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1. Quem é Paulo Miguez?
Um veterano professor que gosta muito do que faz e que quer continuar a fazer isso durante
muito tempo. Um professor interessado especialmente nas questões do mundo da cultura, mas
atento, na medida do possível, nas grandes questões do mundo contemporâneo. Me formei em
economia, trabalhei um tempo, tive que sair do país porque perdi o emprego por conta de
militâncias e fui pra África e por lá fiquei 11 anos em Moçambique, aonde fui diretor financeiro
da Empresa Estatal de Telecomunicações. Fiquei 11 anos apaixonado pelo país, pelos
desafios daquele momento especial, e com cada vez mais clareza de que eu não era uma
pessoa pra ser um gestor de economia, um homem das finanças, sonhava com o dia em que
eu pudesse aposentar a máquina de calcular e fizesse pra além das quatro operações. Voltei
para Salvador, em 1993, e fiz mestrado que combinou um pouco com o trabalho que eu
desenvolvia na prefeitura do governo da prefeita Lídice da Mata. Logo no inicio do ano, que foi
um ano de compreensão muito positiva da prefeita sobre a questão do carnaval, ela topou a
ideia de montar um programa pra pensar a questão da festa em uma perspectiva de longo
prazo, não no imediatismo dos dois ou três meses, mas sim numa coisa mais pra frente.
A partir daí comecei a me envolver cada vez mais com desafios desse mundo fantástico que é
o carnaval. Fiz meu doutorado na FACOM, no PÓSCOM, com a orientação do excelente
professor e amigo de longa data Albino Rubim. Comecei ensinando nas faculdades privadas
porque não havia concurso para as universidades públicas e federais.
Aí teve outro momento raro, uma boa oportunidade, que foi o convite pra ir para o Ministério da
Cultura quando Gilberto Gil o assumiu em 2003. Momento raro pelo conjunto de desafios que
se tem em um ministério, pelo seu grau de importância. Conseguimos transformar essa
realidade de uma forma muito interessante, com muita potencialidade. Eu fiquei um tempo lá,
cerca de dois anos e meio, nos primeiros meses, enquanto não houve a reforma, eu fui
assessor especial do ministro, depois secretário de políticas culturais. Retornei a Salvador em
2005, fiz concurso pra UFRB, a primeira turma de professores da UFRB, para o curso de
comunicação.
2. O que você entende por “cultura”?
Deve haver algumas centenas de estantes por bibliotecas a fora com livros discutindo isso.
Mas eu acho que existem duas formas para compreender essa questão, melhor do que tentar
uma definição mais rigorosa, talvez se quisermos uma definição mais rigorosa temos que
buscar nos textos que são produzidos desde os anos 80 na conferencia sobre políticas
culturais, no México. Mas você pode pensar em cultura em duas dimensões, numa dimensão
mais ampla que toca de perto a antropologia em especial, cultura é tudo aquilo que não é
natureza, cultura é todo o gesto humano.
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Aliás é exatamente com essa compreensão que no discurso de posse do ministro Gilberto Gil
ele diz “todo gesto de um brasileiro interessa ao ministério da cultura” porque é um gesto de
cultura, a maneira de estar, de ser, como nos reconhecemos, esse conjunto de sentidos e
percepções articulam a nossa relação com o mundo e nos permite trafegar entre as
identidades. Se pensarmos em um sentido mais restrito, e esse é, em geral, o sentido que é
mais adotado pelo senso comum teremos em mente um conjunto de ritos artísticos,
intelectuais, nos quais o indivíduo canta, dança ou toca algo. Ele está imediatamente associado
a isso, as pessoas da cultura são os artistas, os cantores e os poetas. Em alguns momentos
ela é tão restrita que não acompanha os outros atores do campo da cultura. Portanto, a cultura
no sentido restrito é a cultura pensada como um campo de atividades, um campo de produção
de sentido organizado com objetivos claros e etc. um campo de atividades mais especificas,
que é onde você tem a possibilidade de atuação das políticas culturais. Não que as políticas
culturais devam estar ausentes nas outras dimensões da cultura, mas é nessa especifica que
ela pode atuar, pois é nela que se discute o credenciamento da cultura, a gestão da cultura, a
circulação, a memória, e a preservação.
