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RESUMO

O  presente  artigo  busca  analisar  as  condições  de  existência  da  Rede  Motiva  e

discutir como esse projeto articula, em seus eixos de ação, valores do  underground  e do

mainstream,  estratégias  de  consumo  da  música  popular  massiva.  Apresentamos  um

histórico das políticas culturais desenvolvidas no Estado da Bahia, desde o ano de 1997.

Discutimos  como  a  implementação  da  Secretaria  de  Cultura,  em  2006,  possibilitou  a

existência do Rede Motiva. Convocamos as definições de underground e mainstream, além

de conceitos  de hegemonia  e contra-hegemonia,  para analisar  o histórico dos principais

exemplos destes modelos em Salvador. Examinamos como os valores dessas estratégias de

consumo são articulados em cada um dos eixos de ação do objeto estudado.
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INTRODUÇÃO

A  Rede  Motiva  se  autodefine  como  “um  conjunto  de  ações  voltadas  ao

desenvolvimento  e  sustentabilidade  do  mercado  da  música  contemporânea”  (REDE

MOTIVA, 2013). Ela surge em 2010 e tem como objetivo “desenvolver um modelo de

gestão cultural capaz de promover a organização do setor [da música] através da formação
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de redes de trabalho colaborativas” (REDE MOTIVA, 2013). Suas ações se dividem em

quatro eixos  (promoção,  qualificação,  circulação  e  festivais),  que são patrocinadas  pela

empresa de telefonia móvel Vivo e pelo Governo do Estado da Bahia através da Lei de

Incentivo Fazcultura.

As  ações  da  Rede  Motiva,  a  partir  dos  seus  eixos  de  ação,  buscam contemplar

“diversas etapas do mercado da música, desde a formação de profissionais à organização de

eventos, além de criar ferramentas de promoção e rotas de circulação para shows e vendas

de produtos artísticos” (REDE MOTIVA, 2013). São ações que se utilizam de aparatos da

cultura  midiática,  principalmente  na  internet,  para  difusão  da  produção  de  um  perfil

específico de músico ou banda, aquele sem vínculo com uma gravadora e que apresenta um

trabalho com “potencial de mercado”, como definido por Fernando Mariano, coordenador

de Comunicação e Tecnologia da Rede Motiva (ver Apêndice).

As estratégias das ações da Rede Motiva inserem o projeto no contexto da música

popular massiva, justamente por buscar fazer a música circular armazenada em fonogramas

e utilizar de aparatos midiáticos para as ações de promoção de artistas e produtos. Essa

expressão, música popular massiva, como desenvolvida por Janotti Jr. (2007), refere-se a

um campo que se caracteriza pela tensão entre processos criativos e lógicas comerciais. As

características da produção, circulação e consumo desse campo se insere no estágio pop da

produção, circulação e consumo da música. 

O sociólogo Simon Frith [...] apresenta três fases históricas a partir das
quais aqueles processos de produção, circulação e consumo da música se
organizaram  majoritariamente:  o  estágio  folk,  no  qual  a  música  é
produzida e armazenada através do corpo (humano ou dos instrumentos) e
executada mediante performances,  estágio fundamental  para a chamada
música popular. O estágio artístico, no qual a música pode ser armazenada
através das notações e partituras caracteriza as peças da música erudita. E,
finalmente, um estágio  pop, no qual a música é produzida mediante um
diálogo  com  a  indústria  fonográfica,  armazenada  em  fonogramas  e
executada  mecanicamente  ou  eletronicamente  para  o  consumo  de  um
público extremamente amplo. (CARDOSO FILHO; JANOTTI JR., 2006,
p. 13)

A partir da ideia de música popular massiva apresentada, e do entendimento de que

existem diferentes estratégias de consumo dentro desse campo, este artigo pretende analisar

as condições que possibilitaram a existência da Rede Motiva na cidade de Salvador. Para

isso, analisamos os valores em que se baseiam a Lei de Incentivo Fazcultura, a partir da
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qual o projeto mantém a sua sustentabilidade financeira, e as duas estratégias de consumo

da música popular massiva convocadas pelo projeto: o mainstream e o underground.

