Centro da Cidade

Projeto Conceitual

Exposição para o Projeto do Centro da Cidade
A exposição apresenta o conceito para o projeto do CENTRO DE
REFERÊNCIA DA CULTURA DA BAHIA, de autoria do antropólogo Antônio
Risério, que já batizou o espaço de CENTRO DA CIDADE e desenvolveu as
bases conceituais do que será o equipamento, estabelecendo os possíveis
conteúdos histórico-culturais a serem abordados.
A construção do CENTRO DA CIDADE alinha-se com as novas tendências
de outros espaços interativos, e está presente na 13ª proposição do Plano
de Reabilitação, propondo a aplicação de dispositivos de alta tecnologia
que permitam aos visitantes aprender sobre a história e a cultura da Bahia,
através de um espaço de apropriação de conhecimentos de forma rápida,
lúdica e interativa, capaz de induzi-los à curiosidade e a descobrir os
tesouros no território do Centro Antigo.
Um equipamento como este precisava antes de tudo de um conceito que
pudesse lastrear a elaboração do projeto, e a exposição em si, produzida
pela empresa Blade Cenografia e Design Ltda, já é uma amostra do próprio
projeto, permitindo aos usuários em especial os jovens, mergulhar na
cultura do estado com visibilidade para o nosso vasto patrimônio material
e imaterial, fomentando a educação patrimonial e o turismo cultural.
Para viabilizar este projeto o Governo da Bahia encaminhou uma proposta
ao World Monuments Fund (WMF), organização americana dedicada a
apoiar e proteger o patrimônio arquitetônico de sítios históricos no mundo,
a qual foi selecionada. A WMF apresentou o projeto a várias instituições
parceiras e obteve apoio da American Express.
Beatriz Lima
Coordenadora Geral
ERCAS - Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador

Centro da Cidade
O CENTRO DA CIDADE será certamente um equipamento de alto relevo
no momento que hoje vive a Cidade do Salvador da Bahia de Todos os
Santos. O objetivo é trazer à cena o máximo que pudermos da riqueza
histórica, social, cultural e humana desta cidade, recriando e repensando
a vida no seu centro antigo. E esta riqueza é certamente invejável. Não nos
esqueçamos de como o escritor austríaco Stefan Zweig retratou Salvador,
em seu livro sobre o Brasil: “a Bahia é para o Novo Mundo o que para
nós europeus são as metrópoles milenárias, o que para nós são Atenas,
Alexandria e Jerusalém: um santuário da civilização”. E o sociólogo norteamericano Donald Pierson bateu na mesma tecla histórica: Salvador “foi
um dos mais ricos portos do mundo muito antes que Nova York saísse
da infância”. Pois bem: o CENTRO DA CIDADE quer mostrar, de forma
prazerosa e fascinante, a luz, a intensidade e a densidade da Cidade da
Bahia, a fim de intervir numa conjuntura delicada, nos tempos de crise
urbana e identitária que estamos atravessando. Com isso, queremos
contribuir para reverter o quadro atual. Plantar a semente de uma reviravolta
vigorosa. Para que logo mais possamos dizer, como no poema de nosso
ousado e saudoso Waly Salomão: “Apesar da cerração do escuro, eu te
saúdo, ó futuro!”.

Antonio Risério

“Este é o conceito básico: um centro de referência que,
tematizando a parte antiga da cidade e a história e a
personalidade de sua gente, se dirija a esta mesma
cidade e a esta mesma gente, para atingir todos que se
interessem por isso aqui, entre urbanitas e urbanistas”.
Antonio Risério, 2013

“O CENTRO DA CIDADE. Um equipamento high-tech
lúdico-didático, de natureza essencialmente históricoantropológica – nos sentidos das antropologias
física, social e cultural –, aberto para fazer e receber
leituras da sociedade envolvente. Das comunidades e
organizações do centro antigo. Das pessoas”. Antonio
Risério, 2013

“(...) o objeto de que vamos tratar, é de caráter simultaneamente estético,
histórico e antropológico.” Antonio Risério, 2013

A partir das orientações e direções apontadas por Antonio Risério, o
Centro da Cidade configura-se esteticamente como um espaço em que o
passado e o presente encontram-se para gerar novas visões e perspectivas
de futuro, através do uso de tecnologias e da tradição artesanal, os
ambientes apresentam-se como espaços de fruição, de descoberta e de
estímulo para o público – seja ele de estudantes, turistas, moradores e/
ou pesquisadores.
Dividido em sete macro temas, cada ambiente tem como objetivo
mostrar um conjunto de assuntos interligados e seus desdobramentos
na história da cidade de Salvador. Tratam-se de narrativas não-lineares
que podem ser acessadas de forma independente. Usando de linguagens
da contemporaneidade o visitante apreende informações em “flashes”,
que funcionam como indicativos do que poderá ser aprofundado,
permanecendo e interagindo com o ambiente/equipamento.
Optamos para o “Centro da Cidade”, diferente do conceito de “caixapreta” comum a vários museus interativos, apresentar uma expografia
com formas, cores, texturas e materialidades que contribuem para a
apreensão do conteúdo, envolvendo o público em um ambiente imersivo
e autoexplicativo.
Além das salas expositivas de longa duração, o “Centro da Cidade” terá
um conjunto de espaços para proporcionar bem estar ao visitante e aos
profissionais que atuam no local. Podemos destacar: sala de exposição
temporária, recepção, centro de informações, guarda volumes, salas
multiuso, biblioteca, videoteca, lounge multimídia, café, loja, sanitários,
áreas administrativas e reserva técnica. Sendo que, todos os espaços
devem proporcionar ampla acessibilidade, atendendo a padrões de
qualidade física e humana para garantir o padrão desejado de eficiência
e de conforto para todos.

