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1. Apresentação 
 
 

Durante a minha jornada de cinco anos e meio na Faculdade de Comunicação da 

UFBA tive a oportunidade de entrar em contato com as mais diversas vertentes culturais. O 

conceito de cultura que eu tinha antes de entrar na Facom estava apenas ligado às expressões 

artísticas: teatro, cinema, dança etc. No ambiente acadêmico fui aprendendo que cultura não 

se restringe a um produto cultural, mas que está entrelaçada ao cotidiano e também pode ser 

entendida como criação simbólica, como os ritos e manifestações populares, os modos de 

fazer, os valores, comportamentos e práticas que são responsáveis por construir a nossa 

identidade e diversidade cultural.  

 

Já embebida dessa nova idéia resolvi ampliar horizontes e conhecer novas formas de 

expressão cultural, em especial, me chamou atenção as manifestações populares, o que antes 

apenas via como um mero festejo entre pessoas passou a ser objeto de admiração e pesquisa 

pessoal. A Facom me proporcionou duas oportunidades de entrar em contato direto com 

culturas populares, a primeira foi logo no primeiro semestre através da viagem à cidade de 

Canudos, pela Oficina de Comunicação Escrita ministrada pelo Professor Fernando 

Conceição. A proposta da disciplina era ler a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, entrar 

em contato com a realidade local e depois realizar uma resenha como produto final. Encantei-

me em conhecer novas realidades culturais e a partir dali nascia a vontade de saber mais sobre 

o assunto.  

 

A segunda oportunidade foi através da disciplina Oficina de Gestão Cultural 

ministrada pelo professor Francisco Pedroza. Realizamos o Cine Vestibular, um projeto que 

veiculou nas cidades de Cachoeira e Cruz das Almas filmes recomendados para o vestibular 

da UFBA e da UFRB que acabava de ser fundada e teria o seu primeiro vestibular. Durante a 

minha estada na cidade de Cachoeira, cidade pela qual tenho uma paixão confessa, aproveitei 

para conhecer sua diversidade cultural, em especial a de cultura popular, a partir daquele 

momento tive certeza de que meu trabalho de conclusão estaria vinculado a cultura popular. 

Depois disso, como sempre gostei do Recôncavo, resolvi pesquisar sobre as manifestações 

culturais da região. A minha pretensão inicial era realizar uma espécie de feira cultural em 

Cachoeira onde eu pudesse expor as manifestações que caracterizavam a identidade cultural 
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do Recôncavo, escolhi cinco cidades na região que tinham um forte potencial artístico. Eram 

elas: Cachoeira, São Félix, Nazaré, Santo Amaro e Maragogipe. Estudei um pouco sobre a 

cultura das cidades e as visitei também. Infelizmente não pude ir à frente com o projeto, pois 

na fase preparatória necessitaria de uma equipe e de dinheiro, recursos que não dispunha 

naquele momento. Em meio às dificuldades de levar a frente o projeto inicial, decidi 

reformulá-lo, contudo, sem a intenção de sair do viés da cultura popular.  

 

Depois de muitas reformulações, enfim, cheguei a um formato final, uma exposição. 

Inicialmente desejava realizar uma exposição com três manifestações culturais do Recôncavo, 

O Carnaval de Mascarados de Maragogipe, Os Oleiros de Maragogipinho e O Nego de 

Fugido de Acupe de Santo Amaro, mas com o tempo percebi que seria mais viável e 

produtivo me concentrar em um só tema e escolhi o Nego Fugido por sua importância cultural 

e por tratar-se de uma manifestação única no Recôncavo. 

 

Já escolhido o tema da minha exposição, defini que a mesma seria apresentada em três 

composições: fotos, indumentárias e vídeo. Acreditei que através destas três composições 

conseguiria sensibilizar o público quanto ao conhecimento e a importância da existência desta 

manifestação cultural de caráter tão singular. A partir da concepção da estrutura da exposição 

comecei a busca pelos suportes e contatos que viabilizariam a execução do meu projeto. 
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2. Sobre Cultura Popular 

Toda cultura é, por definição, popular, isso porque no seu entendimento mais amplo, 

cultura não se restringe ao mero fazer cultural. A cultura está nas diversas maneiras de pensar, 

vivenciar e interagir com a realidade. Nesse contexto incluem-se toda criação simbólica do ser 

humano, os ritos e manifestações populares; os modos de fazer; os valores, comportamentos e 

práticas que são responsáveis por construir a nossa identidade e diversidade cultural. 

Entende-se como cultura popular ou folclore, o conjunto de criações culturais de uma 

comunidade, baseado nas suas tradições expressas  individual ou coletivamente, 

representativo de sua identidade social. O termo "Folclore" (folk=povo; lore=saber), traduzido 

no português como sabedoria do povo, foi proposto pela primeira vez pelo antropólogo inglês 

Willian John Thomas, em 22 de agosto de 1846, quando sugeriu, em artigo publicado numa 

revista inglesa, que fosse dado o nome de Folklore a tudo aquilo que abrangesse as 

"antiguidades populares", solicitando cooperação para o levantamento de dados sobre os 

"usos e costumes tradicionais" do povo.  

 

Decorreram vários anos para que a proposta formulada por Thomas fosse aceita e 

somente em 1878, ao ser fundada a Sociedade de Folclore em Londres, foi finalmente 

confirmada a designação Folklore. O dia 22 de agosto passou a ser considerado o dia do 

folclore, data em que a palavra foi publicada pela primeira vez, na Inglaterra.  

Esse termo começou a ser utilizado então para se referir às tradições, costumes e 

superstições das classes populares. Posteriormente, o termo passou a designar toda a cultura 

nascida principalmente nessas classes, dando ao folclore o status de história não escrita de um 

povo. 

           À medida que a ciência e a tecnologia se desenvolveram, todas essas tradições 

passaram a ser consideradas frutos da ignorância popular. A cultura popular foi desprestigiada 

por estar mais próxima da cultura proveniente das classes menos favorecidas. Essa definição 

de cultura popular ligada à dimensão de atraso, de anacrônico, acabou legitimando a 

existência de uma dicotomia estrutural na sociedade: de um lado, uma elite - que promoveria 

o progresso - e de outro, o povo - representando a permanência das formas culturais. 
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          Entretanto, não existe cultura impopular ou pertencente a uma única “classe”. Por mais 

que se equipare o termo popular ao seu viés plebeu ou vulgar, não subsiste cultura sem adesão 

de uma parcela significativa do meio social. 

          O estudo do folclore foi fundamental de modo a caracterizar a formação cultural de um 

povo e seu passado, além de detectar a cultura popular vigente, pois o Fato Folclórico é 

influenciado por sua época. 

Constitui o fato folclórico a maneira de pensar, sentir e agir de um povo, preservada 
pela tradição popular e pela imitação, e que não seja diretamente influenciada pelos 
círculos eruditos e instituições que se dedicam, ou à renovação e conservação do 
patrimônio científico humano, ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica. 
(Texto da Carta do Folclore Brasileiro, elaborado no I Congresso Brasileiro do 
Folclore Brasileiro, no Rio de Janeiro em 1951 - Biblioteca Educação e Cultura 
MEC/FENAME - Vol. 4). 

 

          Em dezembro de 1995, em Salvador (BA), o VIII Congresso Brasileiro de Folclore fez 

uma Releitura da Carta do Folclore Brasileiro, atualizando conceitos ditados, considerando o 

folclore como conjunto de criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições 

expressas  individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. 

        Constituem-se como alguns fatores de identificação da manifestação folclórica: 

aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade, espontaneidade e 

regionalidade. Diante dessa nova conceituação, várias características atribuídas anteriormente 

ao folclore foram relativizadas ou abolidas, como: 

  

1. O ANONIMATO: anteriormente o fato folclórico priorizava o anonimato, deixando de fora 

o artesanato e a poesia dos repentistas, cujos autores são identificados no ato da criação. 

  

2. ACEITAÇÃO COLETIVA: Para alguns folcloristas, a criação de um autor passa a ser 

folclórica quando há aceitação coletiva, e também, agora é possível, considerar folclóricos os 

fatos originários da cultura de elite que tenham sido aceitos e reinterpretados pelo povo. 

  

3. ORALIDADE: o folclore era antes percebido exclusivamente pela oralidade. Esse conceito 

mudou, pois excluía o artesanato, as técnicas populares, a literatura de cordel e outras 

manifestações escritas. 
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4. ESPONTANEIDADE: o fato folclórico deve fluir da comunidade, sem ser 

institucionalizado, pois deve ser absorvido de forma inconsciente e progressiva. 

  

5. FUNCIONALIDADE: os fatos folclóricos devem integrar sistemas culturais, e nunca 

constituir-se traços isolados. O fato folclórico deve ser entendido na configuração social, 

econômica ou política. 

6. REGIONALIDADE: a manifestação folclórica deve ser localizada, própria de uma 

comunidade, de uma vila ou de um povoado. Algumas vezes, pode ser encontrado em locais 

isolados, mas a documentação e análise do fato vão demonstrar que se trata de manifestações  

que tiveram origens comuns, mas que foram sendo recriadas ou reinterpretadas em cada lugar 

e se diferenciaram. 