POLÍTICAS DE INCENTIVO À CULTURA NA BAHIA

As leis de incentivo fiscal para cultura foram implementadas no Brasil desde o ano

de 1986, com a extinta Lei Sarney, posteriormente transformada na Lei Rouanet e em 2010

atualizada como Procultura. Na Bahia, o apoio a projetos culturais só foi implementado em

1997, após a criação da Secretaria da Cultura e Turismo com a Lei nº 6.812 de 18 de janeiro

de 1995. O Fazcultura, Programa Estadual de Incentivo a Cultura, que continua vigente,

tem como objetivo fomentar a produção cultural baiana e estimular a iniciativa privada a

patrocinar projetos culturais através da isenção de impostos. O Fazcultura corresponde a

uma lógica de captação de recursos que coloca o proponente do projeto em contato direto

com a iniciativa privada, “uma ferramenta com capacidade de agregar grande visibilidade, e

esse é um dos seus campos de domínio, já que é perpassado pela dimensão do marketing”

(SOBREIRA, 2007, p. 29).

Na gestão de Gilberto Gil como ministro da Cultura, foi implantado, através da Lei

9.431  de  11  de  fevereiro  de  2005,  o  Fundo  de  Cultura  da  Bahia,  cujos  recursos

orçamentários eram provenientes do tesouro estadual e tinham como objetivo possibilitar a

inserção de produções culturais que teriam dificuldade de inserir-se na lógica de captação

de recursos da iniciativa privada.

Albino  Rubim  (2010)  afirma  que  o  período  que  compreende  os  onze  anos  de

atividade  da  Secretaria  de  Cultura  e  Turismo  fizeram  com  que  a  cultura  estivesse

subordinada a este segmento empresarial em decorrência da inversão de valores que havia

durante  a  existência  desta  pasta.  Para  Rubim  foi  criada  “uma  identidade  forjada

principalmente para vender o estado no mercado do turismo. Uma identidade concebida

como una e única para toda a Bahia e que desconheceu a diversidade cultural na construção

da  identidade  baiana”.  É  neste  período,  durante  a  década  de  1990,  que  se  fortalece  a

indústria  do  Axé  Music,  uma atração  turística  que  reforça  o  slogan “Bahia  -  Terra  da

felicidade”, utilizado, na época, pelo governo do Estado.

Com a  eleição  de  Jacques  Wagner  para  governador  de  Estado,  a  Secretaria  da

Cultura e Turismo foi extinta e, através da Lei nº 10.549 de 28 de dezembro de 2006, foi
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criada  a  Secretaria  de Cultura.  O governo da Bahia  passa a  desenvolver  a  partir  desse

período  uma  política  de  apoio  a  projetos  culturais  pautada  em  editais  públicos  de

financiamento e fomento à cultura como o Calendário das Artes, Calendário de Apoio da

Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Demanda Espontânea, Projetos Culturais

Calendarizados, além de diversos outros editais específicos abertos ao longo do ano.

A  substituição  da  pasta  da  Secretaria  de  Cultura  e  Turismo  pela  Secretaria  de

Cultura, junto com a implantação do Programa de Desenvolvimento Territorial da Cultura,

no qual são reconhecidos 26 territórios de identidade,  denota, por parte do governo, um

entendimento da cultura que pode se assemelhar ao entendimento de multiculturalidades

desenvolvido  por  Canclini,  no  qual  “as  nações  se  convertem  em  cenários

multideterminados, onde diversos sistemas culturais se interpenetram e se cruzam” (2010,

p. 131), buscando a superação da cultura baiana como homogênea.

O desenvolvimento de uma política cultural de editais com financiamento público

direto possibilita a inserção de grupos artístico-culturais que não fazem parte da lógica de

mercado desenvolvida pelo Fazcultura. Ainda assim, existem agentes nesse campo que não

dominam as lógicas para a competição das verbas destinadas a esses editais. Falta-lhes o

domínio das técnicas necessárias para a elaboração, formatação e apresentação de projetos

nos editais públicos de financiamento e fomento à cultura. (SOBREIRA, 2007, p. 29-30).

