de Setembro (Porto da Barra, Corredor da Vitória,  

Praça da Piedade, Praça Castro Alves) e Av. Carlos Gomes – Comércio, onde há também 

ciclo faixas de fins de semana do banco. 

Seguindo a rota de beleza cênica, a Avenida Contorno, chegamos na intervenção da ordem 

urbana da Praça Cayru [5], a praça ao lado do Mercado Modelo, uma das principais atrações 

turísticas da cidade. A prefeitura realocou os artesãos que ali ficavam para os pés do Plano  

62. Para esclarecer um pouco mais a condição atual dos barraqueiros  e barracas de praia na cidade: 1. Jornal A Tarde, Terça, 

13/01/2015  Por Luan Santos. “Cobrança  de kits de praia em Salvador divide opiniões: No quarto verão após o início do 
processo  de  derrubada  das  barracas  de  praia  em  Salvador,  os  banhistas  seguem  passando  por  transtornos.  Desta  vez,  a 
polêmica  é sobre a cobrança  pelos kits com sombreiro  e cadeiras,  feita por barraqueiros  a quem frequenta  o local.[…]  A 
cobrança é proibida. Os barraqueiros já haviam solicitado a autorização para tal cobrança. No entanto, a Superintendência  de 
Defesa do Consumidor  (Procon)  considerou  a medida  indevida  e não permitiu,  durante  em reunião  com representantes  da 
prefeitura  e dos comerciantes  de praia, em fevereiro  de 2014.[…]  O barraqueiro  Ademário  dos Santos, 51, trabalha  há 30 
anos na praia do Porto da Barra. Ele é um dos que cobram pelo uso dos kits. Por cadeira, o custo é de R$ 4. Já o valor do 
sombreiro varia entre R$ 5 e R$ 20.

Ele  conta  que,  para  manter  os  equipamentos,  tem  custo  mensal  de  R$  250,  valor  do  aluguel  do  espaço  para  guardar  o 
material.  Além disso, gasta R$ 50 por dia para transportar  os sombreiros  e cadeiras  para a praia. ‘Os kits oferecem  mais 
conforto para as pessoas. O que nós cobramos é justamente para cobrir esses custos’, diz Ademário. Ele diz que um sombreio 
pequeno  é ideal  para  até  três  pessoas  e um  grande,  para  oito.  […]  Em  nota,  a Secretaria  Municipal  da  Ordem  Pública 
(Semop)  informou  que a responsabilidade  sobre o equipamento  é do permissionário.  A Semop ressaltou  que os kits foram 
doados          pelas         cervejarias          e         não         pela         Prefeitura          de         Salvador.”          Disponível          em:
<http://atarde.uol.co    m    .br/bahia/salvador/noticias/165223    4  -cobranca-de-kits-de-praia-e    m    -salvador-divide-opinioes.>
Acessado em 16/04/2015.

63. O banco Itaú realiza algumas ações e intervenções  na cidade de Salvador, a última delas na Ladeira da Barroquinha, nas 

escadarias da tradicional feira do couro. Os feirantes foram realocados em 2014 para a praça Castro Alves, falta conferir se 
ainda estão lá. Ilustraremos com uma nota da AGECOM (Agência de Comunicação da Prefeitura de Salvador) a realização da 
obra:  1.  AGECOM,  Quinta-feira,  08/05/2014  :“Feira  do  Couro  é  transferida  para  reforma  da  Ladeira  da 
Barroquinha.  Entre os próximos dias será iniciada a obra de recuperação  da Ladeira da Barroquinha,  onde fica instalada a 
tradicional  Feira  do Couro.  O projeto  de revitalização  da área  inclui  ainda  a reforma  do Teatro  Gregório  de Matos  e é 
resultado  de uma parceria  entre a Prefeitura  e o grupo Itaú. Durante  a execução  da obra, os 20 ambulantes  da feira serão 
realocados provisoriamente  para a Praça Castro Alves. A secretária municipal da Ordem Pública, Rosemma Maluf, se reuniu 
na quarta-feira (7) com os ambulantes para tratar do andamento do projeto, que vai revitalizar toda a área da Barroquinha. Ela 
explica que, para que as obras sejam iniciadas, será necessário que feira funcione, em caráter provisório, em outro local. Por 
isso, já neste domingo (11) os ambulantes começam a transferência  para a Praça Castro Alves. Quando retornarem à ladeira, 
após a reforma, eles contarão com tendas desmontáveis  de comercialização  que receberão gratuitamente  e trabalharão dentro do 
modelo  de ordenamento  da cidade,  das 7h às 18h. ‘Hoje, os ambulantes  atuam com bancas fixas, o que é vetado pela 
legislação  do  município  que  regulamenta  a  atividade  informal  no  espaço  público.  Nosso  trabalho  foi  mobilizá-los  e 
sensibilizá-los  sobre essas mudanças.  Posso dizer que eles se mostraram  muito receptivos  à idéia, pois toda a área ganhará 
uma melhor infraestrutura.  ’O projeto de requalificação  da Ladeira da Barroquinha  é coordenado pela Fundação Gregório de 
Matos e envolve desde a troca de pavimentação,  piso a instalações  elétricas e hidráulicas,  com o objetivo de transformar  a 
área,  onde  já funcionavam  várias  lojas,  em um  movimentado  centro  comercial  a céu  a aberto.  A partir  do seu  início,  a 
previsão é que obra seja concluída em um prazo de 90 dias.” Disponível em: 
<http://    www    .co    m    unicacao.salvador.ba.gov.br/index.php?option=co    m    _content    &    vie    w    =article    &    id=44347    %    3      A    feir    a  -do-couro    -e-
transferida-para-reforma-da-ladeira-da-barroquinha&catid=56&Itemid=170.  Acessado em 16/04/2015.>
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Inclinado do Comércio e para o Largo do Bonfim. A Coca-Cola patrocinou o evento do réveillon  

de 2013 e pretende patrocinar os posteriores, além de disponibilizar recursos para a  

requalificação urbana da praça. Há uma dúvida com relação a quem irá explorar o espaço da 

Praça Cayru, pois, apesar da Coca-Cola ter patrocinado a intervenção urbanística, é a marca 

de cosméticos Nivea que patrocina os eventos que lá acontecem.

A Ladeira da Preguiça [2] passou por uma limpeza antes do Natal de 2013: a demolição de 

algumas casas e a remoção de 170 pessoas que entre aluguel social, casas de parentes e Minha 

Casa  Minha  Vida,  j á  não  ocupam  e  habitam  a  localidade.  A  intervenção  de 

ordenamento social “Ordem na Casa” aconteceu numa região muito vulnerável do centro  

histórico, repetindo-se algumas vezes durante esses dois anos em formatos diferentes. A  

intervenção  contou  com  a  presença  da  polícia  militar  e  tinha  como  objetivo  principal  

combater o tráfico de drogas e permitir o acesso dos turistas à área.

As Tintas Coral no ano de 2014 promoveram o “Tudo de Cor para Você” no aniversário de 

Salvador, dando um “banho”  de tinta no Elevador Lacerda, no Espaço Cultural da Barroquinha 

(reformado pela Petrobrás, as escadarias como já dito em nota serão exploradas pelo Banco Itaú)  

[7] e o Mercado Modelo. A prática da empresa Tintas Coral de dar uma demão de tinta em  

velhos casarões é velha conhecida dos centros históricos brasileiros promovendo-se com as 

ações. Por fim, temos a obra do Terminal de Passageiros do Porto de Salvador [8] que foi 

projetado para ser um espaço multifuncional, com áreas de lazer e restaurantes 

sofisticados, com o aumento da capacidade de atracação de cruzeiros. A obra, finalizada em 

meados de 2014 foi financiada pelo governo do Estado.

Nesta complicada rede de obras e intervenções que visam tornar o capital privado  

protagonista da experiência urbana é que um sentido de torpor publicitário é espalhado pela  

cidade. Não obstante, ele está presente nas festas de largo em todo o tempo como indutor a um  

estado festivo e receptivo coletivo. A predominância de um tipo de consumo na festa tem sido 

observada nos últimos 20 anos de sua realização, como também as intervenções urbanísticas  

bancadas por grandes grupos empresariais de bebidas alcóolicas. É a sacralização do profano  

pela obrigatoriedade da visibilidade da marca. As marcas se utilizam do planejamento  

estratégico e sua captura de práticas e costumes culturais como co-branding, em troca a marca 

fomenta a criação de uma marca de cidade festeira, de um povo que faz festa sem qualquer  

necessidade.

A potência desta característica dionisíaca, o êxtase, se mostra necessária nas mais variadas  

sociedades, a ascese oriunda da experiência corporal, do vulnerável e a inebriante sensação de  

bem-estar são aqui associadas a um consumo de marca. A experiência coletiva da suspensão 

de um sóbrio e ordeiro é ressignificada pela atuação do capital privado na cidade. As marcas  
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patrocinadoras das festas condicionam a espacialidade e suas práticas a estarem conectadas com 

a um conjunto de sintomas ligado ao excesso: o transe é banalizado, a experiência da festa 

deixa de ter um caráter transgressor e aberrante, estando completamente rendida à imposição  de 

um estado urbano ébrio, perpetuando-o nos espaços reservados à propaganda em massa.
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6 ETNOGRAFIA EM FESTA

Nesta parte da pesquisa apresentaremos os relatos do campo da festa de Iemanjá. A  

etnografia realizada caracteriza-se por um cruzamento de informações: as análises da  

constituição do cotidiano do Rio Vermelho; bem como as narrativas históricas a seu respeito; os 

mapas e as análises da experiência da festa em 2014 e 2015. Observamos que a experiência  

urbana da festa e a sua implicação no presente momento da construção urbanística e sensível das  

cidades forjava um devir, algo que como se conta no candomblé, toma a cabeça de seus cavalos 

(aqueles que estão disponíveis a uma possessão divina, um transe, em quem baixa o santo).

As cartografias da experiência da festa (relatos e mapas) foram elaboradas a partir da 

observação (e ao mesmo tempo vivências, utilizações próprias, já que foi imprescindível a 

participação na festa como todo participante) da organização espacial da festa em 2014 e 

2015. Os fatores observados nesta organização foram os acessos da festa; a circulação dentro do 

evento; os produtos vendidos; o tipo de atividade que se desenvolvia em cada local, quais tipos 

de celebrações (públicas ou privadas) a sua relação com o público. O período da observação era  

de aproximadamente um dia inteiro, iniciando-se na noite do dia 01 de fevereiro,  a madrugada 

dos dias 02, depois todo o 2 de fevereiro ate a madrugada do dia 03 em ambos os anos.