3. Como você avalia as políticas culturais na Bahia nos últimos anos?
É nítida a diferença nos últimos quatro anos e com mais esses dois anos do segundo mandato
do governador Jaques Wagner como o governo do Estado da Bahia se relaciona com o campo
da cultura. Tivemos, durante muitos anos, um Estado no qual praticamente não existiam
políticas culturais. Acredito que nesses últimos seis anos há uma diferença muito grande em
relação os anos anteriores, onde a Bahia durante muito tempo, em vários governos não teve
efetivamente política cultural, se cuidou de algumas áreas da cultura, mas não se tinha uma
política cultural. A cultura foi tratada no sentido mais restrito possível ou como uma dimensão
que, em larga medida, subordinava-se à economia do turismo. Isso terminou fazendo com que
as áreas, devido às imensas dimensões geográficas do Estado, que tinham menos interesse
fossem abandonadas e se construiu uma falsa ideia de uma Bahia que, a rigor, possui tantas
caras e que apareceu, esse tempo todo, com uma cara só que se vende como marca.
Esse conjunto de problemas dificultou muito aquilo que o campo da cultura esperava do poder
estatal e nos últimos seis anos isso mudou. Evidente que algumas coisas poderiam ter sido
feitas melhor aqui ou menos ali, mas o que me parece, e no que devemos nos reter como
objeto de análise, é a lógica de enfretamento de desafios.
O campo da cultura se dá a partir de uma compreensão que só com políticas públicas de
cultura, teremos uma real organização do campo cultural, e aí entra a questão da adesão do
Estado ao Sistema Nacional de Cultura, com as conferências de cultura. Ao logo de um
período imenso da vida cultural baiana, quantas conferências o interior teve? Apenas uma. De
longe, nem um pouco parecido com o processo de participação dos atores culturais com as
conferências realizadas nos últimos seis anos.
A diferença é muito grande, mas evidentemente a cultura continua ainda com muita pouca
mudança a meu ver, do ponto de vista da compreensão, do conjunto do governo para a
importância da cultura.
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O que efetivamente manifesto, por exemplo, primeiramente o lugar que a cultura ocupa nas
determinações de orçamento. A cultura é quem tem menos dinheiro do governo. Se a cultura
fosse importante, não era destinada aos últimos lugares do ranking das secretarias. Esse é
certamente um problema, mas não da secretaria e sim do governo, este e vários outros
governos, precisam compreender qual o papel de uma secretaria de cultura, qual a importância
para a formação de um projeto de desenvolvimento de uma cidade, estado ou país. Desse
modo, a cultura, por mais que se diga e que se fale, acaba sendo sempre compreendida como
a cereja do bolo. A secretaria de cultura nos últimos seis anos caminhou no limite cuja
ultrapassagem não depende só dela, mas sim do setor maior que é o governo.
No caso do carnaval me parece evidente. O governo tem uma participação expressiva.
Participação essa que se não existisse, não haveria carnaval. O peso que o governo do Estado
tem, do ponto de vista dos recursos, é evidente. Então se eu tenho tamanho poder para
organizar esse negocio, porque que eu não posso usar para produzir transformação? Todos os
anos após o carnaval se discute que precisa se mexer nisso, que precisa mexer naquilo. As
pessoas sabem que precisa mexer, não é algo que depende exclusivamente da secretaria de
cultura, envolve também a secretaria de segurança, a secretaria de saúde. A participação do
governo do estado está mantida, mas nós queremos abrir uma discursão para enfrentar esses
problemas. Problemas que agora aparecem como novidade, mas que as pessoas na cidade e
quem têm diálogo intenso com a coisa da vida carnavalesca sabe que sempre existiu! Como,
por exemplo, vender lugar na fila dos blocos - que foi o ultimo escândalo do carnaval. Isso não
é um problema do secretário de cultura. É problema do governo que tem que adotar a
compreensão que existe esse problema e tem que promover um debate sobre os lugares,
liderar esse debate porque tem força pra isso. E pensar que tem acento na comissão que
doutrina o carnaval! Durante muito tempo agentes da área de turismo reforçaram a
compreensão que de um lado e de outro o carnaval é um evento do turismo e não da cultura.
De qualquer forma, as mudanças são positivas, louváveis e a gente realmente deu passos
importantes.
4. O que você pensa sobre os editais e as leis de incentivo como mecanismos de
financiamento da cultura?