DUAS  ESTRATÉGIAS  DE  CONSUMO  DA  MÚSICA  POPULAR  MASSIVA:
MAINSTREAM E UNDERGROUND

O campo da música popular massiva abarca os modelos de produção/circulação de

música que visam tanto o consumo amplo, quanto o consumo segmentado. O que diferencia

um modelo do outro são as estratégias  que pautam as escolhas que configuram os seus

produtos. O mainstream refere-se às estratégias de consumo amplo e “abriga escolhas de

confecção do produto reconhecidamente  eficientes,  dialogando com elementos  de obras

consagradas  e  com sucesso  relativamente  garantido”  (CARDOSO FILHO; JEDER JR.,

2006, p.18). São produtos que utilizam fórmulas já testadas e convocam competências de

recepção amplamente difundidas. Por outro lado, o underground refere-se às estratégias de

consumo segmentado. Ele “segue um conjunto de princípios de confecção de produto que

requer um repertório mais delimitado para o consumo. Os produtos [...] se firmam, quase
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invariavelmente, a partir da negação do seu ‘outro’ (o mainstream)”. (CARDOSO FILHO;

JEDER JR., 2006, p.18).

Em Salvador o principal exemplo de uma estratégia  mainstream é a desenvolvida

pelo Axé Music no Carnaval:  uma música  de ritmo acelerado com apelo para a  dança

apresentada em trios elétricos em um percurso que dura em média cinco horas para um

público dividido em blocos e vestindo abadás. Segundo Miguez (1996), foi entre 1978 e

meados  dos  anos de 1980 que surgiram os  principais  blocos  que criaram esse modelo.

Atualmente eles desfilam com uma média de 3 mil foliões por dia e o preço pago por cada

um deles pode chegar a R$ 1.490,006, por abadá.

Na  década  de  1990,  as  canções  de  Axé  Music  ganham  espaço  no  mercado

fonográfico  nacional,  principalmente  com  o  álbum  O  Canto  da  Cidade,  de  Daniela

Mercury, lançado em 1992. Nesse mesmo momento, o modelo de consumo desenvolvido

para  o  Carnaval  da  cidade  começa  a  ser  exportado  para  outras  regiões  do  país  e

reconfiguraram as festas chamadas de Micareta,  tradicionais no interior  da Bahia e que

tinham como principal objetivo criar um Carnaval fora de época.

A origem das Micaretas é remota. Os primeiros registros desse tipo de festa são de

1914  em  Salvador,  mas  ainda  como  uma  festa  com  influência  dos  bailes  de  máscara

franceses. A partir  de 1927, a festa passou a ser organizadas em cidades do interior da

Bahia, mas só em 1937, quando chegou a Feira de Santana, cidade a 116 km de Salvador, a

festa teve uma edição de sucesso fora da capital do estado. Os trios elétricos, que surgem no

Carnaval em Salvador no final da década de 1940, passam a fazer parte das micaretas no

início da década de 1950 e promovem uma expansão da festa pelo interior da Bahia, pois

muitos  prefeitos  queriam trazer  a  novidade para as  cidades  que administravam.  Com o

surgimento do Axé Music e o êxito da sua exploração turística e comercial,  a micareta

extrapola os limites da Bahia e chegam a Campina Grande em 1990. Brasília foi a primeira

cidade fora do nordeste a criar a sua micareta em 1992. A iniciativa foi seguida por quase

todas as capitais  do Brasil.  Todas as micaretas têm em comum a inspiração no modelo

carnavalesco soteropolitano: desfile de trios elétricos com as mesmas bandas que animam o

Carnaval de Salvador e a venda de abadás aos foliões. (GAUDIN, 2000).

6 Valor referente ao bloco Camaleão em janeiro de 2014 para o Carnaval do mesmo ano. Fonte: Central do Carnaval
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Essa  expansão  e  fortalecimento  da  indústria  do  Axé  Music  foi  explorada  pela

Secretaria de Cultura e Turismo como um chamariz turístico para reforçar o slogan “Bahia -

Terra da felicidade”. O objetivo era criar uma nova imagem do estado. “O “produto-Bahia”

a ser comercializado tinha uma imagem de paraíso tropical, de terra de sol e de festas, de

muitas praias e de povo jovem, bonito e alegre” (GAUDIN, 2000, p. 59).

Percorrido pouco mais de vinte anos desde a consolidação do modelo e da expansão

do  Axé  Music,  nenhum  dos  elementos  centrais  dessa  lógica  foi  alterado.  O  Carnaval

continua caracterizado pela estratégia de consumo de gênero musical e pelos desfile dos

trios elétricos. As diferenças estão nos nomes que estão em destaque a cada ano. Contudo, a

própria alternância no protagonismo de um Carnaval para o outro se estabelece como uma

marca desse modelo.

