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Resumo 

A presente pesquisa é resultado da dissertação intitulada “Bembé do Mercado em Santo Amaro: política, 

gestão cultural e a economia da cultura e criativa nas festas das religiões de matriz africana” defendida no 

Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, na Universidade Federal da Bahia. 

Objetiva-se identificar os aspectos a economia da cultura e criativa  presentes nos terreiros que integram a festa 

do Bembé do Mercado, no Recôncavo da Bahia. Utiliza-se tanto de uma abordagem qualitativa de cunho 

fenomenológico (HUSSERL, 2006), reconhecendo os aspectos simbólicos e socioculturais que estão 

entrelaçados ao contexto da celebração do Bembé do Mercado, quanto de uma abordagem quantitativa, cujo 

objetivo foi identificar os aspectos socioeconômicos relacionados à produção, gestão e salvaguarda da festa, 

contando com uma revisão da literatura acadêmica, a partir da aplicação do método Proknow-C (ENSSLIN et 

al., 2010). Além disso, a pesquisa foi aplicada em locus, possibilitando o mapeamento e a categorização da 

circulação e comercialização de bens e serviços presentes nos terreiros que integram o Bembé do Mercado. 

Espere-se que este estudo situe o Bembé do Mercado no escopo da economia da cultura e criativa brasileira e 

baiana, bem como contribua para o estímulo e ampliação da discussão étnico-racial no escopo das políticas 

públicas culturais voltadas às comunidades de religião de matriz africana no Recôncavo da Bahia. 

Palavras-chave: Bembé do Mercado. Festas populares. Economia da Cultura e Criativa. 

Abstract 

The present research is the result of the dissertation entitled "Bembé do Mercado in Santo Amaro: politics, 

cultural management and the economy of culture and creativity in the festivals of religions of African origin" 

defended in the Multidisciplinary Postgraduate Program in Culture and Society at the Federal University from 

Bahia. The objective is to identify the sociocultural and economic aspects, as well as the experiences of political 

and economic management in the communities of terreiros that integrate the organization of the celebration of 

Bembé do Mercado, in the city of Santo Amaro, Recôncavo da Bahia. The objective is to identify the 

sociocultural and economic aspects, as well as the experiences of political and economic management in the 

communities of terreiros that integrate the organization of the celebration of Bembé do Mercado, in the city of 

Santo Amaro, Recôncavo da Bahia. It uses both a qualitative approach of a phenomenological nature 

(HUSSERL, 2006), recognizing the symbolic and sociocultural aspects that are intertwined with the context of 
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the celebration of Bembé do Mercado, as well as a quantitative approach, whose objective was to identify the 

socioeconomic aspects related to the production, management and safeguarding of the festival, with a review of 

the academic literature, based on the application of the Proknow-C method (ENSSLIN et al., 2010). In addition, 

the research was applied in locus, enabling the mapping and categorization of the circulation and 

commercialization of goods and services present in the terreiros that make up the Bembé do Mercado. It is 

expected that this study places Bembé do Mercado in the scope of the Brazilian and Bahian cultural and creative 

economy, as well as contributing to the stimulation and expansion of the ethnic-racial discussion in the scope of 

cultural public policies aimed at religious communities of African origin. in the Recôncavo of Bahia. 

Keywords: Bembé do Mercado celebration. Popular festivals. Cultural and Creative Economy. Cultural 

Policy and Management.  

 

1.Introdução 

  

“Sou camelô, sou do mercado informal 

Com minha guia sou profissional...” 

(Edson Gomes, 1997) 

  

Os terreiros de candomblé 
5
são casas de convívio comunitário. Eles precisam de cuidados, 

manutenção, sustento e modos de organização para a sua preservação. Os modos como os 

terreiros se organizam, produzem e fomentam suas atividades são peculiares, nutridos pelos 

elementos da solidariedade, da mutualidade e do cooperativismo, tanto em suas práticas 

cotidianas como nos rituais sagrados. Estas práticas são intrínsecas aos saberes 

cosmopolíticos das identidades afrodiaspóricas, traduzidas na diáspora brasileira via saber 

cultural, religioso e social (BASTIDE, 2001; CARNEIRO, 1967; LIMA, 2003). À vista disso, 

Jaime Sodré (2006, p. 134) nos diz: “o terreiro de Candomblé, enquanto organização 

representa a particularização de uma perspectiva comunitária”. 

Pierre Verger (1981) em Os Orixás; Vivaldo Costa Lima (1977) em A família de santo nos 

candomblés Jeje-Nagôs da Bahia; Roger Bastide (2001) em O Candomblé da Bahia; Nina 

Rodrigues (2008) em Os africanos no Brasil e tantos outros autores que apresentaram ao 

mundo o candomblé da Bahia, suas origens, suas especificidades ritualísticas, assim como a 

dinâmica dos espaços sagrados nos quais vivem as pessoas que o praticam e os modos que 

                                                 
5
 “O termo candomblé, abonado pelos modernos dicionários da língua e na vasta literatura etnográfica, é de uso 

corrente na área linguística da Bahia para designar os grupos religiosos caracterizados por um sistema de 

crenças em divindades chamadas santos ou orixás e associados ao fenômeno da possessão ou do transe místico 

[...]. O significado do termo, entretanto, deixando à parte sua discutida etimologia, estende-se ao corpus 

ideológico do grupo, seus mitos, rituais e ética, ao próprio local onde as cerimônias religiosas destes grupos são 

praticadas, quando então, candomblé é sinônimo de terreiro, casa de santo, de roça” (LIMA, 2003, p.  17).  
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essas pessoas cultuam a sua espiritualidade e reverência aos orixás e encantados. Entretanto, 

muitos desses estudos se debruçam em entender o terreiro como espaço de preservação da 

memória, da formação e da perpetuação dos valores sagrados e culturais afro-brasileiros, 

aspectos muito relevantes, mas aos quais não se limita. 

O Bembé do Mercado, uma festa centenária de celebração à ancestralidade do panteão 

africano pela abolição da escravidão no Brasil, comemorou, em 13 de maio de 2022, 133 

anos de preservação, patrimônio, memória e cultura afro-brasileira, na cidade de Santo 

Amaro, Recôncavo da Bahia. Uma festa de caráter religioso, lúdico, emancipatório, 

afirmativo, subversivo e estético, que se compõe de muitas cores, fogos, tecidos, vestimentas, 

músicas, danças, alfazemas e rituais. Quem a integra tem cor, traços e histórias. São mulheres 

e homens negras/os oriundas/os das religiões de matriz africana do Recôncavo da Bahia. 