Vamos separar essa duas coisas porque elas têm uma relação, mas vamos por raciocínios
diferentes. A primeira coisa que eu acho que deve ser dita é que o modelo de financiamento
que nós temos no Brasil, que emerge a partir da Lei Sarney, é uma lei que não satisfaz aos
interesses da diversidade cultural brasileira, porque apesar de estar sentado em cima do
dinheiro público, coloca no jogo um parceiro que é estranho ao campo da cultura, que tem
interesses próprios, bem claros e bem definidos voltados para o marketing corporativo e
imagem. Então você tem o criador e o produtor de um lado, o governo no meio que passa o
dinheiro pra o outro lado para a empresa operar. Isso é um problema por que a realização vai
depender do interesse da empresa privada e ela não está interessado no grupo de teatro do
bairro da Plataforma, mas sim na peça teatral de grandes estrelas nacionais. O que é
justamente razoável, porque mesmo que você possa exigir responsabilidade social e cultural
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dos empresários, a obrigação primeira e inegociável, no campo da cultura, tem que ser do
Estado, principalmente do ponto de vista do seu financiamento, tem que ter dinheiro do Estado!
Do mesmo jeito que vai para a educação ou para a saúde.
Esse processo que está no Brasil desde o início dos anos 90, desobrigando do Estado o
financiamento direto, esse modelo é um problema, tem que ser urgentemente alterado. Não
que se deva acabar com as leis de incentivo, o que eu estou dizendo é que ele não pode ser o
mecanismo de financiamento principal, porque ele tem um problema. O interesse vai estar
sempre voltado para empreendimentos ou produções, como queira chamar, que garantam
visibilidade àquela marca e esse é o problema! Então você tem que eliminar, tem que ficar
restrito, o grosso tem vir do governo.
Esse é um problema de princípio que responde um pouco sobre as leis de incentivo. Acho que
elas têm um lugar na vida cultural brasileira em vista do financiamento, mas não pode ser ela a
determinar política, e sim estar subordinada à uma política. A maneira de financiar só pode ser
definida depois que se define a política. Se a minha política for em relação ao cinema: eu quero
ampliar o número de salas de cinema, aí eu penso como posso financiar isso. Uma parte
recurso público, outra parte oriunda de parceria com o setor privado, por exemplo. Primeiro
defino o que quero, e depois como vou arrumar o dinheiro e gastar esse dinheiro. Não pode
antecipar como foi ao logo da história, antes da chegada de Gil, que tentou, diante das
limitações da legislação, inverter um pouco essa lógica. Esse é o problema central.
Os editais, que são em regra geral, utilizados para a locação dos recursos públicos, fora das
leis de incentivos e através dos fundos de cultura, são uma ferramenta muito importante, pois
eles têm um caráter republicano de tornar disponível a todos, colocar todos em igualdade de
condições e isso é um avanço grande, porque elimina relações pouco saudáveis entre o
Estado e a sociedade, no esquema da troca, do toma lá dá cá e isso é bom.
Mas evidente que a complexidade do campo da cultura não consegue ser esgotada
completamente pelos editais. Há áreas de atividades do campo cultural que os editais não
alcançam ou não se enquadram. Mas é preciso ter outras formas de financiar, por isso que
estou dizendo, a forma de financiar depende da política que você quer. Sem ferramenta ela se
transforma na própria política.
5. Qual o papel da iniciativa privada no financiamento à cultura?
Eu acho que tem um papel importante. Ainda que uma parte dessa iniciativa privada tenha
contado com recursos públicos - e por isso que não usam incentivos fiscais - ela tem um papel
importante no campo da cultura. Há hoje projetos que são produzidos com recursos de
instituições privadas que são muito importantes, porque essas instituições privadas são
dedicadas ao campo da cultura. O Itaú Cultural é uma instituição importante porque ela publica,
estimula o debate e isso é uma coisa importantíssima. Na cultura, mesmo que tivéssemos uma
política pública que pudesse ser chamada de política privada, ela tem um alcance público, e,
assim, ela não consegue se esgotar como uma política meramente privada.
As instituições privadas, de maneira geral, aquelas que atuam no campo cultural ou podem
estabelecer qualquer contato com a cultura são bem vindas. O que se deve ter é uma clareza
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muito grande de como isso irá ser feito, pois eles são dois universos muito distintos, o universo
das empresas é um universo sólido, o couro ali esta acostumado ao sol e campo da cultura
não, ele é frágil e precisa de protetor solar. Então quando eles se encontram há que haver
certo cuidado.