A partir do entendimento dos densos conteúdos expostos no texto de
Antonio Risério, partimos para a tarefa de agrupar conteúdos afins, em
salas temáticas. Criando uma leitura histórica e antropológica que evita
a linearidade e busca a contextualização, podendo trazer aspectos
humanos, históricos, estéticos entre outros, para que cada leitura de tema
seja menos fragmentada. Além disso, o Conceito orientou a formulação de
um plano educativo para o Centro da Cidade.
O espaço de apresentação do Centro, Crônicas do Viver, justamente por
ser um pot-pourri de tudo aquilo que se quer falar, acaba por ter apenas
dois dos conteúdos chaves em si.
Alguns conteúdos falam de temas gerais, que por isso, permeiam todos
os espaços do centro. São eles:
•
Histórias do Centro Antigo
•
Arte, Arquitetura e Centro Antigo
•
Poesia e Teatro
•
Desenho, Pintura e Fotografia
•
O romance no Centro Antigo
Há também capítulos que fazem referências à soluções técnicas de
expografia ou de produção de conteúdo expográfico que não estão
listadas em salas temáticas, mas orientaram o trabalho de criação, como:
•
Como deve ser o Centro
•
Sobre acervo
•
Centro da Cidade
•
Simulação Computadorizada
•
Mapoteca Digital
•
Maquete da Cidade
•
O Centro Audiovisual

Crônicas do Viver
Alguns Sobrados
Crônicas do Viver Oitocentista
Prostituição

Avant-garde
Contra a Cidade Histórica
O Novo no Velho

Nossos Modos de Construir
O Nome da Cidade
Uma Certidão de Nascimento
Desenhos da Cidade
O que construímos, nossos modos de construir
Expansão Urbana
Jardins, Praças, Vegetação
Barroquinha Point Negro
Algumas Igrejas e Conventos
Câmara Muncipal

Lutas
Investidas flamengas
A Conspiração dos Alfaiates
Alguns Fortes
O Dois de Julho
Duas Revoltas de Relevo

Mar e águas doces
Narrativa do Mar
O Solar do Unhão
Cais Dourado/Mercado do Ouro
Feira de São Joaquim
Migrações
As Matrizes Antropológicas
Candomblé no Centro Histórico - Candomblé
no Centro Antigo
As Irmandades Negras
Migrações Secundárias
Capoeiragem
Cozinha Baiana/O Acarajé

Festas e Manifestas
Festas da Cidade
O Carnaval
O Afoxé - O Bloco Afro
O Trio Elétrico
Programa Educativo
Proposta conceitual para construção do programa
educativo do Centro da Cidade

Crônicas do Viver
“Trata-se de uma outra espécie de narrativa, de uma ‘escrita’ ao mesmo
tempo múltipla e fragmentária, feita de diversas luzes, que pulsam em
torno de um fio condutor.” (Antonio Risério, 2013)

É na rua onde todas as coisas acontecem, onde todas as influências se
misturam, onde a cidade é vivida. Propomos trazer esta atmosfera para o
interior do “Centro da Cidade”, um ambiente em que o espectador visualiza
as várias camadas que compoem a paisagem física e simbólica do Centro
Histórico (CH). Uma espécie de pot-pourri dos conteúdos que o visitante
encontrará no “Centro da Cidade”.
A expografia será constituida de 3 camadas superpostas. A primeira
delas, acessível ao público, formada por objetos, mobiliários, utensilhos,
elementos arquitetônicos (beirais, frontões, janelas e portas). Estes
elementos servem de suporte para equipamentos com os quais o público
pode interagir: assistindo vídeos, ouvindo falas, navegando em espaços
virtuais e lendo textos. Sobre esta camada, serão ainda projetadas imagens
de artistas ou de séries fotográficas icônicas do Centro Antigo de Salvador
(CAS).
A segunda camada será formada por uma imagem ”sky line” do próprio
Centro Antigo, onde se identifica os contornos da topografia peculiar, dos
casarios e das igrejas. A terceira camada, servirá como uma imensa tela
de projeção, um ciclorama, em que imagens de céu, de pombos e outras
poesias visuais acontecerão.
A Crônica do Viver introduz o visitante ao universo que irá descobrir no
“Centro da Cidade”.

Corte

Corte

Planta baixa

Nossos Modos de
Construir
“uma leitura onde o olhar arquitetônico se vai transmutando em olhar
antropológico. Onde se vê que uma cidade é expressão do povo que a
constitui, habita e vivifica.” (Antonio Risério, 2013)

Sob este tema, os assuntos relacionados a origem da cidade, sua
expansão, seu desenho e suas construções desdobram-se em um
ambiente dramático, inspirado pelo barroco, mas contemporâneo em sua
forma.
Propõe-se um espaço em que fendas laterais deixam a luz entrar traçando
desenhos no chão. Projeções aéreas conduzem o olhar para o alto onde
imagens surgem sobre a superfície modulada do teto.
Na área central do espaço, mobiliário com telas permitem ao visitante
conhecer a história cruzando mapas antigos e mapas atuais, identificando
prédios, sítios e lugares que podem ser visitados no Centro Antigo.