Desde o dia 13 de maio de 1889, as comunidades de terreiros da cidade de Santo Amaro se 

deslocam de suas casas de terreiros para o encontro no largo do mercado da cidade.  O local 

ganha uma função semelhante aos espaços dos terreiros – se transforma no salão de festa dos 

terreiros de candomblé no espaço público. Por isso, o Bembé do Mercado é considerado  

como um “Candomblé territorializado no espaço do Mercado” (MACHADO, 2014, p. 43). 

A festa foi reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia pelo Instituto de Patrimônio 

Artístico e Cultural da Bahia (Ipac); e como bem imaterial brasileiro pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).  

Consideramos que a festa do Bembé do Mercado, em todas as suas diferentes dimensões, 

seus múltiplos significados e contextos, tem um potencial criativo, histórico, social, e também 

– o objeto de proeminência desta pesquisa – potencial econômico como elemento da 

economia da cultura e criativa. 

Em nossas inquietações, por exemplo, está a seguinte pergunta: como a economia da cultura e 

criativa permeia a festa do Bembé do Mercado? Diante dessa indagação, interessa-nos 

identificar os aspectos socioculturais e econômicos, bem como as experiências de gestão 

política e econômica nas comunidades de terreiros que integram a organização da celebração 

do Bembé do Mercado, na cidade de Santo Amaro, Recôncavo da Bahia. 

Para tanto, utiliza-se tanto de uma abordagem qualitativa de cunho fenomenológico 

(HUSSERL, 2006), reconhecendo os aspectos simbólicos e socioculturais que estão 

entrelaçados ao contexto da celebração do Bembé do Mercado, quanto de uma abordagem 

quantitativa, cujo objetivo foi identificar os aspectos socioeconômicos relacionados à 
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produção, gestão e salvaguarda da festa, contanto com uma revisão da literatura acadêmica, a 

partir da aplicação do método Proknow-C (ENSSLIN et al., 2010). Além disso, a pesquisa foi 

aplicada em locus, possibilitando o mapeamento e a categorização da circulação e 

comercialização de bens e serviços presentes nos terreiros que integram o Bembé do 

Mercado. 

1. A ECONOMIA NEGRA NO E DO RECÔNCAVO: TERREIROS, DÁDIVAS, 

TROCAS E MERCADO AFRO-RELIGIOSO 

O Recôncavo da Bahia teve um papel protagonista no processo histórico e econômico do 

Brasil. Tal marco se inicia a partir da formação brasileira, ainda em meados do século XVI, 

tendo seu apogeu no século XVII. Esse período é marcado por uma abundância nacional e 

essa região possuía uma das maiores produções de cana-de-açúcar da colônia, como também 

era responsável por grande parte dos cultivos agrícolas – mandioca, fumo e feijão. A região 

se tornou responsável pelo provimento dos gêneros de primeira necessidade da capital do 

Brasil, Salvador, e concentrava um dos importantes portos para a economia brasileira 

(CUNHA, 2004).  

A comercialização de bens e serviços oriundos das comunidades negras nas ruas e espaços 

públicos não é nova na sociedade brasileira e existe desde o período de colonização, ainda 

que estivessem sendo escravizados. Além da ocupação nas casas dos senhores, muitas 

mulheres já realizavam serviços para terceiros e comercializavam produtos nas ruas da 

cidade, sendo conhecidos/as como “escravos de ganho”. Com a abolição, e, posteriormente, 

com a saída paulatina dessas mulheres das casas grandes, elas começaram a ocupar centros 

urbanos praticando a comercialização de acarajés, cocadas, abarás e outros produtos em vias 

públicas
6
. Desde o período colonial, a venda no tabuleiro também servia para financiar as 

festas e obrigações religiosas nos terreiros, além de comprar alforrias e garantir os 

sepultamentos dignos. Tais práticas serviram como estratégia de solidariedade para os negros 

frente a uma sociedade hostil em pleno período colonial (IPHAN, 2007), (IPAC, 2011). Por 

sinal, pesquisadores como Hélio Santos e Selma Moreira (2018) afirmam  que a população 

                                                 
6 “Algumas vendedoras, como tias, tias da Costa – mulheres negras, filhas e netas de africanos para a primeira 

categoria; e, para a segunda, eram mulheres africanas, muito respeitadas, e em sua maioria se vinculavam ao 

candomblé. Vendiam produtos africanos, alguns em lojas – quitandas – estabelecidas em áreas da cidade de 

Salvador como o Pelourinho, por exemplo, ou em outros tipos de venda, onde se encontravam panos de Alacá – 

panos da Costa – palha, obi, oborô, contas, sabão, todos da Costa, da costa africana, provenientes dos grandes e 

famosos mercados da Nigéria, do Benin”. (LODY, 2006, p. 48) 
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negra brasileira desenvolveu a prática da filantropia,  tendo o  dos exemplos das irmandades 

negras.  

Ressalta-se que as mulheres negras de religiões de matriz africana assumiram a 

responsabilidade maternal e dos afazeres domésticos (aos quais elas foram impostas), como 

também foram as responsáveis pela manutenção das rendas familiares (CARNEIRO, 2003). 

Assim, se apropriaram dos mecanismos culturais, sobretudo da culinária africana, para 

produzir, circular e distribuir mercadorias objetivando captar recursos para conquistar suas 

alforrias e dos seus familiares. Um exemplo desse ofício são as baianas de acarajé (IPHAN, 

2007). 

Mas por que não conhecemos essas histórias ?Para Cunha (2004) os estudos clássicos da 

formação econômica do Brasil desconsideram a condição dos negros outrora escravizados 

para a compreensão da formação econômica, fazendo acreditar que o destino desse coletivo 

não teve qualquer importância na economia e considerando-os acriticamente enquanto 

“trabalhadores nacionais”. Para Cunha (2004, p. 117), “[...] tradicionalmente, o racismo tem 

sido concebido dentro do campo ideológico e subordinado aos interesses de classe e não pelo 

seu contrário, isto é, o econômico como um instrumento para a preservação da hegemonia 

racial”. 