6. Qual a sua avaliação sobre a produção artístico-cultural da Bahia nos últimos anos?
Nós estamos há muito tempo, num certo sentido, estimulando uma nova cultura criativa na
Bahia. No período do final dos anos 80 e ao longo de todos os anos 90 a área de teatro
avançou muito. Nós tivemos espetáculos em cartaz que duraram anos aqui. Hoje se você me
pedir pra citar, dessa nova geração de atores brasileiros, os cinco melhores atores, eles saíram
daqui, da Bahia, a exemplo de João Miguel, Vladimir Brichta, Lazaro Ramos, Wagner Moura e
o Daniel Boaventura. Evidente que isso é resultado de um ambiente onde as coisas estavam
acontecendo.
Às vezes a gente quando olha e só enxerga o que está na faixada, mas por trás há sempre um
monte de coisa acontecendo, com gente trabalhando em áreas novas e com qualidade, como o
pessoal que trabalha com vídeo arte. Certamente ao longo dos anos faltou política destinada a
essa produção, que a apoiasse. Não acho que tenha sido uma crise de criatividade, mas sim
uma crise de políticas culturais. Quanto mais se estimula, mais criação irá ter.
7. O que e/ou quem (projetos/espaços/instituições) você destacaria em termos de gestão
cultural na Bahia e por quê?
Acho que um exemplo de gestão cultural interessante é o Teatro Vila Velha. Me ocorre,
também, algumas instituições do carnaval que são desafios de gestão cultural muito
interessantes, os blocos afros, por exemplo, enfrentam muitos problemas de gestão e isso
precisava ser melhor estudado para saber as dificuldades que eles têm enfrentado, e como é
que conseguem driblar estas dificuldades. A NEOJIBÁ também é muito interessante, é um
projeto vitorioso. Acho que há vários, e eu prefiro classificar não com um exemplo de ótima
gestão, mas como um exemplo de gestão que merece atenção pelo desafio que enfrenta, mais
do que pelo fato de ter obtido sucesso.
8. Como você percebe a questão da profissionalização na área cultural? Quais as
principais necessidades do mercado baiano hoje?
Isso sempre foi uma coisa que nos preocupou (a mim e a um conjunto de colegas, como o
professor Albino Rubim), o fato de termos construído uma história na vida brasileira muito
singular do ponto de vista da criação cultural, daqui (do cenário baiano) saíram nomes
importantíssimos e, no entanto, não tínhamos nenhuma tradição na área de formação em
cultura. Se fosse uma boa política cultural que pudesse dar conta, no sentido mais amplo
possível da formação profissional em cultura, com possibilidades para além da universidade,
com cursos de caráter técnicos, poderíamos formar estes profissionais aqui, a Bahia iria se
tornar referência na área de formação cultural, como em várias cidades do mundo que são
referências em determinada área cultural, onde estão as melhores escolas. Há uma carência
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muito grande em profissionais de varias áreas da cultura. O campo da gestão cultural não é
contemporâneo, vem sendo construído ao longo do tempo, desde os primeiros movimentos em
direção de relações mercantis no campo da cultura. Isso está na própria história da gestão
cultural, já no início do século XX, quando emerge a economia do cinema, o papel da gestão
cultural estava colocado, sempre houve um gestor cultural. Evidente que hoje, com as
dimensões do campo cultural, passou-se a exigir muito mais profissionais qualificados, para dar
conta desse desafio. Quem gere um equipamento, certamente, não é a melhor pessoa para
gerir um projeto, por exemplo. São coisas distintas. Isso é um desafio, formar gente para estas
áreas é um desafio. De 2003 para cá, ampliou a necessidade do Estado de contar com
profissionais para gerir políticas que começaram a ser implementadas. Há muita carência, mas
eu sei do empenho da secretária e do empenho dessa casa, o Instituto de Humanidades Artes
e Ciências (IHAC), que está caminhando em direção à montagem de um curso de mestrado
profissional em gestão cultural, e há vários estados do nordeste interessados também numa
coisa semelhante. Os próximos anos, numa perspectiva de curto prazo, apontam para um
crescimento grande da área, e em médio prazo, certamente, um mercado estável. A sociedade
vai contar com profissionais em maior número e mais qualificados.
9. Como você avalia os espaços culturais (ou para a cultura) na Bahia? Quais as
principais carências?
