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RESUMO 

 

As cidades de Cachoeira e São Félix, localizadas no Recôncavo da Bahia, consideradas 

“cidades monumentos nacional” pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), possuem, através de sua historicidade, reconhecimento nacional e internacional.  

Com importantes aspectos históricos, apresentam uma vasta herança cultural e artística. De 

um lado, uma paisagem arquitetônica, colonial e secular; de outro, uma produção 

contemporânea seguindo influências étnicas, modernas e migratórias. Dentro desse contexto, 

este trabalho teve como objetivo principal mapear os espaços de produção e veiculação das 

artes visuais nessas cidades, de dezembro de 2013 a janeiro de 2014, a partir da identificação, 

localização e registro das atividades exercidas por eles, além de refletir sobre a importância 

desses espaços para o circuito de artes local. O trabalho elenca 29 espaços, os principais tipos 

de linguagem estética produzidas atualmente e aborda as principais estratégias de uso: ateliês, 

galerias, museus, centro de educação em artes e outros. No tocante à metodologia foram 

utilizados os métodos Análise e síntese e Analítico comparativo e procedimentos 

metodológicos consistindo em sínteses de bibliografia, pesquisa de campo que inclui 

aplicação de questionário e registros fotográficos e, por fim, o processamento e análise de 

dados que aponta a existência de cinco museus, oito ateliês, 11 espaços expositivos e cinco 

núcleos de educação em artes. 

 

Palavras-chave: Mapeamento. Espaços produtivos. Espaços expositivos. Artes visuais. 
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ABSTRACT 

 

Located in the Recôncavo of Bahia, the cities of Cachoeira and São Félix constitute important 

centers of culture and art, and its relevancy are regarded as national and international 

recognition by the National, Historical and Artistic Institute (IPHAN). Due to their important 

historical aspects, they feature vast cultural and artistic heritage consisting of architectural, 

colonial and secular buildings and contemporary arts production related to ethnic, modern and 

migratory influences. Within this context, this research aimed mapping the visual arts spaces 

of production and exhibition in those cities from December, 2013 to January, 2014, ranging 

from identification, location and register of its activities, guaranteeing filling up data files    . 

In addition to considering on the importance of those spaces for local arts circuit, this paper 

lists 32 spaces and the main type of aesthetic features currently produced and discusses the 

main strategies of using mapped areas: workshops, galleries, museums, arts education center 

and others. Regarding methodology, it was used the Analytic synthetic and Analytic 

comparative methods and some methodological procedures such as the use of specific 

bibliography, field research that includes a questionnaire and photographic records and 

finally, processing and analyzing data which points out the existence of 5 museums, 8 art 

studios, 11 exhibition spaces and 5 art education spaces. 

 

Keywords:  Mapping. Production spaces. Exhibition spaces. Visual arts. 
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INTRODUÇÃO 

Basta caminhar pelas ruas da cidade para que seus monumentos arquitetônicos, seu 

espaço urbano e toda paisagem ao seu redor, nos envolvam em uma ou mais experiências 

estéticas. Praças, esculturas, painéis de azulejos, pinturas murais, fachadas de igrejas, dentre 

outras poéticas visuais, além de terem funções urbanísticas, comemorativas, votivas ou 

religiosas, nos conduzem a refletir sobre uma série de elementos característicos da atividade 

artística como, por exemplo, textura, cor, harmonia, composição, história, cultura e, sobretudo 

a idealização do artista criador. Esse conjunto de relações caracteriza o diálogo dos objetos e 

obras de arte da cidade com os citadinos.  

O Recôncavo Baiano traz em sua historicidade, um registro marcante sobre questões 

administrativas uma vez que foi aqui que se instalou durante o período colonial, a primeira 

capital do Brasil e se instituiu o mais expressivo comércio de açúcar, fumo e outros produtos 

na época. A configuração da paisagem dessa região é bastante complexa. Formada por praias, 

mangues, corais e por um espaço urbano diverso. Mesmo com as fortes influências e marcas 

da colonização, preserva-se na região atividades religiosas, artesanais, artísticas e ancestrais, 

dando a esse espaço uma pluralidade étnica única. Como um símbolo de resistência, o 

importante legado afro-indígena se faz presente nos mais variados aspectos cultural local: nas 

artes visuais, na dança afro, na culinária.
  

O povoamento da região por índios, portugueses e africanos, dentre outros povos, 

caracteriza a vasta complexidade cultural encontrada atualmente na região. As grandes 

construções arquitetônicas de sua paisagem, datadas do Brasil Colônia representam uma 

marca muito forte da identidade regional. Ao longo do seu processo de construção, as cidades 

da região se constituíram como um campo prático da atividade artística a exemplo, os centros 

históricos de Cachoeira e São Félix. Localizadas no Recôncavo Baiano, às margens do rio 

Paraguaçu, Cachoeira e São Félix são considerados um importante tesouro nacional pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Berços das primeiras 

construções do Brasil colonial, com ruas, ladeiras e esquinas suntuosas, guardam em sua 

paisagem marcas arquitetônicas de três séculos, reservando a quem chega a seu cenário 

urbano a sensação de volta ao tempo, de estar caminhado em memórias. Tombada pelo 

IPHAN como "cidade monumento nacional", a paisagem arquitetônica segue o estilo barroco, 

colonial, com prédios datados dos séculos XVII, XVIII e XIX com fortes e diferentes 

influências como o dos portugueses em Cachoeira e dos alemães em São Félix, além de serem 

consideradas o segundo maior tesouro de arte sacra da Bahia.  
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 As manifestações artísticas existentes em uma cidade se apresentam por diversos 

meios, no entanto, alguns espaços específicos determinados pela nossa cultura podem nos 

conduzir e direcionar à determinado referencial artístico e estético como aponta Coli (2002, 

p.10). Os museus, as galerias de arte, os ateliês e os espaços de ensino de arte-educação, 

desempenham um papel muito interessante nesse sentido. À medida que caracterizam a arte 

através do discurso do lugar, nos permite afirmar o que seja ou não essa experiência artística. 

Esses espaços então se manifestam como locais de produção individual e coletiva, mostras 

artísticas, exposições, atividades culturais, cursos oficinas, palestras e outras atividades do 

circuito.  

Uma vez que identificamos esses espaços e nos colocamos em contanto com o seu 

produto, é possível perceber nele a expressão de um pensamento, uma visão de mundo, um 

modelo de comunicação expresso por meio de imagens e símbolos. Para Nunes (1999, p.15), 

a arte expressa mais que sensações estéticas. Sendo ela uma ferramenta de ação produtiva do 

homem, se configura como fenômeno social e parte da cultura de um lugar. Ou seja, a arte se 

mantém conectada ao processo histórico do lugar, mas resguarda sua própria especificidade e 

história dentro desse espaço. Assim, estabelece vínculos entre diversos campos: religião, 

moral, ética, política e sociedade como um todo, suscitando diversas questões e curiosidades 

tanto do sujeito individual, quanto do coletivo.  

A partir do momento que entendemos uma produção em artes como um modelo de 

comunicação e atividade de expressão, é necessário que percebamos a multiplicidade de 

linguagens e segmentos artísticos que se mostram como uma característica específica da arte 

contemporânea. Sobre as Artes Visuais, o Relatório Final da Reunião da Câmara Setorial de 

Artes Visuais, realizado pela Fundação Nacional de Artes – FUNARTE no ano de 2006 diz 

que 

Integra o círculo das Artes Visuais aquelas formas de expressão artística que, 

tendo como centro a visualidade, gerem - por quaisquer instrumentos e/ou 

técnicas - imagens, objetos e ações (materiais ou virtuais) apreensíveis, 
necessariamente, através do sentido da visão, podendo ser ampliado a outros 

sentidos. Partindo desse centro, o círculo se expande, agregando suas 

diversas manifestações, até que a circunferência das Artes Visuais alcance (e 
interpenetre) outros círculos das artes, centrados por outros valores, gerando 

zonas de intersecção que abrigam manifestações mistas, que não deixam de 

ser “visuais”, mas obedecem, com igual ou maior ênfase, a outras lógicas. 

Este círculo e suas intersecções compõem o campo das Artes Visuais.  Para a 
Arte Contemporânea, as linguagens que compõem as Artes Visuais, hoje, 

abarcam campos que são diversificados pelos seus usos e funcionamentos 

próprios, mas que se relacionam com a pesquisa e investigação das práticas 
que produzem os objetos, ações, propostas e reflexões que delimitam o 

campo das artes visuais. (BRUM, 2006, p.15) 
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 Consequente a essa multiplicidade de linguagens, diversificaram-se também os 

modelos de produção e apresentação de obras de arte. Essa mudança não diz respeito, no 

entanto, apenas ao artista e sua obra, mas a todo um conjunto de ações e atividades que fazem 

parte do mundo das artes: o jeito de produzir mudou, o espaço expositivo se transformou e a 

forma de divulgação também, da mesma forma que o receptor deixa de ser um receptor 

passivo e passa a ser um agente ativo da experiência estética. 

Atualmente, muitas questões fazem menção ao cenário da arte contemporânea no que 

dizem respeito aos espaços territoriais das artes e a legitimação da atividade. Especialmente, 

no caso de artistas mais jovens que não dispõem de ateliês ou galerias para produzir e expor 

seus trabalhos e, por isso, buscam em locais não institucionais e informais novas 

possibilidades de veiculação de suas obras. A arte contemporânea reinventa o espaço 

institucional, ela expande o local das manifestações artísticas. O espaço expositivo se 

diversifica, provocando um contato direto entre o público e obra e o próprio artista 

democratiza o espaço da arte. Com o objetivo de criar uma nova experiência que proporcione 

o diálogo com a obra, passa a ser responsabilidade de locais como ruas, casas de show, bares, 

eventos e outros espaços abertos, a tarefa de aproximar receptor, obra e artista. Não ocupando 

apenas espaços tradicionais da arte, a atividade expositiva intervém e se insere no cotidiano 

das pessoas e passa a transformar o hábito de um público antes convencionado a formalidade 

de museus e galerias tradicionais, em uma nova vivência sobre conceitos da arte 

contemporânea.  

 O principal incentivo para o desenvolvimento deste trabalho se deu a partir de 

vivências pessoais adquiridas com a atividade de estágio no Ateliê Ana Fraga, em São Félix, e 

na ONG Casa de Barro, em Cachoeira, ocasiões nas quais foi possível perceber a importância 

desses espaços e sua influência na dinâmica cultural da cidade e também pela constatação de 

que o Recôncavo baiano, com o seu amplo universo de cultura material e imaterial, possui um 

vasto território voltado para a prática artística e que necessitava ser estudado. Assim, essa 

pesquisa se propôs a investigar os espaços de produção e veiculação das artes visuais nas 

cidades de Cachoeira e São Félix partindo da questão: de quais locais artistas visuais, 

curadores, produtores culturais e a comunidade dispõem para a prática da atividade em artes 

visuais hoje em dia nessas cidades? Com base nesta questão, instituiu-se como objetivo dessa 

pesquisa, o mapeamento de espaços expositivos e espaços produtivos cujas atividades estejam 

voltadas para a produção e divulgação das artes visuais em Cachoeira e São Félix.  Este 
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trabalho apresenta os resultados da pesquisa realizada no período de novembro de 2013 à  

janeiro de 2014.  É importante destacar que a finalidade desse estudo se constitui não como 

uma avaliação institucional que prevê uma avaliação detalhada do espaço, por indivíduos 

internos e externos mas se traduz como um levantamento no que tange a identificação do 

espaço, localização, tipos de serviços e atividades exercidas e reflete sobre o impacto dessas 

ações e espaços para o circuito da atividade artístico-cultural local. Outro fator a se evidenciar 

é que essa comunicação não buscou com este mapeamento, catalogar a quantidade de artistas 

visuais local, o que pode vir a ser realizado posteriormente aos resultados obtidos aqui. 

No total foram mapeados 29 espaços sendo cinco em São Félix e 24 em Cachoeira, 

divididos entre ateliês, museus, galerias, espaços culturais e núcleo de educação em artes. 

Dada a sua importância e relevância no cenário artístico local, o Centro Cultural Dannemann, 

conhecido nacional e internacionalmente pela sua atividade fumageira e, além disso, por 

sediar importantes manifestações culturais como o Festival de Filarmônicas do Recôncavo e a 

Bienal do Recôncavo, não foi inserido nesse estudo justificado pelo seu fechamento por 

motivos de readaptação institucional. O local só está aberto para visitação à fábrica de 

charutos, embora ainda tenha em seu interior algumas obras de arte. 

 Os resultados dessa investigação apresentam informações que contribuíram com a 

construção de um banco de dados por meio de fichas conteudísticas sobre as artes visuais 

municipais. Essas fichas encontram-se no item Apêndice A nesta pesquisa. Além disso, o 

material citado permite a divulgação das atividades registradas, a fim de contribuir com o 

planejamento e a formulação de políticas municipais e institucionais, bem como contribuições 

no que tangem ao desenvolvimento para melhorias da demanda artística, através de 

implantação de novos equipamentos culturais e melhoria nos já existentes.  

Este projeto tem a sua justificativa apoiada em duas razões: uma de natureza técnico-

científica e outra de natureza político-social. Em primeiro lugar pretende-se que este estudo 

contribua com a produção teórica sobre as artes visuais nas duas cidades mencionadas. Por 

seguinte, esta pesquisa assume e reconhece a importância de políticas de apoio à cultura local 

e imagina-se que se faz importante na medida em que levanta reflexões e discussões que 

possam vir a contribuir com o despertar da consciência coletiva sobre a importância das raízes 

culturais, bem como seu resgate, na motivação e no interesse individual e coletivo sobre a sua 

própria cultura e preservação de sua história. Outra perspectiva, é que a pesquisa se entrelaça 

também com questões de cunho socioculturais tais como evolução e desenvolvimento.  
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  A metodologia adotada abrangeu os métodos Análise e síntese e Analítico 

comparativo. O primeiro foi aplicado na identificação bibliográfica e análise dos dados 

coletados no levantamento da literatura que trata de aspectos da forma de produção e 

veiculação das artes visuais na cidade e no levantamento das informações acerca dos espaços 

de produção e veiculação das artes visuais nas cidades de Cachoeira e São Félix, e gerou 

fichamentos e sínteses. O Analítico comparativo permitiu coligir as informações dos espaços 

analisados e das estratégias utilizadas nas ações das artes visuais; se verificou semelhanças e 

diferenças entre elas e se destacaram quais ações e iniciativas conseguiram obter êxito. No 

que toca aos procedimentos metodológicos, lançaram-se mão do já mencionado levantamento 

bibliográfico, do registro fotográfico dos espaços, e da aplicação de questionários junto a 

correspondentes dos espaços mapeados objetivando a criação de fichas conteudísticas acerca 

dos espaços pesquisados, dentre os quais podem ser mencionados o Museu Hansen Bahia, a 

casa de Cultura Américo Simas e a Galeria Identidade Brasil. 

Considerando que esse tema tem pouca exploração e que se mostra como um campo 

amplo, esse estudo propõe maior aproximação com o refinamento das ideias e descobertas de 

proposições acerca dos espaços de produção em artes, seus modelos e ainda, sobre a atividade 

expositiva em Cachoeira e São Félix. Nesse sentido, essa pesquisa se classifica como uma 

pesquisa de natureza exploratória, que além dos métodos citados acima, possui a finalidade 

básica de desenvolver, explicar e debater conceitos e ideias para a formulação de abordagens 

subsequentes. Dessa forma, Gil (1991) discorre que este tipo de estudo tem, entre outras 

finalidades, o intuito de proporcionar ao pesquisador, maior conhecimento sobre a área de 

abordagem do assunto, cujos resultados possam lhe  permitir estudos posteriores partindo de 

possíveis problemas e hipóetes encontradas.   

Por serem centros históricos por si só, Cachoeira e São Félix já nos dizem, dentro de 

um discurso estético e histórico garantido pelo IPHAN  cujas finalidades são: fiscalizar, 

proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos, sítios e bens móveis do 

país  que estamos diante de um objeto artístico. Partindo dessa conjectura nos interessa, 

aqui, o atual cenário da atividade em artes visuais locais e seus desdobramentos na sociedade: 

relações, pactos e impactos. O primeiro capítulo traz uma sumária abordagem acerca da 

cidade, da paisagem, do espaço urbano e as conexões da arte com esses espaços e como o 

homem se relaciona com esses locais. O capítulo dois faz referência ao contexto histórico de 

Cachoeira e São Félix, elencando seu marco arquitetônico e as heranças históricas e culturais 
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que resistem até os dias de hoje, como os tradicionais festejos populares da Festa d’Ajuda, em 

Cachoeira, e a Comemoração do 2 de julho, em São Félix. 