No entanto, para Matilde Ribeiro (2014, p.258) 

[...] a população negra tem como alternativa (às vezes como única saída) o 

empreendedorismo como possibilidade de obtenção de renda e de vinculação com o 

mundo do trabalho. Contudo, os indicadores do mercado de trabalho, bem como o 

contexto social, econômico e político do Brasil no que tange às relações raciais, 

revelam que o empreendedorismo para a população negra surge e se mantém a 

partir das necessidades cotidianas, tendo em vista o racismo institucional (também 

chamado de racismo sistêmico) muito presente no mundo do trabalho. 

1.1 TERREIROS, DÁDIVAS, TROCAS E MERCADO AFRO-RELIGIOSO  

Flávio Gonçalves Santos (2013), na obra Economia e cultura do Candomblé na Bahia: o 

comércio de objetos litúrgicos afro-brasileiros - 1850/1937, ao analisar as múltiplas facetas 

do comércio de importação de objetos litúrgicos do candomblé na Bahia, ressalta que desde, 

aproximadamente, 1850 a 1937 existia entre o Brasil e a Costa da África uma 

comercialização marcante de materiais, serviços e bens simbólicos, que integram a economia 

do sagrado das religiões de matriz africana.  
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Para Flávio Santos (2013), a relação entre o dinheiro e o sagrado no candomblé está posta até 

mesmo nas histórias sagradas, por conta disso diferentes produtos e serviços oriundos das 

comunidades negras foram circulando e sendo difundidos nas feiras e nos mercados do 

Brasil.  

Para Pierre Verger e Roger Bastide (1992) as feiras e os mercados, em África, não estão 

dissociados da dimensão cultural, ritualística e religiosa, ou seja, são espaços de sacralidade e 

sociabilidade que, por vezes, mediam e, quiçá, ultrapassam a lógica econômica comum. 

Assim, se constituíram no Brasil como mercados que possuem dinâmicas que corroboram o 

processo de sociabilidade e socialização, ou seja, transcendem a dimensão apenas econômica 

e política (SIMMEL, 1977), mas por meio das trocas (MAUSS, 2003) estabelecem relações 

entre “[...] esferas socioculturais diversas, entre diferentes condições de vida e produção, 

entre distintos pressupostos de prestígio e valor” (VOGEL et al., 1987, p. 2). 

Mas que mercado seria esse? 

  

O nosso mercado não deve ser confundido com o seu justamente famoso 

homônimo, o mercado como princípio normativo, autorregulado, da vida econômica 

moderna, teatro das escolhas racionais e utilitárias de um homo oeconomicus. Não é 

tão pouco, o antepassado deste, o seu embrião, ou seu primo pobre. Entre os dois 

homônimos a relação não é de natureza genealógica, embora um tenha a ver com o 

outro; é ao contrário, substantivo, localizado num espaço e num tempo social. Nele 

existe igualmente, a oferta e demanda que é a alma do outro, só que mediatizada por 

modelos culturais que fazem dele a expressão de uma determinada morfologia 

social. [...] este mercado que podemos ver frequentar e percorrer, onde podemos ser 

ludibriados ou fazer boas transações; onde negociamos as nossas escolhas, fazendo 

perguntas e avaliando respostas; sopesando, apalpando e experimentando (VOGEL 

et al., 1987, p. 7) 

  

No entanto, tais mercados envolvem circulação de mercadorias e, consequentemente, têm 

relação com o dinheiro (MARX, 2008). Ora, se por um lado Marx (2008) condicionou a 

relação do dinheiro a partir de uma perspectiva do fetichismo da mercadoria, por outro ele 

também afirmou que “qualquer mercadoria se troca por outras, nas diversas proporções” 

(MARX, 2008, p.119), ou seja, “as mercadorias são coisas, portanto, imersas diante do 

homem”(MARX, 2008, p.57) e, não o contrário. Assim sendo, todas as mercadorias precisam 

mudar de mãos e por isso, as relações de trocas acabam envolvendo diferentes agentes no 

trajeto de execução das atividades de trabalho contidas nas coisas que são trocadas. 

Só a partir da troca, portanto, que se “[...] pode provar que o trabalho é útil aos outros, que 

seu produto satisfaz necessidades alheias” (MARX, 2008, p. 110). Este processo garante à 
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mercadoria uma transformação do dinheiro, relacionando determinadas mercadorias com 

outras e não com o valor atribuído a elas, mas considerando sua forma recíproca de valor.  

Karl Polanyi (2000) mostra-nos que os fatos econômicos são subordinados a motivações 

sociais e não o contrário, segundo ele os sistemas econômicos reconhecidos, até o fim do 

feudalismo na Europa Ocidental foram sustentados por princípios de reciprocidade ou 

redistribuição, ou domesticidade, sendo que o primeiro e o segundo estão relacionados às 

relações de troca entre dar e receber; e o terceiro relacionado a uma produção efetuada para o 

“bem comum”, visando em suma, satisfazer as necessidades atinentes às realidades de um 

certo grupo. Por conta disso, a permuta, a barganha e a troca se constituíram como princípios 

norteadores do comportamento econômico que dependem “do padrão de mercado para sua 

efetivação”, assim, o “mercado é um local de encontro para a finalidade da permuta ou da 

compra e venda (POLANYI, 1980,p.76). 

Para Marcel Mauss (2003), o momento do mercado é nada mais que um episódio no qual a 

circulação de riquezas é concentrada em forma de contrato social; antecede a isso o sistema 

das prestações totais, tanto de modo voluntário quanto obrigatório, das dádivas trocadas e a 

obrigação de retribuí-las. Assim, antes das coisas, as relações sociais e humanas alcançam 

primeiro as coisas e, por conseguinte, se transformam em mercadorias.  

Arjun Appadurai (2008) propõe uma nova perspectiva sobre a circulação de mercadorias na 

vida social, ao mesmo tempo em que explora as condições sob as quais os objetos 

econômicos transitam em diferentes valores no tempo e no espaço: “[...] as mercadorias, 

como as pessoas, têm uma vida social” (APPADURAI, 2008, p. 15). 

A dimensão política da mercadoria aparece, para Appadurai (2008), como instância 

mediadora entre a troca e o valor. Por isso, o objeto fruto da economia, para o autor, não cria 

um valor único do resultado da necessidade que se suscita, mas é ao contrário, por meio da 

demanda que “[...] como base de uma troca real ou imaginária, confere o valor ao objeto” 

(APPADURAI, 2008, p. 16). Nesta perspectiva, as coisas possuem sentidos e significados 

que não se restringem apenas ao momento da troca ou do mercado, por exemplo. Mas é no 

intervalo dos processos que são atribuídos os sentidos de valor a cada coisa.  