Corte

Corte

Planta baixa

Mar e Águas Doces
“O meio ambiente impregna os seres humanos. Em contrapartida,
esses mesmos seres humanos imantam o meio ambiente, cobrindo
com uma teia de significados a sua realidade ambiental. É por isso que
todo mar, toda praia tem alma própria.” (Antonio Risério, 2013)

A importância do mar, dos rios e das fontes de água doce para a
ocupação do território e a implantação da cidade serão representados
por um ambiente imersivo, formado por telas com projeções mapeadas,
simulando as ondulações das águas.
O elemento expográfico tem dupla função: servir de suporte para imagens
de vídeo de águas e como base para fixação de equipamentos onde o
espectador poderá acessar mais informações e navegar em nossa história.

Planta baixa

Corte

Migrações
“E passando por realces antropológicos, matizando a população
baiana fora do tripé de sempre (índio, branco, preto), para falar de
fluxos migratórios que só nos alcançaram a partir do século XVIII, mas
nem por isso deixaram de ser fundamentais para a nossa definição
biossemiótica. Para a nossa configuração histórico-cultural.” (Antonio
Risério, 2013)

A mistura de raças, gentes, credos, cores e origens é representada por um
balaio com suas linhas e cruzamentos. O predomínio da madeira crua e dos
tons sépia acentuam os aspéctos históricos deste traçado antropológico.
Com isso, pretende-se criar uma atmosfera onde o visitante participe e
sinta-se parte desta memória.
Um dispositivo cenográfico e digital em que o visitante faz suas próprias
misturas a partir de um banco de dados com registros fotográficos
seus e de outros visitantes. Enquanto experimenta de forma lúdica e
cria personagens, o público é convidado a aprofundar sua pesquisa, a
conhecer fatos e personagens históricos.

Corte

Planta baixa

Avant-garde
“Dialogar com o nosso passado é, portanto, dialogar com o que foi novo.
É isto o que o CENTRO DA CIDADE deve mostrar, nessa dimensão:
Salvador: cidade histórica – cidade de vanguarda.” (Antonio Risério,
2013)

Para o ambiente onde são tratados os conflitos entre a cidade secular,
histórica, e a cidade atual, contemporânea, a ambientação expressa
simultaneamente a ordem e o caos. Reflete sobre os erros, acertos,
direções e questões necessárias para a coexistência entre as diferentes
formas de pensar a cidade do passado, do presente e do futuro.
Paredes com angulações e assimetrias conduzem o espectador para o
espaço onde estão instalados os equipamentos com textos, imagens e
ambientes para navegação e busca por mais informações.
Mobiliário com formas geométricas que se projetam da parede de
forma assimétrica reforçam a ideia de movimento, de inconstância e de
diversidade. Cada pequena janela serve para suporte para uma imagem,
um caleidoscópio, um texto, um espelho, uma holografia e outros recursos
tecnológicos e artesanais que contribuam para o aprofundamento do
tema.

Corte

Corte

Planta baixa

Lutas
“ ‘Animai-vos Povo Bahiense que está para chegar o tempo feliz da
nossa Liberdade: o tempo em que todos seremos irmãos: o tempo
em que todos seremos iguais’, dizia um deles [revoltosos]”. (Antonio
Risério, 2013)

Para contar a história da Cidade da Bahia através das lutas, revoluções,
invasões e levantes escolhemos o navio como ícone, uma referência
ao navio negreiro, ao navio do colonizador, do invasor, da armada que
bombardeou o Palácio Rio Branco.
Uma instalação em madeira lembra a estrutura enclinada de uma
embarcação, em seu interior telas permitem a navegação virtual pelos
principais fatos e lutas nas águas de Salvador. Em uma outra sala, o
visitante é cercado por caibros de madeira e espelhos. Em meio a isso mais
informações sobre as lutas em terra firme. Para completar o ambiente, um
conjunto de imagens, posters digitais e textos trazem mais informações
sobre personagens importantes envolvidos nestes eventos.

Corte

Corte

Planta baixa

FE S TA S E M A N I FE S TA S
“Sublinhemos, em tudo isso, relações e mesmo mesclas entre o sagrado
e o profano. É a marca central de nossas festas. Das antigas procissões
barrocas à festa do Senhor do Bonfim e até à singela benção de Santo
Antônio, na terça-feira, na Igreja de São Francisco (...)” (Antonio Risério,
2013)

Marca peculiar da cultura baiana, a ocupação das ruas para celebrar
acontecimentos e datas importantes do calendário, sejam religiosas ou
profanas, civis ou populares, tem sua origem na própria origem da cidade.
Trazemos para a cenografia elementos nobres, como a renda, que foram
incorporados aos festejos e popularizados nas vestes das baianas e mãesde-santo, tanto que hoje são ícones conhecidos no Brasil e no mundo.
Além disso, toda uma iconografia popular que existia nas barracas das
festas de largo – como os banquinhos personalizados – foram também
incorporados ao ambiente.
Para completar o espaço, faixas com monitores de vídeo e mobiliário com
telas permitem ao espectador fazer uma viagem pelas festas e manifestas
da cidade de Salvador, conhecendo suas origens e seus desdobramentos
ao longo da história até os dias atuais.