             A revisão destes conceitos é um ganho para a cultura, pois sabemos que a transmissão 

da criação folclórica ou popular nem sempre acontece oralmente, muitas vezes se faz 

mediante registro gráfico, como a impressão na literatura de cordel e através de manuscritos e 

versões datilografadas nos dramas de circo, e nos “santinhos” e cadernos de rezas da medicina 

mágica. 

Independente dos seus modos de transmissão, oral ou por escrita, a cultura popular 

vem ganhando cada vez mais destaque e respeito por parte das intuições governamentais e 

civis. A existência de discussões públicas (congressos, simpósios, seminários) e de incentivos 

(prêmios e editais específicos para a área) além de fomentar, tem assegurado a manutenção e 

existência de importantes manifestações populares. 

Em fevereiro de 2005, em Brasília (DF), o Ministério da Cultura realizou o Seminário 

Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares, em parceria com o IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e a Fundação Cultural Palmares, com 

objetivo de contribuir para a formulação de políticas públicas, indicando diretrizes e ações 

destinadas ao reconhecimento e fortalecimento das expressões das Culturas Populares. 

            O seminário estimulou amplo debate nacional entre os representantes de instituições 

públicas e da sociedade civil, fruto de um processo participativo que levou em conta os 

contextos locais de decisão, respeitando tempos e modos específicos de fazer dos indivíduos, 

grupos e comunidades. Esse processo de construção coletiva culminou com a Carta das 
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Culturas Populares e indicação de diretrizes e ações votadas e incluídas no documento final 

do seminário. 

 A Carta das Culturas Populares aponta para a necessidade de reconhecimento da 

diversidade, das especificidades e do valor artístico e cultural das manifestações populares 

pelas instituições públicas e privadas, que é parte fundamental do processo de inclusão 

cultural e econômica e do desenvolvimento humano. 

   

A Cultura Popular no Recôncavo 

          A Cultura Popular no Recôncavo é um fragmento de pequenos mundos de culturas 

próprias que interligam-se num tronco sólido e comum. Cada região tem a sua história 

contornada de maneira diferente, porém agregada a uma só, que remete aos primórdios dos 

tempos brasileiros. As grandes e pequenas comunidades guardam extraodinárias reservas de 

patrimônio cultural. São universos onde o negro prepondera não só como contigente 

populacional, como também na participação e contribuição nas manifestações culturais que 

assumem expressões lúdicas e coreográficas, características da cultura africana.  

        A cidade de Santo Amaro possui entre seus espetáculos populares inestimável 

patrimônio de origem negro-africana, a Marujada e a Chegança de Mouros em Saubara e O 

Nego Fugido em Acupe são das muitas manifestações negras da região. O Nego Fugido, em 

especial, é uma manifestação única e singular no Recôncavo, originária do distrito de Acupe 

(Santo Amaro) esta centenária manifestação popular continua a encantar multidões com as 

suas apresentações espetaculares. O Nego Fugido é uma memória viva da escravidão no 

Recôncavo. 
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3. Sobre o Nego Fugido 

          O Nego Fugido é um folguedo1, mantido há pelo menos um século pelos moradores de 

Acupe, distrito de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. Trata-se de uma 

encenação que recria a tentativa de fuga dos escravos, que são caçados e amarrados, para 

depois comprar sua alforria.  

         É representado anualmente nas ruas de Acupe, pelos seus próprios moradores, todos os 

domingos do mês de julho e em datas festivas e especiais (como a festa Bembé do Mercado 

de Santo Amaro e os festejos do dia da consciência negra). Antes de adentrar nos detalhes do 

que se trata a representação do Nego Fugido, acredito ser importante situar histórica e 

socialmente esta manifestação popular. 

 

A História do Local 

         Sabe-se que o Recôncavo Baiano foi palco da colonização na Bahia, concentrando a 

maior parte de mão de obra escrava trazida da África para trabalhar nas plantações de cana-

de-açúcar dos engenhos. Santo Amaro da Purificação era uma das cidades mais importantes 

do Recôncavo, e “estava entre os burgos da colônia que eram os orgulhos da Bahia” (Araújo, 

1986: 81). Em 1837 fez-se Leal Cidade de Santo Amaro, tornando-se um dos principais 

centros de inteligência no preparo do movimento da resistência aos portugueses, que 

culminaria no Dois de Julho. O cultivo da cana-de-açúcar era a principal atividade da região, 

logo depois substituída pela cultura do fumo.  

          

       Diferente da cidade, que está a certa distância do mar, o Acupe é um distrito praieiro do 

município de Santo Amaro localizado num dos recortes mais profundos da Baía de Todos os 

Santos. A maioria de sua população vive da pesca rudimentar em saveiros e barcos, e da 

mariscagem nos mangues. O negro, pobre, predomina como componente demográfico. 

 

                                                 
1 Atividade ritual que se expressa como manifestação coletiva composta de elementos dramático, musical e 
coreográfico. O folguedo integra dimensões festivas, musicais, estéticas e dramáticas. O componente dramático, 
nem sempre explicitamente encenado, é sempre identificável nos trajes especiais, na organização de danças, 
cantorias, embaixadas, cortejos e na existência de personagens. As apresentações ocorrem em ruas e praças 
públicas, ou em terreiros e estádios, especialmente nos dias de festas do calendário litúrgico ou profano. 
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        Quase toda a área do distrito de Acupe pertenceu a dois engenhos: O Engenho de São 

Gonçalo do Poço e o Engenho de Acupe. Com a abolição, os escravos deixaram o engenho de 

cana-de-açúcar e foram dedicar-se à pesca, abundante graças aos manguezais da região. Hoje 

não há vestígios destes dois grandes engenhos, o local onde ficava o Engenho de Acupe 

chama-se Acupe Velho, e é considerado como um lugar mal assombrado no imaginário 

popular, povoado de lendas que remetem ao tempo da escravidão. Muitas pessoas relatam 

ouvir gritos dos escravos sendo castigados no antigo engenho. 

       

       O Recôncavo Baiano é um local de forte resistência do povo negro, visivelmente 

percebida tanto pela afirmação cultural e religiosa quanto pelos fortes traços físicos da 

afrodescendência. A representação do Nego Fugido mantém viva a história do lugar, onde 

ainda existe uma comunidade de pescadores, cujos integrantes descendem em sua maioria de 

escravos de origem Nagô2. Através da encenação, que não se sabe ao certo como e quando 

surgiu, os moradores de Acupe dão uma versão diferente a história oficial de libertação dos 

escravos. 

 

Surgimento da Manifestação 

 

         A crença generalizada no local acredita que foi no Acupe que se concebeu o Nego 

Fugido, porém, sabe-se que em Santiago, na velha e histórica região de Iguape, pertencente ao 

município de Cachoeira, essa modalidade também era conhecida. Em Saubara também é certo 

que tenha existido. Mas atualmente o Nego Fugido só é encenado no distrito de Acupe. 

 

        Como já foi dito anteriormente, a origem do Nego Fugido é desconhecida. Acredita-se 

que a manifestação tenha surgido na segunda metade do século XIX, devido a depoimentos 

dos mais velhos moradores do local, que recorrem às suas mais remotas lembranças passadas 

                                                 

2 O nome "Nagô", que originalmente se referia unicamente a um ramo dos descendentes Yorubá de Ifé, foi 
aplicado de maneira extensiva a todos os povos Yorubá. Os diversos grupos provenientes da África, 
principalmente do Sul e do Centro do Daome e do sudeste da Nigéria, são conhecidos no Brasil com o nome de 
Nagô. Os Nagô foram os últimos grupos africanos de escravos que chegaram ao Brasil. Isso ocorreu entre o fim 
do século XVIII e início do século XIX. Foram concentrados nas zonas urbanas do Norte e Nordeste, 
Pernambuco, Bahia, particularmente nas capitais desses estados: Recife e Salvador. A maioria da população 
baiana é de origem Nagô. 
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de geração a geração. Até hoje não se encontrou nenhum registro sobre a época exata das 

primeiras apresentações, muito menos documentos que comprovassem a sua existência em 

tempos de escravidão. 

        

      Segundo Ramos (1996, p.13), o Nego Fugido pode ser entendido como uma memória 

sobre a escravidão da população dessa região mais do ouvir falar. Através da tradição oral e 

da memória popular os habitantes de Acupe, reafirmam a história da libertação dos escravos 

como uma conquista dos negros e não uma simples concessão da Princesa Isabel. 

 

      Ao contrário do que se pensa, a fuga retratada pelo Nego Fugido não é uma fuga de 

rompimento, uma fuga para os quilombos e sim uma fuga para o lazer. A fuga para o lazer 

não era só comum nos engenhos do Recôncavo, mas também ocorria nos engenhos do Rio de 

Janeiro e São Paulo.  