 Tais contribuições de Appadurai (2008) levam ao entendimento de que sejam as mercadorias 

de Karl Marx (2008), sejam as dádivas de Marcel Mauss (2003), ambas vagueiam entre as 

relações sociais com características morais e simbólicas. E que é preciso, portanto, olhar a 

economia por um viés cultural. 
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Essas relações mercantis estabelecem esferas de contato socioculturais diversos e em 

diferentes condições de vida e produção, com seus distintivos predicativos de prestígio social 

e de valor. Nas comunidades de religiões de matriz africana no Brasil não é diferente. Ao 

mesmo tempo em que desempenham um papel crucial no âmbito da religiosidade da 

espiritualidade no panteão africano, assumem também outros aspectos, entre eles o da 

organização social. Construídas por histórias, símbolos e signos, tais comunidades instituíram 

no Brasil e na Bahia uma economia própria do povo de santo (VOGEL, 1987). 

Os objetos sagrados presentes nas religiões de matriz africana consolidaram no Brasil um 

mercado que é constituído por uma relação inerente às práticas do candomblé. Marco 

Antônio Rodrigues (2014), ao realizar um estudo etnográfico sobre o consumo religioso afro-

brasileiro em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, observa como as casas e lojas 

específicas para comercialização de produtos e serviços de axé interagem entre comprador, 

vendedor e os produtos sagrados. Para o autor, as dinâmicas presentes nessas negociações 

ultrapassam uma ideia estritamente comercial e possibilitam um espaço de sociabilidade no 

momento de compra e venda.  

No Maranhão, por exemplo, Thiago Santos (2008) chega a nos dizer que a circulação e a 

comercialização de produtos e objetos afro-brasileiros e religiosos afetam sobremaneira o 

plano cultural da região metropolitana do estado, a despeito da sociedade preconceituosa e 

orientada por religiões outras, que se julgam superiores. 

Em Goiânia, Jailson Souza (2011) informa que o processo de sobrevivência da manutenção e 

permanência dos terreiros de candomblé está estritamente ligado à forma como o consumo 

religioso se apresenta. 

 Na Bahia, além da Feira de São Joaquim, é comum encontrar essas lojas e casas de produtos 

afro-religiosos na região do Pelourinho, na Avenida Carlos Gomes, no bairro das Sete Portas 

e em praticamente todos os bairros da cidade de Salvador. Em diferentes sites, redes sociais, 

shoppings e feiras são possível encontrar constantemente diferentes anúncios sobre a 

comercialização de produtos e objetos ligados às religiões de matriz africana. 

Ao buscar identificar como os padrões de consumo relacionados com as religiões afro-

brasileiras se formam, Luciana Gama (2016), em sua tese de doutorado, dedicou-se a 

investigar o lócus da cidade de Recife. Para a autora (GAMA, 2016), a experiência do 

consumo religioso das comunidades de matriz africana ultrapassa as questões econômicas, à 

medida que revela as redes sociotécnicas como momentos de troca entre humanos e não-
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humanos. No caso do candomblé, essas redes envolvem objetos, pessoas, animais e 

elementos sagrados que comportam todo aspecto religioso envolvido na produção e 

circulação desses produtos e serviços comercializados. Gama (2016) ainda sinaliza que 

muitos dos produtos utilizados nas práticas culturais dos blocos de afoxés e maracatus são 

derivados das influências das religiões de matriz africana da cidade de Recife. 

Tais dinâmicas e relações presentes entre humanos e não humanos mobilizam os integrantes 

do terreiro e transformam o cotidiano tanto dentro como fora dos terreiros.Não podemos 

entender o consumo ou a economia do candomblé apenas pautando o momento de compra e 

venda dos objetos e produtos, mas sim de todo o contexto que envolve a religião, como a 

prescrição do que será comprado, a consulta aos deuses sobre suas preferências e relações 

com a divindade a ser cultuada (GAMA, 2016).  

Em relação às definições e serviços disponibilizados dentro dos terreiros, pesquisadores como 

Arno Vogel et al. (1987), Peter Fry (1982), Reginaldo Prandi (1991) e Flávio Gonçalves 

Santos (2013) já apresentaram como esses se apresentam cotidianamente nas relações sociais 

presentes nas religiões de matriz africana. Entre esses serviços, cabe destacar a relevância da 

“clientela” para a subsistência e manutenção das atividades do terreiro. Para José Baptista a 

“clientela”: [...] é um dos aspectos constitutivos do candomblé, tendo um papel fundamental 

tanto no campo da subsistência da estrutura de culto, pois os clientes são uma fonte 

importante de recursos materiais para os terreiros [...]”. (BAPTISTA, 2007, p. 15). 

Conforme já considerado por Baptista (2007, p. 24), em sua maioria, são os pais e as mães de 

santo que são os responsáveis pela organização e gerenciamento dos recursos materiais e 

físicos  para a realização das  ações presentes dentro do terreiro. 

De outra parte, são os filhos e filhas de santo, conforme Vivaldo Costa Lima (2003) e Edson 

Carneiro (1967), que assumem, em grande parte, os compromissos em relação à sua família 

de santo – por vezes, similares a muitas famílias consanguíneas e outros tipos relações 

familiares –, auxiliando na subsistência e na manutenção da família com ajudas·.   

Além dessas práticas de comercialização de produtos e serviços “comuns” atinentes aos 

terreiros, os recursos para esses terreiros também são assegurados por meio de programas do 

poder público, como editais, leis de fomento, programas de financiamento e outros 

chamamentos públicos. 
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Além de uma relação estritamente comercial, é nestes espaços de comércio que se constroem 

contatos, relações de conhecimento sobre os usos de determinados materiais e elementos e se 

conhecem pessoas de diferentes terreiros de diversas localidades.  

A movimentação de consumo religioso dessa natureza apresenta também conflitos e 

contradições, seja por quem produz, seja por quem consome desse comércio, ou seja, há uma 

satisfação como também insatisfações nesses processos de comercialização. Por exemplo, 

constatamos que, ainda que se tenham artesãos e produtores de materiais de axé na região do 

Recôncavo da Bahia, muitos adeptos do candomblé dessa região se deslocam até a feira de 

São Joaquim na cidade de Salvador para fazer aquisição dos produtos, uma das justificativas 

do povo de santo é que nessa feira tem de tudo e é mais barato que na própria cidade.  