Penso que há duas coisas: o número de equipamentos é pequeno; e estamos extremamente
concentrados, nas regiões do Campo grande, da Vitória até a Praça da Sé, é tudo que a gente
tem, fora dali tem três, quatro, ou cinco equipamentos. Esse é um desafio imenso. Há um
conjunto de equipamentos que estão completamente abandonados, que precisam ser
requalificados, equipamentos distantes do mundo da produção cultural. Equipamentos culturais
como arquivos e bibliotecas que precisam de investimento, cuidado. Não é só a tristeza de não
ter um teatro que funcione para assistir espetáculos, mas em um arquivo com goteiras, por
exemplo, há o risco de perder o que está lá dentro e às vezes esta perda é irrecuperável. É
preciso uma política com recursos para isso, porque as pessoas sabem exatamente o que
precisa revitalizar, a exemplo de equipamentos da área do centro, que estão há anos
abandonados e precisavam de um projeto de revitalização. Precisamos menos de um novo
equipamento, como que foi a discussão da Arena, ali na praça Castro Alves. A gente precisa
de um planejamento articulado, integrado, envolvendo toda essa zona antiga e histórica da
cidade, que não é só o Pelourinho, o perímetro dessa área é muito maior, voltado para a
recuperação desses equipamentos culturais. Só na Baixa dos Sapateiros temos três velhos
cinemas fechados, o teatro da prefeitura, ali na Barroquinha, levou anos fechado, esse é um
grande problema.
10. O que você pensa sobre a gratuidade do acesso a produtos e bens culturais? E em
relação ao valor dos ingressos em Salvador? E quanto à política da meia-entrada?
Nessa coisa da meia-entrada o problema é a molecagem que se criou a volta disso. Eu me
lembro que, quando era garoto, a carteira de estudante, realmente, sempre quebrou um galho
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muito grande, para ir ao cinema, ir à um show. Acho que tem que ter uma política para ter um
controle disso, ir atrás dos malandros que emitem carteiras falsas, porque inviabiliza a área de
produção cultural. A gratuidade é uma coisa que não podemos pensar em absoluto. Ser tudo
gratuito ou não ser nada gratuito, depende do que estamos falando para saber se a gratuidade
faz sentido. Certamente existem setores sociais com uma fragilidade sócio-econômica muito
grande, dos quais a única possibilidade de acesso à determinado bem cultural é a gratuidade
ou algo perto disso. Ingressos a um real, com ônibus na praça do bairro para levar as pessoas
ao teatro, por exemplo. Porque não adianta colocar teatro a um real e se o cara vai gastar sete
reais para chegar lá, não vai poder nem comer uma pipoquinha, tomar uma água, se ele vier
com um menino, então... Não é ser gratuito ou não ser gratuito, temos que pensar em
situações concretas porque a gratuidade é uma forma de financiar, primeiro eu tenho que saber
o que eu quero, qual a intenção, e depois financiar.
E como você ver a gratuidade com intenção para formação de público?
A questão econômica não deixa de ter certo papel, mas há questões muito mais difíceis de
enfrentar, que é todo o processo de formação de capital cultural das pessoas, a casa e a
escola, especialmente, e as outras interações com o mundo da cultura que a pessoas vão
tendo ao longo da sua formação. Se na sua casa não se vai ao teatro, não se fala de teatro,
você não vai ao teatro, até vai, se a escola levar. A escola não tem que formar ninguém para
ser pintor, para ser artista, a escola tem fazer com que as pessoas se deliciem pelas formas
culturais, aprendam a apreciar as formas culturais, aí forma-se público. Não é só baixar o
preço. Acontece que quem já consome, vai consumir muito mais. Se o preço do livro cair, eu
que compro muito livro, vou comprar ainda mais, mas quem não compra livro, não vai comprar
por causa do preço baixo. Essa dimensão econômica não resolve, ela tem um papel,
evidentemente, mas não é ela que resolve.
11. Como você analisa o Carnaval baiano hoje?
Sou sempre suspeito porque eu adoro o carnaval, eu acho o carnaval uma festa maravilhosa,
continua sendo maravilhosa, a única coisa que eu não gosto é que a idade vai passando e
posso curtir menos, as coisas do carnaval. Acho o carnaval uma festa ótima. Agora,
evidentemente, o carnaval é, com o tamanho que tem e com a forma que se desenvolveu nos
últimos anos, uma festa com um conjunto imenso de desafios que precisam ser enfrentados.