Assim como o Axé Music é o principal exemplo de mainstream em Salvador, a cena

musical de rock é o principal exemplo de underground na cidade. Inclusive, alguns nomes

que  integram,  ou  integraram em um determinado  momento,  um espaço  no  modelo  de

produção/circulação para consumo amplo saíram dessa cena, como a cantora Pitty. Nomes

mais  antigos  como  o  do  cantor  Raul  Seixas  e  da  banda  Camisa  de  Vênus  também

representam esse movimento de um consumo restrito para outro mais amplo. Contudo, o

que caracteriza essa cena ainda são bandas que optam por um modelo de consumo restrito

aos públicos da cidade, no máximo ampliando para as cidades do interior do Estado. Uma

segmentação  clara  no  consumo  dessa  música.  Contudo,  foram  grupos  que  produziram

álbuns e fizeram sua música circular através de jornais locais, pequenos fanzines (na década

de 1990) e blogs ou sites especializados na cobertura da cena (durante a década de 2000).

No mesmo momento da década em que o Axé Music se consolida, e também passa a

ser  usado como chamariz  turístico,  surge  em Salvador  bandas  como Inkoma,  grupo de

origem  de  Pitty,  Lisergia,  Dois  Sapos  e  Meio  e  Bosta  Rala  que  buscavam  criar  uma

resistência  à  produção  da  Axé  Music.  Elas  usavam  do  discurso  característico  do

underground de obra autentica e não comercial para se afirmar como distante das lógicas

utilizadas  pelo gênero  mainstream.  Um movimento central  nesse sentido é a criação do

projeto  Palco do Rock em 1994, que continua a sua atividade desde então. Ele criou um

espaço para apresentação de grupos locais de rock durante os dias de Carnaval e tem como
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principal objetivo a resistência aos grandes blocos que usualmente são colocados como a

representação da imagem da festa.

Depois  de  um momento  de  claro  enfrentamento  ao  mainstream,  com shows em

espaços que se caracterizavam pelas condições amadoras na estrutura, a cena de rock em

Salvador  atualmente  vive  um  momento  de  busca  pelo  profissionalismo  e  sustentação

financeira. As bandas já contam com equipes de produção e assessoria de imprensa e os

principais espaços para show na cidade (como o Portela Café, o Groove Bar e a Commons

Studio Bar) oferecem uma estrutura de som, luz e climatização, o que é uma oposição aos

inferninhos como o Café Calypso que marcaram a década de 1990.

A partir de Williams (1979, p. 113), que define hegemonia como senso de realidade

que guia o cotidiano da maioria das pessoas em uma sociedade, é possível afirmar que o

Axé Music é um modelo hegemônico. Esse gênero musical define a principal maneira de

usar dos aparatos midiáticos para produção/circulação/consumo da música, pois o faz em

veículos  de ampla  inserção na sociedade.  Corrobora com isso a grande participação de

pessoas  no  Carnaval  de  Salvador,  principal  contribuição  do Axé Music  para  a  Música

Popular Massiva. Segundo estimativa da Bahiatursa, órgão responsável pela organização da

festa, todos os anos uma média de 2 milhões de pessoas ocupam as ruas de Salvador por

onde passam os trios elétricos durante o período de uma semana que dura o evento.

Na contramão do mainstream, o underground, representado neste trabalho pela cena

rock de Salvador, disputa com os valores do modelo de produção/circulação para consumo

amplo  da  música  popular  massiva  que  o  Axé  Music  consolidou.  Contra  esses  valores

consolidados  como  hegemônicos,  há  outros  que  se  afirmam como  força  de  resistência

continuada, que são considerados contra-hegemônicos por Williams (1979, p. 113). A cena

de rock cria um modelo de produção/circulação/consumo que passa por aparatos midiáticos,

mas  não  tem o  potencial  de  grandes  agrupamentos,  como  aqueles  utilizados  pela  Axé

Music.  É  justamente  nessa  incapacidade  de  grandes  convocações  que  o  discurso  do

underground legitima-se.  A  sua  autenticidade  está  na  opção  de  estratégias  de

produção/circulação que não possibilitam grandes públicos. A escolha por configurações

plásticas que convocam um repertório pouco difundido e a não articulação com grandes

gravadoras para distribuição dessa produção reafirmam essa marca.
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A  REDE  MOTIVA  COMO  SÍNTESE  DE  VALORES  DO  MAINSTREAM  E
UNDERGROUND

