
BOLETIM PRIMEIROS RESULTADOS

APRESENTAÇÃO 
As festas populares brasileiras representam 
um dos mais significativos vieses de expressão 
da cultura do país, são repletas dos símbolos 
da nossa formação histórica e da conjunção 
cultural das diferentes heranças étnicas que 
deram origem ao povo brasileiro. Os feste-
jos juninos, especialmente, tem o potencial, 
como nenhuma outra festa do Brasil, da ex-
pressão de identidade de um grande bloco 
regional do território brasileiro, o Nordeste! 

Mais do que uma festa tradicional, estes fes-
tejos são um ritual simbólico de afirmação: 
religiosidade, modo de vestir, culinária típica, 
elementos decorativos, a narrativa presente 
nas músicas, a forma de dançar. Na Bahia, os 
festejos juninos ocorrem em, pelo menos, 300 
cidades ao mesmo tempo, com a realização de 
eventos entre os meses de abril e julho. 

Nas últimas décadas, a economia dos festejos 
juninos se estabeleceu no contexto da crescente 
profissionalização do meio artístico-musical, do 
desenvolvimento do turismo cultural e do forta-
lecimento da comunicação digital. Essas festas 
geram impactos para toda a cadeia produtiva da 
cultura, bem como para o comércio e as redes 
turísticas de cada cidade do interior, incremen-
tando a arrecadação municipal.

Desde que adquiriu relevância como festa 
popular do calendário cultural do Nordeste, 
deixando de ser uma celebração restrita às 
comunidades de cada lugarejo, só há notícia 

de cancelamento total das festas juninas uma 
única vez, em 1961, devido à grande seca 
que aplacou a região. 

Em 2020, este ano fatídico da pandemia da 
COVID-19, os festejos juninos na Bahia e em 
toda região foram as primeiras festas populares 
de grande porte a serem canceladas no Brasil. 

A pesquisa “Impactos da COVID-19 nos Feste-
jos Juninos da Bahia” do Observatório de Eco-
nomia Criativa da Bahia (OBEC-BA) resulta de 
todas estas observações, como um desdobra-
mento de um trabalho de pesquisa nacional, 
mais amplo, que objetivou mensurar os impac-
tos da pandemia na Economia Criativa. 

Os dados apresentados neste boletim preliminar, 
direcionados à análise da situação dos agentes 
culturais diante do cancelamento dos festejos, 
foram coletados no período de 10 de julho a 31 
de agosto. A pesquisa contou com 188 respon-
dentes, sendo 143 questionários válidos. Foram 
confeccionados instrumentos de investigação 
específicos para bandas e grupos musicais, or-
ganizadores de festas privadas, profissionais da 
cultura e prestadores de serviços.

Este boletim antecede o lançamento do Rela-
tório final da pesquisa, que contará também 
com informações das municipalidades e asso-
ciações.Esperamos que possa contribuir para 
as ações das gestões públicas municipais e es-
tadual na elaboração de medidas de enfrenta-
mento, a exemplo da aplicação da Lei Emer-
gencial Aldir Blanc. Desejamos boa leitura!
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PERFIL DOS AGENTES 
CULTURAIS

FESTAS PRIVADAS

No que diz respeito às festas privadas, fo-
ram considerados 11 respondentes, entre 
os eventos mais conhecidos e de maior nú-
mero de participantes no Estado da Bahia. 
Cerca de 64% realiza este tipo de evento 
há mais de dez anos. Quanto à duração do 
evento, 63,6% são realizados em apenas 1 
dia, enquanto que 18,2% possuem duração 
de 2 a 3 dias. 

De acordo com os respondentes da pesqui-
sa, no ano passado, 109,4 mil pessoas par-
ticiparam destas festas privadas. O número 
de participantes nestes eventos costuma 
apresentar uma ampla variação. Enquan-
to um entrevistado revelou ter atraído 60 
mil pessoas para o seu evento, realizado em 
5 dias, outro afirmou ter recebido 10 mil 
participantes em igual número de dias. Nas 
festas realizadas em apenas 1 dia, o público 
revelado variou entre o mínimo de 500 ao 
máximo de 10 mil frequentadores.