Por fim, tudo até aqui aludido diz respeito às relações de trocas de saberes e instauração de 

amizades, relações afetivas, a partir da comercialização de produtos e serviços presentes na 

economia do candomblé no Brasil e na Bahia. O resultado dessas discussões possibilitou 

vislumbrar diferentes perspectivas da economia presente nas religiões de matriz africana e 

contribuíram para apreciação acerca da economia da cultura e criativa presente na celebração 

do Bembé do Mercado, na cidade de Santo Amaro, Recôncavo da Bahia. 

2. BAHIAA ECONOMIA DA CULTURA E CRIATIVA PRESENTE NO BEMBÉ DO 

MERCADO 

A festa do Bembé do Mercado, em todas as suas diferentes dimensões, seus múltiplos 

significados e contextos, tem um potencial criativo, histórico, social e, agora destacamos ao 

longo desse estudo, o seu potencial econômico como elemento da economia da cultura. 

Acreditamos que os terreiros envolvidos com a organização da festa são salutares para a 

mobilização da cadeia produtiva da cultura no Recôncavo da Bahia, seja na formação, 

criação, produção, difusão ou consumo, seja para o pleno exercício dos direitos culturais. 

A dinâmica da celebração do Bembé do Mercado está entrelaçada pelas práticas que são 

comuns dentro dos terreiros que a organizam, o que aponta para uma dinâmica peculiar de 

sua organização. O modo como a festa é organizada e produzida é uma das características que 

diferencia a pesquisa em questão das realizadas no âmbito do consumo religioso de matriz 

africana no Brasil, assim como dos estudos sobre as festas populares, como veremos a seguir. 

 

Ao buscar compreender os modos como os terreiros que integram o Bembé do Mercado 

sustentam suas atividades, questionamos aos/às respondentes se já tinham comercializado 
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algum bem e/ou serviço. 81%  dos/das respondentes disseram que sim e 19%  disseram que 

não. O resultado assim identifica que a maioria dos terreiros comercializa ou já comercializou 

algum tipo de produto. 

Aos que responderam afirmativamente, foi questionado quais produtos e serviços foram 

comercializados. Entre eles, estão como principais os banhos de folhas (18%), a venda de 

indumentárias e roupas de axé (16%) e a consulta aos oráculos (14%)  

 Após a verificação, consultamos quais as principais fontes de recursos para o custeio das 

atividades nos terreiros de acordo com o grau de importância. Identificamos que a maioria 

dos/as respondentes considera que as limpezas espirituais e os jogos de búzios são os serviços 

e técnicas mais utilizados para subsidiar as ações de seus terreiros, também citado por 

Baptista (2007) como “clientela”. Essas atividades são constituídas por elos éticos; assim 

como em uma consulta médica, são mantidos em sigilo os temas abordados nas consultas. É 

um tipo de prestação de serviço que envolve e requer alguma remuneração/pagamento, cujo 

valor, modo geral, é informado antecipadamente pelos/as consultantes (BAPTISTA 2007). 

Por vezes, há consultas de caridade que são orientadas pelos orixás, haja vista o contexto do 

consulente.   

Identificamos ainda o destaque da comercialização de produtos como folhas, banhos, 

animais, azeite, guias, gêneros alimentícios, indumentárias, instrumentos, adereços e outros 

derivados que fazem parte do custeio das atividades nos terreiros, de acordo com os/as 

participantes. 

A venda de rifas, balaios e Livros de Ouro para os/as participantes já foram práticas comuns 

no passado, mas, no momento, não são significativas e recorrentes no custeio das despesas 

dos terreiros. 

O apoio do comércio e da comunidade local com doações ou ajudas financeiras ainda é 

incipiente. Na maioria das vezes, são os próprios pais e mães de santo que usam a sua renda 

pessoal, auferida no desempenho de atividades profissionais não relacionadas ao terreiro, 

para o  custeio das despesas de sua casa e mobilizam formas de angariar os recursos. 

Nos terreiros cuja pesquisa foi aplicada, ainda que não informado os instrumentos e os 

valores empregados, os/as respondentes afirmam já terem acessado apoio financeiro (direto 

ou indireto) de instituições públicas.  

Apesar dos esforços das instituições públicas para o fomento, promoção e salvaguarda da 

cultura afro-brasileira, suas ações ainda são exíguas diante da demanda histórica e social que 
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tais comunidades vivenciam em seus cotidianos. Não por acaso, as principais dificuldades 

para manter as atividades dos terreiros foram elencadas pelos/as respondentes, de acordo com 

o grau de importância. Entre elas estão: a manutenção e preservação do terreiro, o acesso a 

recursos públicos e a captação de recursos. 

Entre os muitos desafios enfrentados pelos terreiros respondentes, está o de acessar recursos 

públicos, pois muitos deles não têm conhecimento técnico acerca dos mecanismos de 

fomento à cultura na Bahia, quais documentos são necessários, como se elabora uma proposta 

para submissão, como adequar/organizar juridicamente o terreiro para participar de processos 

de seleção que requerem a institucionalização e inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ e tantas outras demandas atinentes e exigidas nas seleções públicas. 

Essa dificuldade é ainda mais intensa quando se trata do patrocínio das ações dos terreiros 

pela iniciativa privada. Os respondentes informam que nunca receberam, direta ou 

indiretamente, recursos provenientes da iniciativa privada. De acordo com Albino Rubim e 

Carlos Paiva (2017), mesmo o mercado cultural e artístico tendo crescido nos últimos anos no 

Brasil, os meios de apoio a tais mercados não têm correspondido ao crescimento que se faz 

necessário, ou seja: a disponibilização de outras modalidades de fomento que potencializem 

os mecanismos existentes e, se possível, a criação de novos. 

A realização de um evento de tal porte requer a participação de diversas habilidades técnicas, 

operacionais, logísticas e de fundamento religioso, as quais englobam uma rede de atores que 

integram a organização do Bembé do Mercado. Em consulta a Pai Pote, conseguimos mapear 

e elaborar uma relação de 50 ocupações profissionais que são ativadas para a execução do 

Bembé do Mercado, entre as ocupações citadas, a religiosa apareceu em todas as respostas. 