Inicialmente, intendíamos acompanhar algumas festas em Salvador. Chegamos a  seguir a 

Lavagem do Bonfim de 2014. A festa do Bonfim acontece toda terceira quinta-feira do ano, num 

percurso de 6km da Igreja da Conceição da Praia, aos pés da ladeira da Conceição, encerrando  

na colina sagrada da Igreja do Bonfim. Uma festa religiosa sincrética, mas que em 2014 devido 

a determinações da Igreja Católica, as tradicionais baianas que lavam as escadarias da Igreja do  

Bonfim-Oxalá não saíram à frente do cortejo, que se transforma ano após ano num desfile cívico 

institucional, da Igreja; dos partidos políticos e governantes da cidade e do Estado; de blocos de  

afoxé consagrados como os Filhos de Gandhi e pequenas fanfarras patrocinadas por sindicatos 

ou independentes. Chegando a durar três semanas no passado, a Festa do Bonfim vem se 

esvaziando ano a ano e sendo dilapidada de suas práticas de  cortejo tradicionais. Há vendas de 

comidas e bebidas diversas no seu percurso, no entanto não há um patrocinador exclusivo.

A festa do Bonfim está incluída na calendarização das festas da Prefeitura Municipal de  

Salvador e do Governo do Estado da Bahia, no entanto não recebeu nenhum incentivo  

diferenciado  nestes  3  anos  de  gestão.  Há  no  seu  trajeto  intervenções  urbanas,  a  já 

requalificada e árida orla da Ribeira e a intenção de requalificar os arcos da Igreja de Nossa  
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Senhora da Conceição da Praia64, onde dia 8 de dezembro comemora-se o dia da santa padroeira 

da cidade; a festa é um feriado municipal. Os arredores da Igreja, onde começa a festa do  

Bonfim, o bairro 2 de Julho, as interligações com a ladeira da Preguiça e a da Montanha estão  

sofrendo forte pressão da inciativa privada, com a finalidade de sofisticar o bairro e criar  

habitações de alto luxo com a vista mais ampla da Baía de Todos os Santos, em frente ao Museu  

de Arte Moderna restaurado por Lina Bo Bardi, na Avenida Contorno. As festas no entanto não  

são o pivô dessa visibilidade, o centro histórico tem outros fenômenos culturais e exemplos de  

requalificação e patrimonialização inescrupulosa, como o Pelourinho. A festa de Iemanjá talvez  

seja o exemplo mais emblemático, ou de maior tamanho, da atuação do urbanismo em subsidiar  

a criação de uma marca da cidade através do festivo de massas em Salvador.

Antes de relatarmos o trabalho de campo, é necessário fazer um breve esclarecimento  

sobre os espaços públicos da cidade, sobretudo dos costeiros, alvos da ação da especulação  

imobiliária  e  da  ação  do  capital  privado  através  das  instâncias  governamentais.  As 

intervenções urbanísticas, previstas e realizadas pela prefeitura e governo, priorizam os espaços 

públicos costeiros, ainda mais se eles receberem grandes festas regadas a patrocínio da 

iniciativa privada.

A cidade tem uma característica muito peculiar de uso e ocupação dos seus espaços 

públicos.  Primeiramente,  suas  áreas  verdes  como  parques  e  bosques  são  muito  poucas.  

Cabiam, segundo a concepção de projeto moderna da cidade de Salvador, às Avenidas de 

Vale – que aparecem como desenho predominante enquanto concepção urbana de transporte e  

lazer – ser tanto corredores de ligação, quanto seus parques lineares. Projetos que tinham 

como objetivo provir a melhor circulação numa Salvador moderna, nas pistas os carros, no 

centro o canteiro verde e por cima circulação de metrô.

64. A ladeira  da Conceição  foi alvo de especulações  (não encerradas  ainda pela prefeitura)  de remoção  de seus moradores 

tradicionais dos arcos, na sua maioria ferreiros e artífices em geral que receberam, no dia 15 de Julho de 2014 um prazo de 72 
horas  para deixarem  suas residências  para a execução  de uma obra de recuperação  de instalações  elétricas,  hidráulicas  e 
reforços  estruturais.  O IPHAN  afirma  que  aquela  desocupação  seria  temporária  e que  os moradores  retornariam  às suas 
residências,  sendo  instaladas  juntamente  com  elas  residências  artísticas  nos  arcos.  A  desocupação  não  ocorreu  pois  os 
moradores  dos arcos ocuparam  o jardim do IPHAN e a obra fora suspensa pois a desocupação  dos imóveis foi considerada 
pelo próprio IPHAN, que concluiu que a empresa que fora contratara para execução da obra, a Domus, não continha em seu 
projeto  de execução  não prevê  metodologia  participativa.  O processo  está  em suspensão.  Em maio  de 2015  a prefeitura 
municipal de Salvador chegou a demolir com autorização do IPHAN algo como 20 casaroes que estariam arruinados devido às 
fortes chuvas que atingiram a cidade. Os ferreiros dos arcos da ladeira também estão sendo ameaçados de remoção devido a um 
projeto de requalificação do centro histórico: Bairro 2 de Julho, Ladeira da Preguiça, Conceição e Rua Chile. Mais informações 
sobre ao momento da remoção e mobilização de moradores na ladeira da Conceição ver o microdocumentario de Santiago Cao e 
Gabriel Ramos: O Patrimônio  afetivo: Uma arquitetura dos afetos na Ladeira da Conceição.  Disponível em: 
https://www    .youtube.co    m    /      w    atch?v=    A    9nTJ75hlT    0

http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
http://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0
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As Avenidas de Vale do EPUCS65, que foram concebidas para serem parques lineares, 

foram executadas com um espaço muito reduzido destinado ao pedestre (suas calçadas são  

mínimas) e não há estrutura de apoio, como sanitários públicos ou mesmo estabelecimentos  

comerciais nos seus centros. O ruído dos carros devido à proximidade dos pedestres é muito 

grande, tornando-as não exatamente um espaço agradável de permanência. As avenidas de 

vale são projetos modernos viários, com muitas tesouras e viadutos. O mais poético aspecto 

delas é que elas conseguem ser imiscuídas no místico urbano soteropolitano: cada um de seus 

cruzamentos comporta uma quantidade infinita de ebós66.

Salvador é uma cidade de grandes eventos de largo, mas não possui estrutura nos seus 

espaços  públicos  para  o  uso  cotidiano.  As  praias  são  os  grandes  espaços  públicos  da 

população, espaço de ação de forças diversas e assim mais democráticos que outros escassos  

espaços públicos da cidade. Na praia Porto da Barra, por exemplo, em dias de domingo percebe-

se uma concentração de variadas parcelas da população, inclusive daqueles que estacionam as 

lanchas numa distância precavida da areia. Raras são as praias que disponibilizam de  

equipamentos públicos como sanitários, chuveiros, restaurantes e sombra.

Outro elemento importante dos espaços públicos de Salvador são os largos. Heranças da 

cidade barroca, os largos em Salvador deixam a cidade falar. Eles aglomeram uma  

multiplicidade de fazeres e garantem um encontro de muitas cidades, fragmentadas pela  

segregação social. O Rio Vermelho, por ter uma série de largos e borda de praia (mesmo que 

uma  boa  parte  da  orla  marítima  que  o  margeia  esteja  atrás  de  prédios  e  hotéis,  que  

praticamente  privatizam  o  acesso  à  praia)  proporciona  o  encontro  de  muitos  grupos  de  

pessoas de idades, fazeres e interesses variados. Estes dois fatores dos espaços públicos do 

bairro, largo e praia, propiciam à festa de Iemanjá um espaço perfeitamente apropriável.

O Rio Vermelho adentra na história da Colônia Portuguesa em 1509, quando Diogo 

Alvares Correia, o Caramuru, tripulante de uma embarcação de nacionalidade desconhecida  

(portuguesa, francesa ou portuguesa), que naufragou junto ao morro do conselho, chega à 

praia onde fica hoje o Mercado do Peixe.

O  jovem  (português  para  uns,  espanhol  para  outros  e que  pode  ter  sido 
francês) conseguiu chegar à Pedra da Concha, uma pequena ilha rochosa ao 
lado do Morro do Conselho, frontal à foz do Camarajipe, na Enseada da 

65. O  Escritório  do  Plano  de  Urbanismo  da  Cidade  do  Salvador  (EPUCS)  foi  um  trabalho  desenvolvido  pela  Prefeitura 

Municipal  de Salvador  sob a coordenação  de Mario Leite Leal Ferreira.  “O EPUCS,  de forma ampla, caracterizou-se  por 
adotar procedimentos  de trabalho que incorporassem  a excelência das tecnologias, técnicas e recursos humanos disponíveis e 
acessíveis naquele momento no Brasil. Em termos da organização do Escritório, é nítida a contínua e acentuada preocupação na 
estruturação de suas atividades, culminando com o formato de 1945, em que quatro seções definem os principais eixos de 
trabalho ali desenvolvidos:  a de serviços gerais; a de estudos de higiene, sociologia e economia e de inquéritos econômicos e 
sociais; a de estudos de legislação, e a seção de estudos de engenharia, arquitetura e paisagismo.” FERNANDES,  Ana (org.). 
Acervo do EPUCS: contextos, percursos, acesso. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2014. P. 95

66. Oferenda de origem da nação Ketu a Exú, o orixá que leva as mensagens e pedidos aos demais orixás, que deve, segundo 

oculto do candomblé, ser reverenciado  antes para que esta comunicação seja tranquila e direta, sem interferências de Exú.
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mariquita, onde se abrigou e teve tempo de preparar a estratégia de defesa e 
sobrevivência. Quando foi, finalmente, avistado pelos índios, imediatamente 
usou  o bacamarte  para  a  engenhoca  barulhenta,  foguenta  e  mortífera,  os 
nativos começaram a exclamar: Caramuru! Caramuru, que na língua tupi 
significa ‘homem do fogo; filho do trovão; dragão saindo do mar. (FILHO,
2009, p.13-15)

Os frequentadores do bairro são bastante diversificados, a depender do dia e da hora. 

Nos dias de semana, durante o dia, são os moradores de áreas mais longínquas que ocupam e 

tiram dali o seu sustento, além de praticarem esportes em qualquer hora (principalmente os  

adolescentes, na praia do Buracão, praia que também participa das festividades de Iemanjá, mas  

somente com alguns fiéis depositando presentes antes e durante o dia 02 de Fevereiro).

O Rio Vermelho é um bairro de serviços, como bancos, cartório, restaurantes, casas  

lotéricas, comércios variados, o que também diversifica os frequentadores. O bairro tem uma 

quantidade razoável de hotéis e pousadas, caracterizando setor hoteleiro na rua Fonte do Boi e  

grandes hotéis no Morro do Conselho, palco da batalha contra a invasão holandesa na Bahia, 

batalhas ocorridas em 1621 a 1654. Os moradores utilizam muitos serviços do bairro, criando  

relações de vizinhança com os que trabalham e ocupam o Rio Vermelho de várias formas. 