Corte

Corte

Planta baixa

PROGRAMA
E DUCATI VO

“O Centro da Cidade se constitui em um lugar de referência da
história do centro antigo da cidade do Salvador da Bahia de Todos
os Santos, revelando sua vocação enquanto um sítio museológico
vivo, dedicado à valorização e difusão de informações da história e
da cultura da Bahia.” Antônio Risério, 2013.

PROPOSTA CONCEITUAL
Introdução
Considerando-se como eixo norteador a proposta de Antonio Risério, formulada para orientar conceitualmente a implantação do
“Centro da Cidade” como um lugar que busca apresentar, de forma lúdica e interativa, a história e a cultura da cidade da Bahia, firmase uma linha conceitual para o desenvolvimento de serviços educacionais que tem por objetivo estimular a curiosidade das pessoas,
para que possam vivenciar novos descobrimentos no território do centro antigo de Salvador.
O Centro da Cidade é visto não apenas como “instituição formal”, mas também se configura por meio de relações sistêmicas, muito
específicas, entre o humano e as novas percepções de espaço, tempo, memória e valores culturais.
Para entendimento e eficácia organizacional do “Centro da Cidade”, indica-se um modelo de gestão compartilhada que se configura
como uma teia não hierarquizada de relações, a partir da implantação de processos de gestão nos segmentos Administrativos,
Museais e Educacionais.
Nesse sentido, recomenda-se a concepção de TESSITURA para designar os segmentos de atuação dos procedimentos de gestão,
considerando-se a especificidade do “Centro da Cidade”, como um ambiente virtual de aprendizagem. O conceito se aproxima da
teoria da autopoiesis, ou biologia do conhecer, formulada pelo pensador Humberto Maturana, apresentando-se aqui adaptada para
aplicação na “organização de sistemas vivos”, onde as representações simbólicas, nutridas e articuladas em torno do fluxo contínuo
de construção da História e de pertencimento à Vida, constituem o “fato museal”, objeto de estudo que é gerado e atualizado no
entrelaçamento das conversações entre os componentes humanos da organização, seu público de interatores e o patrimônio integrado.
A Tessitura Administrativa é concebida como suporte de gestão para as atividades, trabalhando de forma colaborativa e coletiva com
as demais instâncias, atendendo às demandas financeiras, físicas e humanas da instituição.
Além disso, é de sua competência coordenar a produção de eventos e de exposições temporárias, e a gestão de espaços a serem
explorados por terceiros (lojinha e café), assim como viabilizar produtos exclusivos e captar recursos e projetos para o “Centro da
Cidade”.
O ciclo a ser desencadeado na Tessitura Museal objetiva assegurar a preservação de memórias/histórias e fomentar processos
de aprendizagens significativas. Emerge da teia de relações que alimenta a organização social, nutrindo-a e redesenhando-a
incessantemente, a partir do reconhecimento da legitimidade do outro, da diversidade como valor, do compartilhar como visão
estratégica, e do exercício do amar como emoção propulsora do vir a ser humano, em conexões pedagógicas cooperativas.

Para a proposta da Tessitura Educacional, a síntese entre discurso e vivência privilegia o exercício da cidadania plena, configurando-se
como uma formação de múltiplas narrativas, para constituir um acervo democrático e plural. Dessa forma, a representação simbólica
da diversidade de nossa identidade cultural suscita formas alternativas de inclusão pela apropriação do Patrimônio integral, material
e imaterial, reforçadas pela aproximação das dimensões científica e educativa dos museus em um espaço público no “Centro da
Cidade”.
Comprometida com a transformação social, a dimensão educativa, portanto, ativa um modelo de gestão, articulado internamente
como um sistema orgânico, que tem por princípio servir a sociedade, dialogando com diferentes públicos.
Como visto, a proposta de construção do Programa Educativo, está alinhada à macro proposição conceitual elaborada para o Centro
da Cidade, indicando-se portanto, a utilização deste banco de dados, como referencial para contar histórias da história do Centro
Antigo da Cidade da Bahia, numa perspectiva dialética, a partir de sua natureza fenomênica e de sua pluralidade como representação
cultural.

Processos de Gestão
Tessitura Administrativa:
Gestão de Recursos Financeiros;
Gestão de Recursos Humanos;
Gestão de Projetos.
Tessitura Museal:
Gestão de Acervo e Patrimônio;
Gestão de Documentação e Pesquisa;
Gestão da Memória (conteúdo, serviços e produtos).
Tessitura Educacional:
Gestão de Processos de Visitação;
Gestão de Processos Formativos;
Gestão de Processos de Comunicação.