 O capítulo três  Espaços de produção e veiculação das artes visuais , é aquele que 

demonstra as interlocuções propostas na pesquisa de campo, tratando dos equipamentos 

artísticos: ateliês, espaços expositivos e a atividade de arte educação. Apresenta os resultados 

do levantamento de dados e as considerações conclusivas deste estudo por meio de gráficos 

demonstrativos e fotografias. Esse capítulo se subdivide em três sessões de análise e 

apresentação de resultados.  No tópico 3.1 Os ateliês, são apresentados os dados sobre a 

investigação dos ateliês e a problematização discorre sobre a identificação das linguagens 

plásticas em exercício e também sobre as perspectivas do uso do espaço. Em 3.2 Espaços 

expositivos, engloba os tradicionais museus e os novos espaços de exposição, enfocando a 

interdisciplinaridade usual que assegura concentrar em um só lugar, arte, lazer e diversão 

como, por exemplo, os espaços Pouso da Palavra e Cabana do Doidão. Para finalizar, o 

tópico 3.3 Núcleos de Educação em Artes reflete sobre a atividade de ensino-aprendizagem 

nos núcleos de arte educação situados em Cachoeira e São Félix e seu mérito enquanto 

aspecto produtivo, a valorização do patrimônio e o uso da atividade artística como meio de 

educação e interação entre a comunidade e as instituições. 
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1   INTERAÇÕES ENTRE ARTE CIDADE 

 

Entender as relações que existem entre cidade e arte e como funcionam as experiências 

estéticas dadas desse contato, nos conduz a compreender como os indivíduos se comportam e 

se desenvolvem nas sociedades atuais. Os objetos e estudos das ciências tem a intenção de 

transmitir um saber objetivo, enquanto que as obras de arte, não. Porém, uma vez que se 

expressam por representações, estabelecem um comprometimento com os sentidos humanos 

mediante estímulos que não desconsideram a informação e o entendimento, seja pela 

percepção visual, pela alegoria estilística ou pela própria história do objeto. (PINHEIRO, 

2008, p.7)  

Até chegarmos a essa compreensão é necessário se fazer uma longa viagem pelas 

várias expressões artísticas em diferentes direções e sob variadas perspectivas. O termo 

cidade pode ser entendido aqui como a confluência da arquitetura com a paisagem e espaços 

urbanos e não se detém a um determinado período da história nem a cidades específicas. 

Segundo Carlos (1994, p.56), existem condições históricas específicas que explicam o 

surgimento da cidade e suas diferenciações espaciais. A priori pode-se dizer que o nascimento 

de uma cidade se dá mediante a necessidade de organização de determinado espaço no sentido 

de interligar e aumentar sua independência visando determinada finalidade, ou seja, o 

surgimento de uma cidade está ligado à sobrevivência de um grupo no lugar, bem como com a 

ruptura do isolamento de áreas que agora estão sob sua influência. Quanto à arte, ela não 

possui fronteiras; é dona de um mundo aberto, cujas portas representam múltiplas entradas e 

saídas; é onde as  possibilidades estéticas não tem limite de expressão e variam de cultura 

para cultura; seu  termo abriga uma variedade de expressões artísticas, o que favorece um 

debate sempre inédito e discursos também diversos na pesquisa sobre história, crítica e 

sociologia da arte. 

Quando pensada pelas ciências sociais, as sociedades se diferem em dois grandes 

grupos: um chamado de sociedade simples e outro, complexas. As sociedades simples são 

caracterizadas pela participação coletiva do processo de produção, distribuição e consumo de 

bens, sendo que o trabalho é dividido socialmente pelo método da separação por classes de 

idade e sexo. As complexas, no entanto, são fortemente marcadas pela hierarquia social que 

determina deveres e privilégios por meio de diferentes grupos e segmentos. Logo, a produção 

de arte nesses espaços se dá de maneira diferenciada. Nas chamadas sociedades complexas, a 

produção se caracteriza pela dissociação entre aquele que produz e aquele que consome os 
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bens artísticos. Já nas simples, isso não acontece. (GASPAR, 2003, p. 9-10). Madu Gaspar 

coloca que, “é possível até mesmo contar com a presença de certos especialistas, mas não com 

um corpo de profissionais que produzem para o mercado e obtêm o seu sustento através da 

prática.” (GASPAR, 2003, p. 10). Nesse caso, a preponderância da arte pelas sociedades 

simples está direta e particularmente incorporada ao dia a dia da comunidade, reforçando suas 

tradições e pode por tendência estar associada ao domínio ritual.  Mas, se a arte é um produto 

intrínseco das sociedades, quais instrumentos conferem a um objeto a qualidade de arte? A 

partir de que sinais identificamos um objeto artístico? 

Ao adentramos uma cidade, nosso olhar automaticamente vai de encontro a signos 

visuais que expressem traços da identidade do lugar, referências visuais que nos permitam 

localizar e identificar onde estamos, além de nos proporcionar uma nova experiência estética. 

É na estrutura física da cidade onde temos o nosso primeiro contato sensorial com a arte. Seja 

por meio da paisagem arquitetônica, dos monumentos históricos ou através do conjunto de 

símbolos espalhados pelo seu interior, a cidade se mostra como um grande museu a céu 

aberto, um ateliê coletivo onde se encontram inúmeras obras e artistas.  

No percurso das ruas, aos poucos, a cidade vai se revelando através de suas 

características formais, pictóricas e simbólicas. O nosso olhar passeia pela paisagem urbana 

experimentando os efeitos naturais e produzidos, seja pela arquitetura, pelos meios de 

condução, ou simplesmente pelo transitar das pessoas. Dentro dessa experiência sensível, ele 

“organiza um modo de percepção que lhe permita exercer a sua subjetividade através do 

discurso poético” (FONSECA, 2008, p. 93).  

  A cidade, a arte e seus objetos se interconectam, estão relacionados entre si e suas 

interconexões formam toda a historicidade e contextualidade do tecido urbano. Esse espaço 

urbano é aquele espaço que abriga objetos, um lugar de coisas produzidas. Nele, objetos e 

obras de artes são diferenciados segundo uma postura hierárquica através da diferença 

qualitativa e de valor, dentro de uma mesma categoria e de uma mesma série. Esses produtos 

estão condicionados a esclarecer tanto a condição social do artista, como também a qualificar 

uma cidade como tal (ARGAN, 2005). Por exemplo, Cachoeira e São Félix existiriam da 

maneira como nós a conhecemos sem seu conjunto arquitetônico colonial que divulga seu 

nome em todo território estadual, nacional e internacional? Ou então, reconhecer-se-ia ambas 

as cidades sem seus monumentos e suas tradicionais manifestações artísticas e populares, 

marcos de sua historicidade? De modo algum. Nesse sentido, não nos resta dúvidas de que a 

arte representa a identidade da cidade, do lugar o qual pertence. Para Schenk, 
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O espaço urbano não se presta a um método no sentido de caminho único. 

Nada de novo aqui se coloca apenas se reitera que cada abordagem que se 
realiza, cada investigação que se faz, ou projeto que se propõe, é a 

alternativa que parece ser visível hoje, dentro de uma leitura e construção, 

nesse mundo desencantado de superações e finalidade. (SCHENK, 2008, p. 

187). 

 

É característico das sociedades se organizarem de maneira urbana, adquirindo certas 

propriedades tais como: crescimento demográfico e construtivo, expansão das áreas 

urbanizadas, transformação do meio rural e predominância das práticas sociais geradoras de 

cultura urbana. Para Pinheiro (2008, p. 327) “a natureza social implica que o espaço da cidade 

seja necessariamente histórico, no sentido de posicioná-lo em marcos temporais, geográficos e 

culturais.” O espaço é sempre concreto, dotado de qualidades físicas. Um fenômeno não 

estático, em permanente transformação. Suas edificações e formas transparecem sua 

expressão cultural.  

A paisagem da cidade, associada ao seu desenvolvimento urbano e à cultura de 

determinados grupos sociais, estabelecem características específicas de uma época. Para Rêgo 

(2008, p. 113) isso acontece porque, à medida que os grupos sociais se expressam 

culturalmente, eles tendem a modificar as paisagens, “introduzindo ou eliminando elementos 

no uso dos espaços públicos e privados”. Desta maneira, é possível dizer que, as paisagens 

urbanas são dotadas de particularidades derivadas de épocas distintas que se eternizam e se 

inserem no ambiente, proporcionando a criação de cenários específicos, sendo que a 

percepção e o entendimento destes dependerão da interpretação de cada indivíduo que os 

observa. Para Schenk (2008, p. 178), 

 
 

A paisagem é um conjunto de formas, que num dado momento, exprimem as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
natureza. Essas formas somadas à vida que as anima seria o espaço. A 

paisagem é, portanto uma “construção transversal”, uma imagem de 

diferentes tempos que une objetos presentes e passados, um sistema material 

que existe através da coexistência de suas formas, expressando diferentes 
momentos históricos. (SCHENK, 2008, p. 178). 

 

 

 Algumas cidades como Cachoeira e São Félix aplicam em suas ruas o embelezamento 

e a monumentalidade não só com a introdução de elementos decorativos e detalhes, mas, 

também buscam transformar as próprias cidades em monumentos. É importante destacar que 

esse “pensamento de cidade como obra de arte, monumentalidade e embelezamento tem suas 
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raízes no Renascimento e nos novos modos de vida urbana depois da Idade Média” 

(PINHEIRO, 2008, p. 329). Para Argan (2005, p. 13), "as obras de arte são coisas às quais 

está relacionado um valor e desse modo há duas formas de tratá-las. Pode-se ter preocupação 

pelas coisas: procurá-las, identificá-las, classificá-las, consevá-las, restaurá-las, exibi-las, 

comprá-las, vendê-las.”; da mesma forma que também se pode analisar o seu valor, 

pesquisando em quê ele incide, como é gerado e de que maneira é transmitido, reconhecido e 

utilizado. É importante salientar que a finalidade e o conhecimento da função histórica de uma 

obra de arte são, evidentemente, os principais fatores da relação estabelecida entre fatos 

artísticos de um dado período, dos períodos que lhe sucedem, da produtividade artística de 

uma maneira geral e de todas as demais atividades que acontecem no mesmo espaço cultural. 

 No entanto, é notável que, para além desse espaço cultural, outros acontecimentos aos 

quais atribuímos valor artístico se produzem em outras circunstâncias diferenciadas. Dessa 

forma, fica esclarecido para nós que tanto a finalidade como o conhecimento da função não se 

estabelecem como condições necessárias para que se produzam fatos artísticos, mas se 

mostram como indícios característicos da narrativa poética pela qual foi elaborado, 

considerando o contexto cultural a que pertence. 

A explicação de um fenômeno artístico implica na identificação das relações de que 

ele é o produto e, fora dele, as relações pelas quais é produtivo, isto é, as que relacionam 

outros fenômenos, a ponto de formar um campo, um sistema. Nesse sentido, Argan (2005, p. 

29) nos diz que uma obra de arte deve ser analisada sob duas perspectivas: como matéria 

estruturada e como processo de estruturação. A partir de então é possível perceber e 

reconhecer os vários elementos que compõem a noção do artista, identificando-os com 

aspectos da sociedade à qual ele pertence. Segundo o autor, o artista se encontra sobre uma 

camada cultural orientada, intencionada ou profissional, o que lhe confere preferências 

artísticas, conhecimentos técnicos, modos, normas e uma série de tradições iconográficas, 

bem como certa estima estilística, na maioria das vezes convencionais ao círculo cultural do 

qual faz parte. Esse processo de estruturação é aquele que diz respeito ao fazer artístico, 

entendido pela sequência de operações mentais e manuais que dialogam e surgem misturadas 

ao conjunto de experiências culturais advindas de origem e entidades diversas que, juntas, se 

apresentam em determinado objeto e, como um todo, é dada para percepção.   

Existe na obra de arte, portanto, um dinamismo estrutural que diz respeito a sua 

relação funcional entre operação técnica e o mecanismo de memória e imaginação. O ser 

consciente não receberia a obra se não tivesse sido orientado anteriormente e intencionado a 
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recebê-la, e essa experiência nada mais é do que a experiência da histórica da arte, adquirida 

ao longo de sua percepção imagética; no exato momento em que recebe a obra de arte, a 

consciência se prepara para fazer uma inserção na história, em especial da arte, o que equivale 

dizer que também está inserindo-a na história da civilização.   

Um objeto artístico tem sua manifestação dada pela atividade cultural ou em “camadas 

culturais”, que independente do tempo ou do lugar justificam dada realidade social dentro de 

uma ética de valores, “isto é, de uma concepção da vida como trabalho produtivo, das relações 

humanas como intercâmbio de experiências, da política como dialética de autoridade e de 

liberdade." (ARGAN, 2005, p.  42) Nesse caso, pode-se considerar que desde a antiguidade, a 

atividade artística é uma atividade tipicamente urbana e cuja participação e realização são 

inseparáveis na construção da cidade. A cidade citada aqui não deve ser entendida unicamente 

como uma demarcação geográfica dentro de um espaço com sistema de organizações públicas 

e privadas e funções ordenadas, representadas por construções arquitetônicas de uso e 

representação. De igual maneira, o espaço urbano, assim como o espaço arquitetônico, possui 

interiores particulares. São considerados espaços urbanos, por exemplo, 

 

o pátio e a galeria do palácio público, o interior da igreja. Também são 
espaços urbanos os ambientes das casas particulares; e o retábulo sobre o 

altar da igreja, a decoração do quarto de dormir ou da sala de jantar, até o 

tipo de roupa e, de adornos com que as pessoas andam, representam seu 
papel na dimensão cênica da cidade. Também são espaço urbano, e não 

menos visual por serem mnemônico-imaginárias, as extensões da influência 

da cidade além dos seus limites: a zona rural, de onde chegam os 

mantimentos para o mercado da praça, e onde o citadino tem suas casas e 
suas propriedades, os bosques onde caça, o lago ou os rios onde vai pescar; e 

onde os religiosos têm (sic) seus mosteiros, e os militares suas guarnições. 

(ARGAN, 2005, p. 43).  

 

 

O espaço da cidade representa, portanto, um ponto de encontro entre objeto e discurso. 

A cidade está associada ao próprio discurso imposto sobre o objeto, seja de maneira física ou 

conceitual. Na história da arte, na crítica de arte, no museu, na galeria ou no ateliê podemos 

encontrar características que os definem como instrumentos de instauração da arte. Entre suas 

funções está a seleção de material e objeto artístico, a apresentação do objeto e a compreensão 

do mesmo. Por meio desses veículos o discurso é proferido e em consequência disso, 

entendemos e deciframos um objeto como artístico. Sem dúvida, a dimensão artística esteve 

sempre presente ao longo da história em diferentes sociedades com maior ou menos 
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intensidade de expressões. Trata-se de uma constatação, uma realidade, um fato. Em conjunto, 

as realizações arquitetônicas e urbanísticas passam pelo viés da arte e, como blocos de 

sensações emprestam à cidade um peculiar atrativo estético. Para Magnavita 

 

Muitas das edificações que abrigam em seus espaços murais, esculturas, 

obras de arte em geral, exibem com suas formas exteriores e interiores 

elevado conteúdo estético. De regra, elas são localizadas em espaços 
públicos (praças, parques e jardins) e passam a ser referências urbanas e, até 

mesmo, elementos de orientação para aqueles que visitam as cidades. Vale 

salientar, também que em algumas dessas realizações da própria arquitetura, 

acabam por transmitir uma densa carga estética e simbólica na 
caracterização de cidades. (MAGNAVITA, 2008, p. 394). 

 

 
 

   Se muito sabemos sobre cultura, sua estrutura enquanto sociedade em diversos 

períodos históricos e em diferentes partes do mundo, mais seremos capazes de interpretar seu 

meio ambiente construído, classificando-as a partir de suas características formais e simbólicas. 

Assim, podemos estudar a história da cidade por diversos pontos de vista e um deles, aquele 

que nos interessa aqui, é através da produção artística. A partir dessas colocações adentramos, 

então, ao nosso objeto de estudo. Como Cachoeira e São Félix interagem com a arte? Que 

aspectos podem ser apontados nessa relação entre arte e cidade? A história da arte nessas 

cidades está associada também ao movimento de construção de ambas?  
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2 CACHOEIRA E SÃO FÉLIX: TRADIÇÃO NO RECÔNCAVO 

 

O território brasileiro traz em sua extensão inúmeros testemunhos arqueológicos que 

guardam significativas evidências históricas referentes ao processo de colonização humana do 

continente sul americano. Seja pelos sítios arqueológicos com vestígios dos caçadores que 

iniciaram a ocupação do nosso continente, através dos sambaquis do litoral ou das diversas e 

variadas aldeias de ceramistas espalhadas pelo país. São inúmeras e variadas as manifestações 

que contém informações sobre o passado do que somos hoje como território e sociedade, bem 

como da diversidade cultural que paulatinamente aqui foi se instalando. 

 A expansão da colônia brasileira, acompanhada pela diversificação das atividades 

econômicas e pelas sequentes mudanças políticas e sociais, contribuiu e determinou aspectos 

importantes na produção artística e cultural dos territórios que mais foram atingidos 

diretamente pelo sistema da colonização. Nos séculos XVI e XVII, as regiões da Bahia e 

Pernambuco, no Nordeste do país, foram desenvolvidas pela atividade intensiva da produção 

do açúcar, o que constituiu o principal foco da Coroa portuguesa. (OLIVEIRA, 2010, p. 17). 

Em consequência disso, nessas regiões se situa grande parte dos monumentos significativos 

que foram conservados desse período, tanto nas áreas urbanas das capitais e faixas litorâneas 

de outras cidades, como também nas zonas rurais que se ocupavam dos antigos engenhos de 

açúcar. 

O Recôncavo da Bahia traz em sua história grande importância na estruturação do 

Brasil, principalmente no que tange a sua cultura e economia, bem como na produção 

artística. Além da intensa produtividade econômica decorrente da lavoura canavieira, outras 

duas atividades aceleraram a economia e o desenvolvimento, de um modo geral, da região: o 

fumo e a mandioca. Ao longo do período colonial, a população do Recôncavo se constitui 

como campo de vasta miscigenação de índios, portugueses e, majoritariamente, negros 

descendentes de escravos expatriados de distintas regiões africanas (JESUS, 2008). Nesse 

contexto, duas cidades se fazem excepcionalmente importantes dentro dessa construção 

histórica. 