Durante à noite o público frequentador é muito diversificado, há diferentes tipos de bares, de 

preços e de fazeres.

Muitas territorialidades foram modificadas por intervenções urbanísticas no Rio 

Vermelho: o aterro da praia do Morro do Conselho para a criação de uma estação de tratamento  

de esgoto no final dos anos 1970, a recentemente a requalificação da rua Fonte do Boi, com a  

implantação de equipamentos infantis em seu canteiro central e mesmo a reforma do Mercado  

do Peixe. A cerveja Schin patrocinou em 2010 a reforma do Mercado que está sendo 

desmanchado para ser reconstruído.

No Rio Vermelho, a Prefeitura Municipal de Salvador pretende executar uma intervenção 

urbanística que aumentará a área de calçadas do bairro e irá canalizar o Rio Lucaia 

definitivamente. As intervenções intendidas para a área acabam seguindo uma linha das 

intervenções anteriores da prefeitura, como no bairro da Barra, que sofreu uma mudança drástica 

de público frequentador e no início do ano de 2015 já se contabilizavam mais de 100  

estabelecimentos comerciais fechados por falta de clientes.

A festa de Iemanjá acontece há mais ou menos 90 anos, organizada por pescadores da 

associação de bairro, devido a uma promessa à deusa que garantiu a pescaria no ano do 

ocorrido. Desde então, todo 2 de Fevereiro, as ruas do Rio Vermelho recebem visitantes para 

presentear a divindade no seu dia, levando flores, presentes, o mais importante deles o dos 

pescadores, que sai junto na alvorada.
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A festa ficou grande: as pequenas reuniões em bares e restaurantes cederam lugar a shows,  

chegando a ter em algumas edições trios elétricos. Um número muito maior de prestigiadores  

vinha ano após ano, sobretudo depois dos anos 1990, quando o Governo do Estado da Bahia 

assimilou as características da cultura baiana de matriz africana à propaganda institucional.

A festa de Iemanjá não é cortejo mas tem uma dinâmica de territorialidades distintas ao 

longo do Rio Vermelho, de largo em largo, muito bem determinadas pelos festejos que  

acontecem ao longo da noite anterior e do dia. Na madrugada do dia 01 para o dia 02, as 

festas se concentram na rua da Paciência, sendo realizadas por fanfarras diversas de grupos de  

organização própria ou com algum apoio de lojas, comerciantes e associações de bairro; em 

apresentações de bares para o público passante e também pelas barracas de bebidas que são 

estabelecidas no local alguns dias antes e depois. As fanfarras percorrem a rua da Paciência, 

passam pela frente da Casa de Iemanjá, um pouco depois do largo de Santana, conhecido 

como largo da Dinha (uma vendedora de acarajé muito famosa na cidade) e se dispersam 

antes do Mercado do Peixe.

6.1 Metodologias de apreensão da pesquisa

No  sentido  de  desenvolver  uma  prática  urbanística  multidisciplinar,  que  agregasse  

outros campos do conhecimentos como a filosofia, a geografia, a psicologia, as artes, etc. e 

que buscasse apreender a complexidade da invenção urbana do praticante ordinário da cidad e67, 

buscamos aspectos da composição da cidade contemporânea, que fossem capazes de mostrar 

alternativas  para  a  prática  do  planejamento  urbano  e  da  arquitetura,  a  fim  de contribuir  

na formulação de análises menos superficiais e unilaterais sobre a constituição da cidade.

A  composição  do  trabalho  pela  adoção  de  métodos  analíticos  e  cartográficos 

alternativos se dá pela necessidade do urbanismo de subsidiar um campo de pesquisa 

metodológica que vem sido desenvolvido pela urgência de se entender outros indicativos de 

cidade, oriundo da necessidade de elaboração de outras problemáticas para a apreensão da 

cidade contemporânea, da criação de novos sentidos. A proposta metodológica foi então 

composta por alguns requisitos:

1) A avaliação de quem produz a cidade enquanto uma relação de forças nem sempre 

equivalentes. A construção de um dado, um narrativa ou demais tipos de análise sobre o  

fenômeno urbano é uma postura política e, que se com a mesma deseja-se priorizar a prática 

cotidiana e a ação do homem ordinário, os usos da cidade, ou seja, “como acontece a  

67. “Michel de Certeau chamou de ‘praticantes  ordinários da cidade’ (CERTEAU,  1994, P.171) àqueles que experimentam  a 

cidade, que a vivenciam de dentro ou ‘embaixo, como ele diz, referindo-se ao contrário da visão aérea, do alto, dos urbanistas 
através dos mapas.” (JACQUES, 2012)
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apropriação do espaço pelos gestos, pelos sujeitos, pelos atores sociais” (RIBEIRO, 2011), o 

estudo de um “espaço socialmente apropriado”, aspectos da vida coletiva, como por exemplo as  

festividades, seriam os principais indicativos urbanos analisados na cidade. O enriquecimento da  

análise se dá por avaliar também a participação dos agentes hegemônicos, como  o Estado, em 

sua versão municipal, estadual ou federal, e os grandes grupos privados que pautam o 

desenvolvimento das cidades bem como os projetos urbanos;

2) O técnico referente ao campo urbano (o arquiteto, urbanista, geógrafo, sociólogo, 

etc.) deveria ser entendido como um construtor de mapas e perseguidor de caminhos, mapas  

estes que levam a caminhos que passem longe da obviedade visual. A principal ferramenta deste  

perseguidor de caminhos é apropriar-se de tudo que puder ser apropriado. A psicóloga Suely 

Rolnik  (1989),  no  seu  livro  Cartografia  Sentimental,  traz  que  um  cartógrafo  de variados 

tipos de caminhos tem de ativar um estado de corpo-vibrátil para absorver matérias de 

qualquer procedência quando estiver cartografando o que se tem como objeto:

Para isso, o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o 

menor racismo de frequência,  linguagem  ou estilo. Tudo o que der língua 

para os movimentos do desejo, tudo o que servir para cunhar matéria de 

expressão e criar sentido, para ele é bem-vindo. Todas as entradas são boas, 

desde que as saídas sejam múltiplas. Por isso o cartógrafo serve-se de fontes 

as mais variadas, incluindo fontes não só escritas e nem só teóricas. Seus 

operadores  conceituais  podem  surgir  tanto  de  um  filme  quanto  de  uma 

conversa ou de um tratado de filosofia (ROLNIK, 1989, p.15).

A expansão da vida seria o parâmetro exclusivo do cartógrafo para Rolnik, e para nós a 

expansão da vida coletiva e pública na rua;

3) Não deixar que uma técnica de análise se sobrepujasse sobre as demais. É preciso, para  

apreender vários aspectos de compositivos da cidade, pluralizar os tipos de análise num sentido  

complementar. A elaboração dos mapas não poderia ser somente num sentido literal, a coleção 

de mapeamentos (dissertação) deveria ser antropológica, filosófica, urbanística, histórica e  

condicionada ao que fosse encontrado em campo;

4) A composição de uma análise que adotasse também uma pesquisa bibliográfica de  

outros campos, pois a análise e em “tempo real” da cidade contemporânea pode induzir a 

erros, principalmente se não há um distanciamento do objeto estudado, e por isso;

5) levar em conta na composição metodológica o próprio produtor da análise como  

participante e construtor do fenômeno urbano, até porque o objeto da pesquisa exigira uma parte  

fundamental em sua análise que é a participação na festa.

A partir dos critérios elencados para a composição da análise, resolvemos agrupar 

primeiramente a ação das instâncias governamentais pois se realizavam em velocidade  
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surpreendente. A sensação era de que agrupadas falariam algo sobre o até então pouco  

esclarecido planejamento estratégico imposto pela prefeitura de Salvador.

Este primeiro movimento foi fundamental para perseguirmos as festividades e afunilarmos  

nossa pesquisa na festa de Iemanjá devido a cronologia das obras e a importância da festa na 

cidade. Entre os mapeamentos de 2013 e a primeira festa em 2014, demos continuidade à 

pesquisa, avaliando a conjuntura e elaboração do planejamento estratégico de Salvador bem  

como o conectando com processos semelhantes e estudos acerca do tema. Foi a partir deste  

momento da pesquisa, com base nos mapeamentos das intervenções governamentais  que  

entendemos  que  o  que  as  conectava  eram  a  propagação  da  marca Salvador através das 

festas de largo.

Conseguimos realizar dois campos, nas festas de 2014 e 2015, elaborando materiais que só 

foram sintetizados no ano de 2015, para que obtivéssemos ao menos duas participações na festa  

para a pesquisa. A análise do campo nos levou ao entendimento de que na festa de largo  

experimentávamos a cidade devindo Iemanjá, aspectos de ligação e tensões levantados pela  

relação entre a festa de largo e o planejamento estratégico.

6.2 Iemanjá em 2014

No Dois de Fevereiro de 2014, presenciamos na cidade a primeira festa de largo realizada  

a portões fechados (logo após o carnaval também fora cercado de portões garantindo à marca 

Schin exclusividade de venda. Felizmente ambas as festividades profanaram completamente o 

esquema municipal). Segundo a estimativa da polícia militar da Bahia, só no domingo 

participaram da festividade 400 mil pessoas.  A festa de Iemanjá, que contou com o patrocínio 

da Cerveja Schin, teve acesso limitado ao público. Na sua realização, foi proibido vender não 

somente cervejas de marcas concorrentes, mas quaisquer produtos alimentícios não 

autorizados (um vendedor de sorvete fora barrado por fiscais da prefeitura por apresentar  

concorrência aos produtos da marca patrocinadora), o número de vendedores de artigos em geral  

fora limitado e o acesso à praia restrito, sendo feito apenas por fila única para que se  

depositassem as flores para a deusa.

O encarceramento da festa em 2014 em demasia condicionou as observações do campo, 

pois a dinâmica da festa fora radicalmente alterada com a decisão municipal. Em cada portão  

havia uma confusão monumental para os participantes da festa entrarem, impossibilitando o  

conhecido e apreciado livre fluxo na pista que somente este dia do ano fica repleta de 

pedestres e sem passagens de veículos, enchendo os habitantes de Salvador da mais preciosa 
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característica do devir festa de largo na cidade: a liberdade de usos nos espaços públicos, as  

chances do acontecer, a imprevisibilidade no encontro com a multidão.

Os portões eram elementos alheios à ocupação tradicional da festa. Ninguém sabia 

como proceder diante de tamanha confusão e dificuldade de acesso. Os participantes e  

vendedores pediam todo o tempo esclarecimentos sobre as regras para se entrar na rua. Houve 

arrastões nas aglomerações das entradas. No portão principal da festa, na manhã do 02 de  

Fevereiro (quando a quantidade de participantes é mais intensa, a sua chegada), na praia da  

Paciência, havia 3 fiscais da Prefeitura para permitir a entrada de todos e fiscalizar os 

ambulantes que em sua maioria eram barrados.