 

Os escravos saíam de sua vivência de escravidão para namorar, tomar uma 
cachacinha, dançar e depois voltavam para sua vida de escravos, estes momentos 
faziam com que eles gozassem de sua liberdade. A fuga era o momento que o negro 
usava para o não ser escravo. Esse momento de brincar, beber, dançar, é o momento 
onde a relação senhor/escravo desaparece, porque ele vive a liberdade, ele canta, ele 
dança, ele festeja, ele não tem senhor.  (Ana Maria de Aragão Ramos, Documentário 
Bahia Singular e Plural TVE, 1999). 

 

Composição e Caracterização  

       O Nego Fugido é uma espécie de teatro popular de rua desenvolvido pela a ação de 30 a 

60 figurantes, que incluem os Negros que são os escravos fujões, também chamados de 

“negas”, antes interpretados por adultos, hoje por meninos, Caçadores (perseguidores de 

Negros, que usam como indumentária a saia de folha seca e as espingardas com espoletas), o 

Capitão do Mato, o Rei, os soldados (guarda do Rei) e a Madrinha, única mulher, uma alusão 

à Princesa Isabel, com a função de estabelecer a concórdia, ou seja, sela a paz. 

 

       A inclusão da mulher e das crianças deu-se muito tempo depois, através de releituras da 

manifestação. O papel da mulher ganhou importância a partir da incorporação de Edna 

Correia Bulcão, a Dona Santa, que faz o papel da madrinha e hoje dirige o grupo, sendo 
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responsável pela guarda dos materiais de apresentação do Nego Fugido. A partir de então, a 

figura feminina passou a ocupar uma posição de destaque na encenação. 

 

       Nesta encenação fundem-se elementos de dança, canto, declamação e música 

instrumental numa ação de muita complexidade e movimento, que possui uma representação 

caricatural que assusta os que não estão acostumados com a impressão de transe coletivo dos 

integrantes. Os atores comunitários exageram na caracterização dos personagens para obter 

mais dramatização. O Nego Fugido não é dirigido, as expressões, os gestos, as coreografias 

não são dirigidas. O sentido coletivo e a integração são alcançados graças à vivência secular 

passadas de geração a geração. 

      Os próprios integrantes trabalham na preparação do figurino e da maquiagem. Tudo 

começa com a escolha da palha seca de bananeira de onde irão ser confeccionadas as saias 

dos caçadores. A maquiagem é feita de carvão e óleo de cozinha que são passados no rosto e 

no corpo. Na língua, para dar o efeito de sangue, os adultos usam papel crepom vermelho e as 

crianças suco em pó artificial sabor morango. Chapéus de vaqueiro, coletes de couro e 

espingardas de pressão completam a indumentária dos capitães do mato.  

                

A Encenação da Saga 

 

         Inicia-se o espetáculo com o canto dos Negros, marcado pelo som de atabaques, a 

dramatização começa com o batuque e com a dança. Os Negros fazem festa (a prática de fugir 

para dançar, comer e beber, era comum na época da escravidão) e neste momento da cena, os 

Negros comemoram a sua liberdade. O toque dos atabaques e a entoação dos versos dão início 

à dança dos escravos: 

 

Cativeiro de iaiá 

Dá licença iaê maioquê 

Cativeiro de iaiá 

Dá licença iaê maioquê 

 

           O momento seguinte é a chegada dos caçadores que importunam os fugitivos, 

desferindo-lhes tiros, hoje espingardas providas de espoletas, antigamente se usavam 
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imitações destas armas feitas de madeira. A liberdade do batuque dá lugar à ameaça do 

cativeiro, e o escravo fujão é agora alvo da captura. Os Negros saem correndo pelas ruas de 

Acupe, os Caçadores saem numa corrida desenfreada à captura dos negros. No cerco, os 

Negros, escravos, são atingidos e caem, ocasião em que os Caçadores os prendem, 

amarrando-lhes as mãos com cordas. Junto aos Caçadores, os escravos capturados com os pés 

descalços, usando calções azuis e rostos pintados, cantam umas das cantigas: 

 

Carneirinho morreu 

Foi ni lagoa cheia 

Que bichinho pequeno 

De tamanha oreia 

Berra carneiro, bé 

Torna a berra, bé 

Limão-da-Costa, bé 

Cravo-da-Costa, bé 

                                                             

         Após a prisão, os Negros, ou “negas” percorrem as ruas, solicitando de casa em casa 

contribuição para comprar a sua carta de alforria3. Neste momento dizem, repetidamente, 

ajoelhados aos pés das pessoas interpeladas: “sorta a nega iaiá/ioiô! sorta a nega iaiá/ioiô!” 

Uma fala restrita em relação ao que se tinha nas representações mais antigas. No passado 

além de se fazer a súplica para a contribuição em dinheiro, o escravo, mencionava as suas 

habilidades domésticas: 

 

Sorta a nega iaiá/ioiô! Sorta a nega 

A Nega é boa, nega sabe trabalhar: 

nega lava prato, nega faz o que ioiô/iaiá quiser pra fazer 

                                                 

3 Documento de libertação de escravos no Brasil e em outras colônias européias. Os escravos poderiam 
conseguir a carta de alforria através da livre vontade dos seus senhores ou através de quantia em dinheiro 
oferecida pelo escravo ao senhor. Muitas vezes este acordo era desrespeitado pelos senhores de engenho e por 
isso houve casos de escravos que conseguiram uma espécie de tutor, que os representassem na justiça contra seus 
senhores, para conseguirem através de uma intervenção estatal, a liberdade que fora negada por seus 
proprietários. 
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sorta ioiô/iaiá, sorta! 

sorta que eu sou boa nega, sou boa nega! 

                                      

A importância recolhida é entregue ao Rei, preferencialmente todos os escravos 

deveriam ter fundos para entregar ao rei, e daí então, retornar ao batuque que se reiniciava, 

numa rua próxima. A quantia arrecadada durante as apresentações é aplicada na aquisição de 

material para futuras apresentações e nas despesas da festa, como o almoço que é oferecido no 

último dia da apresentação, onde ocorrerá o desfecho final. Esta parte do espetáculo se repete 

em diferentes lugares do Acupe. É importante notar que nos primeiros três domingos a 

manifestação é interrompida na parte de recolhimento do dinheiro. A representação completa 

é feita no último domingo.  

   

Na representação do Nego Fugido, o rei se nega a conceder a carta de alforria aos 

escravos, então começa a revolta dos negros contra o rei por conta da recusa, neste momento 

até os caçadores se unem aos escravos. Esta é a última parte da representação, constitui-se da 

negociação de liberdade dos escravos, que ocorre em meio a um tumulto. Os escravos em 

coro começam a gritar “quero a carta de alforria”, ao mesmo tempo prendem o rei e os 

soldados. A luta cessa mediante a intervenção da única personagem feminina, a Madrinha, 

que tem o papel de apaziguadora e deve mostrar-se coroada, vestida de branco e portar uma 

bandeira branca simbolizando a paz.  

 

Um dos soldados foge. Escravos e caçadores saem em busca da carta de alforria que 

supõem estar nas mãos do soldado fugitivo. O soldado é capturado. Pressionado, o rei 

concede as cartas de alforria e solicita ao capitão do mato que a leia para o público presente: 

 

Senhores e senhoras, em ordens de pena de morte do nosso rei, foi entregue ao 

capitão do mato a carta de alforria em libertação dos escravos. Como todos sabem, 

na época do descobrimento do Brasil, os negros vieram para trabalharem como 

escravos na lavoura aqui no Brasil, até que no dia 13 de maio, a Princesa Isabel 

libertou os escravos com a Lei Áurea. Hoje nós estamos apresentando em nosso 

folclore para todos um terço do símbolo da nossa escravidão. Muito Obrigado! 

(RAMOS, 1996 apud CARTA DE ALFORRIA DO NEGO FUGIDO, p.30) 
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         Então o espetáculo termina com a libertação dos Negros, e do próprio Rei. A conquista 

da liberdade é o grande final da representação, todos dançam, cantam e comemoram dando 

final a saga. 

 

 

A Música do Nego Fugido 

   

         Os personagens que representam os Negros, quando não estão correndo ou lutando, 

ficam em espécie de dança lenta, ao ritmo da música. No decorrer do espetáculo, toques e 

cânticos de candomblé são normalmente utilizados pelos instrumentistas e cantadores, com o 

propósito de animá-los.  

 

       A música do Nego Fugido tem o som de atabaques e agogô, é uma mistura de samba de 

roda e candomblé, a raiz africana é a sua principal característica. As letras mesclam português 

com yorubá:  

 

Ê que, que sapo quer apolo 

Sapata mambodé arcanfô 

Que sapo quer apoló 

Sapata manibodê arcanfô 

Sapo quer apolo/sapata manobodê arcânfo 

 

 

A musicalidade do Nego Fugido é uma preciosidade, porque é uma música do 

candomblé fora do candomblé, o que é uma raridade, pois todas as músicas do candomblé são 

sagradas e só podem ser cantadas nos cultos. 