A cidade Cachoeira, situada na região do Recôncavo Sul baiano e pertencente ao 

território de identidade do Recôncavo, tem seus primórdios datados do século XVI, com o 

início da colonização portuguesa da Baía de Todos os Santos e a instalação de engenhos de 

cana-de-açúcar. Seu desenvolvimento e o acúmulo de riquezas foram provenientes do alto 

rendimento da economia açucareira, aliada à posição estratégica da cidade que interliga as 
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regiões Recôncavo e Sertão e suas complementaridades. A posteriori, a produção fumageira 

intensificou a demanda de exportação transformando-a em um dos maiores entrepostos 

comerciais da Bahia e contribuindo para um expressivo crescimento demográfico. (SANTOS, 

2001). No final do século XVI, em função da expansão do porto de Cachoeira, o povoado de 

São Félix se estabeleceu como o ponto de partida da Estrada das Minas, importante rota 

comercial que seguia para Rio de Contas, na Bahia, e para os estados de Minas Gerais e 

Goiás. 

 

Figura 1 - Cachoeira e São Félix, localização geográfica. Fonte: Maparec, 2013 

 

Em função das atividades econômicas desenvolvidas em seu território, São Félix 

passou a ser conhecida também como local para pouso dos tropeiros, transformando-se em 

importante centro de importação e exportação de produtos europeus e regionais. Seu auge de 

desenvolvimento econômico acontece por volta do século XIX, a partir da produção de fumo 

e de uma linha de produção ligada a este produto. A cidade recebeu importantes fábricas de 

charutos como a Suerdieck, Dannemann, Costa Ferreira & Pena, dentre outras. O cultivo do 

dendê e um forte comércio de estivas, secos e molhados também são fortes produtos na 

economia e desenvolvimento de São Félix. A cidade é conhecida, ainda, por ter se destacado 

durante as lutas e mobilização social para a Independência da Bahia. (FRAGA e PAIVA, 

2010). 
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2.1  ASPECTOS ARTÍSTICOS E HERANÇA CULTURAL 

 

Paralelo a estes destaques, Cachoeira e São Félix possuem reconhecimento nacional e 

internacional, considerando seu alto valor paisagístico. Seus suntuosos sobrados, casarões, 

prédios públicos e igrejas decoradas com a exuberância da arte barroca e rococó marcam o 

período colonial da Bahia. Dentro desse contexto histórico, a Igreja Católica apresenta um 

importante papel na encomenda arquitetônica e artística local. Com uma tipologia colonial, as 

igrejas desse período apresentam poucas variações, mesmo dentro da diversidade de 

programas da época (capelas urbanas e rurais, conventos e paróquias, catedrais e igrejas de 

Irmandade). Algumas características básicas se mantiveram sem alterações e mudanças 

estilísticas ao longo do processo histórico, dentre elas, a ausência de cúpulas e de transeptos, 

por exemplo.  

Para Oliveira (2010, p. 22), esse fenômeno está associado ao gosto dos portugueses 

“pela simplicidade e nitidez dos volumes arquitetônicos e pela ambientação unitária dos 

espaços interiores”, o que proporciona ao olhar abarcar de uma única vez todo o espaço. É 

importante destacar que a ideia sobre a arte no período colonial nas cidades de Cachoeira e 

São Félix se dá, neste texto, de maneira breve pelo fato de não ser o foco principal desse 

estudo. No entanto, para chegar ao nosso objetivo, faz-se necessário observar aqui essa 

interação entre a arte e a cidade, ainda que breve, com a intenção de identificar como se dava 

a produção artística até então. 

O século XVII representa a consagração para as Ordens religiosas no que se refere a 

encomendas arquitetônicas e artísticas; já no século XVIII, essa primazia se desloca para as 

associações leigas de Irmandades e Ordens Terceiras. Nesse aspecto arquitetônico religioso, 

Cachoeira apresenta diversos monumentos, dentre os quais podemos elencar: a Igreja de 

Nossa Senhora da Ajuda, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, o Conjunto do Carmo 

(que abriga a Igreja do Convento do Carmo, uma importante representante da transição 

estilística do barroco para o rococó) e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, construída a 

partir de 1702 e finalizada em 1778, apresentando em seu interior obras preciosas de talha 

dourada. Segundo Santos (2001, p. 48) “seu altar-mor é considerado como a melhor obra da 

arquitetura barroca da Bahia, pela sua unidade estilística”. A cidade abriga ainda outras 

igrejas e capelas tão significativas quanto essas citadas, todas elas com importantes 

referenciais históricos e artísticos, guardando em seu interior uma relevante produção desse 
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período, incluindo altares, painéis bíblicos, azulejos decorados, quadros, pinturas de tetos e 

outros. 

 As obras de construção das novas igrejas de Irmandades abriram espaço para um novo 

modelo de produção: agora passam a predominar nos canteiros de obras das novas igrejas, 

mestres de obras e artistas leigos, incluindo também os mestiços nascidos dentro da Colônia. 

Mais independentes do que seus predecessores portugueses, cuja produção se dava mediante 

subordinação às oficinas conventuais, estes artistas mestiços tiveram papel significativo na 

assimilação de novas tendências de arte desse período. No que tange a arquitetura religiosa do 

século XVIII e seu desenvolvimento, a tônica foi a diversificação em escolas regionais, cuja 

política de abertura permitiu a influência do barroco italiano, ocasionando importantes 

consequências na decoração de interiores das igrejas do barroco luso-brasileiro. Essa 

diversificação regional tem seu auge datado da segunda metade do século XVIII, quando dois 

estilos novos, o “pombalino” e o rococó, passam a dividir a produção arquitetônica dos 

principais centros coloniais do Brasil. (OLIVEIRA, 2010, p. 27). Como exemplo desses 

novos estilos temos a Paróquia do Senhor Deus Menino, construída em 1814, em estilo 

colonial e fachada rococó. O monumento fica localizado na cidade de São Félix e situado na 

praça José Ramos, para onde converge os principais acessos da cidade: a ponte D. Pedro II, 

que liga são Félix a Cachoeira, e a ladeira que conduz à cidade de Muritiba.  

 Paralela à arquitetura e à decoração interna das igrejas, um tipo especial de produção 

ganha destaque na história da arte desse período, em decorrência do seu apelo estético mais 

sensível e direto. As esculturas ou imagens sacras são reflexos dos aspectos mais 

significativos da arte brasileira na época colonial à medida em que representavam os valores 

religiosos da nova sociedade que se estabelecia a milhares de quilômetros da Europa. “As 

imagens tinham apenas a verossimilhança iconográfica como comprometimento maior, 

essencial para que o ‘Santo’ pudesse ser reconhecido, e a adequação ao contexto, determinada 

pela função”, como afirma Oliveira (2010, p. 48). A feitura dessas esculturas se dava por meio 

de encomendas com quatro finalidades diferenciadas: a primeira e mais recorrente diz respeito 

à exposição em retábulos para os cultos de devoção nas igrejas e capelas; a segunda, para uso 

em rituais católicos a céu aberto, como procissões, por exemplo; a terceira, pela integração no 

conjunto de esculturas montado ocasionalmente para importantes festejos religiosos e, por 

fim, para serem incluídas aos oratórios de culto domésticos.  

As imagens dos oratórios aparecem como fundamentais na vida cotidiana da 

população da época colonial, uma vez que a relação de intimidade com os Santos, com o 
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sagrado, sempre foi um traço marcante do catolicismo luso-brasileiro. Desse modo, as 

esculturas religiosas passaram a fazer parte do interior das residências e de seu mobiliário. Os 

oratórios particulares que desempenhavam a função de guardar os santos de devoção das 

famílias variavam de tamanho e estilo, a depender das posses do proprietário. A maior parte 

das imagens sacras brasileiras produzidas no século XVIII é originária das oficinas 

conventuais das Ordens religiosas beneditinas, jesuítas, franciscanas e carmelitas. 

Dessa época, podemos destacar um importante artista cachoeirano que mesmo não 

atuando na cidade, tem um papel significativo na história da arte sacra do Brasil colonial: 

Joaquim Francisco de Matos Roseira, nascido em Cachoeira ca.1792 e falecido em Salvador 

em 06/09/1866, era entalhador e mestre perito na área. Ele é responsável por uma vasta 

produção artística daquele período
1
. As produções são referentes a retábulos de capela-mor, 

cruzes para altares, castiçais, molduras em talha, renovação de painéis, mesas, cornijas, 

portas, tetos e outros. (FREIRE, 2006, p 492-494). Além disso, o artista é noticiado por 

participar da Independência da Bahia, como aponta Freire: 

 
 

É digna de nota a participação de alguns artistas na Independência da Bahia, 

como o  caso do operoso entalhador Joaquim Francisco de Matos, que não 

somente acresceu ao seu sobrenome o apelido nacionalista Roseira, como foi 
condecorado com a medalha da Guerra da Independência (MASON, 1862, p. 

404), provavelmente por ter combatido ou se envolvido em maior grau nas 

lutas. (FREIRE, 2006, p. 93-94). 
 

 

 

No século XVIII, assim como houvera ocorrido com a arquitetura, a primazia da 

produção de imagens religiosas passou para as oficinas de artistas leigos, também constituídas 

em grande maioria por mestiços nascidos na própria Colônia, os quais trabalhavam a serviço 

de Irmandades e Ordens Terceiras. Desse processo, a principal consequência foi a 

regionalização, cujos traços identitários passaram a apresentar características diferençadas em 

diversas partes do território brasileiro, especialmente nos estados da Bahia, Pernambuco e 

Minas Gerais. Dessas regiões, a Bahia ocupa lugar de destaque, tanto pela qualidade das 

imagens que saíram de suas oficinas, como pela quantidade produzida, dada pela crescente 

                                                             
1 Dentre suas obras documentadas encontram-se encomendas realizadas para a Irmandade do Nosso Senhor Bom 

Jesus do Bonfim, Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Pilar, Ordem Terceira de Nossa 

Senhora do Monte Carmo, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Boqueirão, Casa Pia e Colégio dos Órfãos de 

São Joaquim, Irmandade do Senhor dos Passos da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Ordem Terceira de São 

Francisco e Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da rua do Passo, todos em Salvador.
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demanda de mercado interno, onde sempre apresentaram boa aceitação dada “pelo 

refinamento de gestos e atitudes, a movimentação erudita dos panejamentos e, principalmente, 

a policromia das cores vivas com douramento vibrante, que confere às imagens um aspecto 

suntuoso” como coloca Oliveira (2010, p. 52).  

Ainda hoje, a cidade de Cachoeira traz em sua arte local a tradição da escultura em 

madeira como uma das linguagens principais de sua produção artística. Essa atividade é, nas 

últimas décadas, a atividade plástica que mais chama atenção na arte contemporânea da 

cidade, abarcando um significativo número de artistas e a sua produção, que circula em outros 

estados e fora do Brasil.  

Cachoeira e São Félix além de todos aspectos artísticos e culturais, assumem um 

modelo de desenvolvimento. Não são apenas o produto das técnicas da construção 

arquitetônica religiosa e civil colonial. Como cidades históricas, esses polos se valorizam 

como uma realidade que se desenvolveu em outro tempo, segundo critérios estruturantes 

específicos. Para Argan (2005, p. 76), o desenho de uma cidade histórica e seu 

desenvolvimento agora, não implica na dificuldade de relação entre o antigo e o moderno, 

uma vez que os centros históricos se deixam formar por diferentes artes, criando um sistema 

onde todas juntas, em sua “diversidade de categorias, de procedimentos e de níveis 

quantitativos e qualitativos, constituem a cidade, a qual, portanto pode considerar-se o 

campo”. Mediante o discurso histórico, o passado se torna adaptável para as necessidades do 

presente. 

Apontadas como um dos principais roteiros turísticos na Bahia, ambas tem em suas 

manifestações populares um espaço único de veiculação das artes. Atualmente, além de 

reconhecimento por seus acervos arquitetônicos que lhes conferem o título de Patrimônio 

Histórico e Artístico do Brasil, se evidenciam por apresentar diversos festejos populares, 

fortalecendo o calendário de atividades culturais e turísticas do Estado. Como exemplo pode-

se citar a tradicional festa de Nossa Senhora d’Ajuda, uma das mais tradicionais e animadas 

da cidade, realizada sempre na primeira quinzena de novembro, em Cachoeira. Os festejos 

profanos se constituem num patrimônio cultural da comunidade, com um alegre e colorido 

desfile de máscaras, fantasias, mandús e cabeçorras pelas ruas históricas da cidade, sendo uma 

das mais autênticas manifestações populares do Recôncavo, com seu cunho religioso, e ao 

mesmo tempo marcadamente carnavalesco, atravessa séculos e gerações, unindo o sagrado e o 

profano. Em São Félix, a celebração do 2 de julho, dia da Independência da Bahia, marca o 

calendário artístico cultural da cidade. A data celebra a vitória das tropas brasileiras sobre os 
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portugueses que resistiam em aceitar a Independência do Brasil. O festejo é marcado por um 

desfile cívico onde participam escolas municipais, filarmônicas, fanfarras e bandas marciais 

da região, além de autoridades. Duas figuras, um Caboclo e uma Cabocla, simbolizam e 

homenageiam os que lutaram pela liberdade do Brasil. Durante o período de comemoração as 

fachadas das casas são enfeitadas pelos moradores com pinturas de índios e faixas com as 

cores das bandeiras do Brasil, da Bahia e de São Félix. 

É perceptível a presença de um multiculturalismo sintomático da transformação social 

ocorrida no espaço da cidade. Em uma perspectiva analítica, as expressões culturais locais 

possibilitam o estabelecimento de relações entre os indivíduos. Nas ruas da cidade, é possível 

verificar uma amostra da variedade cultural, das manifestações artísticas, das interações entre 

a comunidade e o espaço urbano, além de outras características físicas e formais. 

 

A identidade cultural de um povo, num Estado nacional, pode se transformar 

lentamente, de acordo com as modificações históricas ou de forma mais 

acelerada, sobretudo em períodos de guerra ou de grandes transformações 
locais ou mundiais. Para entender o presente, é importante compreender o 

que a História significa no passado e para o futuro... (VIANNA, 2006, p. 

104). 

 

 

Como descrito acima, Cachoeira e São Félix são, desde a colonização, importantes 

centros urbanos e econômicos, exemplos da confluência de culturas que formam o 

Recôncavo, responsáveis por um grande mosaico das manifestações criadas e desenvolvidas 

na região, misturando religiosidade, música, culinária, arquitetura e atividades artísticas de 

uma forma abrangente. A noção de arte em seu interior está diretamente ligada ao seu 

processo de construção e reconstrução. 

Sabendo que os procedimentos de intervenção da arte e arquitetura na cidade 

contemporânea são potencialmente mecanismos de exploração das fronteiras entre campos 

disciplinares cada vez mais indistintos e, que novos modelos de produção cultural estão aos 

poucos se inserindo no calendário anual de eventos itinerantes nas duas cidades como a Festa 

Literária Internacional de Cachoeira (FLICA), Festival de Cinema Cachoeiradoc, Recôncavo 

Jazz Festival, festivais diversos dentre outros eventos, nos interessa nesse âmbito de modelo 

de modernização, investigar como as artes visuais se manifestam hoje em dia nessas cidades e 

de quais equipamentos culturais e espaciais disponibilizam para a produção e veiculação 

dessa vertente artística.  
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3 ESPAÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DAS ARTES VISUAIS 

 

A expansão das cidades e a elevação de sua população, em pequenos espaços, 

promove sempre uma nova dinâmica urbana, transformando seu espaço em um emaranhado 

social de múltiplas identidades. Dessa forma, a cidade se mostra como um organismo vivo, 

em constantes transformações e evoluções no tempo, cria e recria experiências diversas 

consolidando e reforçando redes de produção, relações e comunicações, configurando sua 

identidade e agregando novos valores identitários às suas características. O modo como suas 

atividades se desenvolvem em seus espaços urbanos pode ser entendida através de diversas 

estruturas, incluindo a arquitetônica com que se mostra na maioria das vezes carregada de 

símbolos e significados urbanos como vimos nos capítulos anteriores. 

 A partir do momento em que os usuários desses espaços compreendem suas funções e 

descobrem as interelações entre os variados componentes urbanos, passando por diversas e 

sensoriais experiências visuais cognitivas, eles desenvolvem dentro de sua percepção 

estrutural uma referência cultural daquele lugar. Quando esses espaços urbanos são 

transformados em produto de consumo cultural e turístico, é comum que ocorram mudanças 

sociais e de usabilidade, principalmente quando se constroem novas estruturas ou readaptam 

os modelos antigos como é o caso dos centros históricos. Para Montenegro, 

 

A principal finalidade dessas ações é incrementar o fluxo turístico e inserir a 

cidade no mercado de bens simbólicos dentro da economia global. Isto 
significa que os freqüentadores daqueles espaços passam a conviver com 

novos repertórios, corporativamente projetados, e que apesar de “novos” 

apresentam-se como um lugar comum de réplicas conhecidas, transformando 

a percepção e a leitura de  imagens anteriormente existentes; a substituição 
gradual de atividades tradicionais e cotidianas que ali ocorriam por outras 

mais especializadas, alterando a idéia de espaço público em semi-público, já 

que os usuários agora têm que pagar pelos serviços que usufruem. 
(MONTENEGRO, 2006, p.2) 

 

Para Nunes (1999, p. 91), o meio evolui quando mudam, por circunstâncias históricas, 

as condições ambientais e novas formas artísticas aparecem, em consonância com novos 

estados de espírito. Em dados momentos do processo de evolução social, as mudanças 

profundas que se operaram nos costumes, nas instituições, no modo de pensar e agir e de 

pensar no próprio caráter dos homens, refletem-se invariavelmente no alcance e no conteúdo 

da expressão artística. As formas da vida social, como o direito e a política, a religião, a 

filosofia e a própria arte, relacionam-se com a infraestrutura econômica, através do papel que 

as classes antagônicas desempenham no processo de produção. Na sociedade civilizada, a 
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correlação entre as manifestações artísticas predominantes e as relações de produção, 

dependem da posição que as classes ocupam num dado momento social e histórico.   