A entrada dos produtos da Schin também foi feita pelos portões de acesso da Prefeitura.  

Muitos vendiam escondidos cervejas de marcas concorrentes e a sua venda era intensa pois a  

marca Schin fora muito criticada na festa pelo seu sabor não aprovado pelo público  

soteropolitano. A cerveja oficial que tinha sido estocada na festa terminou às 15h  na rua da 

Paciência, foi reposta por funcionários da cervejaria até que todo o estoque de Schin do Rio  

Vermelho terminou. A entrada das cervejas concorrentes e vendedores ambulantes fora liberada  

e os portões completamente abertos às 17h.

Anteriormente, na madrugada do dia 02, o público já é muito diverso, composto por 

festeiros, passantes, moradores e fiéis que esperam a chegada do presente oficial às 6h da 

manhã, na alvorada.  Muitos grupos de fiéis vêm bater candomblé na praia do Rio Vermelho,  

compostos de poucas pessoas, fazendo oferendas e rituais na praia que na manhã e tarde do 

dia 02 fica lotada de pessoas depositando os presentes. No ano de 2014 este acesso fora feito por  

uma entrada, a balaustrada da praia cercada por grades de contenção e barrada por 

camelôs que se instalam ali todo ano.

Salvador em Iemanjá no Rio Vermelho68se move de acordo com a temporalidade. Os 

mapeamentos localizam e descrevem as ambiências da festa em 2014. Não localizamos  

oficialmente as localizações dos portões, nem conseguimos conferir todos. No entanto eram 7.  

Os identificados foram os da Rua da Paciência [1], Rua João Gomes [24], Avenida Cardeal da 

Silva [3] , Rua Cons. Pedro Luiz [19] , Rua Oswaldo Cruz [9]. Como num movimento 

ondular, as pessoas vão e vem entre a Rua da Paciência até o bairro de Amaralina.   

As Concentrações variam mais ou menos assim:

68. Há outras manifestações  populares  e festividades  de Iemanjá  em Salvador,  mas estamos  tratando  da calendarizada  pelo 

Município. Existe além da festa do Rio Vermelho, festas em Itapuã e no subúrbio ferroviário.
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Festa de Iemanjá 2014, dia 01/02 de fevereiro, noite: 
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Noite do dia 01 na rua da Paciência [1], em frente à quadra da praia do Rio Vermelho e até 

a casa de Iemanjá [5]. Os passantes passam pelo meio da rua, que adquire uma característica de  

largo, por estar fechada e tomada pelas mais diversas atividades: dança, festa, passagem,  

comércio, cortejo. A rua [1] até a casa de Iemanjá deixa de ter seu costumeiro uso da  caixa 

tradicional para transformar-se em largo juntamente com o largo da Santana ou Dinha e o 

espaço da quadra, tudo vira largo. Vamos entrar por 24 horas de festa (as festas começam mais  

ou menos 20h no largo da Dinha [5] e as fanfarras começam a passar 22h) regadas a muita 

cerveja. Nestes dois dias de festejo da deusa do ano de 2014 o número de participantes foi 

muito superior aos outros anos por terem sido nos dois dias do fim de semana.

Às 6 da manhã é trazido o presente encomendado pelos pescadores. Um artista faz a 

imagem (tradição dos festejos do Rio Vermelho à deusa, geralmente a Iemanjá é branca). O 

artista não participa da decisão de como será o presente ou seus rituais. O ritual é um segredo 

irrevelável, segundo os relatos colhidos com participantes e através de pesquisa, esta é uma  

característica fundamental do aspecto religioso da festa.

A movimentação é intensa na frente da Igreja de Santana e principalmente atrás da 

Casa de Iemanjá [5], pois enquanto os grandes balaios de presentes são depositados com 

candomblé batendo e muitos agradecimentos de grupos que vão depositar os balaios na barca 

que segue mar adentro em cortejo. Pessoas avulsas que estavam na festa e a maioria chegada  

recentemente de suas casas vão fazer orações pessoais, jogar flores, tirar fotografias, etc. Na 

Praça da Travessa Almirante Barroso [2], que fica entre a Avenida Cardeal da Silva [3] e o 

Rio Vermelho, há um tradicional café da manhã dos moradores.
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Festa de Iemanjá 2014, dia 02 de fevereiro, dia. 
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A Avenida Cardeal da Silva [3] participa com muitos serviços sendo prestados: moto- 

táxi, venda de flores, bares, barracas de bate-folha – Um corredor entre o Engenho velho da  

Federação, bairro conhecido por sua grande quantidade de terreiros. Passada a alvorada, o 

movimento diminui até as 9h da manhã, quando um grande número de pessoas começa a  

adentrar a festa geralmente pelas suas duas pontas principais, rua da Paciência [1] e o bairro de 

Amaralina. Este ano já muito cedo havia uma fila numerosa de participantes entrando na praia  

pela entrada única da prefeitura e às 11h da manhã esta fila estava na praia da Paciência  [1], 

quase no portão de acesso da festa que já estava caótico.

O campo de 2014 foi iniciado por este portão, que como já dito, estava em  apuros. As 

11h da manhã já passavam  as fanfarras e cortejos de bandas e os grupos parecidos com o da  

noite anterior (alguns os mesmos) e muitos deles paravam nos estabelecimentos privados 

onde se realizavam festas voltadas para a rua. A rua da Paciência adquiriu então neste momento  

uma característica de largo, com atividades diversas, como passagem, serviços como venda 

de cerveja, banheiros químicos e um modulo policial provisório. Do outro lado da rua, antes 

da quadra uma barraca de reggae agregava muitos passantes, criando uma ambiência de largo 

também.

Ainda pela manhã, o que adquire grande ambiência de devoção, voltada para essa  

característica mística, religiosa ou o que penso ser mais voltada ao fator segredo da festa é a 

Casa de Iemanjá [5]. Uma multidão de “devotos” (pois a devoção à Iemanjá é muito flexível e 

por isso tão compartilhada) se aglomera à beira-mar e na frente da casa para que os fiéis 

depositem seus presentes no que sai as 17h deste dia. Muitas pessoas vão pular ondas, se 

abençoar com a água do mar e depositar individualmente presentes. Este movimento cessa 

durante à tarde e à noite há muitas pessoas bebendo por ali mas os festejos dos pescadores já 

se encontram encerrados. Muito parecido com a noite anterior, na noite um estado extático toma  

conta desta área.



Festa de Iemanjá 2014, dia 02 de fevereiro, noite. 
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O largo de Santana, o da Dinha [4], fica tomado de gente todo o dia. Em dias normais o 

largo comporta muitas mesas de bares e se transita com moderada facilidade. Este largo 

aporta muitas atividades durante todo o ano, sendo palco de manifestações politicas, rodas de  

capoeira todo domingo, pequenos shows e em 2014 recebeu o festival da Primavera (da 

Prefeitura Municipal) que montou um palco ao lado da Casa de Iemanjá. Essa ambiência 

largo é o espaço público em exercício na cidade, como a praia. A ambiência das chances, do  

imprevisível. Talvez as festas de largo só aconteçam para que sejam profanadas as configurações  

espaciais cotidianas, que a pista vire largo e que se instaure este lugar de abertura.

O largo da Mariquita [6] geralmente tem um show à tarde. A montagem de um palco  

municipal acontece há alguns anos ali, excepcionalmente estes dois anos. Geralmente é à 

tarde e muitas festas particulares e pagas acontecem em todos os bares do bairro. O mercado do  

Peixe fica cheio, variados tipos de música e festas em bares do mercado. Um público que não  

frequenta em sua maioria a outra ponta do Rio Vermelho no dia 02. Muitos grupos musicais e  

djs com caixas de som vão fazendo uma festa itinerante das festas que estão até a rua Fonte do  

B o i [10] e ao largo da Cia da Pizza, a praça Brigadeiro Farias Rocha [12]. Neste largo 

geralmente é montado um pequeno palco que não foi feito nestes dois anos e na rua Fonte do 

Boi o movimento começou as 16h na tradicional  festa da Mídia Louca,  uma loja de discos e 

livros que tradicionalmente faz uma festa virada para o canteiro da rua.

A rua Fonte do Boi, animada pela festa da Mídia Louca vira largo, para desespero de 

alguns moradores que negociaram com a prefeitura a instalação de um parque infantil há alguns  

anos e uma grande caixa de areia cercada para crianças no canteiro principal onde acontece a  

festa. A festa ficou apertada mas acontece com o mesmo numero de participantes. Houve relatos  

de que a cerveja por lá também tinha acabado pela tarde mas havia todo tipo de cerveja durante  

à noite. A festa da fonte do boi costumava durar noite adentro, depois dos equipamentos infantis  

a festa dura menos, também assim é o Mercado do Peixe, para onde todos os remanescentes da 

festas iam. Ao longo dos anos as festas de largo de Salvador vem diminuindo  de  tempo  

(acontecem  em  menos  dias,  menos  o  carnaval)  e  aumentando  de tamanho num só dia. Nos  

anos 2000 nos parecia que as festas do verão de Salvador iam emendar, ao menos Iemanjá e o 

carnaval. É perceptível a mudança de estratégia da Prefeitura Municipal de Salvador, tentando 

aumentar o número de eventos e padroniza-los num modelo para que haja rapidez na montagem 

e desmonte da festa. Não se trata de uma variação de eventos ou mesmo de investimentos, mas  

de uma maior oferta para seus patrocinadores.

Recentemente a Prefeitura juntamente com a Bahiatursa69 e parceiros do carnaval, 

montaram uma comissão que discutiria as festas de salvador. Esta comissão iniciou o estudo 

69. Superintendência  de Fomento ao Turismo do Governo da Bahia.
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de um carnaval indoor no Centro Administrativo da Bahia, na mesma época do carnaval oficial,  

mas  que  criasse  dois  tipos  de  carnaval:  um  de  camarotes  e  um  de  blocos  mais populares  

perto dos bairros do miolo da cidade. Também nessa COMCAR (Comissão do Carnaval) foi 

discutido a criação de uma Micareta na cidade nos dias em que a corrida StockCar  (transmitida  

nacionalmente) ocorresse.

Durante todo o dia foi visível as confusões nos portões instalados pela prefeitura. Como a 

festa estava muito cheia, era difícil circular somente por dentro da festa, pois era difícil 

entrar e sair e acessar diferentes partes da festa pelas ruas fora do perímetro dos portões. No 

extremo da ponta da paciência, na Amaralina, há uma igreja protestante que fazia uma festa anti-

Iemanjá, com uma banda na porta e panfletários. Falando em publicidade, as eleições e  

campanha politica já estavam presentes na festa de Iemanjá, com festas particulares de políticos  

e candidatos pelo bairro. O Rio Vermelho é tradicionalmente lugar de comitês e reuniões  

politicas.

