
 
 

Trabalho apresentado no III ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado 
 entre os dias 23 a 25 de maio de 2007, na Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 
 

 

EXPERIÊNCIAS DO SEBRAE BAHIA - POLO DE CAPOEIRA DE LAURO DE 

FREITAS, PÓLO DE MÚSICA INDEPENDENTE DA BAHIA E PÓLO DA 

COSTA DO DESCOBRIMENTO. 

Luciana Santana1 

 

Resumo 

 
1 PRELIMINARES 

 

A ação do SEBRAE nos pólos de desenvolvimento tem como foco o 
emponderamento de um grupo gestor que seja agente participativo do planejamento, 
execução e avaliação de um plano de desenvolvimento cultural. Para o projeto ter 
sucesso é necessário que haja uma governança local, articulada e referendada pela 
comunidade. 

Dentro do seu papel de fomentador e articulador o Sebrae trabalha nas 
seguintes linhas: 

 
Articulação, mobilização e negociação - Prospecção de mercado nacional e 

internacional, Articulações com instituições, fundações e órgãos públicos a fim de 
fortalecer a estruturação dos projetos, apoio na formação de Associação e/ou 
Cooperativa Cultural. 

Levantamento de dados e informações dos territórios de atuação- pesquisas, 
sensos. 

Capacitação nas áreas cultural e de gestão empreendedora- Plano Estratégico 
do desenvolvimento,Capacitar os agentes envolvidos em cursos de gestão, 
empreendedorismo, associativismo e oficinas técnicas e tecnológicas. 

Apoio a Comercialização - Estímulo ao comércio de produtos e serviços, 
Projeto para Comercio Exterior, Participação em Feiras, realização de seminários, 
congressos e rodadas de negócios.  
 

2 PÓLO DE MÚSICA INDEPENDENTE DA BAHIA 

 

A produção de música independente na Bahia com toda a sua rica diversidade 
necessita para o seu desenvolvimento de identificar, aglutinar e instrumentalizar 
protagonistas. Existem muitas iniciativas isoladas, ainda embrionárias que juntas terão 
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força de reconhecimento e prospecção para um mercado mais efetivo. As tecnologias 
têm mudado exigindo outros conhecimentos, a inventividade não para de trazer novas 
formas e o setor da música tem sido um dos mais atingidos. A maneira de fazer de 
forma diferente contrapõe as grandes majors (Universal, Warner, EMI e Sony Bmg) e 
oportuniza aos independentes a se tornarem visíveis dentro de novos parâmetros.  

O Pólo de Música independente da Bahia é uma iniciativa de mobilização do 
Sebrae para unir artistas que sejam protagonistas da criação à sustentabilidade. 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Apoiar o desenvolvimento da produção e ampliar a distribuição nacional e 
internacional da musica independente da Bahia, fomentando a cooperação entre os 
agentes das MPE´s da cadeia produtiva visando à competitividade e sustentabilidade de 
seus negócios. 
 

2.2 PUBLICO ALVO 

Micro e pequenas gravadoras independentes e artistas com Cds gravados, com 
ênfase na cidade de Salvador e Região Metropolitana. 
 

2.3 RESULTADOS 

1. Mobilização de agentes culturais – produtores, músicos, assessores de 
imprensa, selos, gravadoras para estruturação de um projeto setorial.  

2. Articulação de parcerias institucionais para ampliação do campo de atuação do 
projeto (outras áreas) e para a estruturação de uma pesquisa / mapeamento do 
setor Possibilidade de mapeamento da cadeia produtiva da economia da 
música. 

3. Capacitação de agentes culturais na elaboração de projetos, no associativismo, 
na área de comércio exterior, nas Leis de Incentivo. 

4. Consultorias especializadas em produção cultural e elaboração de projetos para 
patrocínio de empresas privadas.  

5. Estruturação de um Portal do Pólo de Música Independente da Bahia Cultura 
da Cooperação, profissionalização do setor.  

6. Edição de um CD Promocional de alguns artistas associados. 
7. Participação do POMBA na Feira de Música do Ceará Fortalecimento do 

projeto e dos agentes envolvidos / inserção no mercado / Geração de ocupação 
e renda. Participação na Feira da Música Brasil em Recife com estande de 
divulgação dos trabalhos e participação de 06 empresas na rodada de negócio. 

8. Elaboração de um portal na internet sobre a música independente da Bahia. 

 

3 PÓLO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO 

 

O maior potencial da Costa do Descobrimento é o seu principal problema, 
como aponta o Plano: a diversidade cultural. Se por um lado ela oferece uma gama de 
opções de turismo e lazer, por outro lado compatibilizar culturas diversas, tomar 
decisões conjuntas, torna-se uma tarefa difícil, mas não impossível. A região continua 
sendo descoberta desde a época de Cabral, pessoas chegam de fora, montam seus 
empreendimentos onde e como podem, sem atender a regras estabelecidas de um 



planejamento prévio, valorizador da identidade histórica e natural da Costa do 
Descobrimento. Esta diretriz de compatibilizar diferenças e respeitar identidades torna-
se assim a principal linha de ação do Pólo e de todos os projetos empreendedores, que 
pretendam ser implantados na região em qualquer setor. 