Naturalmente, as intervenções de construção e reconstrução da cidade implicam na 

necessidade de se fazer um balanço que responda às exigências anuais no que tangem ao 

levantamento de dados sobre os novos processos e as novas implantações feitas a cada 

período/ano. Dessa forma, torna-se necessária a avaliação de sua condição presente. Sabe-se 

que o plano de direção de uma cidade histórica consta sempre de um projeto que visa arrumar 

e adaptar o que já existe conservando, restaurando e preservando, bem como prevê futuros 

desenvolvimentos que também podem ser não apenas extensivos e dimensionais, já que o 

lugar passa a abrigar uma série de espaços públicos e privados incluindo, assim, a produção 

artístico-cultural, a implantação de novos espaços de visitação, galerias e outros.  Permanece 

aqui nesse sentido uma colocação precisa sobre a atual produção das artes visuais no seio 

desses dois marcos históricos, que são as cidades Cachoeira e São Félix. 

Como visto anteriormente, a cidade e seu interior nos põem em contato com diversas 

manifestações artísticas e de variadas formas: seja pela arquitetura urbana e religiosa ou pelos 

próprios festejos comemorativos. São múltiplas as formas de se ter contato com objetos 

artísticos. A arte sempre se manifestou por diversos meios e espaços. Assim, mesmo aqueles 

que não detêm uma definição e lógica do conceito de arte, são capazes de identificar certas  

produções  de arte dentro de sua própria cultura. Podemos dizer que a arte, no entanto, é uma 

certa manifestação da atividade humana e que diante dela podemos exprimir uma série de 

sentimentos e sentidos. Segundo Coli (2010, p. 11), nossa cultura nos dá alguns instrumentos 

específicos para que possamos identificar o que seja ou não uma obra de arte, uma 

manifestação artística.  O autor aponta que “um deles e essencial, é o discurso sobre o objeto 

artístico, ao qual reconhecemos competência e autoridade. Esse discurso é o que proferem o 

crítico, o historiador da arte, o perito, o conservador de museu. São eles que conferem o 

estatuto de arte a um objeto.” Mas assim como o discurso falado, nossa cultura prevê, ainda, 

lugares e locais específicos onde podemos encontrar uma ou mesmo um conjunto de 

manifestações artísticas. 

 

 

Num museu, numa galeria, sei de antemão que encontrarei obras de arte; 

num cinema “de arte”, filmes que escapem à “banalidade” dos circuitos 

normais; numa sala de concerto, música “erudita”, etc. Esses locais garantem 
-me assim o rótulo “arte” às coisas que apresentam, enobrecendo-as. No caso 

da arquitetura, como é evidentemente impossível transportar uma casa ou 

uma igreja para um museu, possuímos instituições legais que protegem as 
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construções “artísticas”. Quando deparamos com um edifício tombado pelo 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional podemos respirar 

aliviados: não há sombra de dúvidas, estamos diante de uma obra de arte. 
(COLI, 2010, p. 11). 

 

 

 Como já mencionado, os espaços contemplados nesta pesquisa são aqueles referentes 

ao lugar de produção e veiculação das artes visuais nas cidades de Cachoeira e São Félix. É 

imprescindível antes de diagnosticar os espaços levantados, atentar para as “Artes Visuais 

como um território que incorpora hoje diversas áreas de expressão, além das Artes Plásticas 

consideradas convencionais (pintura, escultura, desenho, gravura, objeto)”. Na Arte 

Contemporânea atual, as linguagens que compõem as práticas de Artes Visuais associam 

campos que se diversificam por meio de modelos tanto de uso quanto de funcionalidades 

próprias, sem desprezar as intervenções de pesquisa e a averiguação dos métodos de produção 

de objetos, “ações, propostas e reflexões que delimitam o campo das artes visuais”. Nesse 

sentido, o espaço de produção se configura como aquele lugar da atividade simbólica que 

corresponde às práticas estéticas e produção de objetos e também como campo para a 

atividade discursiva englobando história, estética, filosofia e sociologia da arte, curadoria e 

crítica. (BRUM, 2006, p. 15)  

 Para a realização dessa pesquisa foi necessário fazer um levantamento amplo para 

identificar os espaços de atividade que incidem na cadeia produtiva das artes visuais nas 

cidades de estudo. Como lugares privilegiados de consumo cultural, os espaços mapeados 

abrangem públicos diversos, da mesma forma que suas demandas produtivas.   

 O mapeamento desse estudo levantou 29 espaços
 
abertos, envolvidos com produção e 

atividade em artes visuais em atividade em Cachoeira e São Félix. São eles: Museus: Museu 

do Convento do Carmo, Museu Regional da Cachoeira ou Museu do IPHAN, Museu da 

Câmara e Cadeia, Museu Hansen Bahia, Museu Casa Hansen Bahia. Ateliês: Ateliê Doidão 

Bahia, Ateliê Bangalô das Artes, Ateliê Louco Filho, Ateliê Luz do Sol, Ateliê do Mimo, 

Ateliê Dory, Ateliê de Técnicas e Processos da UFRB, Ateliê Ana Fraga. Espaços 

expositivos (galerias independentes/espaço cultural): Galeria Pouso da Palavra, Galeria 

Núcleo de Memória e Documentação (Nudoc - UFRB), Galeria e Memorial Irmandade da 

Boa Morte, Galeria Nossa Senhora do Rosário, Galeria Identidade Brasil, Centro Cultural 

Hansen Bahia, Casa de Cultura Américo Simas, Fundação Casa Paulo Dias Adorno, Foyer do 

Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL - UFRB), Arquivo Público Municipal de São 

Félix, Cabana do Doidão, Varal das Artes. Núcleos de Educação em Artes: Centro de Artes 
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Humanidades e Letras (CAHL - UFRB). ONG: Casa de Barro, Centro de Artes Integradas 

Muleki é Tu, Grupo de Apoio ao Menor Gotas de Esperança (GAMGE), Núcleo Teatral 

Expressão. Vejamos em proporções figurativas no gráfico abaixo:  

 

 

Gráfico1- Espaços de produção e veiculação das artes visuais em Cachoeira e São Félix.   

Fonte: Pesquisa de campo, 2013- 2014 

 

Para melhor entender a disposição das atividades exercidas nesses locais, foi 

necessário dividi-los em categorias específicas (ateliês, espaços expositivos e núcleos de 

educação) para melhor facilitar a análise da investigação, como discriminado abaixo. É 

importante destacar que esse mapeamento se refere exclusivamente àqueles espaços abertos 

ao público, ou seja, esse estudo não descarta a possibilidade da existência de outros espaços 

que não estejam incluídos nesta pesquisa. 

 

3.1  OS ATELIÊS  

Quanto aos espaços produtivos, temos nos ofícios exercidos em ateliês por volta do 

século XIV os primórdios da criação em estúdio específico. Esses espaços constituíam um 

sistema não apenas de produção e distribuição de objetos, mas também como local de ensino. 

O responsável pelo ateliê  o mestre  era aquele que possuía, na maioria das vezes, a 

matéria-prima para a criação da obra, como também os instrumentos necessários para a 

fabricação. O ensino era destinado aos aprendizes que começavam desde muito cedo, ainda 

criança e adquiriam conhecimento sobre as técnicas apropriadas ao ofício. 

Segundo Coli (2010, p. 15), os ateliês mantinham-se agrupados em corporações que os 

protegiam e estabeleciam algumas regras precisas na época, a exemplo de: obrigatoriamente, 
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o proprietário do ateliê deveria ser um mestre; e, para que  o aprendiz se tornasse mestre, este 

devidamente pronto, deveria apresentar em concurso para outros mestres membros da 

corporação, uma obra que fosse por inteiro de sua autoria e que coubesse na qualidade de 

“perfeição”, com a intencionalidade de demonstrar aptidão e domínio de todas as técnicas 

necessárias para criações de obras-primas E, originária desse modelo de processo, é que se 

ligam as condições de produção específicas da época.  

O mapeamento dos ateliês, feito nessa pesquisa, possibilitou identificar as diversas 

modalidades de uso desse espaço. Através dos exemplos encontrados foi possível levantar 

questões sobre as peculiaridades e a necessidade de sua manutenção e, além disso  e de 

maior relevância para este estudo  averiguação sobre a precisão, a importância e a 

especificidade física e simbólica desse espaço para a atividade artística local. O espaço de 

trabalho do artista foi expandido, desconstruindo a noção do espaço restrito para priorizar  

tanto a produção, quanto o cenário urbano. A partir da investigação realizada foi possível 

elencar alguns aspectos referentes ao seu limite enquanto espaço singular do artista e as 

probabilidades de uso do seu espaço.  Consideraremos agora as principais finalidades de uso 

dos ateliês investigados, vejamos: 

 

 

Gráfico 2 - Atividades exercidas para uso estratégico do ateliê. Fonte: Pesquisa de campo, 
2013 - 2014 

 

O gráfico acima nos mostra algumas das principais atividades de uso desses espaços. 

Em destaque, encontra-se o uso do espaço ateliê como uma galeria do artista. Uma vez que as 

portas se encontram abertas, o público tem livre acesso ao acervo e a toda a produção. 
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Diferente do que acontecia nos primórdios da atividade técnica nas oficinas, a porta aberta 

representa a participação do público: os ateliês são também espaços de consumo cultural e 

visitação turística. Assim como o resultado (a obra acabada e, por conseguinte, sua exibição), 

o processo (as etapas da feitura da obra) também se tornou interessante e imprescindível para 

a interação artista - obra - público.  

Essas estratégias de uso do espaço possibilitam que o artista esteja envolvido no 

cenário cultural da cidade de uma maneira mais direta, já que ele é o interlocutor entre sua 

obra e o público. As atividades formativas permitem ao público compreender a poética do 

artista, como também o seu processo de trabalho e, ao mesmo tempo, impulsionam a 

construção de novos aspectos históricos sobre o objeto e a linguagem plástica. 

 Apenas um ateliê, o de Técnicas e Processos Artísticos da UFRB, dentre os oito 

investigados, funciona como sala de aula; no entanto, outras modalidades de uso estratégico 

apresentam-se na gestão desses espaços. Essas descrições do funcionamento e usabilidade do 

ateliê, ainda que de uma maneira breve, nos mostra como o espaço “não é mais um lugar de 

isolamento do artista, mas de diálogo, ponto de contato e de interlocução, de encontro com o 

outro e abertura para o desconhecido” como aponta Silva (2008, p.66) da mesma forma que 

sua produtividade não se restringe apenas ao produto técnico, mas também como um espaço 

de exibição, circulação e venda das próprias obras, além de espaço formativo. No gráfico 

abaixo, é possível identificar as principais atividades estéticas desenvolvidas atualmente: 

 

Gráfico 3 - Principais tipos de linguagem estética desenvolvidas nos ateliês pesquisados. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013- 2014. 

 

Como apresentado no gráfico acima, os ateliês desenvolvem um papel importante no 

que tange à produção contemporânea local. Não se identificou a necessidade, neste estudo, de 



37 
 

se fazer um levantamento da quantidade de obras produzidas e sim dos espaços de produção 

existentes e consequente identificação das técnicas usadas neles. Desse modo, é possível 

tomar conhecimento do tipo de objeto e mensurar a dimensão simbólica e artística do que se 

está produzindo atualmente. No curso da análise do gráfico 3, podemos perceber que 

diferentes técnicas se misturam e se entrelaçam na atual produção técnica e estética local.  No 

entanto, a linguagem plástica predominante nos ateliês mapeados fica por conta das esculturas 

de madeira.  Dos oito ateliês inseridos nesta pesquisa, seis desenvolvem a atividade 

escultórica. Segundo Pepe (2008, p. 41), a madeira e o barro foram as matérias-primas mais 

usadas na arte religiosa no Nordeste do Brasil. 

 Independente do seu estado natural - mais dura ou mais maleável - a madeira tem 

funcionalidades diversas na elaboração de objetos sendo muito utilizada por artistas 

considerados populares e pela tradição artesanal e é a partir dessa influência que os escultores 

cachoeiranos mais tradicionais desenvolvem sua produção. Baseados nas matrizes afro-

indígenas, inspiram-se nas entidades religiosas na elaboração de divindades como, por 

exemplo, a representação de orixás. Esses produtos artísticos circulam geralmente a partir da 

venda para turistas e para uso religioso encomendado por devotos de terreiros e outros.    

 

 

Essa tradição começou no final dos anos 1960, com os irmãos Boaventura da 
Silva Filho (1931-1992) e Clóvis Cardoso da Silva (falecido nos anos 1970). 

Exerciam a profissão de barbeiro, quando começaram a se interessar pela 

escultura. Boaventura começou a esculpir cachimbos de casca de cajá e, 

seguindo seus veios, ia delineando rostos. Resolveram utilizar raízes, cujas 
formas estimulavam a imaginação, e, assim, foram criando esculturas 

originais, que despertaram o interesse de algumas pessoas da comunidade, 

tornando-as incentivadoras desse trabalho (SILVA, 2008). Muito criativo, 
Boaventura da Silva Filho foi apelidado de “Louco” ou “O Louco”; e seu 

irmão Clóvis adotou o apelido de “Maluco”. (PEPE, 2008, p. 41). 

 

 

Uma característica interessante nesse exercício da produção escultórica é a tradição do 

ateliê como oficina. O legado dos escultores tradicionais deu-se em oficina ou ateliê, sendo 

passado de geração a geração, longe da academia ou de cursos de arte. Outro elemento 

comum a esses artistas é a multiplicidade de formas e a aptidão para aproveitar as formas 

naturais dos troncos. A inspiração vem da mitologia local, em temas sociais, em cenas do 

cotidiano e nas festas da cidade. Alguns artistas cachoeiranos mais tradicionais são 
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reconhecidos em todo território nacional e internacional pela prática dessa atividade, entre 

eles, o artista Doidão Bahia, Louco Filho e Mimo.  

 

  

 Figura 2- Ateliê do Mimo, Cachoeira- Bahia.  Fonte: Pesquisa de campo, 2013-2014 

 

Ainda sobre a tradição das esculturas de madeira em Cachoeira, podemos citar o ateliê 

Doidão Bahia que leva o nome artístico do artista. Até poucos meses, Doidão mantinha no 

térreo de sua casa situado à rua Ana Nery, em Cachoeira, em frente ao seu ateliê,  uma galeria 

onde ele expunha suas obras. Atualmente, no lugar da galeria encontra-se instalado um 

restaurante, porém, seu ateliê continua funcionando na parte interior e suas peças foram 

transferidas para um segundo espaço - Cabana do Doidão, identificado por esse estudo como 

espaço expositivo - onde o público pode ter livre acesso. Além desses dois espaços o artista 

possui um ateliê na Praia do Forte, região litorânea da Bahia e, uma oficina em sua Chácara 

no Alecrim, zona rural da cidade. 

 O artista que conta com oito “discípulos”, abrirá também o Instituto Cultural Doidão 

Bahia, que está em fase de implantação e tem previsão de inauguração para junho de 2014. 

Nesse espaço, serão oferecidas a princípio, atividades voltadas para a produção em gravura 

(xilo e metal) além de escultura e outras técnicas. A proposta é que nele, ocorram com 

frequência palestras e atividades formativas. Recentemente, em comemoração aos 42 anos de 

carreira do artista, o Museu de Câmara e Cadeia, recebeu parte de seu acervo para uma 

exposição que durou três meses. De lá, as obras serão levadas para São Paulo onde 

participarão de uma exposição no Museu de Arte Afro Brasileira.  Doidão é um dos artistas 

que leva a história das esculturas do Recôncavo para o mundo. 

Um fator curioso sobre o ateliê do 

artista Mimo é, o aproveitamento 

do espaço urbano. Seu ateliê fica 

localizado na parte inferior do 

palco municipal da cidade. O 

espaço pequeno acomoda uma 

série de esculturas em madeira, 

carrancas, placas e outros 

objetos. Algumas das obras 

expostas são de artistas amigos. 

Na ausência do artista - enquanto 

exerce outros trabalhos - são os 

filhos quem cuidam do espaço. 
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Figura 3- Exposição Doidão Bahia, Museu da Câmara e Cadeia - Cachoeira- Ba. Fonte: Pesquisa 
de campo, 2013- 2014 

 

Em 2006, Cachoeira recebeu o Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL), da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e, em 2009, ganhou seu espaço-sede 

no Quarteirão Leite Alves, à rua Maestro Irineu Sacramento, S/N, no centro de Cachoeira. A 

implantação daquele centro universitário proporcionou a requalificação do quarteirão do 

ponto de vista histórico e arquitetônico e transformou o espaço e a cidade em um polo de 

difusão cultural e científico. De acordo com a sociedade civil e dados municipais, Cachoeira e 

São Félix despontaram em desenvolvimento econômico nos setores de comércio, imobiliário 

e cultural, dado ao crescente número de novos moradores oriundos de todo o país. Em 2010 

foi implantado no Centro de Artes, o curso de Bacharelado em Artes Visuais, com 

disponibilidade de 40 vagas bimestrais, o que nos conduz a refletir sobre um considerável 

aumento de produções técnicas nas artes visuais. Em consequência das demandas teórico-

práticas da grade curricular fez-se necessária a existência de um ateliê coletivo de Técnicas e 

Processos Artísticos. 

 Hoje, o ateliê de Técnicas e Processos Artísticos está localizado em São Félix e no 

que tange ao desenvolvimento de técnicas mistas, é aquele o ateliê que demonstra maior 

pluralidade de linguagens. Nele, os estudantes de artes visuais passam pela experiência da 

produção em: pintura e desenho, escultura, modelagem em argila e gesso, xilogravura, 

serigrafia e outras modalidades de produção e representa uma crescente constante no que diz 

respeito à inovação de modos de produção local. Ainda que caracterizando-se como novos 

modos de produção, esse espaço não apresenta uma ruptura com as práticas tradicionais, mas 

proporciona que tanto o antigo como o novo se mesclem à cenografia da cidade. Da mesma 

forma que a cidade contribui com a poética desses estudantes, a academia insere a produção 

artística acadêmica no contexto plural de ambas. Sejam pelas manifestações contemporâneas 
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nas ruas, pelos eventos científicos ou por outros viés interativos, a arte produzida na 

universidade se associa à arte local. 