Outro aspecto interessante diz respeito 
às atrações musicais contratadas para as 
festas privadas. Os eventos com duração 
igual ou superior a três dias efetuaram 
uma maior contratação de atrações mu-
sicais oriundas do próprio município. No 
caso da festa com 2 dias de duração, para 
a qual tivemos apenas 1 questionário vá-
lido, o respondente afirmou não contratar 
atrações locais, preferindo artistas de ou-
tras regiões da Bahia, ou de fora do es-
tado. Já os eventos com um dia de dura-
ção, os respondentes afirmaram contratar 
cerca de 50% de artistas locais e 50% de 
atrações de outras localidades da Bahia e 
demais estados da Federação (Gráfico 1).

PROFISSIONAIS

A categoria profissionais é caracterizada por 
pessoas que prestam serviços durante os festejos 
juninos de forma independente e recebeu con-
tribuições de 44 respondentes. Entre as ativida-
des desempenhadas, destacam-se, em 2019, as 
funções de produtor (36,4%), cantor (22,7%) 
e instrumentista (18,2%). Quanto ao tempo de 
experiência é significativa a longa atuação dos 
respondentes nos festejos juninos, já que 36% 
atuam há mais de 20 anos (Gráfico 2).

No que se refere ao vínculo dos profissionais com 
uma banda fixa durante os festejos juninos de 
2019, 56,8% revelaram não o possuir, enquanto 
43,2% afirmaram estar vinculado a, pelo menos, 
um grupo musical nos eventos deste período.
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BANDAS E GRUPOS

A maior parcela das bandas e grupos mu-
sicais respondentes (63,6%) participa dos 
festejos juninos há mais de 10 anos. Den-
tre as 88 pessoas que responderam a este 
questionário foram identificados: cantores 
(51,1%), empresários (19,3%), instrumentis-
tas (10,2%), produtores (8%) e outros profis-
sionais (11,4%).

Quando questionados em relação ao núme-
ro de ocupados nas atividades das bandas e 
grupos durante os festejos juninos em 2019, 
45,5% afirmaram que as equipes foram com-
postas de 6 a 15 pessoas. 7,8% não responde-
ram esta questão (Gráfico 3).

IMPACTOS DO 
CANCELAMENTO  PARA 
OS AGENTES CULTURAIS

A grande maioria das respostas nos questio-
nários de “bandas e grupos musicais” e “pro-
fissionais da cultura” indicou o cancelamento 
de contratos, fruto de relação formalizada, e a 
interrupção de atividades, paralisação total das 
ações, como os maiores impactos nos seus tra-
balhos a serem realizados durante os festejos 
juninos. 

O cancelamento total de contratos foi sinalizado, 
em uma pergunta de múltipla escolha, como o 

maior impacto por 92,1% das bandas e 41,7% 
dos profissionais da cultura. Já a interrupção to-
tal de atividades foi amplamente sentida pelos 
profissionais da cultura, indicada por 61% dos 
participantes, como o maior impacto para o 
grupo. Uma possível leitura, pode ser atribuída 
a uma maior informalidade nas relações contra-
tuais dos profissionais da cultura se comparado 
com as bandas, que em geral necessitam forma-
lizar os contratos antecipadamente.

Os contratantes, aqui representados pelos res-
pondentes do questionário de festas privadas, 
também apontam a tendência observada aci-
ma. 85% revelaram ter realizado o cancelamen-
to total dos contratos já fechados com artistas e 
serviços para a edição do evento que ocorreria 
em 2020. Cerca de 67% dos respondentes do 
questionário de festas privadas já haviam plane-
jado ou anunciado a edição da festa para 2020, 
com 37,5% tendo, inclusive, iniciado a venda de 
ingressos e camisas. E 77,8% dos organizadores 
de festas indicaram ter perda financeira de até 
100 mil reais neste ano.

Os impactos mais sentidos, tanto pelos contra-
tantes de serviços como pelos contratados, são 
diretamente relacionados com as fontes de re-
ceitas dos respondentes da pesquisa. Em uma 
pergunta de múltipla escolha, festas privadas 
(61,7%), cachês (45,7%) e patrocínio público 
municipal (51,9%) configuram como as três 
opções mais escolhidas para a composição da 
renda de bandas e grupos musicais durante os 
festejos juninos. Contudo, quando perguntados 
sobre as principais fontes de receita, ou seja, 
aquelas que possuem maior importância para a 
composição da renda, as respostas diferem em 
relação ao dado anterior. Para 34% das ban-
das e grupos, patrocínio público municipal é a 
fonte de receita prioritária, seguida por cachês 
(30,9%) e festas privadas (21%).  