Com  as  ações  divididas  em  quatro  eixos  (promoção,  qualificação,  circulação  e

festivais),  o Rede Motiva aparece em um contexto em que o  underground de Salvador

busca uma forma de profissionalização que possibilite  a manutenção do discurso que o

caracteriza. Esse discurso é marcado pela noção de autenticidade, apresentada por Nogueira

(2010, p. 146) como um afastamento pelas pressões exercidas pelo mercado fonográfico em

favor de uma autonomia do artista na produção/circulação/consumo do seu produto.

O  reconhecimento  dessa  autonomia  é  um  elemento  central  nos  festivais

independentes, pois a valoração do produto nesses espaços se dá justamente em relação à

questão da autenticidade. Quanto mais afastado das pressões do mercado, mais autêntico

será  e  mais  valor  terá  o  produto  e,  consequentemente,  o  artista  que  o  produziu.  O

independente é “visto como menos comercial  e também menos vinculado a  tendências,

sendo considerado mais autêntico e ‘inflexível’” (SUKER, 1999, p. 240 apud NOGUEIRA,

2009,  p.  2).  Essa  relação  se  apresenta  como  a  disputa  clássica  entre  o  underground

autêntico  e  o  mainstream comercial,  convocado  pela  definição  de  autenticidade  como

afastamento do mercado. Nos seus quatro eixos, o Rede Motiva tenciona essa dicotomia por

flertar ora com a comercialização, ora com o afastamento.

O eixo de promoção da Rede Motiva é denominado  Circuito Motiva. Este é uma

plataforma de promoção que se utiliza de aparatos  da cultura  midiática (como mailing,

redes sociais e assessoria de imprensa), ações promocionais (como sessão de autógrafos),

campanhas  publicitárias,  podcasts e  vídeos.  Esse  conjunto  de  ações  e  produtos  tem  a

finalidade de potencializar os eventos e artistas baianos, além de promover a circulação da

música  em  álbum.  Este  último  objetivo  tem  nas  ações  promocionais  e  campanhas

publicitárias suas principais vias de concretização. Os artistas promovidos pelo  Circuito

Motiva são  independentes,  mas  devem  ter,  como  afirma  Mariano,  coordenador  de

Comunicação e Tecnologia do projeto,  “potencial de mercado” (ver apêndice). Para ele é

necessário que estes artistas percebam a “comercialidade” de seus produtos – shows, fotos

em alta  resolução,  material  de  imprensa,  CDs,  souvenires  –  e  possuam capacidade  de

articulação.
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O  Cursos Motiva compreende o eixo de qualificação que desenvolve cursos para

capacitação de artistas,  produtores, técnicos e todos os envolvidos no processo de fazer

música. Além de cursos de Técnicas de Sonorização, Técnicas de Iluminação, Técnica de

Estúdio,  Cooperativismo e Associativismo,  foram ofertados os cursos de Financiamento

Cultural, Elaboração de Projetos Culturais e Gestão Cultural a fim de preparar o produtor

para inserção em um modelo de grandes vendagens e para disputar as verbas dos editais

públicos e das leis de incentivo para iniciativa privada.

O eixo de circulação desenvolve o Intercenas Musicais, um evento que abarca rotas

para realização de pequenas turnês pela capital e interior da Bahia, além das cidades de São

Paulo, Florianópolis e Curitiba. O Intercenas Musicais funciona por meio da seleção por

chamada  pública,  onde  os  artistas  devem  se  inscrever  no  site  e,  posteriormente,  são

selecionados por uma curadoria interna.

A  Incubadora de Festivais de Música (IFEM) compreende o eixo de festivais da

Rede Motiva – um circuito de festivais apresentado nas cidades de Salvador, Vitória da

Conquista,  Itacaré  e  Juazeiro,  e  que  hoje  é  considerado  pela  Rede  Motiva  uma  das

principais plataformas de produção e circulação dos artistas. O objetivo do Rede Motiva é,

de acordo com Mariano, valorizar as ações de formação de plateia, de intercâmbios e de

redes colaborativas, o site oficial informa que a ideia é que a IFEM dê o passo inicial e

invista, durante as primeiras edições dos eventos, na capacitação de pessoas que possam

então assumir a gestão deles. O IFEM é integrado ao Intercenas Musicais e busca ser uma

ferramenta para apresentar ao público novas bandas, além de inserir a Bahia no cenário de

festivais independentes do Brasil.