 

  Figura 4- Ateliê de Técnicas e Processos Artísticos da UFRB, em São Félix. Fonte: Pesquisa de 

campo, 2013- 2014 

 

 Além dos fatores citados, esse modelo de ateliê coletivo representa uma boa opção 

não apenas para os estudantes de artes, mas também para os artistas mais jovens, não 

exclusivamente no sentido de menor idade, mas de trajetória recente na produção de artes. A 

usabilidade coletiva do espaço pode favorecer diversos aspectos da demanda produtiva 

como, por exemplo, a divisão do aluguel e das contas para barateamento dos custos, a troca 

de informações e o estabelecimento de diálogos com o outro e, por vezes, a compra e a 

divisão do próprio material de trabalho. Consequente a essa relação interativa, são inúmeras 

as probabilidades de parcerias e projetos. Uma delas que tem sido há algum tempo muito 

bem aproveitada, é a formação de coletivos de artes. É comum encontrar nesses ateliês, 

obras assinadas por outros artistas que não o proprietário do espaço, como exemplo, foi 

possível identificar isso nos ateliês: Ateliê do Mimo, Ateliê Dory e Ateliê Luz do Sol.  

Diferente dos ateliês cujas linguagens são as mais tradicionais (pintura, desenho, 

escultura e outros), o Ateliê Ana Fraga, em São Félix, se destaca pelo trabalho com objetos, 

performance e instalação. Nesse espaço, a artista monta e remonta suas experiências 

estéticas baseadas em vivências e experiências da sua cidade natal - São Félix. Suas 

investigações artísticas partem do cotidiano e de memórias, pautando denúncias e 

questionamentos a respeito do feminino e suas problemáticas, como exemplo, a violência e 

os padrões da estética feminina.  Além disso, sua pesquisa se debruça sobra a poética da 

destruição, tomando como referência a paisagem física e simbólica de São Félix do ponto de 
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vista de sua historicidade, ou seja, as modificações que englobam seu cenário urbano por 

meio dos processos de arruinamento dos casarões, bem como pelo esvaziamento daqueles 

espaços que fazem menção à memória coletiva. Um fator relevante a se mencionar, é que o 

trabalho da artista não se limita ao espaço do ateliê. Através de atividades com performance, 

seu corpo se dimensiona às ruas da cidade, interferindo no cotidiano das pessoas. A partir de 

suas intervenções urbanas a artista se torna parte da paisagem da cidade. 

Anexo ao seu ateliê, encontramos um espaço expositivo e de integração onde ocorrem, 

além de estudos e experiências de trabalho, atividades voltadas para difusão das artes visuais 

como, por exemplo, rodas de conversas entre artista e comunidade. Face ao exposto, parece-

nos que o Ateliê Ana Fraga apresenta-se numa perspectiva muito interessante: de um lado, um 

espaço voltado para a produção, de outro, um local voltado para a exposição, como podemos 

ver na figura a seguir: 

     

Figura 5- Anexo ao ateliê Ana Fraga, em São Félix. Fonte: Pesquisa de campo, 2013- 2014 

 

Enquanto campo de reflexão de práticas e contemporaneidades, é possível encontrar 

nos ateliês, atividades teóricas à exemplo das formativas (palestras, mesas redondas, 

workshops e outros) como o evento "Conversando Arte Contemporânea", realizado no espaço 

Anexo do Ateliê Ana Fraga. O evento reuniu estudantes da Universidade Federal do 

Recôncavo e a comunidade para discutir e debater arte contemporânea. Atividades desse tipo, 

além de proporcionar a divulgação do próprio espaço, demonstram a preocupação dos artistas 

em alocar a comunidade de uma maneira geral, para dentro de novos contextos artísticos, indo 

Além de espaço de produção, alguns ateliês 

criam espaços anexos para que funcionem 

como galerias, como é o caso do Ateliê Ana 

Fraga e seu espaço Anexo. 
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além daquele conferido pela paisagem urbana, bem como estimula a criação e o 

fortalecimento da rede artística, interligando meios, cenários e linguagens distintas.   

 

  
Figura 6: “Conversando Arte Contemporânea”, atividade realizada no espaço anexo ao ateliê 
Ana Fraga. Fonte: Acervo fotográfico do Ateliê 

 

Dadas essas características espaciais e de funcionamento, é possível também traçar 

alguns aspectos do perfil dos artistas atuantes à frente deles. A maioria dos artistas abordados 

na pesquisa trabalha com temas figurativos, usa técnicas e linguagens ditas tradicionais 

vinculadas às Belas Artes, como o desenho e a pintura, imprimindo-lhes uma expressão 

contemporânea, mas também desenvolvem papeis distintos pois, além de produzir, o artista se 

mostra como aquele que atende, faz a própria curadoria e ainda mantém a produtividade em 

dia, criando, selecionado e organizando material para mostras, exposições e eventos locais. O 

seu local de trabalho lhe confere um intenso ponto de encontro. É notável lembrar que grande 

parte desses ateliês são extensão da própria casa do artista, o que lhes garantem certa 

flexibilidade para sua demanda produtiva. 

Tendo sido elencadas, então, essas informações, pode-se dizer que os ateliês locais das 

duas cidades se caracterizam como um fluxo de produções práticas, estéticas e por vezes 

teóricas e, além de suas dimensões de espaço, se amplia para o cenário da cidade. São 

imprescindíveis para o entendimento do modo de vida da sociedade na qual estão inseridos. 

Ademais que um espaço de produção estética, os ateliês contemporâneos concentram um 

fluxo de tempo e de pessoas. É um trânsito de ideias e troca com outro. E ainda, resguarda as 

tradições locais e permite a inserção de novos modelos e métodos de feitura. São patrimônios 

da cidade.  
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4.2 ESPAÇOS EXPOSITIVOS 

 
O gesto de colecionar, aliado ao desejo de expor a coleção são os marcos dos 

primórdios do museu e das exposições de arte. Em um contexto amplo da história da arte, até 

o fim do século XVII, a cultura e a arte mantinham-se resguardadas, especialmente aos nobres 

e ao clero.  A produção artística se mantinha sob a tutela de palácios e igrejas e isso em uma 

escala significativa do patrimônio histórico artístico da humanidade. A partir da ruptura social 

produzida pela Revolução Francesa, em 1789, e no decorrer do século XIX foi que o museu 

se configurou como uma instituição aberta ao público, democrática, voltada para a memória 

do passado e para a construção do futuro. A prática das coleções de antiguidades surge com o 

renascimento e tem seu primeiro momento marcado pela cultura da curiosidade. Os objetos 

passaram a partir de então, a ser reunidos em gabinetes para contemplação e meditação. No 

século XVIII, a pintura e a escultura começaram a ganhar espaço dentro das coleções. 

Paulatinamente foi-se enfraquecendo a tradição da curiosidade e as coleções começaram a se 

especializar para abertura ao público e então surgem as exposições. (GONÇALVES, 2004, p. 

14). 

Dentro de uma perspectiva social, segundo Gonçalves (2004 p. 30), a palavra 

exposição quer dizer “lugar onde as pessoas podem ver, conhecer várias coisas que antes eram 

desconhecidas, em particular no campo do desenvolvimento científico e técnico". A autora 

nos diz ainda que, no século XIX essa atividade de veiculação das artes passou a ser o 

“acompanhamento essencial do progresso industrial”, simbolizando a modernidade técnica. 

Era a novidade revelada a todos. 

Hoje em dia, cada vez mais, exposições de artes ganham espaço nos cenários artítico-

culturais de grandes e pequenos centros urbanos. Nesse sentido, a pesquisa proposta foi em 

busca da identificação dos espaços expositivos em Cachoeira e São Félix, a fim de mapeá-los 

e conceituar suas estratégias espaciais partindo do questionamento de quais espaços a 

produção em artes visuais local se valem para conseguir amostragem na vida cultural dessas 

cidades, além dos ateliês. 

Pode-se dizer que a atividade expositiva funciona como um meio informativo 

fundamental par a comunicação da arte. Atuando sempre como ponto de encontro entre seus 

promotores  o museu, o centro cultural, a galeria, o curador, o artista  e o público, e tudo 

isso de uma maneira direta, sem interlocutor. Um importante aspecto a se destacar é que a 

exposição funciona como um eixo de ligação entre o debate crítico da atividade artística e 

também como revisão historiográfica, à medida que está sempre colocando em discussão os 
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modelos de produção, desde os mais antigos e tradicionais aos mais contemporâneos e 

inovadores. Por meio desse debate ela deixa marca na realidade artística contemporânea ou de 

outros momentos da história da arte, motivando, inclusive, a revisão dos discursos já 

existentes e a teorização de novos modelos. 

 Segundo Gonçalves, (2004, p. 41) as mudanças corridas na forma de conceber e 

realizar exposições se dá “em função do novo perfil que os museus assumiram nos últimos 30 

anos do século XX. Ela se transforma com o surgimento de novos espaços culturais e com as 

características de arte do nosso tempo nasce uma nova estética da exposição”. 

Com uma realidade bem diferente dos conceitos originais, um conjunto de novas 

características associam, hoje em dia, a atividade expositiva e a obra de arte, sendo que estas 

estratégias diferenciadas aparecem na disposição das obras de arte ao público. A inclusão do 

uso de novos materiais na museografia e as novas estratégias de uso do seu espaço permitem 

uma nova dinâmica na atividade de exposição. Essas modificações se dão em paralelo com o 

ritmo das mudanças que acontecem na arte contemporânea, incluindo as mudanças referentes 

ao conceito de arte a partir das novas linguagens artísticas e seus novos modelos de 

conceituais de prática, incluindo o uso de novos materiais, técnicas e tecnologias.    

No século XX, a obra de arte, passa a ser apresentada ao público por outras 

metodologias expositivas. Saindo das paredes e dos pedestais, passam a ocupar ambientes 

externos, o chão e um espaço físico bem amplo, ou seja, além dos museus tradicionais, a obra 

se expandiu para espaços informais. Dentro dessa perspectiva, é importante lembrar do 

surgimento da performance e da instalação focando sua dinâmica de apresentação e materiais. 

Enquanto discurso social, a atividade expositiva objetiva o entendimento da arte, uma vez que 

a partir dela surgem mensagens sobre determinadas produções artísticas baseadas em teorias e 

crítica da arte.  

No mapeamento realizado, foi elencado um total de 16 espaços com atividades 

expositivas em Cachoeira e São Félix, sendo cinco museus e 10 galerias independentes ou 

pertencentes a centros culturais e espaços informais além de uma atividade intitulada Varal 

das Artes Cachoeira, criada por um coletivo de artistas residentes na cidade. Através de um 

modelo de exposição ao ar livre, cuja estrutura museográfica é apenas um varal, o coletivo 

leva para as ruas além de obras de arte, oficinas abertas ao público.  O Varal tem por objetivo 

propiciar a divulgação da pática artística e promover a integração dos mais variados tipos de 

culturas, em especial aquelas relacionadas à região do o Recôncavo Baiano. Essa iniciativa 

diz muito a respeito da democratização do espaço e do acesso a arte. É importante destacar 
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que, a partir do momento que ocupa as ruas e praças da cidade, essa manifestação se consitui 

como uma  intervenção artística urbana.  

Nos espaços expositivos pesquisados, foram identificadas as seguintes características: 

os acervos permanentes dizem respeito àqueles espaços cuja produção exposta não se altera 

com o passar do tempo e que também não recebem novos produtos. Já os acervos 

temporários referem-se a espaços abertos para novas recepções práticas e estéticas, e isso 

independe do tipo de linguagem. As exposições permanentes referem-se àquelas cujas obras 

são imutáveis e sua expografia se mantém inalterada, nesse caso, em especial, destacam-se os 

museus: do IPHAN ou Regional da Cachoeira, com a exposição de mobiliários do séculos 

XVII e XVIII vindos do Rio de Janeiro, antigos pertences do barão de Cabo Frio;  o Museu do 

Convento do Carmo que possui  movelaria de jacarandá com influências barrocas nos seus 

puxadores e rococó  no entalhamento e,  o Museu de Câmara e Cadeia, que também é 

responsável por expor objetos de movelaria do período Brasil Colônia. As exposições 

temporárias são referentes a atividade expositiva delimitada temporalmente, algumas duram 

de três a seis meses e outras, de sete a 15 dias. Na grande maioria, a variação de tempo é 

determinada pela demanda de procura do espaço expositivo. Quanto maior for o número de 

“pedidos de pauta” feitos para determinado espaço, menor será o tempo de duração de suas 

exposições. Mas isso varia de acordo com as normas internas da instituição. Para melhor 

entender as características expostas acima, no gráfico abaixo, pode-se visualizar as seguintes 

descrições em escala quantitativa: 

 

 

Gráfico 4 : Tipos de acervos e modelos de exposição. Fonte: Pesquisa de campo, 2013-2014 
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Outra variável significativa diz respeito à quantidade de artistas envolvidos nas 

exposições diferenciando-as em exposições coletivas e exposições individuais. A maioria 

dos espaços pesquisados, como aponta o gráfico 4, traz à mostra propostas coletivas, ou seja, 

um mesmo espaço pode abrigar tanto uma exposição coletiva (de vários artistas) ou abrigar 

mais de uma exposição individual, o que faz permanecer a ideia de espaço coletivo. Isso se dá 

porque alguns desses espaços possuem mais de uma sala/galeria, com é o caso da Galeria 

Identidade Brasil que possui, além de três salas especiais para exposições, outros espaços 

independentes. No processo de finalização desta pesquisa foi possível verificar uma constante 

demanda expositiva nesse espaço mencionado. Em parceria com estudantes concluintes do 

curso de Artes Visuais da UFRB, a Galeria Identidade Brasil abrigou, de 21 de fevereiro a 20 

de março de 2014, quatro exposições de diferentes linguagens artísticas: “Cobra Verde”, de 

Adriano Machado, “Caretas Contemporâneas”, de Gugui Martinez, “Aparências”, de Josiara 

Oliveira e “Um olhar do interior”, de Drica Santos.  

Ainda estudando o gráfico 4, podemos perceber a existência de dois espaços cujas 

atividades são excepcionalmente de individuais. Trata-se do Museu Hansen Bahia, em 

Cachoeira, e o Museu Casa Hansen Bahia, em São Félix, ambos pertencentes à Fundação 

Hansen. Alguns aspectos são bem interessantes dentro da história da instituição. Nos espaços, 

a abordagem artística exposta obedece a um rico acervo permanente com obras do artista 

alemão, radicado na Bahia, que nomeia a instituição. Tanto a Galeria do Museu, quanto o 

Museu Casa, só pautam exposições de obras do próprio artista.  A figura 7 abaixo mostra a 

última exposição (ainda aberta) na galeria Hansen Bahia em Cachoeira. “Mais-que-sagrado, 

mais-que-profano” reúne a série Via Crucis de Hansen Bahia, sendo composta por seis séries 

em gravura e uma em pintura, cada uma delas contendo catorze estações que compõem o 

caminho percorrido por Jesus desde o julgamento até o calvário. 

 

    
 
Figura 7- Exposição “Hansen Bahia: Mais-que-sagrado, mais-que-profano”. Fonte: Darlan do Ouro 
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Figura 8- Museu Casa Hansen Bahia. Fonte: Fundação Hansen Bahia 

 

Esses dois espaços se configuram de maneira distintas, mesmo tento a mesma temática 

que é a vida e a obra do artista Hansen Bahia. No primeiro espaço se encontra a galeria 

formal, já o segundo (figura 8), resguarda objetos de trabalho, objetos pessoais e obras de arte 

que o casal Hansen ganhara de seus amigos.  

 

O acervo é constituído de 13 mil itens, composto de gravuras, fotografias, 
álbuns de recortes, livros, documentos, mobiliário e objetos de uso pessoal, 

além de uma biblioteca com cerca de 1000 títulos, dentre os quais se 

encontram dezenas de livros publicados ou ilustrados por Hansen Bahia, que 

além de xilógrafo foi um artista gráfico primoroso. (HANSEN BAHIA, 
2009, p. 3) 

 

Em contrapartida a esse caráter individual do acervo e exposições da instituição, são 

oferecidas naquelas localidades atividades educativas e de extensão, inserindo a população e 

demais interessados a interagir não só com as obras do artista como também a produzir 

baseados em sua técnica e poética como acontece nas oficinas de gravura. 

 

   

Figura 9 - Oficina de gravura - Museu Hansen Bahia.Fonte: Fundação Hansen Bahia 

As oficinas tem por 

objetivo, informar 

aos alunos sobre as 

principais técnicas 

da gravura 

artística, como a 

xilogravura e a 

gravura em metal.  
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Além disso, um terceiro espaço pertencente à fundação, o Centro Cultural Hansen 

Bahia, traz um novo modelo de trabalho. Nele, diversas atividades acontecem inserindo a 

comunidade e integrando as artes. Diferente dos dois equipamentos mencionados 

anteriormente, o Centro Cultural Hansen Bahia é aberto à comunidade no que tange a 

propostas de ocupação e usabilidade do espaço. Para realização de qualquer atividade nele, o 

requerente deve procurar a direção da fundação para se informar e esclarecer a demanda 

proposta e, nesse sentido, o responsável pelo “evento” é quem se responsabiliza pela atividade 

exercida a partir da parceria, o que determina diversos aspectos de funcionalidade, tais como 

tipo de acesso, público alvo e horário de funcionamento das atividades.  