  

      No caso da manifestação trata-se de uma transformação da música de culto do candomblé 

em uma música profana. Do candomblé o Nego Fugido adquiriu toda a sistemática da música, 

instrumentos, construção da melodia, padrão de voz, a ginga no cantar, transformando-se em 

uma música a parte, que hoje narra uma saga. 
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4. A Exposição 

  A exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória Viva da Escravidão no Recôncavo” 

constitui-se como uma das etapas do meu projeto pessoal “Salve o Nego Fugido de Acupe” 

que posteriormente vislumbra a idealização de um website e a criação de um espaço cultural 

para abrigar o grupo do Nego Fugido.  

Como trabalho de conclusão de curso escolhi realizar primeiramente a exposição 

“Nego Fugido de Acupe – Memória Viva da Escravidão no Recôncavo”, que tinha como 

objetivo informar, fomentar e manter viva a memória desta importante e centenária 

manifestação popular, garantindo o seu reconhecimento social perante um público diverso.  

A exposição foi ambientada em três composições: fotos, indumentária e vídeo. Foram 

utilizadas 14 fotos da fotógrafa Bere Ramos, a indumentária do caçador, personagem 

emblemático do Nego Fugido e o vídeo Nego Fugido da série Bahia Singular e Plural da 

TVE. A minha intenção era trazer o universo do Nego Fugido a novos olhares e despertar 

nestes a consciência da existência de novas formas de vivência e saberes. Por isso, acreditei 

que uma exposição seria um viável meio de sensibilização do público frente a esta 

manifestação cultural. 

Segundo Cury o museu é um importante espaço de mediação cultural e através das 

suas exposições visa criar um diálogo entre produtor e público dando as condições para que 

este público tenha uma experiência única de apreciação. “[...] Participar de um processo de 

apreciação é existir por um momento através da sensibilidade do outro. Os autores criam 

através de quem eles são pessoal e culturalmente, e o fruidor responde através de quem ele é 

pessoal e culturalmente [...]” (CURY, 2006 apud RIZZI, 1998: 220). O exercício da 

apreciação em museus e exposições tem como uma das finalidades reduzir a lacuna existente 

entre o que estimulou o autor (ou artista) a fazer o artefato (ou obra) e o fruidor, permitindo 

que uma multiplicidade de significados sejam expressos, interpretados, compartilhados e 

revelados. 

Pude verificar pessoalmente que a exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória Viva 

da Escravidão no Recôncavo” trouxe uma nova realidade aos olhos dos observadores, 

provocando nestes uma série de estímulos e questionamentos acerca do universo lúdico da 

manifestação que a população acupense costumar chamar de “brincadeira” ou “brinquedo”. 
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Acredito que a exposição cumpriu um importante papel na medida em que iniciou no 

espectador um processo de reflexão acerca de novas formas de vivência e apreensão de 

mundo, deixando um pouco de lado uma visão etnocêntrica de compreensão do universo do 

outro. 

Execução da Exposição 

A execução do trabalho envolveu três etapas:  

 

1ª Etapa (Junho e Julho de 2007) - Levantamento de dados, através de pesquisa 

bibliográfica. Viagens ao distrito de Acupe para conhecimento da prática da manifestação, 

para pesquisa de novos dados além da confirmação dos já existentes e entrevistas com os 

participantes da manifestação. Mensuração das informações para posterior formatação do 

projeto. 

 

2ª Etapa (Agosto e Setembro de 2007) – Mensuração das informações e Formatação do 

Projeto de Exposição. Definição do local da exposição. Escolha das fotos. Solicitação de 

apoio e autorização do fotógrafo para exposição das suas imagens. Captação de recursos em 

instituições e empresas interessadas em apoiar ou patrocinar a exposição. Fechamento de 

apoios e patrocínios.  

 

3ª Etapa – (Outubro, Novembro e Dezembro de 2007) – Preparação da exposição, 

solicitação dos materiais de suporte, criação do material gráfico de divulgação, divulgação da 

exposição para a mídia e grande público, abertura da exposição, monitoramento, finalização, 

avaliação, clipagem, e por fim conclusão da memória descritiva do trabalho e a apresentação 

para a banca examinadora 

 

Conforme explicitado anteriormente, escolhi a manifestação do Nego Fugido como 

objeto da minha exposição. Já definido o objeto, passei para a parte prática, pois já dispunha 

de material bibliográfico levantado anteriormente pelas minhas pesquisas. Entrei em contato 

com a TV UFBA para obter informações sobre o contato do Grupo Nego Fugido. Através de 

pesquisas na internet fiquei sabendo do envolvimento do diretor Paulo Dourado com a 

manifestação, o mesmo me colocou em contato com Monilson dos Santos, responsável pelo 

Grupo Nego Fugido. Informei a minha intenção em realizar uma exposição sobre o Nego 
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Fugido e as características desta exposição, Santos se mostrou interessado em ajudar e me 

informou dois nomes de fotógrafos que fizeram registro sobre o Nego Fugido, Adenor Godim 

e Bere Ramos. O mesmo tinha apenas o contato de Adenor Godim, o contato da fotógrafa 

Bere Ramos obtive com Hamilton Alves, curador da Galeria Moacir Moreno que fica no 

Theatro XVIII, e que já fez uma exposição com fotos da fotógrafa neste espaço. 

Definição das Fotos 

Resolvi expor fotos já existentes, não pensei em fotografar porque não tenho domínio 

da técnica, além disso, mesmo que tivesse, não seria interessante fotografar a manifestação 

fora do seu local de origem, pois a época das apresentações em Acupe, mês de julho, já tinha 

encerrado. Dispondo dos dois nomes de fotógrafos, Adenor Godim e Bere Ramos, resolvi 

entrar em contato primeiramente com Adenor Godim por sugestão de Monilson dos Santos, 

responsável pelo Nego Fugido, que havia me informado que o fotógrafo tinha uma variedade 

de fotos interessante para serem expostas. Entrei em contato com Godim, expliquei os 

objetivos da exposição. Inicialmente o fotógrafo cogitou cobrar uma quantia pelas fotos e 

pediu que ligasse no dia seguinte para me dar uma posição sobre o valor. No segundo contato 

o mesmo informou que mudou de idéia e não disponibilizaria as suas fotos porque tinha a 

intenção de criar um catálogo com elas e não gostaria que as mesmas perdessem o ineditismo.  

Então, entrei em contato com a fotógrafa Bere Ramos também explicando os objetivos 

da exposição, a mesma concordou em disponibilizar as fotos. Marcamos um encontro para 

falarmos da exposição. No encontro conheci as fotos de Ramos que me ajudou na escolha e 

também se mostrou interessada em apoiar o projeto disponibilizando uma quantia para custear 

50 cartazes, a única exigência da mesma era que a exposição tivesse o crédito dela nas fotos. 

Resolvi fazer melhor e coloquei o crédito no material de divulgação, pois este apoio foi de 

fundamental importância para a execução da exposição. Foram escolhidas dez fotos. Neste dia 

também escolhi a foto do material de divulgação, assim que “bati os olhos” na foto daquelas 

crianças dando língua sabia que tinha ali o layout do meu cartaz. Na ocasião a fotógrafa me 

informou que também possuía fotos grandes já emolduradas, que tinham sido utilizadas na 

sua exposição de 2005 em Feira de Santana, e que as mesmas estavam com o grupo Nego 

Fugido. Posteriormente viajei a Acupe (Santo Amaro) para conhecimento e escolha das outras 

fotos.  
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Escolha do Espaço 

A proposta inicial era realizar esta exposição em um Shopping Center de Salvador, a 

fim de atingir um público leigo, mas houve dificuldade em conseguir a pauta para o mês de 

novembro. Contactei inicialmente o Shopping Center Iguatemi, através da sua assessoria de 

comunicação que informou não ser possível liberar pauta para o mês de novembro por se 

tratar de um período de festejos natalinos e de final de ano. Logo após negativa conversei com 

a assessoria do Shopping Piedade, que se mostrou interessada de início. Para conseguir a 

pauta do Shopping eu deveria aguardar uma reunião geral dos lojistas, que definem a ações de 

marketing do shopping, porém esta reunião só ocorreria em meados de setembro. Além disso, 

a assessoria do shopping informou que eu poderia ter dificuldades em conseguir a pauta para 

o mês de novembro, pois neste período o shopping já começava a montar a decoração de 

Natal. Devido ao cronograma apertado e a não certeza da aprovação do projeto de exposição 

preferi não aguardar por esta reunião e resolvi ambientar a minha exposição em um espaço 

cultural. 

Não tive problemas em escolher uma galeria em Salvador, pensei imediatamente na 

Casa do Benin, um museu negro, de fácil acesso ao público geral, no Pelourinho, local de 

intensa concentração de pessoas e também por ser um espaço que se destina a propagar a 

cultura afro-brasileira, então, não havia lugar mais adequado para a Exposição sobre o Nego 

Fugido. 