Eu costumo dizer que esses desafios podem ser acomodados em três grandes desafios
mestres. O desafio inicial é que ele passe a ser compreendido como fenômeno no campo da
cultura, como uma expressão do patrimônio imaterial da cultura baiana, nessa condição ele
seja tratado, cuidado, pensado com políticas culturais. A segunda questão é que esse
fenômeno da vida cultural baiana, essa jóia rara do nosso patrimônio imaterial, e não imagino
que pudesse ser diferente, incorporou um conjunto de práticas mercantis favorecendo a
emergência de um mercado muito complexo, que produz muita riqueza. Como esse processo
aconteceu sem qualquer tipo de regulação, o estado se desobrigou de regular isso. Evidente
que se desenvolveu produzindo muita riqueza, mas também, concentrando muita riqueza. Se
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você pegar o mercado hoje e comparar com dez anos atrás, você vai ver que o número de
organizações, que se dão muito bem hoje, é muito menor do que era antes. A tendência é que
ele vá se concentrando mais e esse é uma grande desafio, regular o mercado. Parar com essa
bobagem de dizer que tem que acabar, que o carnaval está se transformando em uma grande
indústria. Por que o carnaval não iria experimentar essa dimensão de grande mercado? Todo
mundo experimentou. As práticas mercantis entraram até na igreja, no mundo da fé. Por que
não entraria no carnaval da Bahia? Por que raios o nosso carnaval estaria completamente a
salvo das práticas mercantis capitalistas? O problema é regular o mercado. O terceiro, é que
uma festa desse tamanho, um mercado desse tamanho, com a complexidade que tem, com a
importância que tem para a vida baiana, tem que ter um sistema de gestão amplo, democrático
e transparente, incluindo todos os atores da festa, inclusive aqueles atores que não são
exatamente atores carnavalescos, mas que a festa alcança. Não dá pra discutir o carnaval sem
que os moradores do bairro da Barra ou do Campo Grande sejam ouvidos. Não que imagine
que possamos, por um passe de mágica, tirar o carnaval do Campo Grande ou da Barra, não
sairá. Aqueles territórios foram conquistados pela a festa, e a festa não vai arredar o pé dali,
não vejo como e nem o porquê. Entretanto, os moradores devem ter algum tipo de
compensação, de contrapartida, por exemplo, a redução de impostos, de IPTU, redução de
impostos sobre atividade comercial de pequenas lojas, que tem que fechar por 15 dias. Todo
processo de ocupação daquele território pela festa, deve ser, duramente, regulado pela área de
controle de espaço público, para garantir que as pessoas possam transitar durante o dia, sem
problemas. Que não tenham que pular sacos de cimentos, ferros, madeira e tudo que se usa
para montagem. É complexo, interessa ao artista, ao gestor do bloco, interessa ao folião pipoca
(ah, e como interessa! Ele é maioria absoluta do carnaval), interessa ao morador. Então são
três grandes desafios (políticas culturais, regulação e governança), dentro de cada um deles
podemos desfiar um conjunto de sub-desafios que são importantes, alguns decorrem
imediatamente desse enfrentamento maior. No campo das políticas culturais, uma questão
imediata é pensar um modelo de organização dos desfiles que atenda a diversidade cultural e
não a um interesse de mercado. Tem várias formas para se fazer isso. Certamente, se
colocarmos em debate inteligências e competências diversas que o carnaval tem, vai se obter
um bom resultado. Vai ser o quê? Um edital? Os primeiros lugares serão dos que
apresentarem melhor projeto plástico? Aí você revitaliza essa dimensão plástica que se
perdeu. Os blocos afros, principalmente os afoxés que ainda conseguem dar esse tom, e os
blocos travestidos fazem isso, Os Mascarados fazem isso, mas isso se perdeu, porque hoje o
abadá é outdoor ambulante. A decoração da se cidade se perdeu, não tem mais decoração, a
cidade fica uma coisa horrorosa durante o carnaval, aquela montanha de outdoor, duzentos mil
anunciantes. Salvador é, talvez, a cidade com maior nível de poluição visual, no carnaval essa
poluição é ainda mais terrível. Isso é que nem escrever na parede da igreja barroca, é uma
agressão ao patrimônio. Os trios elétricos, a engenharia começou a se desenvolver
maravilhosamente bem, maquinas lindas, fabulosas, mas que são feias, muitas vezes, porque
a marca do patrocinador tem grande destaque. E cada um quer botar um maior que o outro.