Assim, a figura do babalorixá e da yalorixá, bem como da Ekede, do Ogã e do Iawo 

demarcam um lugar crucial na festa, sem tais funções e pessoas, a festa não acontece, é o que 

indica o resultado da pesquisa. A festa ultrapassa a dimensão de evento comum, sendo 

essencial a figura e participação dos terreiros e, consequentemente, de seus/suas filhos/as de 

santo para a realização. 

Após aquelas ocupações religiosas, aparece a função do canoeiro, pois este é o responsável 

por levar os presentes até o mar (IPHAN, 2019). 

Entre outras ocupações estão ainda as de costureiro/a e cozinheiro/a. Elas são essenciais para 

que o Bembé do Mercado aconteça. Os/as costureiros/as são responsáveis por confeccionar as 

roupas, as decorações e enfeites da festa; ao passo que os/as cozinheiros/as ficam a cargo da 
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cozinha e preparativos culinários, desde as comidas sagradas até aquelas que serão servidas e 

comercializadas com os envolvidos, durante os dias do evento. 

Aparecem também funções técnicas como eletricista, técnico de iluminação e de som. Os 

eletricistas são os responsáveis por instalar a energia no espaço do evento, colocar as 

gambiarras, criar tomadas e condições para o funcionamento das barracas. Já o técnico de 

iluminação é responsável por ajustar a iluminação do palco de apresentações artísticas e 

culturais. O técnico de som é responsável pela montagem e manutenção do som durante os 

dias do evento. Assim, são ocupações que também figuraram como essenciais para estes 

terreiros respondentes. 

Por tudo aludido, organizamos em cinco categorias com nomeações atinentes à realidade do 

Bembé do Mercado à economia da cultura e criativa presente na festa. Ainda que 

preliminares, as categorias estão dentro de um escopo mais amplo de categorização do extinto 

Ministério da Cultura
 
no âmbito da economia da cultura e da economia criativa, quais sejam: 

o sagrado; o comércio afro; o comércio tradicional, o turismo e a produção. 

Na categoria Sagrado estão todos aqueles materiais utilizados na preparação da alimentação 

para os rituais sagrados (ancestralidade, Exu e até os presentes em balaios para Iemanjá e 

Oxum). São folhas, plantas, animais, grãos, cereais, velas, bebidas, dendê, mel, farinha, 

frutas, legumes, cestos, flores, perfumes, sabonetes e outros. 

Também elemento marcante nesta categoria é a estrutura física da festa. Coberto de variados 

tecidos brilhosos, bandeirolas por toda parte, estrutura de madeira instalada, palhas de dendê, 

miçangas, bancos e cadeiras (de madeira comum nos terreiros) o barracão é decorado com 

diversos signos e símbolos que fazem parte das casas de terreiros de Santo Amaro. A cada 

dia, a ornamentação é cuidada,são trocados os tecidos e as flores. A ornamentação e a 

decoração pressupõem um saber biográfico das coisas (KOPYTOFF, 2008), pois cada 

elemento e cada posição presente expressa um fenômeno ritualístico e religioso ao mesmo 

tempo que diz sobre si e sobre a sua posição na festa. 

 As quartinhas com água, o milho branco na cuminheira, as farofas de azeite e mel carregam 

sentidos particulares e qualquer pessoa que é integrante da religião automaticamente 

consegue reconhecer que aquele local é um espaço sagrado. 

Para que a festa e todos os elementos se concretizem é preciso pensar na Produção do evento 

como um todo. Primeiramente, exige-se a criação de uma equipe composta por diferentes 

agentes da religião responsáveis pelos afazeres dentro do terreiro nos dias da festa, como 
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também aqueles que ficarão responsáveis pela ornamentação e decoração do barracão e 

preparo dos presentes. O primeiro grupo congrega diferentes pessoas de diferentes terreiros e 

o segundo, nos últimos anos, tem tido a liderança de Gerivaldo de Iemanjá (Baba Geri) e 

participação de outras pessoas, como a do Babalorixá Everaldo. 

Conforme Baba Geri (informação verbal), a preparação dos materiais que compõem a festa 

começa meses antes de sua realização, a cada ano são confeccionadas peças específicas. 

Antes de tudo, sinaliza o babakere (cargo religioso) que é necessário a consulta aos oráculos 

para a definição do que será utilizado e como a festa deverá ocorrer. 

A produção do Bembé do Mercado possui uma dinâmica própria que dialoga com as práticas 

comuns dentro dos terreiros, mas soma-se a elas práticas de organização de um evento de 

festa de largo e um projeto cultural, por exemplo. 

Tal dinâmica implica em pensar desde a concepção do projeto para a realização da festa a 

cada ano, buscando angariar recursos e apoios institucionais para a estrutura física da festa, 

que vai desde os equipamentos de som, iluminação às atrações artísticas e culturais que 

abrilhantam a parte civil da realização.  

As referidas atividades, ainda no âmbito da produção, demandam uma equipe técnica 

especializada, desde a sua coordenação; a mobilização com os terreiros; a participação de 

diversas reuniões durante o ano inteiro; os encaminhamentos jurídicos aos órgãos 

competentes; e a elaboração da prestação de contas do objeto e do financeiro apoiados pelo 

Estado e prefeitura. Além do mais, a produção do evento exige o envolvimento de outros 

profissionais, como os da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Santo Amaro e os 

do Ipac. 

São instaladas, durante os dias do evento, 24 barracas, as quais dividimos em dois grupos: 

aquelas relativa são Comércio Tradicional ou comércio de ambulante e aquelas do que 

chamamos de Comércio Afro. O primeiro diz respeito ao pessoal que, por vezes, não integra 

a celebração religiosa como membro dos terreiros, mas que tem como prática vender em 

festas de largo. São os/as vendedores/as de drinks, churrasquinhos, lanches, cerveja, entre 

outros, presentes nas variadas festas da cidade. Neste grupo também está inserido o comércio 

local de feirantes, bares, supermercados, distribuidoras de bebidas, lojas de acessórios, 

lanchonetes e outras que são unidades fixas nas ruas adjacentes ao mercado. 

Já o segundo, refere-se à categoria Comércio Afro: são aqueles espaços onde produtores/as, 

artesãos/ãs e artistas locais e do Recôncavo expõem suas produções e comercializam seus 
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produtos ligados à identidade estética negra e afro-brasileira. São turbantes, roupas, tecidos, 

adereços afros, colares e livros, além da culinária de terreiro, nos tabuleiros de baianas/os e 

nas comidas típicas da região como maniçoba, sarapatel, feijoada de mocotó, xinxim de bofe, 

dentre outras. 

