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RESUMO: 
 
O artigo tem por desígnio analisar os encaminhamentos e algumas das implicações provocadas pelas 
interações entre as políticas de preservação ao patrimônio e as políticas de turismo empreendidas com 
foco na promoção do crescimento econômico por meio do estímulo à atividade turística na cidade de 
Cachoeira-Bahia-Brasil, que notabiliza-se no âmbito nacional pela potencialidade histórico-cultural, 
conferida pela relevância do seu conjunto arquitetônico urbano, tombado como Monumento Nacional 
em 1971 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e pela riqueza de bens 
culturais imateriais. Nos anos de 1970, estudos técnicos realizados pela UNESCO em algumas cidades 
brasileiras tombadas indicaram como estratégias eficazes para a preservação das cidades históricas o 
aproveitamento do valor econômico apresentado pelos patrimônios e a indução ao turismo como 
atividade apropriada para impulsionar essa valorização. A partir de então, o turismo começa a ser 
compreendido como uma prática conciliadora entre a proteção do patrimônio e a melhoria das 
condições de vida da população. Assim, os Poderes Públicos passam a desenvolver ações para 
implantação da atividade turística com a perspectiva de reduzir as responsabilidades e dispêndios com 
a conservação do patrimônio, bem como dinamizar a economia das cidades históricas. Nesta 
perspectiva, a cidade de Cachoeira-BA foi contemplada por uma série de programas com foco no 
estímulo ao turismo: Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH); Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur-NE); Plano de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Sustentável (PDTIS) e o Programa Monumenta. Para a indução do turismo, o Poder Público 
municipal de Cachoeira-BA vem se utilizando da cultura local para afirmar a imagem da cidade como 
“capital cultural do Recôncavo” no mercado global. A intenção era projetar Cachoeira ressaltando como 
diferencial a simbiose entre patrimônio histórico e manifestações da cultura afro-brasileira. O 
envolvimento da população, uma atividade turística planejada e coerente com a realidade local e uma 
maior articulação entre as políticas culturais e as políticas de turismo, são fatores preponderantes para 
que o turismo na cidade de Cachoeira se configure como um instrumento auxiliar na preservação dos 
patrimônios e não apenas para utilizá-lo como mera atração concebida somente do ponto de vista 
econômico.  
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do estado da Bahia, a atividade turística vem se caracterizando como uma das 

principais e mais rentáveis alternativas econômicas, assumindo papel de destaque nos segmentos 

privados e públicos e propiciando circulação de capital e geração de emprego e renda. Ao longo de 

décadas, os órgãos governamentais formulam políticas e implantam programas e ações estratégicas 

no intento de incrementar o turismo na Bahia, na medida em que perceberam na atividade a 

possibilidade de dinamização da economia, de atração de investimentos e de geração de divisas.  

Considerando as diversas modalidades de roteiros turísticos existentes, observa-se nos 

últimos anos um crescimento salutar do turismo cultural na Bahia, corroborado pela demanda na busca 

de destinos que apresentem peculiaridade na diversidade cultural, ou seja, pluralidade de 

manifestações, festejos, ritos, bens e patrimônios históricos, culturais e artísticos preservados.  

Assim, na busca por atrair maiores fluxos de visitantes, o Governo Estadual na Bahia realizou 

vultosos investimentos em infra-estrutura nos pólos turísticos, incentivou a implantação de grandes 

complexos hoteleiros e o surgimento de novas zonas potenciais, divulgou, de forma massiva, esses 

atrativos tanto no cenário nacional como internacional e, fundamentalmente, projetou a multifacetadas, 

miscigenada e peculiar cultura baiana como o grande fetiche local.  

O turismo cultural vem se constituindo como o novo paradigma propiciador do “consumo 

cultural” dos territórios, assim, é explícita a mercantilização das singularidades, das identidades, das 

tradições, das expressões culturais, na intenção de galgar vantagens competitivas no mercado global. 

No Brasil, em especial na Bahia, esses processos se intensificaram a partir da década de 1970, no 

bojo dos governos militares e suas propostas de retomada do crescimento nas cidades históricas, em 

grande parte submersas em crises econômicas, através da valorização do patrimônio arquitetônico e 

indução ao turismo cultural. Com esse intuito, entre as décadas de 1970 e 1980, diversas cidades 

históricas brasileiras tiveram seus núcleos urbanos resguardados dos avanços da modernização por 

meio de ações de tombamento. É nesse contexto que se insere, por exemplo, o tombamento do 

conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade baiana de Cachoeira. 

Cachoeira é uma pequena cidade do interior da Bahia de origem colonial (século XVI), distante 

aproximadamente 110km da capital do estado e com população estimada em 32.000 habitantes 

(IBGE, 2010). Por possuir um significativo conjunto arquitetônico urbano de inspiração barroca, 



Cachoeira vem sendo beneficiada, desde 1938, com ações preservacionistas executadas pelos órgãos 

estaduais e federais. Com o desígnio de resguardar a totalidade do patrimônio material urbano, a 

cidade e o seu entorno imediato foram tombados, em de janeiro de 1971, pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Cabe destacar que, o tombamento de Cachoeira não se 

configurou apenas em um ato institucional para a proteção do patrimônio edificado, mas, também, foi 

realizado com o fito de inserir a cidade na lógica de promoção do desenvolvimento socioeconômico 

por meio da utilização do patrimônio e estímulo ao turismo.  