Quanto aos profissionais da cultura partici-
pantes da pesquisa, em mais uma questão de 
resposta múltipla, grande parte indicou ter a 
sua renda composta, em idêntico percentual 
(36,8%), por atividades realizadas junto às ban-
das, governo municipal e festas privadas. 

Os gráficos 4 e 5 indicam a estimativa de perda 
financeira para as bandas e grupos musicais e 
profissionais da cultura por conta do cancela-
mento dos festejos juninos.
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Além do impacto sobre as atividades e renda 
dos profissionais que trabalham diretamen-
te para a realização dos festejos juninos, o 
cancelamento dos eventos possivelmente 
influenciou setores estruturais dos municí-
pios. Ao perguntarmos às bandas e grupos 
musicais sobre os serviços mais utilizados 
nos locais onde se apresentavam durante o 
período junino, alimentação e hospedagem 
foram os dois mais citados, por 61,7% e 
48,1% dos respondentes, respectivamente. 

ESTRATÉGIAS DE 
ENFRENTAMENTO DOS 
AGENTES CULTURAIS

Com o cancelamento dos festejos juninos na 
Bahia, bandas e grupos artísticos tiveram que 
se adaptar aos novos desenhos de realidade e, 
em certa medida, conseguiram adotar novas 
estratégias para enfrentamento desta crise de 
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mercado. Entre as mais citadas destacam-se as 
apresentações musicais em lives.

No conjunto das lives, as gratuitas, sem patrocí-
nios ou venda de ingressos, foram realizadas por 
55,3% dos entrevistados, seguidas daquelas com 
patrocínio privado (38,2%). Outras ações realiza-
das pelos artistas para o enfrentamento da crise 
foram revisão de despesas (30,3%) e venda de 
patrimônio pessoal (22,4%).  

Um cenário semelhante foi também observado 
entre os profissionais da cultura e prestadores de 
serviços. 52,8% afirmaram ter participado de ati-
vidades em lives, 22,2% trabalharam com revisão 
de despesas, 38,9% atuaram em outras atividades 
e 5,6% venderam patrimônio pessoal.

Para todos os agentes culturais entrevistados fo-
ram solicitadas sugestões de recuperação da eco-
nomia junina devido ao cancelamento dos fes-
tejos. As principais proposições, em um total de 
159 indicações, podem ser observadas a seguir, 
na nuvem de palavras.
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No conjunto das respostas, as lives sobressaíram 
como a sugestão mais indicada (20,1%), possi-
velmente em função do amplo uso desta forma 
de transmissão durante a pandemia, que passou 
a ser o jeito mais simples e rápido de conectar os 
artistas com o seu público. Os entrevistados, em 
grande maioria, indicaram que as lives deveriam 
ser fruto de editais públicos ou patrocinadas pelo 
governo e/ou iniciativa privada. 

A valorização da tradição local aparece como a 
segunda proposição mais indicada, correspon-
dendo a 13,8% das sugestões. Esta proposta 
engloba o fortalecimento, apoio e valorização 
dos grupos tradicionais e das bandas locais que, 
não raramente, recebem cachês muito inferiores 
aos pagos para grupos artísticos de forte poder 
midiático no mercado fonográfico nacional. A 
implantação de políticas públicas direcionadas 
aos festejos juninos e a oferta de uma linha de 
crédito especial para os agentes culturais apare-
cem também dentre as proposições mais indi-
cadas (9,4% e 6,9% respectivamente). 

Foram ainda citadas ações de formação, dire-
cionadas à manutenção das tradições e à ca-
pacitação dos artistas e empresários (5,7%), o 
lançamento de editais públicos (5,0%), a im-
plantação da Lei Aldir Blanc (4,4%), além de 

outras proposições, como a realização de um 
festival das tradições juninas no final deste ano, 
possivelmente em 13 de dezembro, data come-
morativa ao nascimento de Luiz Gonzaga.

De forma geral, estas ações podem ser rea-
lizadas no curto e médio prazos, servindo, 
inclusive, como referência para os projetos e 
ações contemplados pelos editais da Lei Aldir 
Blanc e outras políticas públicas.  