6.3 Iemanjá em 2015

Depois da experiência de festa fechada em 2014, o mesmo erro não fora  cometido em 

2015, embora a exclusividade da venda de cervejas ainda pertencesse à Schin. No primeiro de  

fevereiro à noite a rua as 10h já estava lotada. As ruas ainda não estavam com acesso limitado a  

veículos mas o largo já transbordava por toda a paciência que descia até a casa de Iemanjá.  

Muitas fanfarras já passavam naquele dia e se concentravam na frente da casa, as barracas todas 

funcionavam e a praia estava muito cheia. Mais cedo houve um evento da prefeitura no bairro,  

que durara 4 dias e as festas voltadas para a rua aconteciam, não eram continuas, elas pararam 

e voltaram no dia 02.



Festa de Iemanjá 2015, dia 01/02 de fevereiro, noite. 
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O dia 01 foi num domingo, as pessoas chegaram mais cedo e um grande numero entrou na  

madrugada. A praia já tinha um muitos grupos, pulando ondas, turistas (que como o carnaval  

era dali a uma semana, estavam em grande número na festa em 2015) grupos batendo 

candomblé, etc. Pelas 2 da manhã já havia uma fila de devotos para colocar suas flores no 

presente dos pescadores. A festa que margeava a movimentação na casa de Iemanjá estava já 

com ares de carnaval. A semana que antecedeu a festa de Iemanjá foi marcada pela realização de  

um festival musical e gastronômico, aproveitando a alta estação, o maior contingente de turistas.  

O festival se encerrou no sábado e as festas particulares viradas para a rua aconteceram 

predominantemente de domingo para segunda. Sem a instalação dos portões mas ainda assim  

submetida ao patrocínio da Schin, a festa de Iemanjá na madrugada foi mais fluida e longa do  

que na noite anterior à festa em 2014.



Festa de Iemanjá 2015, dia 02 de fevereiro, dia: 
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No dia 02 pela manhã, os festejos foram bem reduzidos quando em comparação ao ano 

anterior. O 2 de fevereiro não é feriado nem ponto facultativo em Salvador, muito embora 

interdite uma área de importante passagem para a cidade. À tarde, o movimento cresceu 

timidamente, concentrando-se na Rua da Paciência [1] e no Largo de Santana [4]. A venda da 

cerveja Schin predominava no consumo de bebidas. Uma característica notável de ambos os 

anos é que as ambiências também agrupam faixas etárias semelhantes. Na ambiência culto, há  

uma concentração maior de idosos ou adultos com crianças, que praticamente só circulam nesta  

região. A ambiência largo é predominantemente preenchida de jovens, que permanecem mais  

tempo na festa, até porque não ha lugares para sentar, se assear, descansar ou mesmo sanitários  

em um numero satisfatório. Para comer foram encontrados menos artigos do que no ano 

anterior, reforçando a exclusão do trabalhador informal na festa.

Na festa aberta, a ambiência largo como os da Dinha se estendia às ruas de caixa 

tradicional, as pessoas todas em pé e bastante aglomeradas. Essa era uma ambiência que mais  

uma vez observada à noite na Fonte do Boi no Mercado do Peixe, no Largo da Mariquita e na  

frente da casa de Iemanjá. Durante todo o dia a faixa litorânea predominava os usos à devoção  

da deusa, como venda de flores, rituais ao logo da praia, devotos depositando presentes,  

aglomeração atrás da casa e picos de aglomeração pela manhã, das 11h até as 17h.



Festa de Iemanjá 2015, dia 02 de fevereiro, noite. 
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A festa caminha da Paciência em sua duração até a Fonte do Boi, o largo da Dinha fica 

mais vazio durante à noite, as barracas começam a ser fechadas. Na rua Fonte do Boi há a 

tradicional e não tão bem quista festa da loja Mídia Louca, que este ano durou até 01h da  

manhã.  Havia  no  canteiro  central  da  rua  uma  reminiscência  do  Festival  gastronômico  e  

musical que acontecera na semana anterior, parte dos stands de comida gourmet que muito  

atrapalhou a festa e a circulação de participantes, turistas, moradores, etc. A rua ficou mais cheia  

de coisas do que de gente na virada do dia 02 para o dia 03.

Na noite do dia 02, no Mercado do Peixe, montou-se um posto de aporte ao material  

reciclado catado, o que não passava de uma montanha de quase 2 andares de lixo oriundo da  

cerveja, como plásticos dos pacotes de latas e sacos, latas de cerveja e outros materiais 

recicláveis.  O Mercado estava fechado à noite, o que nunca acontecera nos anos anteriores, o 

Mercado sempre foi 24h. O movimento encerrou-se mais ou menos por esta hora e as pessoas 

voltavam a pé, pois a rua ainda esta fechada e taxis e demais conduções só chegavam depois dos  

bloqueios.

6.4 Intervenção no bairro do Rio Vermelho

A requalificação já fora iniciada, os principais largos do bairro foram cercados e estão  

sendo descalçados, muitas ruas interditadas, fim de acesso de transporte publico e privado em 

algumas delas. A apresentação do projeto de requalificação foi feita pela Prefeitura Municipal de  

Salvador, pela sua agencia de comunicação, através da liberação das seguintes imagens:

          

Imagem 1: projeto de requalificação do Rio Vermelho, Salvador, calçadão de Cira. Fonte: AGECOM.
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Imagem  2:  projeto  de  requalificação   do  Rio  Vermelho,  Salvador, praia  da  Paciência.  Fonte: 

AGECOM.

  

Imagem 3: projeto de requalificação do Rio Vermelho, Salvador, calçadão de Cira, uma outra 

pavimentação lançada mais recentemente. Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador. Nova orla 

salvador  h      t      t      p      :      //    www    .      nov    a      o      r      l      a      .      s      a      l      v      a      do    r.    b      a      .      gov    .      b      r  

No momento, a obra está sendo questionada por movimentos sociais e endossada por 

empresários e comerciantes do local, além da Colônia de Pescadores do Rio Vermelho, a Z1, que 

de forma contraditória apoia a obra. Não traremos aqui outras imagens do projeto pois elas 
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não foram divulgadas oficialmente, somente liberadas para meios de comunicação privados.  

Faremos algumas arguições sobre a elaboração do projeto, as praças, largos, ruas e 

equipamentos públicos afetados pela mesma e sobre  o processo da obra, nos pontos abaixo:

6.4.1 Concepção e processo participativo

Com pouca publicidade e participação restrita, a Associação de Moradores do Rio  

Vermelho- AMARV, Bairro Escola e segmentos empresariais, reúnem-se com a Prefeitura e  

secretarias municipais desde o fim de 2013 para, supostamente, debater o projeto de 

requalificação da orla do Rio Vermelho.  Sabemos que as reuniões aconteceram em dias úteis, à  

noite, em espaços como o Sesi do Rio Vermelho e restaurante Casa de Tereza. As 

convocações se deram por meio da AMARV. Além disso, pontua-se que a AMARV é uma das 

inúmeras associações do Rio Vermelho e conta com cerca de 380 associados, número  

inexpressivo diante da população total do bairro e o entorno impactado pelo projeto.

Um exemplo desses momentos de participação restrita está no Blog do Rio Vermelho 

(meio de comunicação privado e que pretende responder por uam comunicação central dos  

moradores do bairro), em publicação do dia 1º de junho de 2015, que lançou nota convocando a 

comunidade para uma reunião às 17h do dia 03/06/2015, no restaurante Casa de Tereza 

(Rua Odilon Santos), para a formação da  Comissão Permanente de Acompanhamento das  

Obras, que  assumiu o papel de representante no bairro, na intermediação com a Prefeitura e a  

empresa executora dos serviços de requalificação do Rio Vermelho. Nota de convocação no  

Blog do Rio Vermelho, em anexo (anexo 1). Fixamos que essa reunião não foi convocada 

pela Prefeitura, não houve uma comunicação oficial, sendo convocada através do Blog do Rio  

Vermelho. Essa Comissão, certamente eleita na reunião convocada pelo Blog, tomou para si a  

legitimidade para falar em nome do bairro num processo, obviamente, equivocado de 

participação.

O Blog do Rio Vermelho é um veículo criado por uma moradora do bairro para 

discutir questões pontuais entre aqueles que acessam o site eletrônico, prática comum em tempo  

de mídias pós-massivas quando qualquer cidadão, dotado de mínima inserção, é capaz de  

produzir e divulgar conteúdo, mas que jamais pode ser confundido como um veículo de 

comunicação de massa com ampla abrangência.

A promoção desse engajamento, com restrição do debate a uma minoria, não contemplou  

parte considerável do bairro que há pouco mais de um mês vem se reunindo em busca de 

respostas para as diversas especulações que surgem dentro desse processo nada transparente. 
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Sobre as entidades que se reúnem com a Prefeitura extraoficialmente, está claro que surgem da 

especialização de desejos particulares e/ou empresariais e que não contemplam a coletividade.

Em carta divulgada sobre o processo descrito acima, o Bairro Escola afirmou que os 

representantes que integram a sua articulação participaram de reuniões sobre a obra do Rio  

Vermelho e que acompanharam algumas discussões sobre o projeto, que chegou pronto e já  

concebido, quando fizeram críticas e sugestões. Essas críticas e sugestões, segundo a carta,  

foram em sua maioria descartadas pela Prefeitura. As rejeições às propostas não foram  

fundamentadas. Destaca-se, neste caso, que na ocasião os integrantes do Bairro Escola 

reivindicaram soluções para problemas existentes em todo o bairro, e não apenas em sua orla,  

afirmando que a região não pode ser pensada apenas num só trecho (a orla atlântica), sob o risco  

de   não   serem   contempladas   as   pessoas   que   nele   residem   e/ou   frequentam,  

principalmente alunos das redes públicas escolares.

Da análise do pouco que é sabido dessa participação, concluímos que as reuniões 

realizadas pela Prefeitura, Comissão de Acompanhamento das Obras, empresários, AMARV, 

etc., não cumpriram os requisitos necessários para serem consideradas audiências públicas.  

Utilizando como referência legal o Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257 de 2001, temos que a 

garantia da gestão democrática da cidade depende da realização de debates, audiências e  

consultas públicas. Esses instrumentos precisam ser executados de modo que garantam a  

publicidade, com ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de  

comunicação social de massa disponíveis; ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da 

apresentação dos estudos e propostas e com publicação e divulgação dos resultados dos debates.  

As reuniões realizadas pela Prefeitura também não geraram atas públicas e as respostas às  

solicitações sobre o projeto não foram fundamentadas.