Entre as ações e projetos sugeridos pela comunidade no Seminário, 
destacamos aquelas que serão acompanhadas de perto, através da consultoria do 
SEBRAE BA: 

 
1- Capacitação Profissional na Gestão de Projetos de Turismo Cultural e de suas 
interfaces com outros setores; 
2- Elaboração de um Plano de Ação para o desenvolvimento do Artesanato local; 
3- Inclusão da arte e cultura no novo Projeto Arquitetônico da Passarela do Álcool, 
visando maior qualificação turística; 
4- Viabilização do Projeto “Parque Temático do Descobrimento”, com a finalidade de 
gerar a auto-sustentabilidade do Centro Histórico de Porto Seguro, com benefícios na 
geração de emprego e renda para toda a região; 
5- Viabilização do Corredor Cultural Pacata, rua histórica, com seus casarios antigos 
preservados e o mangue, formando uma identidade única diversificada, representante de 
uma cultura típica, popular, nativa, forte no imaginário, carnavalesca, essencialmente 
folclórica, capaz de atrair um turismo diferencial; 
6- O Cadastramento dos artistas e artesãos da região com possibilidade de receber 
turistas para conhecer e adquirir seus trabalhos, assistir apresentações organizadas e 
participar de festas típicas, dentro de um Calendário Cultural. Um SITE e Guia de 
Turismo Cultural, impresso com esta oferta cultural cadastrada, somando-se a ela, a 
gastronomia temática local, espaços culturais, aldeias indígenas, manifestações afro-
descendentes, atrativos locais, praias, lazer, festas, ecoturismo e todo o potencial de 
qualidade que a região oferece; 
7- Palestras e Encontros de Sensibilização de agentes de turismo e comerciantes para 
importância do desenvolvimento da área cultural para o crescimento dos seus negócios e 
melhoria da qualidade de vida local; 
8- Consultoria para elaboração de Planos específicos, dentro do Pólo de Turismo 
Cultural e Artesanato, para Cabrália e Belmonte, visando à montagem de Políticas 
Públicas Culturais integradas ao turismo e ao artesanato, bem como para o encontro de 
novos atrativos para inclusão no SITE e Guia acima mencionados, capacitação local e 
apoio para o desenvolvimento de ações e projetos típicos; 
9- Assessoria para a montagem de um Instituto Cultural (Diversidade Brasil), 
envolvendo pessoas e dirigentes, públicos e privados, atuantes na área da cultura, do 
turismo e do artesanato, entidades ligadas a setores, organizações educativas e do 
terceiro setor, bem como potenciais patrocinadores e investidores. Um instrumento com 
a finalidade de manter em atividade permanente uma rede de atuação conjunta para o 
aperfeiçoamento e sustentabilidade do Pólo de Turismo Cultural e Artesanato da Costa 
do Descobrimento. 
10- Consultoria Técnica para o desenvolvimento de espaços culturais (Praça Nossa 
Senhora da Ajuda, Centro Cultural de Porto Seguro, Coroa Vermelha, Reserva da 
Jaqueira, Aldeia Velha e outros locais) e para viabilização ações e projetos que 
contribuam para o desenvolvimento do Pólo.  

 
Temos um Plano elaborado pela comunidade participante, um Instituto sendo 

montado, um Grupo Gestor atuando para torná-lo realidade e disposição para a 
realização de um trabalho integrado. Temos o apoio das Prefeituras e de entidades 
locais. Este é o começo e o nosso convite para que mais pessoas participem da 



construção do Pólo de Turismo Cultural e Artesanato da Costa do Descobrimento que, 
sem dúvida, beneficiará todos os negócios da região. 
 
4 PÓLO DE CAPOEIRA DE LAURO DE LAURO DE FREITAS 
 

O Pólo de Capoeira de Lauro de Freitas tem como objetivo resgatar, valorizar 
e divulgar a capoeira, unindo no mesmo espaço, sua história, a história de seus mestres, 
seus cantos e toques, sua indumentária e seus instrumentos, tornando-se atração turística 
e gerando o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Neste Pólo 
seus visitantes irão estudar, vivenciar e praticar a capoeira na sua origem. 

 
Mobilizados pelo SEBRAE/BA, que identificou a capoeira como uma 

tendência cultural para o desenvolvimento local, os Capoeiristas da região de Lauro de 
Freitas reuniram-se, formando uma comissão para a criação de um Pólo de Capoeira de 
Lauro de Freitas.  

 
Assim, apoiados em parcerias como a do Sebrae e da Prefeitura Municipal de 

Lauro de Freitas, construíram um Plano de Desenvolvimento visando implantar um 
projeto auto-sustentável, valorizando a identidade cultural local e potencializando a 
atividade turística da região. 

 
A partir daí, estabeleceram objetivos: 
a) Pesquisar e divulgar a história da Capoeira do município de Lauro de 

Freitas; 
b) Resgatar a Capoeira tradicional (raiz); 
c) Promover a valorização sócio-cultural da capoeira servindo como veículo 

de recuperação da auto estima e conquista da cidadania através do lazer, 
educação e cultura;  

d) Capacitar / profissionalizar mestres, professores, jovens e adultos para 
fazer da capoeira fonte de trabalho e renda; 

e) Promover entrosamento entre os diversos grupos de capoeira da região 
(rede associativa); 

 
Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. 
 
Resultados: 
 

1. Censo dos capoeiristas de Lauro de Freitas, formação de uma associação para 
representatividade do Pólo de Capoeira.  

2. Tematização da cidade de Lauro de Freitas: Murais temáticos urbanos, 
Iluminação da Estrada do Coco com a temática “Capoeira”; Adequação de 
praças municipais e outros espaços para as rodas de capoeira; Aprovação da Lei 
de obrigatoriedade do ensino da capoeira nas escolas municipais. 

3. Espaço físico para divulgação e venda dos produtos da capoeira: Loja no 
Complexo Sauípe, Loja no Aeroporto, Espaço no Terminal Turístico de Lauro 
de Freitas. 

4. Criação da orquestra de berimbau com o Maestro Fred Dantas.  
5. Capacitação nas áreas cultural e de gestão empreendedora – plano de 

desenvolvimento, redes associativas, elaboração de projetos, editais e leis de 
incentivo, 

 



 
 
 
 
 
 
 