Te s s i t u r a M u s e a l
“Todo discurso pode ser entendido como uma metamorfose de afetos que produz a partir de si mesmo outra forma de discurso: a história. O
que faz a história é, assim, muito menos o conjunto de acontecimentos ocorridos no espaço e no tempo, do que a nova ‘realidade’, reinstaurada
por aqueles que narram os fatos.” Jean-François Lyotard

Conceito
Delineia-se a tessitura museal, alinhada à concepção do “Centro da Cidade” que, para além do lugar de preservação, é, também,
espaço discursivo de interpretação de uma dada realidade, impulsionador de produção de sentidos, instância relacional promotora de
reconfigurações identitárias, viabilizador de novas maneiras de se pensar as práticas pedagógicas.
Nessa direção, como nos indica Scheiner (2006), a ênfase está na alimentação do estado de fluxo da História, onde a cidade e sua
gente podem reconhecer-se, compreender-se e aprender a respeitar o diferente através de si mesmos, como espelho multifacetado
da experiência humana, onde todos têm seu significado e seu lugar.
O patrimônio a ser musealizado é uma construção coletiva que leva em consideração a participação da sociedade e seus indivíduos,
trabalhando a instituição como instrumento dinâmico, na perspectiva integral de mudança social pela via da Educação. Como visto,
os espaços museais na contemporaneidade ampliam e multiplicam suas propostas como espaço de informação, comunicação e
transformação.
Em consonância com o pensamento de Horta (1995), se concebe o espaço museal como um “meio” de comunicação, valendose de sua linguagem própria como ponte entre os elementos do triângulo território-patrimônio-sociedade, servindo de instrumento
de diálogo, de interação das diferentes forças sociais, sem ignorar nenhuma delas, inclusive as forças econômicas e políticas; um
instrumento que possa ser útil, em sua especificidade e função, ao “homem indivíduo” e “homem social” para enfrentar os desafios
que atravessam o presente e projetam-se para o futuro.
O processo de gestão deve valer-se de posturas afirmativas que configurem a tessitura do que venha a ser a pedagogia museal, numa
perspectiva dialética, utilizada para gestão do acervo/patrimônio, para gestão da documentação e pesquisa, para gestão da memória/
conteúdo/serviços e produtos, entendendo sempre que o público é integrante desse processo e que a sociedade deve ser a maior
beneficiária.

Te s s i t u r a E d u c a c i o n a l
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo.” Paulo Freire

Linha Pedagógica
A concepção de educação, aqui posta, emerge da revisão do conceito de museu, do conceito de museologia, do conceito de patrimônio,
e alavanca a construção da proposição de se pensar práticas museológicas transversais que avancem da monodisciplinaridade à
multidisciplinaridade, do público isolado em categorias à comunidade em sua integralidade, do edifício/acervos ao território/serviços.
Em consonância, portanto, com a concepção indicada para estruturação da tessitura museal do “Centro da Cidade”, vislumbra-se, como
linha pedagógica a ser adotada, a perspectiva de educação do biólogo, neurocientista e professor Humberto Maturana, que enfatiza
as questões do conhecimento, da autonomia do sujeito, da relação com o outro e do compromisso social, valorizando o aprender a
conhecer como um fenômeno biológico, relacionado com o desenvolvimento da linguagem, onde as interações recorrentes conservam
a organização do ser vivo, em sua congruência com o contexto cultural e as circunstancias do ambiente, ocasionando, entretanto,
mudanças contínuas na sua estrutura individual, numa dinâmica emocional/experiencial de elaboração de sentidos/aprendizagens que
são validados pelo interesse em “encontrar-se em comunicação” consigo e com o outro.
A educação para o século XXI, portanto, deve se processar como um sistema vivo, aberto, cíclico, contextual, cooperativo e flexível,
com os sujeitos autônomos formando um todo harmônico, interdependente, com vistas a contribuir para a cultura de paz e para os
objetivos comuns da humanidade, almejados planetariamente para o milênio, como sinaliza a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
Ou seja, pretende-se realizar uma “Educação para o Patrimônio”, abrangente e pluridimensional, que contribua para o entendimento
de que cada indivíduo, inserido em sua história, se constitua em um templo de saberes adquiridos pela experiência, pela reflexão e
pela interação de vidas. Patrimônio que merece ser respeitado e compartilhado, preservado como parte de uma narrativa coletiva,
uma memória em processo de construção. Como nos conta Risério (2013): “Qualquer pessoa que se disponha a organizar seus dados
existenciais ou suas memórias sentimentais - com santos, retratos, cartas, relíquias, escrituras, escapulários, numa gaveta ou armário
- está fazendo uma espécie de museu ou centro de referência, mesmo que íntimo e particular”.
A relevância da dimensão educativa deve estruturar os projetos a serem fundamentados por valores e conceitos, como cidadania,
alteridade, diversidade, tolerância/aceitação, solidariedade, participação, interação interna e externa, intercâmbio de ideias, construção

e troca de conhecimentos.
O recurso da tecnologia é utilizado como a base instrumental que propicia gerar novos parâmetros de aproximação de um público
diversificado, e viabiliza desencadear um fluxo de ensino-aprendizagem, mediante a investigação de linguagens criativas e inovadoras,
com vistas a expandir a percepção do visitante quanto a sua própria historicidade, inserida na ontogenia do devir humano.
O serviço educativo deve criar relações entre o visitante e seu entorno, no que diz respeito a nossa história, memória e patrimônio.
Dessa forma, o “Centro da Cidade” deve produzir novas histórias, ou recontar de outra maneira histórias já narradas; essas irão se
transformar em um acervo de criação de futuros, novas histórias geradas pelo próprio centro a partir de suas práticas reflexivas e
ações educativas.
A linha pedagógica do “Centro da Cidade” pretende nutrir e transformar o indivíduo, contribuindo para sua autopoiesis a partir da
interação com a história e com o patrimônio da cidade da Bahia. A formação de público acontece a partir da qualidade dos programas
educacionais a serem disponibilizados para atender a sociedade, contando, recontando, reconstruindo e socializando o conhecimento
cultural.