Vale destacar que alguns entrevistados mos-
traram preocupação com a possibilidade da 
realização do Carnaval de 2021 em julho. 
Estes relatam que a ocorrência desse grande 
evento, em uma data tão próxima aos festejos 
juninos, poderia prejudicá-los em termos de: 
captação de patrocínio privado, apoio gover-
namental, disponibilidade de prestadores de 
serviços e presença de público.

Com base na leitura das sugestões, percebeu-
se que os atores dos festejos juninos deman-
dam políticas públicas de longo prazo para 
estas festas populares. Uma das sugestões foi 
a criação de um Centro Cultural das Tradi-
ções Juninas na Bahia. Outra demanda foi a 
necessidade do Registro do Forró como Pa-
trimônio Imaterial do Brasil. A formação de 
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uma nova geração de artistas, como cantores 
de forró, sanfoneiros, triangulistas, zabumbei-
ros e dançarinos de quadrilha, foi indicada 
como uma possível ação governamental.
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RECOMENDAÇÕES 

As recomendações a seguir foram sugeridas 
a partir de indicações dos respondentes e das 
análises realizadas pela equipe do OBEC.

- Elaborar editais, como ação de formação 
profissional e difusão, que contemplem a re-
alização de cursos, virtuais ou presenciais, 
vinculados às tradições juninas, a exemplo 
de cursos de musicalização por meio dos ins-
trumentos tradicionais, gastronomia, dança, 
decoração, vestuário, bebidas, dentre outros. 

- Construir e promover editais que abarquem 
demandas de coletivos e grupos relacionados 

aos festejos juninos. Tais como: lives, concur-
sos, festivais e outros.

- Lançar editais de premiação que contem-
plem mestres e detentores do saber e do fazer 
populares das tradições juninas.

- Fornecer suporte na elaboração do dossiê 
para reconhecimento do Forró enquanto Pa-
trimônio Imaterial.

- Realização pelo poder público ou iniciativa pri-
vada do evento calendarizado Festival Luiz Gon-
zaga na Bahia, resgatando as tradições juninas, 
na modalidade presencial ou virtual, com con-
tratação dos artistas de forma remunerada, am-
pliando as oportunidades e a difusão do gênero 
musical forró para além dos festejos juninos.

- Criação de uma linha de crédito especial, 
exclusivo para os agentes da economia dos 
festejos juninos.

Sobre o OBEC-BA
O Observatório da Economia Criativa da Bahia 
(OBEC-BA) é um grupo de pesquisa interinstitucio-
nal que reúne docentes e discentes da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), da Universi-
dade do Estado da Bahia (UNEB), além de pes-
quisadores independentes e de outras instituições, 
públicas e privadas, para a promoção de ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão no campo da 
economia criativa. Os membros atuam em diversas 
áreas de conhecimento: artes, comunicação, eco-
nomia, administração, estatística, gestão e produ-
ção cultural, entre outras. Sediado no Instituto de 
Humanidades, Artes e Ciências da Universidade 
Federal da Bahia (IHAC/UFBA), o OBEC-BA foi 
criado em 2014, através de um edital da Secretaria 
de Economia Criativa, do antigo Ministério da Cul-
tura, como parte de uma rede de núcleos vincula-
dos às universidades federais do Brasil que tinham 
o objetivo de produzir informações e conhecimento 
e gerar experiências e experimentações sobre a eco-
nomia criativa local e estadual.

Equipe da Pesquisa

Coordenação: Carmen Lima (UNEB); Lúcia Ma-
ria Aquino de Queiroz (UFRB).

Assistente de Coordenação: Carolina Dantas 
(Pós-Cultura/UFBA). 

Pesquisadores: Amanda Haubert (Pós-Cultura/
UFBA); Carlos Magno Guerra (UNEB; NPGA/UFBA); 
Daniele Canedo (UFRB; NPGA/UFBA); Júlia Salgado 
(Pós-Cultura/UFBA); Laércio Nascimento (SECULT); 
Luiz Gustavo Campos (Pós-Cultura/UFBA); Vivian 
Campos (Pós-Cultura/UFBA).

Assessoria Técnica: Gabriel Carvalho (São 
João na Bahia).

Parcerias Institucionais: São João na Bahia; 
União dos Municípios da Bahia.  

Agradecimentos: Alessandra Gramacho (Fórum 
Forró de Raiz); Carlos Paiva (FUNCEB/SECULT; 
Pós-Cultura/UFBA); Leonardo Costa (UFBA).
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