Outro fator econômico relevante é o incremento do Turismo nos dias da festa. Por isso, aqui 

também criamos uma categoria para falar dele, aspecto tão recorrente nos debates e 

referências bibliográficas sobre festa e contemporaneidade (CASTRO, 2005; FARIAS, 

2005). 

Nos últimos anos, a partir do largo reconhecimento e divulgação da festa, nas datas de 

celebração do Bembé do Mercado, o município de Santo Amaro tem vivido um crescimento 

de visitantes de outras cidades. Em 2019, a cidade recebeu inúmeros turistas que alteraram a 

rotina de todo aspecto comercial, com expressivo impacto no ramo hoteleiro de restaurantes e 

do comércio popular em geral. A cidade acabou participando da festa mesmo que 

indiretamente, pois além do que foi aludido, o fluxo de pessoas e do tráfego na cidade foi 

automaticamente alterado nos dias de festa. Por isso, foram acionados todos os órgãos de 

fiscalização e contenção do município, a fim de manter o respeito às regras de convívio 

social. 

Cabe ponderar aqui que nos últimos anos têm surgido constantemente proposições de 

“turismo étnico”, que passa a considerar a festa como uma oportunidade de geração de renda 

por meio do turismo, porém isso contempla apenas o momento pontual da realização das 

celebrações, durante o mês de maio. 

 No entanto, é preciso ressaltar que a lógica por trás do turismo deve reconhecer as práticas e 

as realidades de quem produz e realiza a festa. 

Nessas transformações e desdobramentos históricos, as relações de poder e potência 

e as maneiras de negociação podem ser conflituosas e podem incorrer em 

perspectivas desfavoráveis aos interesses desses agentes originalmente ligados aos 

fazeres da Festa. São muitas as formas desse desfavorecimento, que vêm desde as 

diferenças de remuneração até a descaracterização dos elementos de pertencimento, 

os fundamentos (artísticos e estéticos, inclusive) das formas de realização presentes 

na Festa. A substituição ou enfatização por outros mais atraentes a um tipo de 

demanda e divulgação externa. Elementos ligados à espetacularização e ao 

atendimento de uma pauta turística desfocada dos princípios religiosos e culturais 

originais (IPHAN, 2019, p. 138). 
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Pois, mesmo com toda essa potência descrita ao longo do texto e todo protagonismo dos 

agentes e detentores da festa do Bembé do Mercado: 

[...] as condições de realização da Festa eram bastante precárias em termos de 

recursos materiais. Assim como são precárias as condições de vida de seus 

realizadores. Mesmo servindo de objeto para uma série de pesquisas científicas e 

seus resultados (teses, artigos acadêmicos) e, como referido acima, de matriz 

inspiradora e fonte para a criação por artistas da música popular midiatizada que 

auferem lucros bastante significativos com suas produções. Não são poucas as obras 

nesse segmento que se utilizam da temática, de padrões rítmicos e melódicos e da 

alusão a personagens e personalidades da capoeira, do samba de roda, do 

candomblé, etc. (IPHAN, 2019, p.138). 

  

Por outro viés, a Associação Bembé do Mercado criou, em 2021, o Portal do Mercado, 

apoiado pela Lei Federal de Incentivo Aldir Blanc, buscando assim, contribuir para o 

fortalecimento do setor de modo direto, repercutindo na vida das pessoas envolvidas nessas 

atividades, é o que afirma Pai Pote. 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A festa do Bembé do Mercado é composta por diferentes abordagens e têm suas 

complexidades, assim como quaisquer outras festas populares brasileiras. Este ensaio, a partir 

de uma interpretação, decidiu identificar os aspectos da economia da cultura e criativa  

presentes nos terreiros que integram a festa do Bembé do Mercado, no Recôncavo da Bahia.  

A pesquisa está inserida no âmbito da economia da cultura e criativa no escopo da produção e 

gestão cultural. 

As combinações dos conceitos problematizados  ao longo da revisão de literatura e os seus 

resultados permitiram a ampliação de nossos olhares sobre o tema festa dentro do escopo da 

política, da gestão e da produção cultural, entendendo-o a partir das dimensões simbólica, 

cidadã e econômica da cultura. Esta abordagem comunga com o nosso interesse de pesquisa e 

inspirou o nosso olhar para a celebração do Bembé do Mercado. 

 A dinâmica posta na organização do Bembé do Mercado é semelhante às práticas triviais dos 

42 terreiros detentores da festa, seja em razão das práticas religiosas, seja por causa das 

relações afetivas que envolvem momentos de diversão e espaço de fraternidade dentro das 

famílias de axé. Esse modelo de organização se fundamenta em aspectos ancestrais das 

religiões de matriz africana, os quais estão amparados na cosmovisão africana e afro-

brasileira, onde os princípios de rede (GAMA, 2016) e cooperatividade são acionados para a 
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realização de suas ações. Organizadas em terreiros, as pessoas do candomblé se reúnem em 

um modelo familiar: são pais, mães, filhos e netos de santo. 

Sobrevém que, mesmo diante das semelhanças, há particularidades ligadas aos terreiros que 

são consequências das origens e tradições de suas nações,há um elemento capaz de gerar uma 

coesão social pautada pela efervescência coletiva, de trocas, de significados, de emoções, de 

signos, de valores, de sociabilidades, cuja principal expressão é o respeito à fé e à 

ancestralidade negra, a qual convoca todos os 42 terreiros a se reunirem em um propósito 

comum: o Bembé do Mercado. A festa refere-se, portanto, a um momento de reverência à 

ancestralidade e de respeito aos/às negros/as mais velhos/as que lutaram pela abolição da 

escravidão no Brasil. 

Somado a isso, pode-se se constatar também que os terreiros de candomblé integrantes do 

Bembé do Mercado estão, cada vez mais, inseridos num modelo produção de suas atividades 

cotidianas, no qual bens e serviços são desenvolvidos a partir do conhecimento e da 

criatividade nutridos dos saberes afro-brasileiros, princípios os quais estão em consonância 

aos conceitos da economia da cultura e criativa no Brasil e na Bahia. 