Entrei em contato com Edvaldo Bolagi, diretor do museu, que se mostrou inteiramente 

interessado em abrigar a exposição. O mesmo solicitou um oficio com o pedido de pauta, que 

foi prontamente enviado para o seu e-mail assegurando de imediato o espaço para a primeira 

quinzena de novembro. Inicialmente o espaço reservado para a exposição seria o 1º andar do 

museu. Solicitei a Bolagi um mês de pauta para a exposição, o mesmo me explicou que 

precisaria analisar o meu pedido, pois existia um pedido de pauta anterior para o mesmo mês.  

Contactei novamente Bolagi que me explicou que eu dividiria o espaço do 1º andar 

com outra exposição, sendo assim só poderia obter a pauta de 15 dias, porém duas semanas 

depois o mesmo me informou que não poderia ficar no espaço do 1º andar porque o pedido de 

pauta anterior era para todo o mês de novembro, então para que o meu trabalho não fosse 

prejudicado a exposição seria abrigada em um espaço improvisado no térreo. Inicialmente me 

senti prejudicada, pois o espaço anterior era maior e concentraria mais as pessoas na 
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exposição, o que não conseguiria no térreo, onde também havia interferências da exposição 

permanente do Benin. Durante a montagem percebi que a exposição no térreo ganhou uma 

maior visibilidade não só das pessoas que entravam no museu para visitar, como também dos 

transeuntes do Pelourinho que paravam nas portas do Benin para olhar a exposição do lado de 

fora, sendo alguns incitados a entrar no museu e conhecer mais da exposição.  No final das 

contas consegui um bom resultado no espaço improvisado. 

Vídeo e Indumentária 

Devido às minhas pesquisas fiquei sabendo da existência do vídeo sobre o Nego 

Fugido, que compõe o documentário da série Bahia Singular e Plural da TVE Bahia. Entrei no 

site do IRDEB e consegui o contato de Josias Pires, coordenador da TVE e diretor e produtor 

da série. Procurei Pires para expor os objetivos do meu projeto e solicitar uma cópia em DVD 

para veicular durante os 15 dias na exposição. Consegui o apoio de imediato e fui indicada a 

procurar Mauro Pimentel, gerente de documentação e pesquisa da Videoteca do IRDEB, que 

formalizou o pedido e realizou a cópia em DVD.  

A indumentária foi disponibilizada por Monilson dos Santos, representante do Nego 

Fugido. Inicialmente tinha em mente expor a indumentária de todos os personagens do Nego 

Fugido em manequins negros. Como não dispunha de recursos financeiros para os manequins, 

tentei conseguir apoio de lojas (Retalhos da Vovó Edith; Afro Íris; Casa do Olodum; Ateliê 

Márcia Ganem; Levite Bahia Ateliê; Atabak Brasil) e empresas de aluguel (Pratik - aluguel e 

revenda de manequins e Sublime Manequim de Fibra), depois de muitos “nãos” 

desanimadores resolvi expor apenas uma indumentária. Escolhi a indumentária do caçador, 

personagem emblemático do Nego Fugido. Ainda que conseguisse os manequins teria mais 

um problema, pois com exceção do caçador, o grupo só dispunha de uma indumentária de 

cada personagem e necessitaria retirá-las durante a exposição para as suas apresentações.  

A melhor solução era expor apenas um personagem, pois estava tendo imensa 

dificuldade em obter os manequins, o maior problema na produção da exposição, conseguir 

que uma loja disponibilizasse um manequim negro por 15 dias estava tornando-se 

praticamente impossível. Um manequim negro custava por volta de R$ 250 por 15 dias de 

aluguel e eu não tinha condições de pagar essa quantia, pensei em captar recursos, mas 

acreditei que seria muito difícil devido à proximidade da exposição e a impossibilidade de 

oferecer a contrapartida em divulgação porque o material gráfico já estava impresso e já tinha 
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sido distribuído. A solução era mesmo um manequim improvisado. Então solicitei a ajuda de 

um amigo artista plástico, André Araújo, e pedi que o mesmo criasse o boneco do Nego 

Fugido. Com fita crepe, 1 kg de cola branca e tinta preta foi criado o caçador do Nego Fugido, 

um manequim negro de papel machê.  

Material de Suporte 

O espaço do Benin só possuía os biombos para a exposição. A fotógrafa Bere Ramos 

me disponibilizou as fotos, entretanto não tinha as molduras para as mesmas. Uma solução era 

expor as fotos em um material alternativo, pensei em palhas e também em laploume, mas não 

achei que ficaria visualmente interessante, pois pretendia intercalá-las com fotos já 

emolduradas. Resolvi solicitar as molduras do LabFoto que se encaixavam no propósito da 

exposição. 

Para apresentar o vídeo do Nego Fugido na abertura da exposição o professor Mamede 

me sugeriu veiculá-lo em um telão. Solicitei à Facom um telão e datashow para apresentação 

do vídeo, me comprometendo com Annamaria Jatobá, vice-diretora da Faculdade de 

Comunicação da UFBA, a devolver o datashow no dia seguinte, pois era o único na faculdade 

e seria utilizado em aula. Com o telão tive um pequeno problema na sua disponibilização para 

o dia 31 de outubro, pois chocava com uma aula do professor Mamede, felizmente o problema 

foi logo resolvido colocando-se uma tela improvisada na aula. Além desse material para 

abertura solicitei por 15 dias uma TV e DVD para veicular o vídeo durante a exposição, prazo 

que foi alongado por mais uma semana, pois inclui a exposição na semana de festejos da 

consciência negra. 

Material de Divulgação 

Como material de divulgação foram idealizados banner, cartazes, folders e convites. 

Inicialmente solicitei apoio de todo o material de divulgação à Pró-Reitoria de Extensão da 

UFBA. Entrei em contato com Claudia Miranda, coordenadora de extensão, e apresentei o 

meu projeto, a mesma solicitou que fosse realizado os procedimentos burocráticos para 

solicitação de apoio. Realizei todos os procedimentos solicitados pela Proext, desde 

preenchimento de formulário a aprovação do pedido pelo Colegiado da Facom. A Proext não 

atendeu ao meu pedido alegando falta de recursos. Entrei em contato novamente com Miranda 

e solicitei apenas um item, 50 cartazes, e ainda assim o pedido fora negado. Solicitei então 
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ajuda de uma amiga, Celiane Ribeiro, que através das reuniões do Ufba Ecológica tinha 

contato direto com Ordep Serra, pró-reitor de extensão, ela apresentou o projeto de exposição 

a Serra que liberou de imediato o apoio para a impressão dos 50 cartazes. Os outros 50 

cartazes e convites foram conseguidos com o apoio da fotógrafa Bere Ramos.  

A arte gráfica do material de divulgação foi realizada com todo carinho e talento pelo 

meu amigo designer Pablo Lucena que nada cobrou pelos serviços prestados. Ainda para 

impressão dos cartazes consegui um desconto especial de 50% na Copiadora Universitária. 

Divulgação 

Os 100 cartazes foram espalhados em diversas galerias de Salvador, em especial as 

que fazem parte do circuito cultural da cidade nos bairros Campo Grande e Corredor da 

Vitória. Além das galerias também distribui cartazes em Universidades, Bares e Restaurantes 

do Rio Vermelho e Pelourinho. Releases foram enviados para os jornais Correio da Bahia, 

Jornal A Tarde, site iBahia.com, site da Ufba, site Jornal da Mídia, Fundação Gregório de 

Mattos, Secretaria de Cultura (site e mailling list do Plug Cultura com mais de 15 mil 

contatos) Agenda Cultural e TVE. 

Montagem 

A exposição foi montada na terça-feira dia 30 de outubro, um dia antes e na manhã de 

quarta-feira dia 31 de outubro, data da abertura da exposição. Para montagem solicitei o 

auxílio precioso de Eliezer Bezerra da Silva, amigo meu e artista plástico que já havia 

montado outras exposições. Fizemos uma seleção das fotos, sendo algumas delas 

posteriormente emolduradas e colocadas com um “cuidado matemático” nos biombos. Além 

das molduras fui auxiliada na maneira correta de colocar as tarjetas com os títulos das fotos e 

o banner de apresentação da exposição. Logo depois das fotos vestimos o manequim com a 

indumentária do caçador. A iluminação da Casa do Benin é geral para qualquer exposição, 

apenas solicitei ao coordenador da Casa a troca das lâmpadas queimadas. Com a exposição 

pronta e os equipamentos preparados finalizamos a montagem na manhã do dia 31 de outubro 

de 2007. 

Infelizmente no dia da exposição, uma funcionária do Benin, Andréa Coelho, também 

amiga minha, querendo ajudar, alterou a disposição do banner e das tarjetas. O banner 
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possuía duas folhas que foram dispostas paralelamente e foi colocado em uma altura 

satisfatória para a leitura do observador, e as tarjetas foram colocadas abaixo das molduras do 

lado esquerdo. A funcionária alterou a disposição alegando uma estética melhor para a 

exposição. Preferi não alterar as modificações na hora, porque havia pessoas apreciando a 

exposição. Fiz as modificações no dia seguinte.  