Dentre os espaços pesquisados, os museus são aqueles que dizem respeito ao espaço 

mais tradicional da atividade expositiva. Instalados em monumentos históricos, já permitem 

que o visitante, no primeiro momento de contato com sua estrutura arquitetônica, seja 

envolvido pelos aspectos históricos antes mesmo da visualização dos objetos expostos. Além 

de edifícios arquitetônicos, os museus se constituem no interior da cidade como espécies de 

“ornamentos”, apresentando-se desse modo como parte estruturante dos aspectos artísticos e 

culturais da cidade.  

 

Enquanto os museus consolidam o seu espaço expositivo como lugar 

que quer ser “neutro”, a ideia de lugar para o artista contemporâneo 
vai assumir sua importância enquanto linguagem. Isso quer dizer que, 

nesse momento, a arte assume a vocação de explorar a construção do 

espaço e, como sintaxe básica da criação artística, utilizando-se da 

dimensão espacial. (GONÇALVES, 2004, p. 54) 

 

 

 Nesse contexto, o uso dinâmico dos novos espaços expositivos proporciona novas 

experiências aos seus visitantes. No gráfico 5, podemos ver algumas delas e como estão 

distribuídas nesses locais:  
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  Gráfico 5 - Funções integrantes dos novos espaços expositivos. Fonte: Pesquisa de campo - 

2013-2014 

 

Como mostrado no gráfico 5, alguns espaços expositivos desempenham um papel 

além daquele museal da tradicional exposição de arte, onde a participação do público se dá 

por meio de visitação ou vernissage. Rompendo com o tradicional, os novos espaços 

expositivos se apresentam como centros de empreendedorismo, uma vez que agregam em um 

único espaço, mais de um tipo de atividade. 

 

A maior diversidade de espaços expositivos favorece o contato da obra com 

o público. Quando o artista busca modos alternativos para expor sua obra, na 

rua, em eventos, bares, espaços não-formais, acaba por aproximar a obra do 
público, criando uma nova proposta de diálogo e experiência com a obra, 

permitindo uma complexidade de interpretações e reflexões. As intervenções 

inseridas no cotidiano, a ocupação de espaços informais contribuem para a 
vivência sensível dos conceitos da arte contemporânea por parte de um 

público por vezes pouco habituado aos espaços expositivos tradicionais, 

como museus, galerias e salões de arte. (MADDALOZZO e BUDEL, 2010, 

p. 1727). 
 

 

Nos espaços informais, contrários às atmosferas mais tradicionais das galerias e 

museus, os receptores se associam à obra e ao artista mais facilmente e, em decorrência disso, 

se estabelecem vínculos de aproximação, permitindo o levantamento de questões referentes à 

técnica, poética e demais recursos intrínsecos da obra. Nesse sentido, espaços como o Pouso 

da Palavra, que também funciona como bar e café e recebe exposições de arte, se mostram 

mais receptivos e flexíveis que os tradicionais e também são mais receptíveis para modelos de 
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intervenções e proposições mais contemporâneas, o que ocasiona a existência de locais 

multiculturais e multidisciplinares, fugindo dos limites impostos pela tradição. 

A Galeria Pouso da Palavra, abrigada no Instituto Damário da Cruz  criado com o 

objetivo de promover e incentivar a produção artística regional e nacional nas suas mais 

diversas manifestações e com o propósito de dar continuidade ao trabalho realizado pelo poeta 

Damário da Cruz durante os seus últimos anos de vida  divide o local com outros espaços 

dentro do instituto, favorecendo assim a democratização do uso do ambiente por variadas 

manifestações artísticas. Desde que foi fundado, o Instituto desenvolve ações artístico-

educacionais voltadas para públicos distintos e, além disso, atua na defesa e conservação do 

patrimônio histórico e no estímulo ao desenvolvimento de novos artistas.   

Seu espaço total é constituído por um jardim, uma lojinha e um café. O Jardim abriga 

iniciativas culturais, principalmente aquelas oriundas da população local, incluindo 

apresentações musicais. A Lojinha do Pouso fomenta o artesanato local e põe à venda colares, 

guias, estátuas de orixás, blusas, imãs de geladeira e diversos outros produtos de artesãos e 

cooperativas locais, além de produção literária. Já o Café Cultural é uma das principais 

atrações do espaço por ser um ponto de encontro de artistas, estudantes e apreciadores da arte 

de uma forma geral. Nele, é possível experimentar a culinária regional, drinques especiais e 

outras bebidas.  
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 Figura 10- Espaço interno Instituto Damário da Cruz - Pouso da Palavra. Fonte: Pesquisa 

de Campo - 2013-2014 

 

Além dessas “divisórias” citadas acima, o Instituto conta com um ponto de leitura que 

oferece de maneira gratuita à população, um acervo literário com cerca de 600 obras (livros, 

gibis, livros em Braille e outros). A iniciativa tem por objetivo contribuir para que a 

comunidade local tenha acesso democrático à leitura.  

Outros espaços também se mostram pertencentes a esse conjunto de novo modelo de 

espaço expositivo, dentre os quais o NUDOC (UFRB). Esse espaço, é representado por um 

multifuncionalismo a medida que, como um setor da Universidade que além de cumprir sua 

função institucional enquanto núcleo de pesquisa, reunindo documentações, classificando, 

restaurando, digitalizando e disponibilizando-as para a consulta de pesquisadores, realiza 

atividades paralelas, em parceria com à comunidade por meio da disponibilização de seu 

espaço e, ainda,  apoia artistas locais e de outras regiões com a realização de  eventos 

variados, dentre os quais exposições de artes visuais. Recentemente, o espaço recebeu a 

exposição coletiva “Âmago do Recôncavo” que reuniu obras de seis artistas do Recôncavo: 

Billy Oliveira, Dina Garcia, Gabriel Ferreira, Pirulito, Suzart e Tina Melo e a exposição “A 

arte somos nós” de Zimaldo Melo. A primeira, voltada para as belas artes e a segunda, para a 

arte-tecnologia, o que nos mostra que as produções exibidas não se restringem à um único 

segmento temporal. O espaço que é aberto ao público, realiza constantemente variados 

eventos de cunho científico e cultural, a saber, seminários e palestras. Outro espaço adaptado, 

elencado nesse estudo é o Arquivo Público Municipal de São Félix, que dispõe de acervo 

histórico da cidade de São Félix e sua circuvizinhança. Nele, é possível fazer consultas a 

documentos importantes sobre diversos aspectos das cidades de São Félix, Cachoeira e 

Muritiba, por exemplo. O arquivo conta com um acervo de jornais, fotos e videos, plantas de 

construções da cidade, além, de objetos particular de personalidades que fizeram história na 

região como por exemplo, algumas porcelanas. O espaço recebe visitas diariamente, tendo os 

turistas como seu maior público. As exposições tem duração variada e em sua grande maioria, 

são de temáticas culturais local tais como: consciência negra, aniversário da cidade, 2 de julho 

e outros. 

Como locais mais próximos do dia-a-dia é notável que a interação entre obra, artista e 

público acontece de um maneira bem natural e que a estética do ambiente proporciona uma 

receptividade mais próxima do cotidiano dos visitantes, já que ele pode ao mesmo tempo que 

vista uma exposição, ouvir música, comer, beber e ainda fazer compras no local.  



52 
 

Segundo Gonçalves, (2004, p. 66) à medida que se investe na construção ou 

remodelação dos espaços de exposição, “esses locais passam então a ser considerados 

‘monumentos’ e ícones da modernização da sociedade, emblemas da cidade cultural urbana 

de lugar, integrando os circuitos turístico local, e os de diversão e lazer.” Se tornando, pontos 

de referências culturais, esses espaços levam em consideração a heterogeneidade, tanto das 

linguagens artísticas, quanto do público que os visita, visando aprimorar a dinâmica cultural 

do espaço.  

Enquanto se desenvolvia esta pesquisa e estudava os espaços, foi possível perceber, do 

ponto de vista qualitativo, que alguns desses espaços expográficos apresentam algumas 

deficiências, sendo a mais recorrente delas o item iluminação, como, por exemplo, o Museu 

da Câmara e Cadeia, justificado por se tratar de locais que foram adaptados para essa 

demanda. Nesse sentido, faz-se necessária uma adaptação espacial, a depender da proposta 

curatorial das atividades exercidas nestes espaços, para tornar o lugar possível para acomodar 

as exibições de artes visuais. Dadas essas colocações, é possível perceber que existe no 

cenário expositivo de Cachoeira e São Félix uma variedade bem ampla no que diz respeito aos 

locais expositivos, e que estes podem apresentar variações e adaptações diversas, já que 

quando o espaço formal dá espaço ao informal, é levantado o debate acerca da ressignificação 

desse sítio de mediação, levantando discussões acerca dos modelos de acesso e da 

democratização dos espaços de arte. 

 

4.3  NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO EM ARTES 

 

   Os núcleos de educação analisados nesta pesquisa referem-se àqueles espaços cujas 

finalidades são a promoção das artes visuais e sua veiculação por meio de atividades 

socioeducativas (oficinas, palestras, rodas de conversas, workshops, etc.). Os espaços 

pesquisados se constituem e são organizados por arte educadores, estudantes de artes visuais 

da UFRB  desempenhando o papel de estagiários , produtores e gestores culturais, 

docentes, membros da comunidade local e externos. 

Dentre as principais atividades promovidas por estes núcleos está o debate de temas 

transversais relacionados às artes visuais, ao patrimônio local e às influências diversas do 

Recôncavo Baiano. É importante dizer que o debate referido não diz respeito apenas à 

atividade discursiva, mas, também, à ocorrência de atividades de práticas e desenvolvimento 

estético, como oficinas e outras atividades. 
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Em meio aos espaços de educação em artes podemos destacar a ONG Casa de Barro- 

Cultura, arte educação que, por meio de suas ações, vem promovendo na região do Recôncavo 

um significativo impacto social, educativo e por meio da arte. A Casa de Barro é uma 

organização cultural que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento humano e 

cultural nas cidades do Recôncavo da Bahia. Com ações transversais, multidisciplinares e que 

privilegiam os campos da cultura, da arte e da educação, sua preocupação se insere na 

preservação, promoção e celebração da diversidade cultural, bens patrimoniais de natureza 

imaterial, além do incentivo a escrita e as leituras. Dos diversos projetos voltados para a 

promoção da cultura e arte realizados pela instituição podemos destacar o Travessia das 

Artes, o Ourua e o Dedinho de Prosa Cadinho de Memória dentre outros. 

Além desses projetos, a ONG oferece atividades educativas voltadas em grande 

maioria para o público infanto-juvenil, mas também proporciona atividades voltadas para o 

público adulto, como os cursos de mediação cultural e educação patrimonial e educação afro-

indígena. Na figura 11 abaixo, é possível verificar uma das ações realizadas com atividade 

prática na oficina de pintura “Pintando o 7”. De acordo com o relatório da oficina, a proposta 

da atividade se deu a partir do reconhecimento do uso da cor enquanto ferramenta de 

expressão, a partir da qual, se pode promulgar ideias e sentimentos para outras pessoas 

utilizando diversas linguagens artísticas. Diante disso, a oficina “Pintando o 7” pretendeu 

explorar o conhecimento dos estudantes - crianças 8 a 10 anos - acerca da pintura artística e 

trocar conhecimentos através de conversas, sobre os tipos de instrumentos de Arte que os 

alunos conheciam e utilizavam em suas atividades. Nos métodos utilizados incluíram-se uma 

contação breve da história da pintura, em diferentes épocas e regiões e a variação de materiais 

com que são/foram construídas, além de mostra de imagens para referência e atividade prática 

de fabricação de cores a partir das primárias. 
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Figura 11 - Oficina “Pintando o 7” - ONG Casa de Barro. Fonte: Caroline Moraes 

 

É importante destacar que esses locais agregam em seus adjetivos a função de  

ferramenta de transformação social. Em Cachoeira, o GAMGE (Grupo de Apoio ao Menor - 

Gotas de Esperança) e a MULEKI É TU, também são responsáveis por desenvolver trabalhos 

sócio-educativos voltados para o público infanto-juvenil.  O trabalho desenvolvido por estas 

instituições tem, entre outras finalidades, contribuir para a formação de indivíduos críticos e 

conscientes do seu papel na sociedade. A metodologia abordada se utiliza de conceitos da arte 

educação como mecanismos para o desenvolvimento de suas atividades. Em se tratando de 

democratizar o acesso, as atividades são gratuitas e proporcionam além de crescimento 

cultural, em alguns casos, qualificação profissional através da formação em dança, música, 

percussão, confecção de instrumentos, entre outras. Com métodos pedagógicos, as propostas 

realizadas nesses espaços possibilita ao indivíduo que participa das iniciativas ser ator dentro 

do processo de realização e construção da ação. Seja pela descoberta do objeto, pela reflexão 

sobre composições artísticas, no processo de reconhecimento arte como manifestação da 

cultura local, pela valorização do patrimônio histórico ou pelas ações que resgatam as 

memórias e as identidades do lugar onde vivem.  

Através da construção de conhecimento e das diferentes formas de expressão do 

imaginário artístico de cada pessoa que se envolve com os projetos e propostas, as artes, 

como instrumento de inclusão social, colaboram para que as pessoas de todas as idades, 

gêneros e classe social se reconheçam como parte de um lugar, comprometendo-se pela 

preservação das manifestações artístico - culturais.  Nesse sentido, as atividades realizadas 

por estes núcleos se configuram como um espaço de cultura e lazer recreativo educativo, 

contribuindo para o desenvolvimento do intelecto dos sujeitos. São locais onde se aprende 

sobre sociabilidade, ação participativa e vivências coletivas permitindo aos seus 

participantes, ampliação de conhecimento. 
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Assim, é possível verificar a importância desses tipos de espaços artísticos para o 

cenário sócio-cultural da cidade especialmente para as crianças, a quem pertence o futuro de  

possibilidades e transformações significativas. Dentro dos objetivos específicos dessas 

instituições está: a valorização das vivências e a compreensão do papel da arte na sociedade; 

o incentivo de ações de protagonismo infantil e participação solidária; a oferta de 

oportunidades para as crianças usufruírem dos bens culturais disponíveis na sua cidade; a 

motivação na participação de eventos culturais, manifestações populares e outras atividades 

que favoreçam a construção de novos conhecimentos pessoais e coletivo e sobretudo o 

estímulo ao reconhecimento da arte como fenômeno sócio-cultural capaz de produzir 

diferentes formas de comportamento e participação social. 

A articulação de ações educativas como estas, possibilita que o público - em maior 

parte crianças e adolescentes - exercite seu lado protagonista implicado e comprometido 

com a atividade de formação, que resulta na integração dos sujeitos, na formação da 

discussão sobre a arte e seu papel social e, não descarta a atividade de pesquisa na área. Os 

métodos empregados no desenvolvimento das ações variam de acordo com a instituição e a 

demanda da atividade proposta, no entanto, foi possível perceber que as propostas trazem 

sempre uma abordagem coletiva no âmbito de impulsionar a percepção do outro e as 

interações sociais em comunidade. Em alguns casos, as ações voltadas para jovens e adultos, 

proporcionam o revezamento de funções. O que isso quer dizer? Que, em alguns momentos, 

são próprios participantes das atividades quem exerce a função de facilitador da atividade e 

apresenta seus relatos de experiências a com a intenção de dinamizar as discussões sobre o 

tema abordado. 

Uma questão interessante a se abordar é a função desses espaços enquanto locais de 

democratização do acesso à arte e a cultura. O gráfico 6 ilustra parte das características que 

compõem a dinâmica desses locais a partir das atividades exercidas neles:  
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Gráfico 6 - Finalidades das atividades e propostas dos núcleos. Fonte: Pesquisa de 

campo, 2013 -2014 

 

De acordo com o gráfico acima, é possível verificar um equilíbrio entre os objetivos e 

finalidades das propostas dos núcleos pesquisados, sendo que os objetivos e finalidades das 

propostas desempenham o papel de estimuladores do crescimento pessoal, da atividade 

coletiva e democratizam o acesso às artes. A maioria das atividades realizadas é de caráter 

formativo continuado, ou seja, existem atividades com modalidades subsequentes e todas 

elas desempenham em algum momento, uma prática voltada para as artes visuais e 

integradas (dança, capoeira, habilidades sociais, etc.). É importante destacar a preocupação 

desses espaços com a valorização do patrimônio e a preservação da atividade cultural local. 

Para Varine,  

 

[...] a consciência e o conhecimento do patrimônio são antes de tudo 

responsabilidade de educadores (familiares, escolares, sociais), antes de 

serem responsabilidades dos “poderes públicos” tradicionais, ministérios da 
cultura inclusive. Há, aqui, um corolário às tradicionais leis da 

“subsidiariedade”: o patrimônio é, fundamentalmente, uma herança 

comunitária, da comunidade familiar à comunidade de vizinhança, que não 

deve jamais desaparecer diante das preocupações macroculturais ou 
macroeconômicas. (VARINE, 2012, p. 34). 

  

 

Enquanto espaços de vivências culturais os locais mapeados apresentam grande 

variedade de saberes individuais e coletivos e, no que tange a produção teórica e científica, o 

Centro de Artes Humanidades e Letras da UFRB, desempenha uma papel significativo. Além 

de abrigar cursos como Serviço Social, História, Cinema e outros, o centro oferece, na área de 
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artes, o curso de Bacharelado em Artes Visuais. De acordo com o projeto pedagógico do 

curso, o bacharelado em artes visuais da UFRB foi pensado a partir da atualidade do setor 

com o intuito de atender à complexidade da expressão visual contemporânea. O curso tem 

entre outros propósitos, a formação de profissionais em estudos teóricos e práticos, aptos a 

estimular tanto a produção prática, quanto a pesquisa e a crítica das Artes Visuais. Além das 

tradicionais demandas das belas artes, o curso tem como eixo estruturante a relação entre arte 

e media  apropriação de recursos tecnológicos , objetivando, com essa perspectiva, 

proporcionar ao graduando uma formação orientada para as novas pesquisas da arte 

contemporânea. 