Para além dos equívocos durante os encontros, e que anulou a participação efetivamente 

popular no processo de produção do projeto, também não houve a disponibilização do projeto  

versando sobre questões que possam ampliar, e amplificar, a inserção do Rio Vermelho dentro  

da Cidade de Salvador. Dessa forma, a Prefeitura de Salvador e a Fundação Mario Ferreira Leal  

não somente anularam os cidadãos do processo de realização do projeto, como também não  

divulgaram a versão final. Nesse passo, a Prefeitura foi convocada em 09 de julho de 2015, com 

fundamento na Lei de Acesso à Informação, a disponibilizar o projeto da obra de requalificação 

do Rio Vermelho. Após um pedido formal na Fundação Mario Leal Ferreira, protocolou-se 

uma solicitação no site oficial da Prefeitura de Salvador. Até a presente data, não houve 

qualquer manifestação da Prefeitura no sentido de atender à manifestação supracitada. De  

acordo com a lei de acesso à informação, o órgão solicitado deve responder imediatamente. O  
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prazo para entrega dos documentos é de 20 dias, ampliados para mais 10, totalizando 30, 

mediante aviso prévio.

Referente ao projeto, foram disponibilizadas plantas urbanísticas no Blog do Rio 

Vermelho. As plantas, no entanto, não informam a fase de elaboração do projeto a que se 

referem, não trazem carimbo e assinatura dos responsáveis da gestão pública municipal e não  

contam com a data de sua elaboração. São, portanto, instrumentos pouco confiáveis para que de  

fato se compreenda o projeto global. Pontuamos que a disponibilização dessas plantas deu- se  

por meio do arquiteto responsável pelo projeto, Sidney Quintela, e foi entregue a uma moradora  

para que esta repassasse aos demais interessados, através do blog do Rio Vermelho. A decisão do 

arquiteto de entregar as plantas (apenas plantas) a uma moradora do bairro, em um dispositivo  

móvel de armazenagem de dados, não legitima nem a participação nem a apresentação pública  

do projeto, já que não houve por parte da municipalidade responsabilidade sobre a entrega  

desses documentos.

Assim, não consta qualquer informação sobre a divulgação oficial dessas plantas, 

muito menos a disponibilização de um projeto executivo, de peças gráficas necessárias e  

suficientes  para  a  compreensão  dos  projetos  urbanístico,  paisagístico,  de  tráfego  e  de 

infraestrutura da requalificação proposta, com plantas baixas, elevações e perspectivas; peças  

escritas, como memorial descritivo do conceito e dos propósitos da intervenção, especificação  

de revestimentos em detalhes, planilha de custos e cronograma de execução da obra.

As obras no bairro do Rio Vermelho surpreenderam e continuam surpreendendo a  

população do bairro e a todos os que nele circulam, mantendo as pessoas desavisadas quanto a  

mudanças no trânsito: pouquíssimas placas indicativas foram colocadas na região, há  

motoqueiros circulando sobre calçadas para fugir dos constantes engarrafamentos, motoristas 

invadindo semáforos, sem que aconteça nenhuma medida para conter as já previsíveis formas de  

burlar o caos instalado no bairro. O pedestre agora mal circula, já que não encontra calçamento 

e  sinalização  seguros  para  caminhar  e  atravessar  vias,  sendo  obrigado  a  se deslocar por 

entre canteiros de obras que vêm tomando mais e mais o bairro, numa espécie de corrida contra  

o tempo para atendimento de metas estrangeiras ao bem-estar da população.

6.4.2 Patrimônio material (poligonal de tombamento) e execução do projeto sem a 

análise e aprovação do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia-IPAC

Ao tomar conhecimento de um suposto tombamento do IPAC na área do Rio Vermelho,  

um coletivo de moradores abriu o processo (nº0607150019291) solicitando à autarquia 

documentos relativos ao tombamento, vistorias e pareceres técnicos eventualmente expedidos 
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sobre o projeto e demais informações necessárias à compreensão da atuação do IPAC na 

compatibilização da requalificação proposta ao tombamento mencionado.

Em 12 de agosto de 2015, o Diretor Geral do IPAC, João Carlos Cruz de Oliveira, expediu  

o ofício 460/2015 (anexo 4) em resposta à solicitação feita. Nele, o Diretor é taxativo ao afirmar

que:

o projeto de intervenção executado pelo Município de Salvador no referido 

bairro não fora previamente  submetido  ao IPAC para análise e aprovação. 

Após tomar conhecimento do fato, o IPAC expediu Notificação Extrajudicial

à SUCOM, que apresentou  o Projeto, o qual se encontra em análise nesta

Autarquia.

A  razão  da  necessidade  de  análise  e  aprovação  prévia  do  IPAC  do  projeto  de 

requalificação está em outra informação trazida no Ofício supracitado e no Parecer Técnico nº 

014/2015 disponibilizado, também, pela Autarquia: o parecer técnico elaborado pela Gerência 

de  Patrimônio  Material  do  IPAC-  GEMAT  informa  sobre  a  existência  da  poligonal  de 

tombamento do Bairro do Rio Vermelho, além de anexar planta dos bens e conjuntos  

arquitetônicos  do  bairro  tombados  nas  esferas  estadual  e  federal,  todos  impactados  pelo 

projeto da prefeitura.

O Parecer Técnico nº 014/2015 traz que o Rio Vermelho encontra-se tombado pelo  

Governo Estadual, conforme o processo nº 006/85. A poligonal de tombamento compreende a  

região da Rua da Paciência, desde sua balaustrada, que é tombada individualmente dentro da 

região, seguindo a orla marítima, pela rua Guedes Cabral até o Mercado do Peixe, também  

agregando todo o Largo da Mariquita, a rua João Gomes, o Largo de Santana, a rua José 

Taboada Vidal, onde há duas edificações tombadas individualmente, a rua Conselheiro Pedro  

Luís, que acessa a Avenida Cardeal da Silva até chegar à Travessa Prudente de Moraes, que 

desce até a Rua da Paciência na orla marítima. A Balaustrada da Praia de Paciência e o Largo de  

Santana são, inclusive, considerados bens de tombamento rigoroso.

Conclui-se que a ilegalidade do projeto de requalificação do Rio Vermelho desde a origem 

e a prefeitura prossegue a sua execução em cima de bens e conjuntos arquitetônicos tombados,  

sem a apreciação prévia da autarquia responsável e ignorando a notificação expedida.

6.4.3 Demolição do Mercado do Peixe, construção de quiosques no lugar da colônia de 

pesca localizada no local e implantação de um heliponto na orla marítima:

Num breve resgate, em 10 de setembro de 2010, sob a gestão do então prefeito João  

Henrique, o Mercado do Peixe foi reinaugurado, após 8 meses de reforma e um investimento de 
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mais de R$ 3 milhões. Naquela época, foi requalificada uma área de 14.253 m².  O 

Mercado  do  Peixe  foi  completamente  demolido  e  reconstruído.  Naquela  oportunidade,  a  

gestão municipal institui, também, uma Parceria Público Privada (PPP) com a cervejaria 

Schin, que teria exclusividade de venda por 10 anos, até 2020, no local. Em troca, a cervejaria  

faria a manutenção dos boxes, limpeza, dentre outros serviços. Sobre tal manutenção contratual,  

não foi o que aconteceu: a cervejaria deixou de cuidar da área, nada se publicizou acerca do 

rompimento desse contrato e o Mercado do Peixe foi abandonado. E é justamente esse abandono 

um dos argumentos para sua demolição.

Agora,  já  em  2015,  após,  aproximadamente,  5  anos,  a  Prefeitura  Municipal  de  

Salvador  anuncia  nova  demolição  da  atual  estrutura  e  a  transformação  dos  boxes  em  

quiosques, além da construção de um heliponto na área atrás do Mercado. As obras do Mercado 

e  do  heliponto,  segundo  informações  da  imprensa  local,  serão  executadas  pela

empresa Liga Engenharia, contratada pela Secretaria de Manutenção (Seman). O custo do  

projeto é de R$ 3 milhões. Questiona-se a opção pela demolição do Mercado e a mobilização de  

mais recursos públicos para uma área recém-reformada. Os boxes do Mercado contavam com 

permissionários que os administravam há 15 anos. A revogação das licenças desses atuais 

permissionários, sob a motivação da requalificação, foi publicada no Diário Oficial do 

Município de 06/04/2015 (Portaria nº 62/2015), motivada pela desativação do mercado para a 

reforma. Segue:
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Imagem 4: Portaria de execução da obra. Fonte: Diário Oficial do Município.

Nota-se que mesmo tendo um caráter temporário, a reforma motivou a revogação 

definitiva das permissões. Os permissionários e funcionários dos estabelecimentos, até o dia em 

que deixaram os boxes, ainda não sabiam para onde seriam realocados. O último dia de trabalho  

deles foi em 02/08/2015. No dia seguinte, o mercado já foi cercado por tapumes. Parte 

importante da requalificação do Mercado do Peixe diz respeito à construção de um heliponto 

voltado para voos panorâmicos e turísticos na parte de trás do mercado. É essa uma obra 

necessária? Essa obra atende à maioria da população? Quem será transportado em 

helicópteros? Certamente, não as pessoas que se submetem às duras regras impostas pelos  

concessionários dos veículos de transporte coletivo em Salvador. Percebe-se que não há  

qualquer alvará e licença que autorize a intervenção.

A área do Mercado do Peixe e do heliponto envolve área da União, ordinariamente  

acessível à vista de quem passa nas imediações. A lei nº 3.903, que institui normas relativas à  

execução de obras do Município do Salvador, diz, em seu artigo 16, que toda e qualquer obra,  

particular ou pública, só poderá ser iniciada após licenciada ou autorizada pela Prefeitura, que  

expedirá o respectivo Alvará, observadas as prescrições da Legislação de Ordenamento do 

Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador e outras leis aplicáveis ao caso. Não há 

qualquer placa que sinalize o cumprimento dessa lei no Mercado do Peixe. Além disso, a  
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Prefeitura não tem autonomia para iniciar intervenção em terrenos pertencentes à União sem  

autorização prévia da Secretaria do Patrimônio da União. Teria a Prefeitura autorização da  

União para intervir nessa área? Por que o mesmo não se encontra à vista, como manda a  

legislação?

Compete à Superintendência do Patrimônio da União a incumbência de registrar,  

regularizar e administrar os bens imóveis de domínio da União, em conformidade com a Lei 

9.636/98, mesmo em situações onde o local recaia em glebas de jurisdição municipal ou  

estadual, tendo em vista que os terrenos de propriedade da União, por força de lei, são  

inalienáveis. O art. 11, §4º, da Lei 9.636/98 diz que Caberá à SPU a incumbência de fiscalizar e 

zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade física dos 

imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus  

técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas 

em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública  

estadual. § 4o Constitui obrigação do Poder Público federal, estadual e municipal, observada a 

legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das  

necessárias  à  proteção  dos  ecossistemas  naturais  e  de  uso  comum  do  povo,  

independentemente da celebração de convênio para esse fim.