Tanto  o eixo de circulação quanto  o eixo de festivais  são formados por  valores

estruturantes do  underground e do  mainstream. A opção por artistas locais que façam a

utilização dos aparatos midiáticos para a circulação de sua música e que possuam “potencial

de  mercado”,  é  uma  clara  referência  ao  modelo  de  consumo  amplo.  Por  outro  lado,

direcionar-se  para  públicos  restritos,  por  realizar  os  eventos  em locais  com capacidade

máxima  de  400  ou  500  pessoas,  aproximadamente,  convoca  uma  das  características

fundamentais do underground: o consumo segmentado.

Fazer as banda circularem nos festivais independentes ao mesmo tempo em que cria

uma  estratégia  de  produção/circulação  baseada  no  potencial  de  comercialização  dos
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produtos midiáticos é uma forma de tencionar a dicotomia existente entre os valores que

estruturam  o  mainstream  e  o  underground, pois  esses  festivais  se  caracterizam  como

espaços em que a autenticidade e a valoração dos artistas está diretamente relacionada ao

afastamento das pressões do mercado da música. Ao mesmo tempo em que artistas como

Baiana System, CH Straatmann e Cascadura se afirmam como bandas independentes, logo

bandas que estão afastadas das lógicas e das pressões do mercado fonográfico, eles optam

por estratégias de circulação que possam ampliar a sua visibilidade e levar os seus produtos

a um círculo de consumo mais amplo, ou seja, buscam o consumo do mainstream com o

reconhecimento dos valores e da autenticidade da produção do underground. É justamente

essa  tentativa  de  aliar  os  valores  centrais  e  estruturantes  de  cada  um dos  modelos  de

consumo da música popular massiva em uma mesma estratégia que faz do Rede Motiva um

projeto de tensão da dicotomia existente entre mainstream e underground.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças  na política cultural  do Governo da Bahia a partir  de 2006, com a

criação  da  Secretaria  de  Cultura  e  a  valorização  da  multiculturalidade  na  formação  da

identidade do Estado, possibilitou o reconhecimento de outras manifestações musicais fora

do Axé Music, que havia se constituído como hegemônico com auxílio das políticas da

antiga Secretaria de Cultura e Turismo. Essa mudança ampliou a possibilidade de captação

de recursos por parte de projetos culturais como o Rede Motiva, que passaram a integrar a

lista de contemplados dessas verbas estatais.

Na  relação  com  o  underground,  o  Rede  Motiva  possibilita  um  modelo  de

profissionalismo, desejado pelas atuais bandas que se inserem nessa estratégia em Salvador.

Ele permite  que essas produções ampliem sua circulação em festivais  independentes  ao

mesmo tempo em que dá ferramentas para que os produtos optem por estratégias para dar

vazão a um consumo mais amplo, pois são utilizados os mesmos mecanismos da cultura

midiática  do  mainstream:  campanhas  publicitárias,  assessoria  de  imprensa,  vídeos,

veiculação em mídias de grande alcance, como o rádio e a TV, entre outras.

O Rede Motiva propõe, portanto, uma quebra da dicotomia entre as duas estratégias

de consumo da música popular massiva justamente por articular em suas ações valores que

são centrais na estruturação dos dois modelos. As iniciativas claramente não colocam em

questão em que modelo  o Rede Motiva  se insere.  A busca por artistas  com “potencial
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comercial” para apresentação em espaços que valorizam a música que se afasta dessa lógica

demonstra essa despreocupação em se enquadrar em nenhum dos dois modelos. Os artistas

que são apoiados pelas ações do Rede Motiva, apesar de buscar um afastamento das lógicas

de mercado na produção de sua obra, voltam-se para elas no momento da circulação.
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APÊNDICE

Entrevista por e-mail com Fernando Mariano, coordenador de Comunicação e Tecnologia

da Rede Motiva.

Como funciona cada uma das ações de cada eixo?