  Com novas pesquisas estéticas a respeito da interface da arte, ciência e tecnologia o 

centro e o curso, inserem as cidades de Cachoeira e São Félix no circuito da produção artística 

pós-industrial, garantindo um diálogo constante entre o local, o regional e o global. Como 

exemplo de sua atuação prática na cidade e pensando na vertente tecnológica, alguns eventos 

vem surgindo dentro dessa perspectiva, trazendo novos conceitos de arte para Cachoeira e São 

Félix, a exemplos do Reconvexo - I Festival Nacional de Vídeo-projeções Mapeadas e 

Interativas e do Paisagem Sonora.  

O primeiro, com foco nas vídeo-projeções digitais interativas e suas aplicações, propôs 

a ressignificação dos espaços arquitetônicos da cidade e seus monumentos por meio da 

técnica mapping
2
 em ambientes externos. O evento foi realizado entre os dias 11 e 18 de abril 

de 2013, foi coordenado pelo professor Fernando Rabelo, do corpo docente do curso de Artes 

Visuais e teve discentes do próprio curso como integrantes da equipe. Em sua programação, 

além da exibição de trabalhos dos artistas selecionados e das intervenções urbanas, ocorreram 

oficinas, palestras e instalações em galeria com visitas guiadas e monitoria disponível para 

atender a comunidade. Já o segundo, Paisagem Sonora, refere-se a uma Mostra de Arte 

Eletrônica com curadoria geral de Danilo Barata, com realização de conferências, 

intervenções artísticas tais como performances e exposições audiovisuais. O evento reuniu 

pesquisadores, artistas/autores e coletivos que utilizam música eletrônica e vídeo como 

potencializadores de discurso.  

                                                             
2 Video mapping ou mapeamento de vídeo é uma técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou 

superfícies irregulares, como por exemplo, fachadas de edifícios, estátuas e outros cenários urbanos. Através da 

utilização de softwares especializados (quasecinema, isadora e etc) objetos bi ou tridiemnsionais são formados 

virtualmente e,  a partir dessas informações o software interage com um projetor para adaptar a imagem virtual à 

superfície do objeto escolhido. 
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Figura 12 - Intervenções urbanas no Festival Reconvexo, 2013.Fonte: Festival   Reconvexo. 

Fotos: Maiana Brito 

 

Esses eventos nos mostram que a universidade representa uma transformação na 

produção local em artes, tanto no que tange aos tipos de linguagens, como na inovação em 

pesquisa. Tomando os exemplos citados acima é possível dizer que os núcleos de educação 

em artes são também espaços de produção (na medida em que fomentam atividades práticas 

como oficinas de artes) e espaços de veiculação das artes visuais (pois carregam em si, além 

de objetos artísticos, o discurso da arte).  

Pelo que foi dito neste capítulo, vemos, portanto, como a presença das artes visuais e 

sua vitalidade estão inseridas no cotidiano da população de Cachoeira e São Félix. Seja por 

meio de espaços formais ou informais, tradicionais ou contemporâneos, de atividades práticas 

ou discursivas, o manifestar das artes se dá de maneira bem distinta atingindo públicos 

variados, finalidades diversas, mas sempre focalizando a promoção e a valorização da cultura 

local. As demais considerações refletidas nessa pesquisa podem ser conferidas nas conclusões 

apresentadas a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No primeiro capítulo desta comunicação, buscou-se identificar as relações entre a arte 

e a cidade, considerando também a interação do homem enquanto indivíduo participativo 

dessa ação de construção e desenvolvimento. O capítulo precedente fez referência ao cenário 

artístico-cultural e histórico das cidades de estudo, Cachoeira e São Félix, com o intuito de 

compreender as transformações ocorridas ao longo do seu desenvolvimento. Finalmente, o 

capítulo três, apoiado em exemplos, apresenta os resultados obtidos na investigação de 

campo.  

Esta pesquisa serviu de base para analisar os principais indicadores que explicam a 

presença das artes visuais em Cachoeira e São Félix hoje em dia, bem como seus locais de 

manifestação. Além disso, levantou a discussão acerca do uso dos seus espaços de produção e 

veiculação e sua simbologia no interior da cidade. Através desta discussão foi possível 

compreender que a nossa cultura nos garante alguns locais específicos onde podemos 

encontrar objetos artísticos. No entanto, para que estes sejam identificados e 

consequentemente valorizados, nosso olhar precisa primeiro estar atento às transformações 

sociais e culturais que com o passar do tempo vão se desenvolvendo ao nosso redor, seja na 

implantação de novos equipamentos culturais, no aumento ou diminuição da demanda 

produtiva ou mesmo na melhoria dos que já existem.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa retrataram a realidade da produção em artes 

visuais atualmente e seu locus de manifestação, sem deixar de perceber as especificidades 

contidas na sua paisagem urbana e nos seus aspectos artísticos e culturais mais tradicionais. A 

análise dos dados proporcionou a compreensão da dinâmica de funcionamento estratégico dos 

ateliês, a identificação das principais atividades estéticas desenvolvidas hoje, os tipos de 

acervos e modelos de exposições recorrentes da atividade expositiva, a discussão sobre os 

novos modelos de espaços expositivos e o papel dos espaços educativos voltados para as artes 

no movimento cultural da cidade. Conforme já expresso, esta pesquisa caracteriza-se como 

uma iniciativa exploratória dos espaços de produção e veiculação das artes visuais nas cidades 

de Cachoeira e São Félix e neste sentido acredita-se tenha atingido seu objetivo ao enumerar e 

analisar as principais características de 29 espaços levantados e analisados e, embora no texto 

não se tenha comentado cada deles em suas particularidades e especificidades (o que fugiria 

ao propósito da pesquisa), optou-se por tratar de aspectos gerais e coletivos no conjunto dos 

exemplos existentes. Isto significa que todos foram analisados a partir dos dados mencionados 
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nos gráficos elencados e dali foram extraídas conclusões. Assim, constatou-se características 

gerais tais como o fato de que a produção não se limita mais (ou se restringe exclusivamente) 

ao espaço do ateliê enquanto oficina; ela pode ocorrer tanto em espaços expositivos  como 

ações educativas da curadoria  como também nos espaços de arte educação, do mesmo 

modo que a atividade expositiva não se limita à galeria e ao museu, mas se reverbera no 

próprio ateliê aberto e também no âmbito da atividade de arte educação, já que a produção da 

atividade artística visual pode se dividir em atividades práticas e atividade discursiva 

(reflexão, teorização, crítica, etc.). 

A pesquisa identificou, ainda, que esses espaços de produção e veiculação das artes 

(ateliês, galerias, museus, núcleos de educação) exercem influência direta no circuito cultural 

da cidade na medida em que favorecem o turismo e, principalmente, promovem ações de 

integração para a comunidade. Neste caso, dá-se importância a atividades como: palestras, 

oficinas, cursos, workshops e atividades de educação patrimonial, dentre outras ações que 

contribuem para o desenvolvimento local, cultural, urbano e social. Consequente a estas 

colocações, Cachoeira e São Félix se mostram além de um local para habitação, e passam a 

ser lugares onde as relações sociais se estabelecem por meio das manifestações artísticas e 

culturais tradicionais e contemporâneas 

  Nesse sentido, o processo de crescimento urbano e a inserção de novos modelos de 

produção, equipamentos, linguagens e materiais contribuem efetivamente para a inovação da 

produção artística local. No entanto, a modernização que ocorre tanto nos espaços físicos, 

quanto nos modelos de produção, não despreza as atividades passadas. Essas cidades se 

apresentam como uma espécie de ponte que liga o passado e o presente. A memória do lugar, 

do passado, gera frutos para a produção de agora. A arte de um tempo é poética para arte de 

outro tempo, em constantes descobertas, reconhecimentos e encontros. Isso se deve ao fato de 

haver sempre a ressignificação de poéticas, espaços e ideias, o que significa dizer que o 

circuito das artes visuais hoje se estabelece como ponto de ligação entre a tradição e o 

contemporâneo, e nunca como rompimento, mas como encontro de tempos. Dessa forma, faz-

se necessário repensar constantemente as políticas culturais de maneira que elas possam 

melhor refletir sobre a interação entre o antigo e o moderno, em busca de novas trajetórias de 

desenvolvimento e a atualização das percepções da relevância dos papéis dos espaços de 

produção e veiculação das artes visuais nas duas cidades enfocadas neste trabalho. 

Embora tenham sido elencados muitos fatores positivos referentes a instalação desses 

locais na cidade e suas funcionalidades estratégicas, foi possível perceber a existência de 
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algumas carências estruturais de alguns dos espaços de produção e veiculação das artes 

visuais pesquisados tais como: informatização, pois, mesmo com a constante aceleração da 

tecnologia e recursos de comunicação em mídia digital, são poucas as instituições que 

possuem página web (site, blog, vlog e etc) o que hoje em dia é fundamental para ampliação e 

promoção de instituições, empresas e outros serviços, uma vez que se entende que o espaço 

cibernético funciona como uma potente ferramenta de divulgação e comunicação, além de 

permitir a criação de redes interpessoais; e questões relacionadas a cenografia do lugar, tal 

como iluminação. Além desses fatores, as frequentes dificuldades de custo e a falta de 

incentivo público, foram identificadas como os principais indicadores da não realização de 

atividades formativas, eventos e maior participação social por parte de algumas instituições. 

Por se tratar de uma pesquisa com implicações satisfatórias, os resultados obtidos aqui 

proporcionaram, além de um considerável crescimento pessoal, estímulo para dissolução de 

um estudo posterior a este com o intuito de ampliar a temática abordada aqui. As descobertas 

feitas nesta pesquisa resultaram na criação de uma nova fase para o estudo, caracterizando-o 

como uma pesquisa continuada. Por meio dela, será feito um levantamento dos artistas locais 

e, a partir dessa catalogação serão oferecidas atividades de formação dos ateliês, em especial, 

no que tange ao incentivo de adaptação de informação para novas mídias e comunicação 

digital bem como estratégias de recepção para o público a partir da cenografia do espaço. Essa 

segunda fase terá como propósito ampliar o banco de registro da produção artística de 

Cachoeira e São Félix com a finalidade de incentivar o desenvolvimento do setor.  
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APÊNDICE A - FICHAS CONTEUDÍSTICAS 

 

ATELIÊS 

Nome Ateliê Ana Fraga e Espaço Anexo 

Endereço Praça da Bandeira, nº 1º andar, São Félix- Bahia 

Site anafraga.com.br /anafraga.wordpress / 

atelieegaleriaanexo@gmail.com 

Linguagem Objeto, performance  e instalação 

Atividade Rodas de conversa e Ateliê Aberto 

Aberto ao público Sim.  

 

Nome Ateliê Louco Filho 

Endereço Rua 13 de Maio, n° 18, Cachoeira- Bahia 

Site/e-mail loucofilho@yahoo.com.br 

Linguagem  Escultura em madeira 

Atividade No momento não há nenhuma atividade aberta no ateliê, no 

entanto, havendo incentivo e parceria o espaço e o artista estão  

abertos a fazê-la. 

Aberto ao público Sim.  

 

Nome Ateliê Doidão Bahia 

Endereço Rua Ana Nery, nº 42, Cachoeira, Bahia 

Site doidaobahia@hotmail.com 

Linguagem Escultura em madeira  

Atividade O artista tem 8 estagiários aos quais ele ensina o trabalho de 

escultura. Além disso, existe a previsão de que em junho de 2014 

seja inaugurado o Instituto Cultural Doidão Bahia, na chácara do 

artista onde funciona uma de suas oficinas, situada no Alecrim, 

zona rural de Cachoeira. A princípio serão ofertadas atividades de 

formação voltada para a prática de entalhe em madeira, gravura 

(em xilo e metal) e o propósito é que seja recorrente a realização 

de atividades como: palestras, oficinas e cursos. Além do ateliê em 

Cachoeira e de sua oficina no Alecrim, o artista possui um ateliê na 

Praia do Forte (BA) e um espaço expositivo - Cabana do Doidão -  

em Cachoeira. 

Aberto ao público Sim.  

 

Nome Ateliê e Galeria Luz do Sol 

Endereço Rua 13 de maio, nº11 , Cachoeira- Bahia 

Site/e-mail ateliegalerialuzdosol.blogspot.com 

billyoliveira13@gmail.com 

Linguagem Pintura e escultura 

Atividade O ateliê do artista Billy Oliveira, funciona também como galeria. 

Nele o visitante pode encontrar além de peças do artista, acessórios 

como camisas, artesanato e, obras de outros artistas. 

Aberto ao público Sim 

mailto:atelieegaleriaanexo@gmail.com
mailto:loucofilho@yahoo.com.br
mailto:doidaobahia@hotmail.com
mailto:billyoliveira13@gmail.com
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Nome Ateliê do Mimo 

  

 

Endereço 

Rua do Porto, Palco Principal, SN, Cachoeira- BA. O ateliê 

funciona em um pequeno espaço interno do palco, com vista para o 

rio Paraguaçu. Além da placa de identificação, duas carrancas de 

madeira postas na calçada, identificam o espaço de trabalho do 

artista Mimo. 

Site/e-mail Não possui 

Linguagem Escultura em madeira 

Atividade No momento não oferece nenhuma atividade 

Aberto ao público Sim.  

 

Nome Ateliê do Dory 

Endereço Praça Teixeira de Freitas, nº 10,  térreo, Cachoeira- Bahia 

Site Não possui 

Linguagem Escultura em madeira. O espaço é de responsabilidade do artista 

Daniel Santos. 

Atividade No momento não oferece nenhuma atividade 

Aberto ao público Sim 

 

Nome Ateliê Artes Visuais UFRB 

Endereço Rua Cônego Côrtes, antigo Clube Regatas, s/n - São Félix- Bahia 

Site www.ufrb.edu.br/artesvisuais 

Linguagem Multidisciplinar. Escultura, modelagem, pintura, desenho, 

xilogravura, serigrafia, gravura e outras linguagens. 

Atividade No momento o ateliê não desenvolve nenhuma atividade de 

extensão voltada para a comunidade. As atividades vigentes dizem 

respeito a produção do estudantes do curso de Artes Visuais da 

UFRB. 

Aberto ao público Sim. 

 

Nome Ateliê Bangalô das Artes 

Endereço Rua Doutor Vieira Lopes, 34, Centro, Cachoeira-Bahia 

Site www.bangalodasartes.com.br 

Linguagem Pintura, objetos e vestuário. 

Atividade No momento não oferece nenhuma atividade, mas, há previsão de 

realização de oficinas e outras atividades artísticas. O espaço foi 

instalado em dezembro de 2013 e passa por adaptações 

Aberto ao público Sim. 

 

ESPAÇOS EXPOSITIVOS 

Nome Museu Hansen Bahia 

Endereço Rua 13 de maio, nº 13, Centro, Cachoeira- BA 

Site/e-mail www.fundaçãohansenbahia.com.br/ (em manutenção) 

contato@fundacaohansenbahia.com.br 

http://www.ufrb.edu.br/artesvisuais
http://www.bangalodasartes.com.br/
http://www.fundaçãohansenbahia.com.br/
mailto:contato@fundacaohansenbahia.com.br
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Exposição Temporárias de longo e curto prazo, com obras do acervo permanente 

do artista Hansen Bahia que inclui: pinturas, xilogravuras  

Atividades Oficinas, atividades educativas (cursos e palestras) e mediação cultural 

Acesso Gratuito. Escolas e outros grupos podem agendar visitas mediadas. 

Público Variado. Inclui pesquisadores, estudantes, brasileiros e estrangeiros 

turistas e apreciadores das artes visuais. Faixa etária também variada. 

 

Nome Espaço Cultural Hansen Bahia 

Endereço Rua Manoel Vitorino, nº 12, Cachoeira - BA 

Site www.fundaçãohansenbahia.com.br/  (em manutenção) 

contato@fundacaohansenbahia.com.br 

Exposição Temporárias, de acervo e artistas variados. Interessados em propor 

atividades para o espaço, devem procurar a direção da Fundação 

Hansen no setor administrativo situado na Rua 13 de maio, nº13 

Atividades Oficinas, atividades educativas, cursos e mediação cultural. Essas 

atividades podem ser vinculadas à programação do evento ou da 

exposição que estiver sendo realizada em determinado período.  

Acesso Qualquer pessoa pode ter acesso ao espaço mas, pode haver casos em 

que eventos organizados por outros produtores tenha cobranças 

simbólicas para despesas e etc. 

Público Variado. 

 

Nome Museu Casa Hansen Bahia 

Endereço Fazenda Santa Bárbara, Ladeira dos Milagres, S/N,  São Félix - BA 

Site www.fundaçãohansenbahia.com.br/  (em manutenção) 

contato@fundacaohansenbahia.com.br 

 

 

Exposição 

Exposições permanentes e temporárias do acervo permanente do 

artista Hansen Bahia. Inclui instrumentos e equipamentos de seu 

atelier como gravuras, matrizes de xilo, livros, fotografias. No espaço 

encontram-se  obras de outros artistas, no entanto,  trata-se de 

presentes que os Hansen receberam e fazem parte da decoração da 

casa. Além desses objetos, na casa estão utensílios pessoais de Hansen 

e Ilse como roupas e produtos de higiene. 

Atividades Oficinas, atividades educativas (cursos e palestras) e mediação cultural 

Acesso Gratuito. Escolas e outros grupos podem agendar visitas pelo telefone. 