Esses aspectos, precisamos alterar. Carro de apoio, é equipamento do negócio, não é
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equipamento da festa, ele existe para agregar valor, porque quando eu vendo abadá, eu estou
te vendendo: a estrela maravilhosa; a corda que é segurança; banheiro, para você não usar
banheiro lá fora; a comida, para você não comprar lá fora; banheiro, você vai fazer um xixi com
ar condicionado; e ainda por cima, tem a plataforma de papagaio de pirata, aquelas
subcelebridades dando adeus. Um equipamento não tem nada a ver com cultura e pior, ele
ocupa espaço público. Se você tem trinta blocos na Barra, você tem trinta carros de apoio,
cada carro tem vinte e cinco metros, faça a conta! Você tem quase oitocentos metros em um
circuito que tem três mil metros, é quase um terço de circuito ocupado por um equipamento
que não tem nada a ver com cultura, que tem a ver com negócio. Como resolve isso? Vontade
política. Quem é artista tal para dizer que ano que vem vou sair no circuito tal? Quem diz onde
você vai sair é o carnaval. Muitos artistas perderam a dimensão de uma coisa muito importante,
eles acham que são mais importantes do que o carnaval e esquecem que quem os fez grandes
foi o carnaval, alguns sem o carnaval não são nada.
12. Qual a sua opinião sobre a ampliação dos blocos e espaços destinados aos
camarotes? E qual o espaço, tem hoje o folião pipoca, para brincar o carnaval em
Salvador?
Ah, a questão do camarote! Caetano resolveu isso em uma música, muito antiga, linda, “todo
mundo na praça, manda gente sem graça para o salão”. Quem quer ir para o salão, vai para o
salão, quem quer ir pra chão, fica no chão. O problema do camarote é a relação dele com o
espaço público, se ele for espaço privado não tem problema, não interfere. Eu costumo brincar
que temos competência na área de marketing e de organização de festa para convencer
qualquer turista desavisado, de que a melhor visão do carnaval é a do décimo andar do
camarote, que ele vai ter direito a um binóculo com infravermelho ligado diretamente à um
telão. Isso é problema dele. Eu gosto de ficar atrás do trio, regra geral, não vou para camarote,
também não compro bloco, eu gosto da rua. O camarote, se for em espaço público, não pode,
e se for privado tem que obedecer a regulação para não encher a paciência dos moradores.
Para abrir camarote tem um custo alto, se ganha muito dinheiro, mas vai pagar muito dinheiro
para que a cidade não tenha interferência no seu cotidiano naquela época. E é claro, não pode
ter banda do camarote disputando com banda do trio elétrico. Antigamente tinha uma coisa
linda que eram os coretos que ficavam ao longo da avenida que tocavam entre um bloco e
outro, para combater o vazio musical, umas bandinhas pequenas, lindas. Os camarotes devem
fazer como a varanda do camarote de Flora, o 2222, quando não tem trio, uma bandinha toca e
as pessoas dançam. Esse ano eu vi os trios passando e os caras disputando espaço, não
pode. Dizer que tem que acabar com o camarote é intolerância. A questão do espaço do folião
pipoca é impedir que o camarote utilize o espaço público, e melhorar o espaço público para a
pipoca, que na medida em que os blocos se desenvolveram, é cada vez mais complicado.
14. Alguns blocos não utilizaram as cordas no ultimo carnaval, qual sua opinião sobre
essa mudança de atitude?
Na verdade, não é mudança de atitude dos artistas, não duvido da generosidade individual de
www.producaoculturalba.net

nenhum deles, ao contrário, quem primeiro fez isso foi Saulo, tive um carinho muito grande
pela atitude, achei muito bonito, mas a rigor isso é um movimento do mercado. É um sinal de
que a forma de organização do carnaval está mudando, um bloco é muito caro pra botar na
rua, o camarote é mais barato do que o bloco. Então, o negócio do carnaval, do ponto de vista
do patrocínio, está migrando para um novo formato, que me parece que, ao longo prazo, vai se
concentrar no camarote e nos trios sem corda. Porque a marca aparece da mesma forma, a
marca está vinculada com a estrela lá em cima do trio, claro que muitos blocos ganham muito
dinheiro com a venda dos abadás, mas o custo é muito alto e a gestão de um bloco é
complicadíssima, é pra quem é especialista. Eu acho que isso da corda arriada é uma
movimentação que sinaliza uma mudança na forma de organizar o mercado, que ainda não
está claro de como vai ser, mas me parece que é isso. O camarote vai ser o filé mignon, que
até então, era o bloco. O bloco está organizado à volta do artista com seu trio, antigamente a
gente saía no bloco, não tinha estrelas, hoje não se sai no “Cerveja&Cia” por causa do bloco, e
sim, por causa de Ivete. Esse sistema de estrelas é a variável mais importante para vender um
negócio, outra variável é segurança e o camarote é mais seguro.