Abertura 

A abertura da exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória Viva da Escravidão 

no Recôncavo” se deu no dia 31 de outubro às 18h30min e contou com a presença de 

aproximadamente 60 pessoas. Foram expostas 14 fotos da fotógrafa Bere Ramos e um 

manequim negro de papel machê com a indumentária do caçador, personagem emblemático 

do Nego Fugido. Na ocasião um coquetel foi servido ao público e aproximadamente às 20h 

foi veiculado em um telão o vídeo Nego Fugido da série Bahia Singular e Plural da TVE. A 

exposição que estava programada para ficar exposta de 31 de outubro a 16 de novembro foi 

estendida até o dia 23 de novembro em virtude dos festejos da semana da consciência negra. 

 

Desmontagem, Clipagem e Resultados 

 A desmontagem da produção foi realizada no dia 27 de novembro. O material 

utilizado na exposição: molduras, quadros, manequim, tv e vídeo foram devolvidos entre os 

dias 27 e 29 de novembro. A Clipagem foi realizada antes, durante e após a exposição. A 

exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória Viva da Escravidão no Recôncavo” teve uma 

boa receptividade do público soteropolitano, principalmente na semana em comemoração a 

consciência negra. A quantidade de visitações segundo o livro de registro foi de 200 pessoas 

durante o tempo de exposição, porém segundo informação da Casa do Benin a quantidade de 

visitantes foi de uma média de 500 pessoas. 

 

 

 



 
28 

5. Considerações Finais 

 

 

A realização da exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória Viva da Escravidão no 

Recôncavo” foi um grande desafio para mim. Além do exercício de produção do evento, levo 

comigo o aprendizado de novas formas de saberes e convivência. Apesar de ter contado com 

o apoio de muitas pessoas para a organização do evento, participei de perto de todas as etapas: 

desde a viabilização do espaço, divulgação da exposição, organização do coquetel, montagem 

do material na galeria, até a abertura do evento e por fim desmontagem.  

Diversas dificuldades foram encontradas no caminho. Porém, todas elas foram 

ultrapassadas e tornaram-se muito significativas para o meu crescimento pessoal e 

profissional. Portanto, esse projeto também foi uma grande conquista. O objetivo foi 

alcançado. A exposição teve uma boa receptividade por parte do público, pude perceber 

durante a abertura os olhares de perplexidade e admiração diante da manifestação do Nego 

Fugido. Muitos depois me procuraram para agradecer pela oportunidade de ter uma nova 

experiência de aprendizado.   

Acredito ter conseguido desenvolver uma exposição que sensibilizou as diversas pessoas 

que entraram em contato com o universo lúdico do Nego Fugido, trazendo a estas uma nova 

perspectiva acerca das relações sociais. A exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória Viva 

da Escravidão no Recôncavo” é apenas uma das etapas integrantes do meu projeto pessoal 

“Salve o Nego Fugido de Acupe”.  

Com a conclusão desta primeira etapa, passo para a viabilização e execução das outras. 

Mas não pretendo ficar restrita a área de produção cultural, com as minhas experiências 

pessoais de pesquisa, pretendo futuramente realizar uma dissertação de mestrado sobre cultura 

popular. Sinto uma sensação de dever comprido para com a sociedade, levando a esta uma 

boa contribuição dos meus anos de vida acadêmica. 
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Apêndice A 

 

 

Cronograma 

 

 

 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Levantamento 
bibliográfico 

       

Visita à cidade 
e entrevistas 

       

Formatação do 
projeto 

       

Definição do 
local 

       

Captação de 
recursos 

       

Divulgação        

Execução        

Monitoramento        

Avaliação        

Apresentação 
do TCC 

       



 
32 

 

 

Apêndice B 
 
 
 
 
 

Orçamento 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  

BANNER  1 R$ 50,00 R$ 50,00 

CONVITES 50 R$ 1,00 R$ 50,00 

CARTAZES 50 R$ 3,40 R$ 170,00 

FOLDERS 350 R$ 0,50 R$ 175,00 

COQUETEL - - R$ 200,00 

TOTAL GERAL R$ 645,00 
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Apêndice C 
 
 
 
 
                        

Cartaz e Folder 
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Apêndice D 
 
 
 
 
 
            
            
            

 Convite e Banner        

            
            
            
            
            
             

 



 
35 

 

 
Apêndice E         
            
            
            
        
 

Release 
 
 
 

A exposição “Nego Fugido de Acupe - Memória viva da escravidão no 

Recôncavo” trará ao público de Salvador um pouco da historia do Nego Fugido, uma 

das manifestações populares mais expressivas do Recôncavo Baiano. 

O Nego Fugido é representado anualmente nas ruas de Acupe, distrito de Santo 

Amaro da Purificação, todos os domingos do mês de julho. É uma encenação que recria 

a tentativa de fuga dos escravos, que são caçados e amarrados, para depois comprar sua 

alforria. Mantido há pelo menos um século pelos moradores do local, os personagens do 

Nego Fugido revivem o ideal de liberdade almejado pelos africanos escravizados no 

Brasil. A encenação traduz a versão dos moradores de Acupe para a libertação dos 

escravos: uma conquista dos negros e não uma concessão da princesa Isabel. 

A exposição estará aberta ao público de 31 de outubro a 16 de novembro de 

2007, de 12:00 às 18:00, na Casa do Benin, Pelourinho, e será composta por fotos da 

fotógrafa Bere Ramos, indumentária do personagem símbolo do Nego Fugido, o 

caçador, e o vídeo documentário “Nego Fugido” da série Bahia Singular e Plural 

produzida pela TVE. 
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Apêndice F  
 
 
 

Projeto de Captação 
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Informações Gerais 

 

 

Evento: “Nego Fugido de Acupe – Memória Viva da Escravidão no Recôncavo”. 

Data: 31 de outubro a 16 de novembro. 

Local: Casa do Benin – Pelourinho. 

Horário: das 12h às 18h. 

 

Perfil: É uma Exposição de fotos, indumentária e vídeo, que tem por objetivo principal 

divulgar e fomentar a manifestação do Nego Fugido de Acupe, região de Santo Amaro, 

promovendo o seu reconhecimento social enquanto importante patrimônio imaterial 

cultural que necessita ser salvaguardado para que não corra o risco de extinção como 

já aconteceu com outras manifestações populares. 

 

Programação: exposição de fotos, indumentária da manifestação e um vídeo sobre o 

Nego Fugido.  

 

Público Alvo: o evento pretende receber um público diverso em sua maioria 

freqüentadores do pelourinho e especialmente o público apreciador de exposições. 
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Apresentação 

 

 

A exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória viva da escravidão no 

Recôncavo” é uma das etapas integrantes do Projeto “Salve o Nego Fugido de 

Acupe” que vislumbra ainda a idealização de um website e a criação de uma fundação 

para o grupo do Nego Fugido.  

O principal objetivo do projeto é fomentar e manter viva a memória desta centenária 

manifestação popular, promovendo através das três etapas descritas anteriormente, o 

seu reconhecimento social enquanto importante patrimônio imaterial cultural que 

necessita ser salvaguardado para que não corra o risco de extinção como já aconteceu 

com outras manifestações populares.        

A exposição estará aberta ao grande público na Casa do Benin, Pelourinho, entre os 

dias 31 de outubro e 16 de novembro. A exposição terá três composições: exposição 

de fotografias, indumentárias e um vídeo sobre o Nego Fugido. As fotos serão da 

fotógrafa Bere Ramos, as indumentárias são as roupas dos personagens usadas nas 

apresentações e o vídeo “Nego Fugido” é da série Bahia Singular e Plural produzida 

pela TVE. 
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Objetivos 

 

Geral: 

 

Divulgar e fazer conhecida a manifestação do Nego Fugido de Acupe para o 

grande público. 

 

 

Específicos: 

 

• Garantir o reconhecimento e a legitimação social da manifestação como 

importante patrimônio cultural baiano.  

• Impedir a extinção desta manifestação que atualmente é única no país. 

• Buscar através do reconhecimento social, apoio para projetos futuros. 

• Possibilitar que através da divulgação e do apoio a projetos da manifestação, 

crie-se a Espaço Cultural Casa do Nego Fugido. 
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Mídia e Divulgação 
 

 

Esta etapa do projeto tem o especial compromisso de criar uma interface entre a 

proposta cultural e os setores de Marketing Cultural e Promoção das principais 

organizações fomentadoras da cultura baiana. 

 

A participação do patrocinador na exposição “Nego Fugido de Acupe – Memória 

Viva da Escravidão no Recôncavo” proporcionará a divulgação de sua marca a um 

público variado e com grande potencial de consumo. Sua marca será vinculada a um 

evento que estimula a produção cultural universitária, reforçando sua imagem de 

organização socialmente responsável. 

 

A divulgação será realizada 2 semanas antes e durante os 15 dias da exposição em 

curso através de releases enviados aos jornais impressos, rádios, televisões, guias 

culturais, newsletters, websites da Faculdade Comunicação - Ufba e outros na web, 

além de cartazes e folders que serão afixados em locais estratégicos para atingirmos 

nosso público alvo. Haverá também a divulgação na mídia televisiva através de 

chamadas no Bahia Acontece. 