Público Variado. Inclui pesquisadores, estudantes, brasileiros e estrangeiros 

turistas e apreciadores das artes visuais. Faixa etária também variada. 

 

Nome Museu da Câmara e Cadeia 

Endereço Praça da Aclamação, s/n - Cachoeira - BA 

Site camaradecachoeira.blogspot.com.br 

Exposição Além de receber exposições temporárias, o memorial conta com um 

pequeno acervo de objetos representativos da independência da Bahia e 

história do município, incluindo imagens de caboclo, canhão, 

documentos, painéis fotográficos, etc.  

Atividades Não identificado 

http://www.fundaçãohansenbahia.com.br/
mailto:contato@fundacaohansenbahia.com.br
http://www.fundaçãohansenbahia.com.br/
mailto:contato@fundacaohansenbahia.com.br
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Acesso Gratuito 

Público Variado 

 

Nome Museu Regional da Cachoeira ou Museu do Iphan 

Endereço Rua da Aclamação, nº04, Cachoeira - BA 

Site/e-mail Não possui 

Exposição Durante a pesquisa de campo, o espaço estava fechado para reforma. 

Mas foi possível obter informações sobre o seu acervo. O acervo do 

Museu é composto por mobiliários de época vindos do Rio de Janeiro, 

estilo D. João V, que pertenceu ao barão de Cabo Frio. Dentre várias 

peças, na entrada principal pode-se visualizar uma cadeirinha de arruá - 
uma cadeira, conduzida por escravos, na qual alguém era transportado 

pelas ruas de uma localidade - datada do século XVIII. 

Atividades Oficinas esporádicas 

Acesso Para se ter acesso ao Museu, paga-se uma taxa de visitação de R$2,00 

por pessoa. Os turistas podem tirar fotos do acervo 

Público Variado, porém, é constante a presença de escolas e turistas. 

 

Nome Galeria e Memorial da Irmandade da Boa Morte 

Endereço Rua 13 de maio, S/N, Centro - Cachoeira -BA 

Site/email Site em construção 

Exposição A galeria é composta por um acervo composto de indumentária, 

fotografias, imaginária da Irmandade 

Atividades Oficinas para a comunidade e mediação cultural 

Acesso Gratuito  

Público Variado. Inclui pesquisadores, estudantes, brasileiros e estrangeiros 

turistas e apreciadores das artes visuais. Faixa etária também variada 

 

Nome Galeria Nossa Senhora do Rosário 

Endereço Rua Ana Nery, nº18, Centro - Cachoeira - BA 

Site/email Não possui 

Exposição O espaço que conta com 5 salas propícias para exposições de arte é uma 

propriedade particular aberta à propostas.  

Atividades De responsabilidade do proponente. 

Acesso De responsabilidade do proponente. 

Público De responsabilidade do proponente. 

 

Nome Museu do Convento do Carmo 

Endereço Rua Inocêncio Boa Ventura, s/n Centro - Cachoeira - BA 

Site Não Possui 

Exposição Acervo de arte sacra composto de imaginária com obras de 

influência oriental. Além disso, o espaço possui um painel de Nossa 

Senhora do Carmo, em seu teto; uma mesa secular chamada de 

“Doceira” onde os monges do convento fabricavam doces para vender 

e conta ainda com uma movelaria de jacarandá com influências 
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barrocas em seus puxadores e rococó em seu entalhamento, além de 

outros objetos de arte. Faz parte do conjunto do Carmo também, um 

cemitério onde eram enterrados os corpos da nobreza e, uma igreja 

riquíssima em arte sacra de talha dourada onde também podem ser 

vistos azulejos portugueses com temática religiosa. 

Atividades Visitação mediada  

Acesso Para acessar o espaço é necessário pagar uma taxa de R$ 5,00 

Público Variado 

 

Nome Galeria Identidade Brasil 

Endereço Praça 25 de Junho, nº 04 . Cachoeira . BA 

Site http://www.identidadebrasil.com.br 

identidadebrasil@uol.com.br 

Exposição As exposições se dividem em temporárias - com obras de artistas 

regionais e outros - e, exposição permanente de objetos do acervo da 

instituição em 3 salas da instituição. O acervo é composto por 

cerâmicas, artesanatos, telas, DVDs, CDs e livros provenientes de 

várias partes do Brasil e da África. 

O instituto que tem entre seus objetivos divulgar a arte e a cultura afro 

brasileira, disponibiliza seu acervo para pesquisa e consulta, e algumas 

de suas obras em exposições itinerantes.  

Atividades Exposições e eventos culturais 

Acesso Gratuito. Podendo ter arrecadação a depender da atividade realizada. 

Público Variado 

 

Nome Galeria Damário da Cruz - Pouso da Palavra 

Endereço Praça da Aclamação,nº 8, Centro, Cachoeira- BA 

Site www.damariodacruz.com.br 

Exposição O espaço possui um extenso acervo relacionado à obra d poeta Damário 

da Cruz, incluindo fotos, recortes de jornal, poemas em diferentes 

suportes, foto-poemas, cartazes e livros. Pensando na valorização dos 

artistas locais, o espaço é aberto para exposições temporárias de 

variadas linguagens. O espaço está sempre ocupado por obras de 

artistas da região, cada um com sua trajetória e estilo próprios.  

Atividades O instituto oferece uma biblioteca/ponto de leitura, uma galeria de arte, 

um espaço para apresentações musicais, uma loja de produtos artesanais 

como cerâmicas, camisas e outros e um café. Entre as principais 

atividades desenvolvidas estão exposições de artes plásticas, 

lançamentos literários, apresentações musicais e teatrais, e recitais de 

poesia. O espaço abriga ainda debates, palestras, cursos e oficinas, 

sempre tendo a arte como tema central. 

Acesso Gratuito 

Público Variado 

 

 

http://www.identidadebrasil.com.br/
mailto:identidadebrasil@uol.com.br
http://www.damariodacruz.com.br/
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Nome Casa de Cultura Américo Simas 

Endereço Rua Cel. João Severino da Luz Neto, em frente ao INSS, São Félix-BA 

Site Não Possui 

Exposição Sim - Possui acervo permanente  mas recebe outras exposições. 

Atividades Desenvolve atividade de confecção de Cabeçorras (bonecos do folclore 

local), faixas e placas para inaugurações, cursos como artesanato em lã 

e ainda faz diversas exposições culturais, além de servir como local 

para restaurar uma boa parte do mobiliário dos diversos setores da 

Prefeitura, principalmente os escolares. 

Acesso Gratuito 

Público Variado 

 

Nome Casa Paulo Dias Adorno 

Endereço Rua Maestro Irineu Sacramento 04, Cachoeira - BA 

Site/ e-mail casapaulodadorno@yahoo.com.br 

Exposição O acervo é formado por livros, fotos de Gaiaku Luiza, gravuras em 

metal, xilogravura, conjunto de estatuas de orixás em madeira, etc. O 

espaço conta também com um memorial afrodescendente e uma sala 

de estudos que disponibiliza um acervo de literatura de história da 

África para crianças. 

Atividades Atividades formativas (oficinas de bordado, xilogravura, confecção de 

bonecas, reciclagem e etc). O próximo projeto a ser desenvolvido pela 

instituição será voltado para a conscientização ambiental através da 

revitalização do rio Caquende.  

Acesso Gratuito 

Público Variado 

 

Nome Arquivo Público Municipal de São Félix 

Endereço Praça da bandeira s/n na cidade de São Félix- BA 

Site /e-mail arquivomunicipaldesaofelix.blogspot.com.br/ 

Exposição Sim. O acervo do arquivo disponibiliza de jornais, fotos e vídeos a 

plantas de construções da cidade, além, de acervo particular de algumas 

personalidades que fizeram história na região e peças arqueológicas. As 

exposições são em sua maioria fazem referência a temática da cultura 

local como: consciência negra, o Dois de julho e os momentos 

históricos da história da cidade. Há também, material referente às 

Nome Núcleo de Memória e Documentação - NUDOC 

Endereço Rua Ana Nery, nº 09, Centro. Cachoeira - BA. 

Site/e-mail nudoc@ufrb.edu.br 

www.ufrb.edu.br/nudoc 

Exposição Sim - Temporária 

Atividades Eventos científico-culturais, seminários, palestras e atividades 

integrantes das exposições 

Acesso Aberto ao Público - gratuito 

Público Variado 

mailto:casapaulodadorno@yahoo.com.br
mailto:nudoc@ufrb.edu.br
http://www.ufrb.edu.br/nudoc
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cidades vizinhas Cachoeira e São Félix. 

Atividades Mediação cultural 

Acesso Gratuito 

Público Variado 

 

Nome Cabana do Doidão 

Endereço Rua 25 de junho, nº 15, Cachoeira -BA 

Site/e-mail Não Possui 

Exposição A cabana tem sua fachada esculpida em madeira o que por si, já é uma 

arte. Em seu interior, fazendo parte da decoração estão expostas 

pinturas e esculturas de madeira. O local agora abriga peças e esculturas 

do artista Doidão  Bahia.  

Atividades Considerado nesta pesquisa como um novo espaço expositivo, o local 

tem funções diversas. Por se tratar de um espaço situado em uma das 

ruas mais movimentadas da cidade, A Cabana, recorrentemente é 

alugada para implantação de bares sempre resguardando a presença de 

obras de artes. No momento da pesquisa, o espaço estava funcionando 

como um estúdio de tatuagem (dia) e bar (a noite) além de ambiente 

expositivo. 

Acesso Gratuito.  

Público Adulto 

 

Nome Varal das Artes 

Endereço Praça Teixeira de Freitas, Cachoeira - BA 

Site/e-mail  www.facebook.com/varaldasartesdecachoeira 

varaldasartescachoeira@gmail.com 

Exposição Sim. As exposições do Varal acontecem em praça pública e reúnem 

fotografias, pinturas, objetos e outras linguagens plásticas. 

Atividades O Varal se caracteriza como um novo modelo de espaço expositivo a 

céu aberto. Mesmo na rua, são oferecidas oficinas de monotipia, pintura 

e outras. O Varal é por si só, uma  intervenção artística na paisagem da 

cidade. 

Acesso Gratuito 

Público Variado 

 

NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO EM ARTES 

 

Nome ONG Casa de Barro - Cultura, Arte e Educação 

Endereço Rua 13 de março, nº 1, 1° andar, Cachoeira - BA 

Site/e-mail casadebarro.org/ 

casadebarro@gmail.com 

Exposição Sim.  

Atividades Concerto Ambiental ,Oficina Literária Poesia Ouvida, Formação de 

Contadores de Histórias, Caruru dos 7 Poetas (recital de poesia), oficinas 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Pra%C3%A7a+Teixeira+de+Freitas%2C+44300-000+Cachoeira%2C+Bahia%2C+Brazil&FORM=FBKPL0&name=Varal+das+Artes+de+Cachoeira&mkt=pt-BR
http://www.facebook.com/varaldasartesdecachoeira
mailto:varaldasartesdecachoeira@gmail.com
http://casadebarro.org/
mailto:casadebarro@gmail.com
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de arte educação e outros projetos 

Acesso Gratuito 

Público Grande parte das atividades são voltadas para o público infantil mas há 

atividades para o público adulto também. 

Educadores/of

icineiro 

Educadores da comunidade, estudantes de artes da UFRB e convidados 

externos. 

 

Nome Grupo de Apoio ao Menor Gotas de Esperança - GAMGE 

Endereço  Rua JJ Seabra ,– Frente ao Colégio Simonton- Cachoeira-BA 

Site www.facebook.com/grupogamge 

Exposição Não. 

 

Atividades 

Street Dance, Dança Afro, Capoeira , Karatê , Reforço escolar , 

Crescimento pessoal e Fotografia (Darlan do Ouro - abril de 2014) 

Acesso Gratuito 

Público Infanto-juvenil 

Educadores/of

icineiro 

Alunos do próprio Gamge e membros da comunidade local  

 

Nome Centro de Artes Integradas Muleki é Tu 

Endereço Rua 26 de Junho, 21, Cachoeira- BA 

Site/e-mail instituicaomulekietu.wix.com 

 mulekietu@hotmail.com 

Exposição Sim.  

Atividades A instituição trabalha com a diversidade cultural. Algumas atividades 

acontecem semestralmente e outras anualmente. Dentre as atividades que 

acontecem anualmente estão a capoeira, Maculelê, bumba-meu-boi, artes 

plásticas, leitura, e as atividades que acontecem  trimestral ou 

semestralmente são as aulas de  percussão de Samba de  mesa , 

confecção de berimbau, palestras, Jiu-Jitsu, Graffite e  dança  Brack.  

 

Acesso Gratuito. Na Muleki é Tu as atividades realizadas são inteiramente 

gratuitas e conta com a parceria do Grupo de Capoeira Ginga Mundo 

(Mestre Sabiá), onde tem como representante do grupo na Cidade de 

Cachoeira-Bahia, o Instrutor Nei Pontão, também coordenador da Muleki 

é Tu. 

Público Crianças e adolescentes 

Educadores/of

icineiro 

Locais e convidados externos. 

 

Nome Centro de Artes Humanidades e Letras  - CAHL/UFRB 

Endereço Pavilhão de aulas: Rua Maestro Irineu Sacramento, S/N, Centro - 

Cachoeira-BA / Administrativo: Rua Ana Nery, 25, Centro - Cachoeira-

BA 

Site/e-mail www.ufrb.edu.br/cahl/ 

Exposição Sim. Nos espaços Foyer, Centro Cultural Hansen e Ateliê de Técnicas e 

processos artísticos, espaços que também integram essa pesquisa. 

http://www.facebook.com/grupogamge
mailto:mulekietu@hotmail.com
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Atividades O centro abriga 8 cursos de graduação, dentre os quais um bacharelado 

em Artes Visuais, voltados para o ensino, a pesquisa e a extensão o que 

engloba eventos científicos, workshops, palestras, grupos de pesquisa e 

outros 

Acesso Existe processo seletivo para os cursos de graduação, mas o acesso a 

instituição é aberto e gratuito. Para cursos, oficinas, palestras e outras 

atividades é necessário se informar com a organização da atividade o 

modelo de participação. 

Público Pesquisadores, estudantes, comunidade civil e qualquer indivíduo que 

tenha interesse no ensino, na pesquisa e na extensão de alguma das áreas 

temáticas propostas pelo centro. 

Educadores/of

icineiro 

Para os cursos de graduação, docentes concursados. Para outras 

atividades, variado. 

 

Nome Núcleo Teatral 

Endereço  Rua Manoel Vitorino, nº  66 , São Félix - BA 

Site nucleoteatralexpressao.blogspot.com.br 

Exposição Não identificado 

Atividades Apresentações teatrais 

Acesso ------------------ 

Público ------------------ 

Educadores/of

icineiro 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE B - QUESTIONÁRIO 
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Estas informações serão utilizadas, exclusivamente, na pesquisa sobre Espaços de produção 

e veiculação das ates visuais: um estudo nas cidades de Cachoeira e São Félix- BA, que é 

um estudo de conclusão de curso de graduação em nível universitário e cujo resultado será 

uma monografia, vinculada a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  

 

Questionário 

1 - Descrição: 

(  ) ateliê   (  ) museu   (  ) galeria (  ) núcleo de educação  ( ) um novo espaço expositivo  

Qual: (  ) rua (  ) bar (  ) restaurante (  ) outro 

2 - Nome:  

3- Endereço:  

4- Inaugurado em:  

5 - O acesso a meu espaço é: 

(  ) aberto (  ) restrito (   ) gratuito (  ) privado/remunerado (   ) Outro 

6-  O meu público é: 

(   ) infanto-juvenil (   ) adulto (   ) específico (   ) variado (   ) outro  

7 - Possui sala de exposição: 

(   ) Sim  (   ) Não 

8 - Possui sala de produção estética: 

(   ) Sim   (    ) Não  

9 -Possui página na web: 

(   ) Sim (   ) Não   Endereço: 

10 - Telefone  

(    ) Sim  (   ) Não  Número: 

11- Em  caso de ateliê e espaço educativo, quais linguagens são usadas: 

(   ) pintura (   ) escultura (   ) xilogravura (   ) desenho (   ) fotografia (   ) escultura em 

madeira   

(   ) multidisciplinar (   ) outra 

12 - Em caso de ateliê, o espaço é considerado uma galeria: 



75 
 

(  ) Sim (  ) Não 

13- Exposições: 

(   ) permanentes (  ) temporárias  (  ) individuais (   ) coletivas 

14- Acervo: 

(   ) permanente (  ) temporário 

15- Sobre a solicitação de espaço 

(  ) edital de pedido de pauta (  ) reserva  

16- Uso comunitário do espaço 

(  ) Sim (   ) Não 

17-  Da importância do espaço para a cidade: 

(  ) ajuda no desenvolvimento do turismo (  ) preserva a arte local (  ) abre portas para novas 

artes (  ) possibilita interação da comunidade com a arte (  ) valoriza a interação da 

comunidade (  ) Outros 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(   ) nenhuma das opções (  ) Outros 

18- Atividades formativas 

(  ) Oficinas de arte (   ) Arte educação (  ) Cursos (   ) Palestras  (   ) Mediação Cultural             

(  ) Educação patrimonial (   ) Atividade de formação continuada (   )  Turmas fixas  (  ) 

Turmas de visitação  

19- Em caso de atividades formativas, quem as desenvolve: 

(  ) Artistas locais (  ) Profissionais Externos  (   ) Estudantes e professores UFRB (  ) Outros  

20- O que poderia melhorar: 

(  ) a valorização da arte local (  ) a atenção da prefeitura (  ) a interação entre os espaços (  ) a 

participação da comunidade ( ) nenhum desses aspectos ( ) Outros 

Quais:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