Para a realização da festa é necessária a mobilização de uma vasta e intrincada cadeia 

produtiva da cultura e criativa que atua em rede, fazendo com que o Bembé do Mercado 

aconteça anualmente, ainda que em meios de escassez são desenvolvidas tecnologias sociais 

aplicadas para a sustentabilidade da festa as quais possibilitam a movimentação da economia 

da cultura e criativa na cidade de Santo Amaro,. 

Identificamos que a comercialização e circulação dos produtos e serviços presentes no Bembé 

do Mercado, ainda que não mensuradas neste estudo, oportunizam a geração de renda extra e 

possibilitam a geração de emprego (mesmo que informal ou temporário). 

A circulação e comercialização de bens e serviços que possuem relação direta com as 

religiões de matriz africana presentes no Bembé do Mercado perpassam por diferentes 

sentidos e significados, os quais não se limitam ao ato de compra e venda, mas são, 

sobretudo, derivados de uma relação de trocas, envolvimentos afetivos/familiares e religiosos 

atinentes às realidades dos terreiros e aos seus modos de organização.  

Todas as fases, entre os seus elementos simbólicos e objetivos/práticos, a partir da produção 

coletiva de produtos e serviços culturais e criativos, demonstram a economia da cultura que 

se apresenta no Bembé do Mercado. As ações que já vêm sendo desenvolvidas dentro dessas 

comunidades de terreiros que integram a Associação Bembé do Mercado percorrem as fases 



 

18 

de criação, produção, disseminação, exibição/transmissão/recepção e consumo cultural e 

fazem circular produtos e serviços ligados à economia do candomblé. 

O conjunto dos aspectos/categorias – o sagrado; o comércio afro; o comércio tradicional; o 

turismo; e a produção – ligados às celebrações do Bembé do Mercado é formado por 

elementos simbólicos e objetivos que mobilizam toda uma cadeia produtiva da cultura e da 

economia criativa,  no município de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia. 

 Tal mobilização é um processo contínuo, diluído ao longo do ano, dentro das atividades 

cotidianas dos terreiros, cuja materialização se dá no mês de maio, na realização do Bembé 

do Mercado. 

No entanto, tal constatação ainda é desconsiderada, porquanto os modelos de classificação 

oficiais existentes em torno das profissões no campo cultural no Brasil, como CNAE e CBO
 

não contemplam as atividades ali desenvolvidas/praticadas.  Isso não acontece apenas com a 

realidade do Bembé do Mercado, pois conforme sinaliza Mariella Pitombo Vieira (2021), os 

modelos de classificação presentes nesses instrumentos são insuficientes para abarcar as 

peculiaridades das atividades empresariais e laborais que envolvem a dinâmica das culturas 

populares. 

Além disso, há uma lacuna nas pesquisas acadêmicas no âmbito da economia da cultura e 

criativa no que se refere a esclarecer ou identificar os aspectos econômicos de festas oriundas 

das religiões de matriz africana na Bahia.Isso ocorre, primeiramente, pelo modo como o 

conceito de economia da cultura e criativa foi concebido ou é compreendido. Até então, esse 

conceito esteve preponderantemente associado aos bens e serviços criativos que têm 

notoriedade. Poucos estudos se dedicaram a considerar a importância dos resultados 

econômicos e financeiros relacionados às manifestações culturais negras. Isso porque a 

população negra foi historicamente colocada na condição de subalternidade, inclusive, ou 

consequentemente, subalternidade financeira, ou seja, foi explorada pelo seu trabalho e não é 

vista como protagonista na produção econômica.  

 Na contramão dessa realidade, este estudo busca reforçar o potencial da economia da cultura 

e criativa existente nas práticas cotidianas e fazeres dos terreiros de candomblé de Santo 

Amaro, Recôncavo da Bahia. Também, busca divulgá-las para que sejam aproveitadas em 

prol do desenvolvimento social, econômico e cultural das populações que vivem em 

condições precárias em seu cotidiano de vida.  
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A qualificação das práticas de produção e fazeres, bem como a promoção do 

empreendedorismo cultural, devem ser objetivo central das políticas de fomento, das quais se 

espera o estímulo às oportunidades de comercialização e empreendimentos existentes dentro 

dos terreiros que participam do Bembé do Mercado.  

Fica patente a necessidade de formação e capacitação para profissionalizar os agentes, tanto 

para a captação de recursos, como qualificá-los para uma melhor inserção no mercado de 

trabalho. As propostas de formação e capacitação, devem antes de tudo, potencializar os 

saberes e fazeres dos envolvidos na festa, destacando sobre os aspectos históricos, técnicos, 

econômicos e políticos já presentes dentro dos próprios terreiros e a partir deles fomentar 

novas habilidades para inserção no mercado cultural baiano e brasileiro. 

Ademais, considera-se que a análise dos elementos presentes nas relações de comércio e 

consumo material, imaterial e cultural do Bembé do Mercado deve ser balizada a partir de um 

prisma que leve em conta a vida material, histórica, simbólica, cultural e econômica do povo 

de santo que integra o Bembé do Mercado e todas as suas implicações com a sociedade. 

Nesse sentido, o presente estudo identificou os setores criativos e culturais – a cadeia 

produtiva que envolve a celebração do Bembé do Mercado e alguns dos bens, produtos e 

serviços que são mobilizados para a sua organização. Cabe ressaltar que os resultados 

alcançados até o momento permitem avançar pouco no campo quantitativo da pesquisa, bem 

como na mensuração do panorama geral de todos os terreiros que criam, produzem e 

comercializam produtos de axé na cidade de Santo Amaro e no Bembé do Mercado, o que 

implica na continuidade da pesquisa e desenvolvimento de novas. 

Por fim, espera-se que o resultado desse artigo contribua com dados e informações e 

estimulem a formulação e implementação de políticas públicas de fomento (promoção e 

fomento) que visem apoiar ações realizadas por e nessas comunidades de religião de matriz 

africana, no município de Santo Amaro e do Recôncavo. Além disso, contribua no sentido de 

estabelecer conexões entre os estudos que enfocam cultura, diversidade, relações étnico-

raciais, numa perspectiva interdisciplinar. Do mesmo modo, que essas informações possam 

colaborar com as ações previstas no Plano de Salvaguarda do Bembé do Mercado, em fase de 

desenvolvimento. 

Além do mais, que os diversos atores/agentes – povo de santo e negro – que produzem a festa 

do Bembé do Mercado se reconheçam como produtores e fomentadores da economia da 

cultura e criativa baiana e brasileira. 
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