A Prefeitura de Salvador, na obra de requalificação do Mercado do Peixe e de construção  

do heliponto investe contra o patrimônio da União, realizando aterro, construção e obra 

intervenção em área de marinha. Assim, em que pese ser o município aquele que detém a 

atribuição para expedir alvará de construção, reforma ou ampliação em terrenos, quando este for  

de marinha é necessária a autorização expressa da SPU e a devida licença para construir, 

reformar e ampliar. Repise-se, não há no local nenhuma informação que prove a autorização 

para essas obras.

6.4.4 Tamponamento do rio Lucaia

Consta em uma das plantas do projeto de requalificação da orla do Rio Vermelho o  

tamponamento do rio Lucaia, na parte que deságua no Largo da Mariquita (Rua do Canal).  

Salvador possui 12 bacias hidrográficas que cortam a cidade. Desde 2008, a Prefeitura de 

Salvador vem empreendendo ações que desrespeitam a lei federal de Recursos Hídricos 

9.433/97 e a lei estadual 11.612/09. O rio dos Seixos, com cerca de 1,5km, foi tampado na parte 

que corta a Avenida Centenário durante uma ‘reforma de requalificação’ do local. O bairro do  

Imbuí também passou por uma obra de tamponamento, fechando o Rio das Pedras, local onde  

atualmente existe uma área de lazer. Na avenida Vasco da Gama, o rio Lucaia foi tampado,  na 
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parte que se estende ao longo de 1,3 Km da avenida, entre a entrada da Ogunjá e o 

entroncamento com a avenida Anita Garibaldi.

São de conhecimento público os estragos que as chuvas têm provocado nas áreas que 

tiveram seus rios tamponados. A região do Imbuí, por exemplo, fica submersa, com edifícios  

invadidos pela água em cada chuva que acontece na cidade. Antes do tamponamento, não se 

tinha notícia de alagamentos do porte dos que estão acontecendo. Todo o processo de drenagem 

dos rios da cidade está sendo confundido com esgoto. O que deveria acontecer em Salvador é a 

reciclagem dos rios adequando-os às paisagens urbanas. Das fotos trazidas (anexo 9), 

percebe-se a péssima qualidade da água do rio Lucaia que é desaguada no mar do Rio  

Vermelho,  no  Mercado  do  Peixe.  De  nada  adiantam  alegações  do  poder  público  

municipal  acerca  das  esferas  responsáveis  pelos  cuidados  para  com  nossos  rios.  O  que  

importa é que uma obra da monta que ora se vê no Rio Vermelho exige, necessariamente,  

atenção e resolução dos problemas existente no rio Lucaia. É de quem empreende a  

responsabilidade de também tecer os devidos acordos entre os distintos órgãos e serviços  

públicos relacionados ao empreendimento.

A falta de informação sobre o projeto retira o controle social sobre qualquer autorização 

ou parecer técnico que tenha indicado o tamponamento do rio em comento. A lei federal  de 

Recursos Hídricos 9.433/97 e a lei estadual 11.612/09, dizem que usos que alterem o regime, a 

quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água necessita de Outorga. Sobre a 

previsão na planta divulgada do tamponamento do rio Lucaia, questionamos se foi feita e 

licitada já com a existência da outorga do órgão competente.

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III, do art. 5º da Lei Federal nº 9.433. 

Esse instrumento tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos 

da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos.

6.4.5 Danos ao patrimônio material e imaterial do bairro do Rio Vermelho

Salvador é uma das capitais do Mundo Atlântico. Primeira capital do país e o porto mais  

rico do Atlântico Sul até o século XVIII, conformada a partir de práticas diaspóricas no perverso  

trânsito entre África, Portugal e Brasil. Não foi diferente o processo de ocupação do atual bairro 

do Rio Vermelho, onde Diogo Álvares, o Caramuru, ali foi resgatado pelos índios após o  

naufrágio do navio no qual embarcou em direção aos trópicos. Palco do seu resgate e ascensão  

como líder entre os tupinambás ocupando o “Porto Pereira”, atual Porto da Barra, o Largo da  

Mariquita era um pequeno povoado suburbano até meados do século XIX, quando passou a ser 
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urbanizado após a abertura da Estrada do rio Vermelho de Baixo e a construção de casas de 

veraneio. Conforme documento oficial, O Rio Vermelho:

caracterizava-se, como uma zona suburbana, de ocupação rarefeita, um 
aldeamento d e pescadores.  Também  seria  um  local  de  vegetação 
exuberante  e  pitoresca,  como descreveram viajantes estrangeiros. O 
interesse da burguesia local pelas qualidades aprazíveis do arrabalde, aliado à 
difusão das propriedades terapêuticas do “banho de sal”, fizeram com que a 
área passasse a ser ocupada com casas para o veraneio. Um pequeno largo, 
então  se  estruturou  em  torno  da  Igreja  de  Santana,  edificada  em  meados 
do oitocentos, acomodando-se paulatinamente à malha viária que se estabelecia 
com as áreas já urbanizadas, como a Estrada Rio Vermelho, a Ladeira do 
Papagaio, a Rua do Raphael e a Avenida  Oceânica.  (BRASIL,  Ministério  das 
Cidades,  Governo  do Estado da Bahia.2012, p. 422.)

Tupinambás, franceses, portugueses, pescadores, baianas de acarajé, capoeiristas, 

vendedores ambulantes e toda sorte de cidadãos passaram, passam e passarão pelo bairro,  

atribuindo muitas ressignificações e usos daquele espaço. Uma das mais ricas e adoradas  

heranças do bairro é justamente a sua pluralidade, a sua diversidade social, cultural, econômica.  

O Rio Vermelho não é só orla, conforma em seus arredores, conecta-se economicamente e  

geograficamente aos bairros do Vale das Pedrinhas, do Nordeste de Amaralina, A Pedra da  

Sereia, o Alto de Ondina e à Vila Matos. Seu pequeno comércio dedicado a moradores (e não a 

turistas), suas expressões artísticas de pequeno e médio portes, seus encontros nas ruas, o torna  

um dos mais democráticos bairros de Salvador.

6.4.5.1 Danos ao Obelisco da Praia da Paciência

Parte da construção que integra a balaustrada da praia da Paciência e seus obeliscos 

sofreram dano em virtude da obra de requalificação do Rio Vermelho. A realização desse  

empreendimento avançou sobre área de proteção, identificada como de interesse histórico,  

artístico, arquitetônico e paisagístico, parte da poligonal tombada pelo Instituto do Patrimônio  

Artístico e Cultural da Bahia- IPAC.

6.4.5.2 Ameaça à Igreja do Largo de Santana (Igreja tombada pelo IPAC)

Um dos pilares frontais da Igreja do Largo de Santana está ameaçado pela vala escavada  

para colocação da calha de concreto armado ao redor da igreja, e que está muito próximo ao  

referido pilar. Foi o que constatou a arquiteta Alice Lino de Abreu Elon, moradora do bairro. A 

fundação está exposta e com algumas pedras quebradas. A obra não está sendo feita com o 

devido cuidado que uma edificação histórica e, inclusive, tombada pelo IPAC deveria ter. Não  

há nenhum escoramento dasparedes da igreja, e essa deveria ser uma medida de segurança a ser 
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adotada, em face da trepidação provocada pela quantidade de escavações e movimentação de  

máquinas pesadas no entorno da igreja.

6.4.5.3 Expulsão da Colônia de Pescadores do Mercado Do Peixe

Os impactos causados sobre o patrimônio cultural imaterial das coletividades atingidas  

pela obra já são evidentes. Acima, trouxemos a expulsão dos trabalhadores do Mercado do Peixe  

e, agora, comunicamos a provável expulsão dos Pescadores organizados em colônia na praia  da 

Mariquita, beira mar do Mercado. Os Pescadores já foram comunicados da obra e que 

precisarão sair. É possível que já não estejam mais lá. Em que pese não haver qualquer  

compromisso formal da administração municipal, os mesmos acreditam que retornarão após 

as obras. Curioso mencionar, contudo, que a área da colônia não está prevista na planta  

disponibilizada no Blog do Rio Vermelho e que em seu lugar, embaixo das árvores e na beira da  

praia, consta um quiosque de 100 m2, conforme podemos ver a seguir:

   

   

Imagem 5: Imagem do novo mercado do Peixe e heliponto. Fonte: Blog do Rio Vermelho. Disponivel em: Acessado em: 
09/2015

Comparando essa planta com o Mercado atual, temos que a área onde, hoje, estão os boxes 

se tornará um estacionamento. Os boxes serão deslocados para a beira mar, justo onde está  

localizada a colônia. Novamente, a colônia não existe na planta publicitária apresentada. Na  

imagem via satélite do Google Earth, a colônia de pescadores está localizada embaixo das 

árvores, próxima aos barcos, do lado esquerdo da imagem abaixo:
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Imagem 5: Mercado  Peixe antes de seu fechamento  e colônia de pesca da Mariquita.  Fonte: Google Earth. Disponível  

em: Acessado em: 09/2015

Segundo a bióloga Vanessa Lacerda de Queiroz:

O Rio Vermelho, […] que tem como limites o Hotel Pestana e a Pedra da 
Sereia […], em Ondina, representa o segmento mais tradicional em termos 
de pescarias, artes e petrechos. Destacamos a tradição do presente a Iemanjá, 
um devoção dos pescadores  que teve início nos anos trinta do século XX. 
Nessa região do Rio Vermelho foram identificadas cerca 10 tipos diferentes 
de modalidades de pescarias, bem como diversos tipos de embarcações. […] 
Um na foz do rio Lucaia (seta azul) e a outra a sede da colônia Z1 (seta 
vermelho), próxima ao largo de Santana. (QUEIROZ, 2015, p.27/87)

A UNESCO, na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, formulada em 

2003, considerando a importância do patrimônio cultural imaterial como fonte de diversidade 

cultural  e  garantia  de  desenvolvimento  sustentável,  e  reconhecendo  que  os processos de 

globalização geram graves riscos de destruição e desaparecimento do patrimônio imaterial, 

definiu em seu art. 2,1, que o patrimônio imaterial ou intangível são:

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas –junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados
–  que  as  comunidades,  os  grupos  e,  em  alguns  casos,  os  indivíduos 
reconhecem  como parte integrante  de seu patrimônio  cultural. Este 
patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 
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constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover 
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. (UNESCO)

Nesse sentido, a Colônia de Pescadores, situada nas mediações do Mercado do Peixe, 

independente de qualquer formalidade, constitui patrimônio cultural imaterial do bairro do 

Rio Vermelho e da Cidade de Salvador. Suas práticas são sagradas e definem a identidade do  

Bairro, reduto dos festejos de Iemanjá, a rainha do mar e protetora dos pescadores.