 

Os itens descritos abaixo são os espaços promocionais, através dos quais os nossos 

parceiros e patrocinadores estarão divulgando suas marcas e imagem institucional. 
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Cartazes: Logomarca dos patrocinadores em 100 cartazes (tamanho A3, couché fosco 

180gr, colorido), que serão distribuídos em faculdades da UFBA e em outras 

universidades, bares e restaurantes (modelo no Anexo); 

 

Panfletos: Logomarca dos patrocinadores em 200 folders que serão distribuídos nas 

unidades da UFBA, bem como bares e restaurantes. 

 

Mailing Digital: Haverá divulgação da exposição e dos seus respectivos 

patrocinadores em um mailling list de 15 mil contatos da Secretaria de Cultura do 

Estado e da Universidade Federal da Bahia. 

 

Sites: Divulgação nos sites da Secretaria de Cultura do Estado, Universidade Federal 

da Bahia, Fundação Cultural do Estado, Fundação Gregório de Matos, entre outros sites 

de informações gerais e culturais. 
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Orçamento 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

BANNER  1 R$ 50,00 R$ 50,00 

CONVITES 50 R$ 1,00 R$ 50,00 

CARTAZES 50 R$ 3,40 R$ 170,00 

FOLDERS 350 R$ 0,50 R$ 175,00 

COQUETEL - - R$ 200,00 

TOTAL GERAL R$ 645,00 
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ANEXO A  
 
 

Fotos da Exposição 
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ANEXO B  
 
 

 
Carta do Folclore Brasileiro 

 
 

O VIII Congresso Brasileiro de Folclore, reunido em Salvador, Bahia, de 12 a 16 de 
dezembro de 1995, procedeu à releitura da Carta do Folclore Brasileiro, aprovada no I 
Congresso Brasileiro de Folclore, realizado no Rio de Janeiro, de 22 a 31 de agosto de 
1951.Esta releitura, ditada pelas transformações da sociedade brasileira e pelo progresso 
das Ciências Humanas e Sociais, teve a participação ampla de estudiosos de folclore, 
dos diversos pontos do país, e também teve presente as Recomendações da UNESCO 
sobre Salvaguarda do Folclore, por ocasião da 25ª Reunião da Conferência Geral, 
realizada em Paris em 1989 e publicada no Boletim nº 13 da Comissão Nacional de 
Folclore, janeiro/abril de 1993. A importância do folclore como parte integrante do 
legado cultural e da cultura viva, é um meio de aproximação entre os povos e grupos 
sociais e de afirmação de sua identidade cultural. 
 
Capítulo I - CONCEITO 
 
1. Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas 
tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. 
Constituem-se fatores de identificação da manifestação folclórica: aceitação coletiva, 
tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e 
cultura popular como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a UNESCO. A 
expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora entendendo-se que existem 
tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e 
econômicos específicos. 
 
2. Os estudos de folclore como integrantes das Ciências Humanas e Sociais, devem ser 
realizados de acordo com metodologias próprias dessas Ciências. 
 
3. Sendo parte integrante da cultura nacional, as manifestações do folclore são 
equiparadas às demais formas de expressão cultural, bem como seus estudos aos demais 
ramos das Humanidades. Consequentemente deve ter o mesmo acesso, de pleno direito, 
aos incentivos públicos e privados concedidos à cultura em geral e às atividades 
científicas. 
 
Capítulo II - PESQUISA 
 
1.  A pesquisa em folclore pede, na atualidade, um reaparelhamento metodológico dos 
pesquisadores, combinando os procedimentos de investigação e de análise provenientes 
das diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais. 
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2. A pesquisa folclórica produtiva será aquela que constituir avanço teórico na 
compreensão do tema e em resultados práticos que beneficiem os agrupamentos 
estudados, objetivando também a auto-valorização do portador e do seu grupo quanto à 
relevância de cada expressão, a ser preservada e transmitida às novas gerações. 
 
3.  Recomenda-se o desenvolvimento de programas de pesquisas integradas, regionais e 
nacionais, sobre temas específicos, com metodologias comuns, com o objetivo de 
propiciar estudos comparativos. 
 
 
4. Recomenda-se, como metodologia de pesquisa, atuação participativa, integrando 
pesquisador e pesquisado em todas as etapas de apreensão, compreensão e devolução 
dos resultados da pesquisa à comunidade. 
 
5. Recomenda-se a organização de núcleos de pesquisas científicas e multidisciplinares. 
 
Capítulo III - ENSINO E EDUCAÇÃO 
 
Recomenda-se: 
 
1. Desenvolver ação conjunta entre os Ministérios da Cultura e da Educação a fim de 
que o conteúdo do folclore e da cultura popular seja incluído nos níveis de 1º e 2º graus 
e como disciplina específica do 3º grau de forma mais ampla, incluindo enfoque teórico 
e prático através do ensino regular, de oficinas, de observações e de iniciação às 
pesquisas bibliográficas e de campo. 
 
2. Considerar a cultura trazida do meio familiar e comunitário pelo aluno no 
planejamento curricular, com vistas a aproximar o aprendizado formal e não formal, em 
razão da importância de seus valores na formação do indivíduo. 
 
3. Envolver os educadores de diferentes matérias em torno do folclore, considerando-o 
um amplo campo de ação para os estudos e a prática da multidisciplinaridade. 
 
4. Buscar assessoramento para a ação pedagógica relacionada ao folclore junto a 
instituições de estudo e pesquisa e/ou especialistas. 
 
5. Manter, ampliar e melhorar a oferta de cursos de Folclore com vistas ao 
aperfeiçoamento dos especialistas em exercício na área do Folclore e a reciclagem de 
professores, a fim de que possam recorrer à produção científica mais recente, que 
veicule uma visão contemporânea do folclore/cultura popular. 
 
6. Intensificar a promoção de cursos de Folclore aplicado à Escola que envolvam, além 
da temática geral, o aprendizado de técnicas de construção artesanal e arte popular, a 
prática de grupos vocacionais e instrumentais, com repertório de música folclórica, 
direcionado a professores de 1º e 2º graus, propiciando-lhes condições para que deles 
participem. 
 
7. Incluir o ensino de Folclore nos cursos de 2º grau (Habilitação/Magistério), nos 
cursos de Comunicação, de Artes, de Educação Física, de História, de Geografia, de 
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Turismo, nos Conservatórios e Academias de Artes em geral, Faculdades de Ciências 
Humanas e Sociais, de Pedagogia, de Serviço Social. 
 
8. Designar para lecionar a disciplina Folclore os professores com especialização na 
área ou em outras disciplinas afins com reconhecida experiência. 
 
9. Fomentar a criação de Cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação que formem 
especialistas direcionados à pesquisa da cultura popular. 
 
10. Incorporar o tema folclore aos programas do PET (Programa Especial de 
Treinamento) e outros programas, tais como Monitoria e Iniciação Científica, a 
estudantes participantes de pesquisa de folclore. 
 
11. Enfatizar a importância da participação de portadores de folclore nas atividades de 
ensino/aprendizagem em todos os níveis. 
 
12. Orientar a rede escolar para que as datas relativas ao Folclore e Cultura sejam 
comemoradas como um conjunto de temáticas que devem constar dos conteúdos das 
várias disciplinas, pois configuram expressões em diferentes linguagens - a da palavra, a 
da música, a do corpo - bem como técnicas, cuja prática implica acumulação e 
transmissão de saberes e conhecimentos hoje sistematizados pelas Ciências. Instruir os 
professores para que motivem seus alunos, em tais datas, a estudar manifestações do seu 
próprio universo cultural. 
 
13. Estreitar o contato das Comissões Estaduais de Folclore com diferentes instituições 
de 1º, 2º e 3º graus, para estabelecer e/ou atualizar programas regulares de cursos sobre 
pesquisa e ensino de Folclore. 
 
14. Promover a articulação entre pesquisadores e professores no sentido da participação 
na coleta e organização de coletâneas que reflitam as diversidades culturais regionais, 
com vistas à sua divulgação, valorização e aproveitamento didático do acervo 
folclórico. 
 
15. Realizar o levantamento mais completo possível do cancioneiro folclórico, das 
danças e dos brinquedos e brincadeiras infantis, considerando-os fatores de educação, 
de desenvolvimento do gosto pela música/dança e de sociabilidade, valorizando-se o 
material tradicional com vistas ao seu aproveitamento no processo educativo. As 
canções devem ser transmitidas em pauta musical com o respectivo texto e as demais 
indicações necessárias: tessitura conveniente para voz infantil, detalhes da prosódia 
musical, eventual movimentação. 
 
16. Incentivar a produção de textos e outros recursos em linguagem acessível ao leigo, 
bem como a produção de textos para deficiente visual e/ou auditivo, recorrendo-se para 
a sua divulgação a veículos diversos: publicações acadêmicas, revistas de educação, 
programas de rádio e televisão, programas produzidos pelas televisões educativas e 
publicações paradidáticas. 
 