15. Qual a sua avaliação sobre a ampliação do circuito do carnaval? E qual a sua opinião
sobre a proposta do Afródromo? (idealizado por Carlinhos Brown e Liga dos Blocos
Afros da Bahia, um novo circuito em que apenas os blocos afros desfilariam, sem
cordas, do Mercado Modelo até a Feira de São Joaquim).
Eu acho que isso tem que ser uma coisa discutida sobre a batuta das políticas culturais. Como
a gente quer organizar isso? Os dois circuitos dão conta da quantidade de pessoas? A polícia
trabalharia melhor se desconcentrasse ou se manter tal como está? É confortável para a
infraestrutura e os serviços públicos que a atuam no carnaval ter apenas dois circuitos? O que
não me parece que seja interessante é um circuito exclusivo para um gênero, um tipo de
manifestação. Não conheço o projeto, estou falando pelo o que li nos jornais. Primeiro acho
que vai na contramão do que determinou a sinalização dos blocos afros quando eles
emergiram em 1975, “nós queremos o nosso lugar no carnaval da cidade” e o Afródromo esta
dizendo que quer, neste carnaval da cidade, um lugar só pra ele. A ideia que construiu o
Afródromo é verdadeira. Há problemas, mas a comunidade afro-carnavalesca tem força para
dizer: “ou muda essa merda ou não sai ninguém esse ano.” Quero ver como se explica o Ilê
Aiyê, o Olodum, ninguém sai esse ano. Ou muda, ou senta e discute uma política que redefina
os lugares da fila com base na diversidade cultural, ou não sai um afro, um afoxé. E parece-me
que é uma batalha política, com chances absurdamente evidentes de ser ganha, porque eu
quero ver qual o empresário que vai ter coragem de enfrentar esta batalha. Eu não gosto da
ideia do Afródromo, a grande riqueza do carnaval é a possibilidade das coisas se misturarem.
16. O que você pensa sobre a realização do carnaval também nos bairros fora do circuito
oficial da festa?
Acho legal, antigamente havia bairros na cidade com uma grande tradição carnavalesca, e se
perderam ao longo do tempo, seja porque a cidade se modificou, seja porque o apoio é zero. O
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Dique do Tororó, Liberdade, Garcia, e outros, eles tinham uma longa tradição carnavalesca e
foram se transformando, alguns ainda mantêm o desejo de fazer festa durante o carnaval, mas
tem que pensar com será feita.
17. Qual a sua opinião sobre o programa Ouro Negro da SECULT?
Acho ótimo, a primeira inflexão no ponto de vista do poder público na Bahia nos últimos anos
foi do carnaval, porque as outras foram sempre ou de balcão, ou de mercado, ou na hora do
meu comício você leva sua batucada para me apoiar, sempre foi assim. E o Ouro Negro é
republicano nesse sentido, atua com base numa lógica de política cultural. Eu acho ótimo.
18. Qual a sua opinião sobre a redução da carga tributária para os camarotes concedida
pela prefeitura em 2012?
Uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Sem comentários
19. Do ponto de vistas das políticas públicas o que poderia ser feito pelo carnaval da
Bahia?
Se tivermos disposição para enfrentar os três desafios que eu pontuei (políticas culturais,
regulação e governança) certamente teremos condições de fazer muita coisa pra transformar e
para enfrentar esses desafios. Sempre lembrando que o carnaval é maior que tudo isso, ele
sabe se reinventar. A gente não precisa parecer que está conduzindo um velhinho que não
sabe o quer. O problema, inclusive, é de alguns velhinhos que não podem mais brincar o
carnaval e ficam vendendo a falsa ideia de que antes era melhor. Não, antes era tão
complicado como agora, era diferente, mas não era fácil. Pergunte ao Ilê Aiyê como foi sair em
1975! Hoje ele tem dificuldades, mas são de outro tipo. Então, as coisas vão mudando e isso
não significa que o carnaval não presta. O carnaval é ótimo, sem ele eu não aguentaria.
*Entrevista realizada por Priscila Prince, Thamara Silva e Verônica Lima, no dia 28 de
Fevereiro de 2013, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton
Santos, na Universidade Federal da Bahia em Salvador.
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