Missão:

Proporcionar aos visitantes o acesso a informações sobre a história e a cultura da Bahia, mediante vivências educacionais que
fomentem reconfigurações identitárias de pertencimento à cidade e possibilitem a reelaboração de sentidos que os impulsione a firmar
relações éticas com os demais seres humanos, com o planeta, com o cosmos, com a vida.

Visão:

Renovar periodicamente a programação pensada para o espaço, ativando a apropriação e construção de conhecimentos, que deverão
conduzir o público em direção à cidade, tematizando a história e a personalidade de sua gente. Segundo o olhar de Risério (2013),
com uma abordagem de caráter simultaneamente estético, histórico e antropológico, com a pretensão de informar de forma lúdica e
interativa, a todos os que se interessam por Salvador. “Sempre se refazendo – e se refazendo sempre“.

Valores:

Ética, diálogo, transparência, comprometimento, trabalho compartilhado, cooperação, participação, criatividade, cidadania, alteridade,
diversidade, solidariedade, intercâmbio de idéias.

Objetivo:

Criar estratégias para a eficácia da gestão de processos de visitação, da gestão de processos formativos, bem como, da gestão de
comunicação.

PROGRAMAS em PROCESSOS
“A Educação Patrimonial é um processo permanente e sistemático centrado no patrimônio cultural, como instrumento de afirmação da
cidadania. Objetiva envolver a comunidade na gestão do Patrimônio, pelo qual ela também é responsável, levando-a a apropriar-se e a usufruir
dos bens e valores que o constituem.” Maria de Lourdes Parreiras Horta

Os programas educacionais são pensados com o intuito de promover a transversalidade dos saberes, o diálogo e a cooperação
interorganizacional. Buscam aplicar em suas práticas o sistema de gestão da qualidade que visa a uma construção coletiva dos
processos, a melhoria contínua dos serviços, a avaliação permanente dos resultados e, sobretudo, a participação das pessoas, se
distanciando de uma administração burocrática que visa o mero controle das funções e da execução de tarefas.
Para o desdobramento dessa tessitura é de fundamental importância o discernimento entre “educação patrimonial”, como área
de conhecimento relacionada diretamente a Museologia, pois tem como vetor uma educação a partir do patrimônio cultural; “ação
educativa”, considerada como o que se faz concretamente em termos educacionais no museu, o elenco de suas ações e atividades; e
“função sócio-educativa” do museu, aquilo que lhe cabe educacionalmente como instituição, isto é, a sua missão.
Os três pilares nos conduzem a estabelecer as linhas de atuação dos processos-chave: visitação, formação e comunicação, que se
encontram inseridos na estrutura de gestão da tessitura educacional e costuram suas tramas com os diversos programas.

Processos de visitação:
Processos educacionais direcionados para o atendimento ao público, mediante a oferta de serviços pensados a partir do programa
curatorial. O “Centro da Cidade” deverá contar com uma equipe de educadores especializados, interatores que assegurem apresentar
de forma diferenciada uma programação sedutora, pensada tanto para atividades internas quanto para a área externa do museu.

Programa de curadoria educativa:
O programa de “curadoria educativa” converge para o pensamento de Risério (2013) que indica a necessidade de reunir no “Centro
da Cidade” as histórias já existentes e instaurar exercícios, para retrabalhar criativamente estas informações. Os curadores serão
convidados, com uma periodicidade a ser estabelecida, para definir e atualizar as estratégias, potencializando novos enfoques
educativos. Temas vinculados à história, memória, gente, urbanismo e arquitetura de Salvador antiga, mostrando a cidade da Bahia
nos seus próprios termos e contornos, apresentando uma narrativa sintética e seletiva, organizada em um determinado conjunto de
informações, em termos claros e sedutores.

Programa de visitas |agendadas e espontâneas|:
Os visitantes, ao chegarem ao centro, terão acesso a informações do acervo virtual do museu, mutável e interativo, que irão
contextualizar as histórias do centro antigo da cidade de Salvador. Esse material hi-tech, usado como meio para informar e comunicar,
será apresentado em diversos formatos visuais, simulações computadorizadas, vídeo, dentre outros.
A equipe deverá estar preparada para atendimento ao fluxo de visitas previamente agendadas, bem como, às pessoas e aos grupos que
se dirigem ao Centro de forma espontânea. O planejamento e a escolha da metodologia deverão ser flexíveis, avaliando a especificidade
de cada demanda.
O perfil de cada grupo definirá o quantitativo máximo de pessoas para participar dos circuitos e desdobramentos educativos,
considerando-se os aspectos de bem-estar e segurança.

Projeto de convivência acessível:
Intenciona contemplar visitas acessíveis, nos aspectos físicos e comunicacionais, para atender pessoas com diferentes tipos de
deficiência.