17. Realizar seminários, congressos etc. para apresentação e discussão de relatos de 
experiências pedagógicas e resultados de pesquisas. 18. Reconhecer a diversidade 
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lingüística do Brasil e respeitar, sem discriminação, os falantes procedentes das várias 
regiões e de todas as camadas sócio-culturais. 
 
 
Capítulo IV - DOCUMENTAÇÃO 
 
1. Reconhece-se a importância da documentação folclórica em todos os seus aspectos, 
utilizando-se dos meios tecnológicos específicos. 
 
2. Recomenda-se o levantamento do calendário folclórico em âmbito estadual, mediante 
a articulação com os grupos e órgãos locais. 
 
3. Recomenda-se que a documentação deve ficar sob a guarda de instituições 
apropriadas, ligadas ao estudo e à pesquisa do folclore, como museus, fundações, 
universidades e outros centros de documentação. 
 
Capítulo V - SALVAGUARDA E PROMOÇÃO 
 
1. Reconhece-se a importância do apoio às manifestações folclóricas. Esse apoio deve-
se dar, sobretudo, no sentido de assegurar as condições sociais e naturais aos homens 
para garantir o florescimento de suas expressões culturais dinâmicas. 
 
2. Recomenda-se que as Comissões Estaduais se articulem com os órgãos locais para 
realização de pesquisas e outras atividades que visem a promoção e a salvaguarda dos 
portadores e de grupos folclóricos de qualquer natureza. 
 
3. Reconhece-se a necessidade de fortalecimento dos organismos oficiais, de caráter 
nacional, estadual e municipal que se destinam à defesa do patrimônio folclórico do 
Brasil. 
 
Capítulo VI - DIREITO DO AUTOR 
 
1. Recomenda-se adotar providências adequadas à defesa do patrimônio musical 
folclórico, particularmente no caso das melodias de domínio público, dos folhetos de 
cordel, impedindo a apropriação dos mesmos por terceiros, realizando-se o 
procedimento de registro em órgãos competentes. 
 
2. Instrumentalizar as Comissões Estaduais para iniciarem o registro do patrimônio 
musical de suas regiões. 
 
3. Recomendar a indicação da procedência dos temas folclóricos nas composições que 
contenham esses temas em qualquer de seus aspectos. 
 
4. Zelar pelo direito dos artesãos e artistas populares de livremente estipularem o valor 
de suas obras e do mesmo modo zelar e respeitar o direito de imagem que lhes deve ser 
conferido. 
 

 
Capítulo VII - EVENTO 
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Recomenda-se: 
 
1. Divulgar o calendário nacional de atividades culturais, em particular de eventos 
ligados à estrutura global das comunidades - considerando aspectos da economia, da 
ordem política e cultural - informando, além do registro cronológico das festas 
tradicionais, outros dados referentes à historicidade e estrutura da manifestação, 
detalhes dos participantes, importância para o contexto etc. 
 
2. Prestigiar e divulgar as manifestações artísticas representativas das diferentes 
comunidades. 
 
3. Respeitar os interesses dos representantes da cultura popular nas decisões 
relacionadas à dinâmica de suas manifestações, sem atitudes paternalistas nem 
imposição de modelos alheios ao próprio folclore. 
 
4. Promover Semanas de Folclore. 
 
 
Capítulo VIII - TURISMO 
 
Reconhece-se que a relação folclore e turismo é uma realidade. O turismo pode atuar 
como divulgador do folclore e como fonte de recursos para o crescimento da economia 
local, o que pode significar melhoria da qualidade de vida das camadas populares. Esta 
relação, porém, precisa ser avaliada no sentido de resguardar os agentes da cultura 
popular das pressões econômicas e políticas. 
 
 
Capítulo IX - GRUPOS PARAFOLCLÓRICOS 
 
1. São assim chamados os grupos que apresentam folguedos e danças folclóricas, cujos 
integrantes, em sua maioria, não são portadores das tradições representadas, se 
organizam formalmente, e aprendem as danças e os folguedos através do estudo regular, 
em alguns casos, exclusivamente bibliográfico e de modo não espontâneo. 
 
2. Recomenda-se que tais grupos não concorram em nenhuma circunstância com os 
grupos populares e que em suas apresentações, seja esclarecido aos espectadores que 
seus espetáculos constituem recriações e aproveitamento das manifestações folclóricas. 
 
3. Os grupos parafolclóricos constituem uma alternativa para a prática de ensino e para 
a divulgação das tradições folclóricas, tanto para fins educativos como para atendimento 
a eventos turísticos e culturais. 
 
Capítulo X - COMUNICAÇÃO DE MASSA 
 
Reconhece-se que não se pode mais desconsiderar o papel desempenhado pela 
comunicação de massa na dinâmica do folclore, tanto pela divulgação 
descontextualizante, quanto pela influência ideológica de valores que lhe são próprios. 
Recomenda-se o estudo das interrelações do folclore com os fatos da cultura de massa e, 
em especial, com as interferências, aproveitamentos e reelaborações recíprocas. 
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Capítulo XI - PUBLICAÇÕES 
 
1. Reconhece-se a necessidade da edição de obras sobre o folclore brasileiro e traduções 
de obras científicas em que se encontrem estudos e/ou pesquisas relevantes, além da 
reedição de livros fundamentais. 
 
2. Reconhece-se a necessidade da divulgação dos estudos sobre as manifestações 
folclóricas através de todos os meios e recursos disponíveis. 
 
Capítulo XII - INTERCÂMBIO 
 
Considera-se de grande importância o intercâmbio entre estudiosos, pesquisadores e 
instituições afins, objetivando a mais ampla troca de informações, em âmbito nacional e 
internacional. Para tanto, recomenda-se a realização periódica de encontros, seminários, 
simpósios e congressos, nacionais e internacionais. 
 
Capítulo XIII - SUBCOMISSÕES 
 
Recomenda-se às Comissões Estaduais estimular a criação de comissões municipais de 
folclore que poderão se assim o quiserem, se vincular à Comissão Estadual. 
 
Capítulo XIV - HIERARQUIAS 
 
Recomenda-se atuar junto às autoridades religiosas, políticas, policiais e educacionais 
no sentido do reconhecimento, prestígio e respeito às várias formas populares de 
expressão cultural. 
 
Capítulo XV - RECURSOS FINANCEIROS 
 
Reconhece-se a necessidade de recursos financeiros para a realização de pesquisas e 
ações de divulgação e apoio ao campo do folclore. Para isso, sugere-se a sua captação 
junto às instituições oficiais de financiamento, bem como o desenvolvimento de 
mecanismos de parceria com a iniciativa privada. 
 
Salvador, Bahia, 16 de dezembro de 1995. 
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ANEXO C  
 
 

Carta das Culturas Populares 
 

 

 

Brasília, 26 de fevereiro de 2005 Nós, cidadãos brasileiros, reunidos no Seminário 

Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares, realizado pelo Ministério 

da Cultura, de 23 a 26 de fevereiro de 2005, em Brasília – Distrito Federal, todas e todos 

signatários desta carta, com base no artigo 215 da Constituição Federal de 1988, que 

determina que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais”. 

 

E no parágrafo primeiro especifica que: 

“O Estado protegerá as manifestações populares, indígenas e afro-brasileiras, e as de 

outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” 

 

E, considerando ainda: 

 

• A importância do reconhecimento da dimensão cultural para o desenvolvimento 

humano e para a construção de uma sociedade democrática; 

• A necessidade de políticas públicas de apoio e fomento às atividades artísticas e 

culturais, compreendidas como culturas populares, fundamentais para as identidades 

brasileiras em sua diversidade cultural e étnica; 

• Que o reconhecimento da diversidade, das especificidades e do valor artístico e 

cultural das manifestações populares pelas instituições públicas e privadas é parte 

fundamental do processo de inclusão social e econômica e do desenvolvimento humano; 

• A importância de identificar, registrar e difundir as expressões das culturas populares, 

respeitando suas singularidades e modos próprios de reprodução; 



 
52 

• Que a inclusão social dos grupos detentores das culturas populares requer a integração 

entre políticas públicas e culturais, sócio-econômicas, ambientais e educacionais, nos 

âmbitos local e nacional; 

• A necessidade de mecanismos que garantam e zelem pelos direitos coletivos relativos 

aos saberes e modos de fazer das culturas populares. 

 

Propomos, como diretrizes prioritárias para as ações governamentais: 

 

• Criar fundos de incentivos públicos de apoio às culturas populares; 

• Mapear, registrar e documentar as manifestações das culturas populares; 

• Estabelecer instâncias de diálogo entre o Estado e a sociedade civil para a formulação 

e deliberação de políticas culturais; 

• Criar mecanismos que favoreçam a inclusão das culturas populares nos processos 

educativos formais e informais; 

• Criar marcos legais de proteção aos conhecimentos tradicionais e aos direitos 

coletivos; 

• Democratizar a distribuição de recursos nas várias regiões do Brasil; 

• Facilitar o acesso e desburocratizar os instrumentos de financiamento, de modo a 

democratizá-los para os segmentos populares. 
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