6.4.5.4 Pedras Portuguesas

Não foi divulgada a destinação do grande montante de pedras portuguesas e de pedras  

originais (pedras de lióz) usadas nos meios-fios das calçadas retirados do bairro ao longo das  

obras. Da mesma maneira, não foram informados os critérios para a adoção do piso intertravado,  

o qual vem sendo utilizado para padronizar toda a orla da cidade – de São Tomé de  Paripe  até 

Itapuã  –  desconsiderando  as  especificidades  de  cada  bairro  alvo  das intervenções, sua 

a diversidade arquitetônica e de práticas.

O perímetro escolhido para a intervenção no bairro do Rio Vermelho corresponde 

exatamente ao percurso da festa, que se inicia na Praia da Paciência, o presente à Deusa  

entregue na Colônia de Pescadores Z1, na Casa de Iemanjá; em frente ao Mercado do Peixe e no  

Largo da Mariquita encontra-se o maior efetivo popular da festa, que é finalizada na madrugada  

do dia 03 de Fevereiro na rua Fonte do Boi. Coincidência ou não, a intervenção urbanística  

entremeou-se no significado da realização da festa, sua ocupação urbana e a importância cultural  

para a cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As festividades têm protagonismo na utilização dos espaços públicos em Salvador.  

Acreditamos que esta não é uma vocação natural, mas sim a resposta a fatores que nas cidades  

contemporâneas foram elevados à ordem da necessidade: o permitir-se o excesso, a transgressão  

das normas da cidade, o êxtase coletivo e o próprio festejo. Aditados a isso, há a forte atuação do 

capital privado para, através do planejamento urbano, associar-se à experiência urbana coletiva.  

Neste contexto observamos que a maior parte das intervenções urbanas em Salvador  

desconsideram questões sensíveis da urbanidade contemporânea e constroem espaços de  

coletividade exclusivos acessados somente através do consumo, aviltando o significado de festa  

de largo.

Sabemos dos riscos que há em pautar uma analise pari passu com o desenvolvimento 

do objeto analisado –  no caso a realização das obras na cidade de Salvador –, ou mesmo em  

pautar a pesquisa sobre um fazer tão plural, a festa, pelo modelo planejamento estratégico  

adotado pela cidade – que constitui uma rede de cidades pensadas num formato que trata a 

cultura popular como produto turístico – que intende diminuir a potência deste espaço plural 

para que as manifestações culturais reforcem um poder vigente. Procuramos através dos autores 

escolhidos para definição de Dioniso enquanto festa ampliar o alcance da análise, encontrar  

traços diagramáticos da relação entre festa e cidade em outros campos de conhecimento além do  

nosso. Acreditamos que o exercício da pesquisa na filologia foi muito importante  para  a 

construção  do  trabalho.  Acreditamos  que  o  estudo  do  personagem conceitual em seus 

ritos urbanos pode ser expandido posteriormente, tecendo uma análise minuciosa de Dioniso na 

cidade.

Se o homem dionisíaco lançou “alguma vez um olhar verdadeiro à essência das coisas”  

(NT p.53) através de sua hierofania, a festa, coube a nós refletirmos a relação das festas com o 

planejamento urbano por um dionisíaco mais questionador, que coloca em cheque a apropriação 

da criação coletiva  por um poder vigente, e não somente um sentido de festa em si, como na  

interpretação do planejamento estratégico: a festa como acontecimento social de cunho religioso 

e turístico. Um devir festa constitui muito mais do que eventos ou espacialidades pontuais, ele é  

compositivo de uma urbanidade, está sempre rondando a cidade de Salvador, espreitando grupos  

de amigos, batucadas distantes, quadras de futebol, lajes de favelas, salões de festa, esquinas, 

calçadas e é no largo que ele se amplifica, pela boca das divindades e pelo coro dos amantes dos  

chãos das praças.
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A essência pluralista e a afirmação do contraditório –  o ordeiro e o transgressor, o belo e 

o aberrante, o  orgástico e o sagrado – em cada alegoria  se tornou um objetivo metodológico da 

pesquisa: compor as linhas da pesquisa por intensidades, espaços-tempos conectados pelo 

denominadores oriundos dessa base conceitual múltipla e instigadora de desdobramentos. 

Podemos afirmar que a festa perpetua-se nessas condições dionisíacas enquanto devir por 

estarem presentes nas festividades contemporâneas, transfiguradas já pela montagem do 

contemporâneo.

Os mapeamentos da ação das instâncias governamentais, das marcas protagonistas de 

negociações do espaço público e das ambiências da festa foram elaborados no intuito de se  

registrar o instante dos acontecimentos para análise posterior. As intervenções municipais e  

estaduais inicialmente foram divulgadas e realizadas separadamente, sem de fato revelar a 

ação conjunta de transformar os largos e praças de Salvador em sedes de eventos privados. 

Um dos pontos que careceram de elaboração no presente trabalho, no entanto, foi busca mais  

ampla de metodologias de pesquisa, como a elaboração das alegorias e ensaios de Walter  

Benjamin, que esteve pautando a composição metodológica do trabalho pela abordagem do 

autor nos estudos urbanos sobre a obsolescência de um modelo de cidade em vista do novo.

No capítulo 3, a alteridade em Dioniso foi entrada para uma discussão mais ampliada da  

criação identitária de matriz africana na Bahia. A formação da Universidade da Bahia e o 

inicio dos estudos da religião brasileira foram importantes pontos para o reconhecimento da  

invenção religiosa brasileira e posteriormente na sua apropriação rítmica pela festa de rua,  

amplificando a potência artística e publicitária da cultura baiana. Acreditamos que conseguimos 

expor o papel fundamental da arquitetura e dos processos de intervenção urbana, em sua 

maioria, com intuito lucrativo, em um engessamento identitário em áreas privilegiadas de  

Salvador; na destruição de lastros culturais, por desmanchar vizinhanças inteiras, laços  

comunitários e principalmente a festa de bairro, os ensaios de fim de semana e as condições  

urbanas para a sobrevivência desta alteridade, negra e pobre,  das quais a ocupação nos 

centros urbanos é insuportável às instituições governamentais da Bahia. O planejamento 

estratégico da cidade trata os negros e os pobres como caso de polícia, vem sistematicamente 

expulsando moradores e trabalhadores tradicionais do centro histórico e da borda marítima. 

Ao passo que concluímos este processo, o Mercado do Peixe já foi abaixo e as madrugadas do 

Rio Vermelho já estão empalidecidas, a alteridade baiana é esbranquiçada pelo planejamento.

A transcendência por Dioniso, a do corpo, da experiência coletiva da desindividuação, 

da formação de um coro festivo dá lugar a uma transcendência mercadológica conectada à  

experiência urbana via acesso ao consumo. A oralidade da religiosidade brasileira tem a sua 

transmissão drasticamente modificada; suas hierofanias urbanas passam a ser um modelo de  
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festa. A institucionalização com finalidade publicitária acaba por destituir a divindade de 

Iemanjá de seus segredos e mistérios: toda experiência urbana deve ser publicitária e  

visualizada.

“Pois  essa  é  a maneira  como  as  religiões  costumam  morrer:  quando  os 
pressupostos míticos de uma religião passam a ser sistematizados, sob os 
olhos severos e racionais de um dogmatismo ortodoxo, como uma suma 
acabada de eventos históricos, e quando se começa a defender angustiadamente 
a credibilidade dos mitos, mas, ao mesmo tempo, a resistir a toda 
possibilidade natural de que continuem a viver e a proliferar, quando por 
conseguinte,  o sentimento  para com o mito morre  e em seu lugar entra 
pretensão  da religião a ter fundamentos históricos.” NT P. 68

O protagonismo da indústria do álcool nos chama atenção para o estado do excesso e 

também da exceção (VAINER, 2011). O consumo de marcas está diretamente ligados com os  

mega-eventos realizados no mundo, principalmente das marcas alcoólicas, nos fazendo crer que  

se a condição de vida mortal era suportada pelos gregos através da arte, na contemporaneidade é  

um estágio letárgico, uma subjetividade totalmente operada pelo branding que inebria a 

sociedade.  O excesso de poder e de publicidade no espaço público conecta a vida cotidiana 

urbana aos mais impenetráveis sistemas financeiros e a uma gerência global coesa.

Acreditamos que falhamos em explorar um estado de êxtase na cidade. Um estudo foi 

iniciado no sentido de tratar neste tema um estado de êxtase e/ou torpor em exemplos da  

literatura utilizados no urbanismo como experiências da cidade. As deambulações surrealistas,  

as experiências de Aragón sob efeito do haxixe, ou mesmo Thomas De Quincey em “Confissões 

de um comedor de ópio”; também em William Burroughs, em “Almoço Nu” são alguns dos  

exemplos que pontuamos como possíveis desdobramentos da análise do êxtase na cidade em 

suas narrativas. Desconsideramos estudar festas fechadas que são abordadas em estudos sobre 

psicoativos em festividades, priorizamos as festas públicas e abertas além de que elencamos um 

estudo de caso extremamente específico.

Por último, acreditamos que para se abastardar de uma ideia única e representativa de  

Bahia  é  preciso  apostar  numa  construção  de  um  cotidiano  urbano  mais  plural:  um 

investimento nas práticas culturais entendendo toda a cidade como espacialidade de criação, não  

somente áreas passíveis de exploração turística, fomentando a pluralidade dos acontecimentos  e 

eventos nos espaços públicos, procurando deixar as desterritorializações para os processos 

criativos, permitindo que a arte popular dê outros sentidos à cidade e abolindo o sentido 

publicitário da cultura da maioria e que não é dominante, é simulacro. Para uma Bahia que já 

não é a mesma, semear a transcriação cultural efervescente.
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WEB SITES CONSULTADOS:

1.ACM NETO PREFEITO DE SALVADOR:

Informações  retiradas  do  site  “  ACM  NETO  PREFEITO  DE  SALVADOR”  e  do  vídeo  de  divulgação  da  intervenção. 

Disponíveis respectivamente  em http://    www    .ac    m    neto.co    m    .br    /     e http://    www    .youtube.co    m    /      w    atch?v=kg3    M    9L    Yw    7      A    4   .

2.G1 BAHIA:

Após ordem judicial, moradores de rua deixam abrigo até segunda. Salvador, 6 de 

Setembro de 2013. Disponível em h�p://g1.globo.com/bahia/no$cia/2013/09/apos-ordem- 
judicial-moradores-de-rua-deixam-abrigo-partir-da-segunda.html

3.JORNAL ARATU ONLINE:

Ambulantes iniciam contribuição para projeto de ordenamento. Jornal Aratu online, 16 
de janeiro de 2013. Disponível em http://www.aratuonline.com.br/noticia/98621,ambulantes-

iniciam-contribuicao-para-projeto-de-ordenamento.html

4.PORTAL A TARDE:

Praça da Piedade será interditada para reforma.  PORTAL A TARDE. 13 de Setembro de
2013. Disponível em: <h�p://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/materias/1533518-praca-da- 
piedade-sera-interditada-para-reforma>
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