Projeto de roteiros a céu aberto:
As visitas “a céu aberto” traçam seu caminhar em roteiros previstos pelo Centro da Cidade, para potencializar o patrimônio cultural
como objeto de educação. Esses roteiros educativos, compartilhados, devem funcionar como uma experiência real, histórico-cultural,
promovendo reflexões e associações entre a vida cotidiana de cada um e a ressignificação da história da Bahia a partir dos múltiplos
pontos de vista.
Os roteiros a serem definidos intencionam possibilitar ao cidadão a compreensão de que o “conceito de centro antigo, tal como
acionado hoje a propósito da cidade da Bahia, designa uma área ampla da cidade, definida em termos patrimoniais e protecionistas,
não se reduzindo ao centro histórico” (Antônio Risério).

Processos formativos:
“A história é um exercício de reconstrução e reimaginação do passado”. Tomando como parâmetro esta citação de Risério, serão
desenvolvidos processos formativos específicos, com o intuito de reelaborar conceitos e explorar visualmente as potencialidades dos
recortes sugeridos pela curadoria educativa.

Programa de interação:
Possibilidades de encontros e ações, com foco em públicos específicos, que possam estimular parcerias e intercâmbios, sobretudo
com a comunidade do entorno, desencadeando projetos de permanente diálogo, fruição, apropriação e pertencimento aos bens
culturais.
Trata-se de organizar as narrativas múltiplas e fragmentadas, focadas em diversos temas e direções, para a convergência em uma ideia
principal: contar histórias do centro antigo da cidade da Bahia.

Projeto histórias da História
Desdobramentos da exposição em cartaz serão oferecidos ao público, com o intuito de fundamentar uma rede de conversações em
diversos formatos referenciados pela curadoria. Esses serviços se configuram da seguinte forma:

Conversas transdisciplinares:
Rede de conversações com historiadores, antropólogos, filósofos, museólogos, educadores, dentre outros atores sociais, abrindo
diálogos transversais, para que o público possa usufruir de uma contextualização sobre a mostra em exibição;

Conversas estendidas:
Rede de conversações com relatos e depoimentos das pessoas da comunidade a exemplo de mestres de capoeira, mães de santo,
músicos de percussão, marinheiros, estivadores, pescadores, vaqueiros, rendeiras, dentre outros, estabelecendo uma profícua troca
de saberes.

Contando e ouvindo histórias:
Rede de registros das histórias contadas por agentes comunitários ou por qualquer pessoa moradora do centro antigo que quiser
narrar a história da Bahia, segundo sua própria vivência do lugar; incluindo também as histórias formuladas a partir das reflexões
advindas da visitação ao Centro da Cidade e seus percursos.

Projeto de residências culturais:
Serviço de intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, convidando pessoas para ministrar workshops, cursos, ou vivenciar

a história da Bahia, participando dos desdobramentos das exposições em cartaz.
Serviço de intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, promovendo a troca e atualização de conhecimentos para a equipe
do “Centro da Cidade”.

Projeto para professores:
Serviços de cooperação mútua que almejam suprir lacunas pedagógicas e criar uma interface, Centro da Cidade-Escolas, para
realização de projetos integrados.

Projeto no curso da História:
Realização de cursos interdisciplinares ministrados por pessoas de notório saber.
Elenco de possibilidades:
História universal (ou da humanidade);
História da Bahia;
História Contemporânea da Bahia;
História da Arte;
História da Arte Brasileira;
História da Arquitetura;
Historia dos Museus;
Antropologia histórica;
Antropologia marítima;
Arqueologia;
Arqueologia Marítima;
Educação para o Patrimônio;
Cultura e cidadania;
Formação para funcionários;
Cursos para capacitação em marcenaria, marchetaria, conservação e restauro;
História da Dança;
História da Capoeira;
História das Religiões;
História da Música.

Programa Teia Social:
Objetiva dar ênfase ao público das comunidades do centro antigo de Salvador e entorno, pensando o modo de vida dessas pessoas
e buscando oferecer projetos específicos, tendo como questão principal a inclusão (social, cultural e memória).
Compete à equipe de educadores da teia social desenvolver atividades que demandem responsabilidades com a comunidade, criando
práticas para acionar sentidos de pertencimento e interação com seu bairro, fomentando a expansão de uma consciência cidadã.
Construir uma cartografia geográfica das comunidades do centro antigo e agregar o imaginário dos moradores para a materialização
de um futuro viável.

Projeto escolas do centro antigo e instituições culturais do entorno:
Desenvolver produtos específicos em parceria com os professores das escolas e educadores culturais.
Articular a realização de ações socioeducativas, fomentando seus registros para a construção de memórias e acervos representativos
da comunidade.

Processos de comunicação:
Compete à equipe de comunicação informar sobre as atividades do Centro da Cidade, divulgar as exposição e promover a programação
em cartaz, mantendo um site ágil e atualizado, assim como, ser atuante nas redes sociais.

Programa editorial:
Desenvolver um projeto editorial, com identidade visual definida para sua linha de publicações, que deve contemplar a produção de
material lúdico-pedagógico, jogos, revistas, jornal, folhetos institucionais, sobre o Centro da Cidade, sobre as exposições em cartaz e
a respeito dos temas desenvolvidos nas ações educativas e sociais.