O Rede Motiva é um conjunto de ações integradas para fortalecer o desenvolvimento da

música  independente  da  Bahia.  São ao  todo 4 eixos:  1  -  Eixo de Promoção -  Circuito

Motiva (Ações promocionais para a música - É uma plataforma de promoção com mailing e

redes  sociais,  que  divulga  e  potencializa  eventos  e  artistas  baianos  através  de  ações

promocionais e campanhas publicitárias). 2 - Eixo de Qualificação - Cursos Motiva (Cursos

de qualificação com temas que vão de Empreendedorismo, Gestão Cultural além de Cursos

Técnicos como Iluminação, Sonorização, Técnicas de Estúdio etc.). 3 - Eixo de Circulação -

Intercenas Musicais (Rotas para realização de miniturnês pelo interior da Bahia, Salvador,

SP,  Flórida  e  Curitiba.  Funciona  através  da  seleção  de  artistas  por  chamada  pública  e

curadoria, e tem a participação de núcleos de diversas cidade para a realização). 4 - Eixo de

Festivais  -  IFEM  -  Incubadora  de  Festivais  de  Música  (Circuito  com  4  festivais  em

Salvador, Vitória da Conquista, Itacaré e Juazeiro). Os festivais são hoje uma das principais

plataformas de produção e circulação de artistas. Integrados ao Intercenas Musicais se torna

uma forte ferramenta para apresentar para o público as novas bandas da Bahia e do Brasil.

Como  é  que  a  Rede  Motiva  (RM)  se  diferencia  de  outras  iniciativas  do  mesmo

segmento?

A RM é um formato de ações integradas em rede. A soma dos projetos gera um programa

de  fomento  ao  desenvolvimento  da  música.  O  projeto  criou  uma  plataforma  de

comunicação própria também. Seu principal diferencial é ter um objetivo que potencialize

uma rede de trabalhos, e não necessariamente um trabalho individual.

Qual o novo modelo de gestão cultural que vocês acreditam que estão desenvolvendo?

Desenvolvimento em rede. A soma de inteligências individuais e seu aprimoramento nos

processos  de  discussão  entre  os  colaboradores  gera  um  produto  final  diferente,  mais

amadurecido e mais coeso com seu objetivo de potencializar a cena musical independente

baiana. 
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O que vocês chamam de trabalho colaborativo?

Conjunto  de  esforços  de  prestadores  de  serviço,  artistas,  parceiros,  voluntários  e

patrocinadores com o objetivo de criar e fortalecer uma plataforma de desenvolvimento que

potencialize as ações do mercado independente musical baiano.

Qual o perfil de artista local que é selecionado para as ações da RM?

São diferentes  os perfis  de acordo com os eixos.  O CM [Circuito  Motiva]  visa artistas

independentes com potencial de mercado, de preferência com presença de produto físico. 

O Intercenas  visa  bandas  e  artistas  novos para a  realização  de miniturnês  nas  rotas  do

projeto.

O IFEM mescla bandas mais conhecidas, como o Mundo Livre, com novas bandas que

surgem nas regiões do projeto. Os festivais geralmente possuem dois dias e uma grade com

8 a 10 bandas/artistas. 

Já os cursos focam o músico amador, o não músico, os profissionais técnicos, os produtores

e gestores culturais, entre outros.

O que vocês definem como “potencial de mercado”?

Como  falado  o  RM  tem  quatro  eixos  de  ação.  O  Circuito  Motiva,  que  é  o  braço

promocional  visa  os  artistas  com  potencial  de  mercado,  assim  como  os  festivais  e  o

Intercenas.

O artista visto como criador de um trabalho com potencial de mercado é aquele que visa o

comércio do seu produto, seja ele show, cd, camisas ou outros produtos de merchandising, e

que  se  prepara  minimamente  para  isso,  com fotos  em boa  resolução,  release,  o  álbum

(CD/mp3/usbcard/etc.) e capacidade de articulação.

O CM tem a  função  de  potencializar  esse  artistas  de  "mercado"  (ou  entrantes)  e  seus

produtos,  colocando a disposição  dos  artistas  independentes  uma estrutura  itinerante  de

vendas de produtos nos shows e em locais estratégicos (a qual chamamos de 'Pontos de

Conexão') um cardápio de ações promocionais (que vão de sessão de autógrafos, gravação
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de podcasts  e  pílulas  audiovisuais,  etc.)  e  o  reforço  midiático  através  das  nossas  redes

sociais, mailing e assessoria de imprensa.
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