Projeto didático:
Propor e elaborar materiais didáticos, impressos e digitais, para dar suporte aos processos de ensino-aprendizagem, a partir das
ações culturais específicas de cada curadoria educativa.

Esboço de funções:

Atendimento ao público local, nacional e internacional, agendado e/ ou espontâneo;
Realização de programação educativa interna e/ou externa ao museu, com o visitante e/ou grupo agendado;
Realização de programação educativa interna e/ou externa ao museu, com o visitante e/ou grupo espontâneo; nesse caso, serão
organizados quatro horários específicos para a visitação pelos roteiros históricos;
Agendamento de escolas, com preenchimento prévio de fichas e informações necessárias para que a visita aconteça a contento,
assim como, preparação das ações que serão desenvolvidas;
Recepção de visitantes, grupos, estudantes e professores;
Pesquisa sobre assuntos correlatos à proposta do museu;
Realização de relatórios mensais das visitas realizadas.

Apontamentos finais
Considerações Espaciais para Centro
Espaços de acesso público:
1.
Salas de exposições permanentes;
2.

Sala de exposições temporárias;

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Receptivo:
guarda-volumes;
recepção;
totens informativos;
gerência de empréstimos (áudio guia).

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Salas multiuso:
auditório e cinema;
eventos;
oficinas educativas.

5.
5.1.

Videoteca:
espaço de consulta individual à vídeo e áudio;

5.2.
5.3.

espaço de consulta em grupo à vídeo e áudio;
sala técnica de manutenção e reparos.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Biblioteca:
recepção;
sala de bibliotecários;
sala técnica de conservação e restauro;
espaço para estudo e consulta individual;
espaço para estudo e consulta em grupo.

Administração:
1.
Administração financeira:
1.1.
sala do diretor;
1.2. sala do financeiro;
1.3. sala de recursos humanos;
1.4. sala de projetos.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Administração museal:
sala do diretor;
sala de processos museais;
sala de documentação e pesquisa;
sala de reserva técnica.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Administração educacional:
sala do diretor;
processos de visitação;
processos formativos;
processos de comunicação:
assessoria de comunicação;
editorial.

4.

Secretaria / recepção (para as administrações).

5.

Sanitários para as administrações.

Acervo:
1.
Acervo multimídia:
1.1.
espaço de consulta individual à vídeo e áudio;
1.2. espaço de consulta em grupo à vídeo e áudio.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

Biblioteca
Balcão de atendimento
Sala bibliotecários
Sala técnica de manutenção e reparos
Espaço para estudo e consulta individual
Espaço para estudo e consulta em grupo

Área restrita – funcionários:
1.
sanitários / vestiários: estimativa de uso de 30 pessoas (com
possibilidade de possuírem guarda volumes e armários);
2.
copa;
3.
manutenção;

4.
sala de descanso (para atender à serventes,
seguranças e monitores da exposição);
5.
almoxarifado.
Sinalizações preliminares para
Tessituras de Gestão:
Historiadores,
Museólogos,
Artistas Visuais,
Secretárias,
Bibliotecários,
Jornalistas,
Produtores Culturais,
Design Gráfico,
Arquitetos,
Editor,
Antropólogos,
Educadores,
Assistentes,
Técnicos,
Estagiários,
Guardas Patrimoniais, dentre outros.

estruturação

das

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
Jacques Wagner
GABINETE DO GOVERNADOR
Edmon Lucas
SECRETARIA DE CULTURA
Antônio Albino Canelas Rubim

Projeto Conceitual

Exposição

Conceito
Antonio Risério

Concepção
Joãozito

Colaboração
Sara Victória

Coordenação
Joãozito
Lanussi Pasquali

Concepção Visual
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Joãozito
Cícero de Carvalho Monteiro
Coordenação
ERCAS
Joãozito
COORDENAÇÃO GERAL
Lanussi Pasquali
Beatriz Lima
Programa Educativo
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Lanussi Pasquali
Luis Humberto Savastano
Eliane Moniz de Aragão Simões
Patrícia Marchesini
Magaly Pessoa Nunesmaia
Telma Catarina Pires
Estagiários de Arquitetura
TÉCNICOS
Fabiana Moreira
Anacy Libório
Rodrigo Kuo
Cassandra Vasconcelos
Fernanda Loureiro
Modelagem e animação em 3D
Lorena Junqueira
Ivo Jr (coordenação)
Marly Silva
Fabiana Moreira
Rodrigo Kuo
ESTAGIÁRIOS
Fernanda Cerqueira
Design gráfico
Lucas Cordeiro
Rodrigo Kuo
Gisele Ribeiro
Juliana Carvalho

Produção
Jerônimo Pereira
Maria Carminda Passos
Samuel Pereira
Estagiários de Arquitetura
Fabiana Moreira
Rodrigo Kuo
Design gráfico
Rodrigo Kuo
Sarah Muccini
Edição de vídeo
Caetano Travassos
Márcio Barreto
Imagens
Márcio Barreto
Acervo Blade
Acervo ERCAS
Acervo Museu de Arte da Bahia

Vídeo Mapping
Caetano Travassos
Montagem
Adriano Fabrício
César de Oliveira
Cleito Santos Silva
Elialdo dos Santos
Elialdo dos Santos Filho
Euclídes da Silva