Figura 01: Localização do município de Cachoeira no estado da Bahia1 

 

 Segundo Luiz Claudio Nascimento2, o ato de tombamento federal de Cachoeira foi, 

inicialmente, concebido pelos Poderes Públicos e pela sociedade como um mecanismo impulsionador 

para superação da crescente decadência instaurada na cidade e reativação do desenvolvimento a 

partir do incremento turístico, tendo em vista a expressividade do seu conjunto arquitetônico colonial e 

manifestações culturais. No entanto, era necessário implantar a infraestrutura e suporte adequados 

para o desenvolvimento da atividade, bem como promover a restauração em alguns imóveis 

                                                             
1 Fonte da figura: HENRIQUE, Wendel. A instalação da UFRB, a ação do Programa Monumenta e o turismo étnico na 
reestruturação urbana e no cotidiano de Cachoeira-BA: Notas preliminares de pesquisa. GeoTextos, vol. 5, n. 1, 2009.(p. 
89-112). Disponível em: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/viewFile/3570/2631. 
2 Historiador cachoeirano e mestre em Estudos Étnicos e Africanos com ênfase em Antropologia, desenvolve pesquisas 
sobre a história e a cultura do Recôncavo Baiano. Entrevista realizada em 07/10/2009. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/viewFile/3570/2631


destacados, o que demandou a agregação de esforços e ações conjuntas dos órgãos de cultura e 

turismo pertencentes às instâncias federal e estadual, que serão enfocadas a seguir. 

Na perspectiva de retomada do dinamismo da cidade e implantação do turismo como a nova 

alternativa econômica, medidas de recuperação de alguns monumentos destacados e criação de 

infraestrutura de hospedagem começaram a ser empreendidas na década de 1970. Aliado às 

restaurações, as investidas governamentais se desdobraram no incentivo à refuncionalização de 

imóveis particulares para o oferecimento de serviços para atender às demandas turísticas e criar um 

ambiente favorável a potencialização da atividade.  

Assim, nesse período tem-se início as interfaces entre políticas de preservação e de turismo 

em Cachoeira, pois enquanto os órgãos de preservação cuidavam da restauração e adaptação de 

edificações importantes do ponto de vista arquitetônico, o Governo Estadual, através da Bahiatursa3, se 

incumbia da turistificação dos eventos culturais locais, ocorrendo, desta forma, a mercantilização do 

patrimônio material concomitante à espetacularização das tradicionais festas locais. A intenção era 

projetar Cachoeira no cenário nacional ressaltando como diferencial a simbiose entre patrimônio 

histórico e manifestações da cultura afrobrasileira.  

O presente trabalho objetiva analisar os encaminhamentos e algumas das implicações 

provocadas pelas interações entre as políticas de preservação ao patrimônio e as políticas de turismo 

empreendidas com foco na promoção do crescimento econômico por meio do estímulo à atividade 

turística na cidade de Cachoeira-Bahia-Brasil. O desenvolvimento da pesquisa fundamentou-se em 

pesquisas bibliográficas, estudos de documentos institucionais, observações in loco, realização de 

entrevistas semi-estruturadas com gestores públicos e agentes sociais cachoeiranos. 

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATRELAMENTO DAS POLÍTICAS DE 

PRESERVAÇÃO E POLÍTICAS DE TURISMO NO BRASIL E NA BAHIA. 

Em meados dos anos de 1970, no contexto da Ditadura Militar que se instaurou no Brasil, o 

IPHAN em parceria com representantes da UNESCO buscavam medidas conciliadoras entre a prática 

da preservação e a retomada do desenvolvimento, principalmente para as cidades históricas imersas 

                                                             
3 A Bahiatursa, criada em 1968, é atualmente uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Turismo, sendo 

responsável pela divulgação e promoção turística da Bahia, tanto no Brasil quanto no exterior. 

 



em decadência de ordem econômica. Os estudos técnicos realizados pela UNESCO em algumas 

cidades brasileiras tombadas, associados às recomendações das Normas de Quito4, indicaram como 

estratégias eficazes para a preservação das cidades históricas o aproveitamento do valor econômico 

apresentado pelos patrimônios e a indução ao turismo como atividade apropriada para impulsionar 

essa valorização. A partir de então, o turismo começa a ser compreendido pelos Poderes Públicos 

como uma prática capaz de propiciar a proteção do patrimônio cultural nacional e a melhoria das 

condições de vida da população através do aumento dos índices econômicos, assim como, uma 

possível alternativa para reduzir as responsabilidades e dispêndios dos governos com a conservação 

dos bens resguardados.   

 A respeito desse atrelamento entre políticas de preservação e turística no Brasil, ressaltando o 

seu viés econômico e associando-o às questões relativas à importância simbólica de um bem cultural, 

Fonseca (2005, p. 142) esclarece: 

O objetivo era demonstrar a relação entre valor cultural e valor econômico e não 
apenas procurar convencer autoridades e sociedade do interesse público de 
preservar valores culturais, como ocorrera nas décadas anteriores. Essa articulação 
foi feita em duas direções: seja considerando os bens culturais enquanto 
mercadorias de potencial turístico, seja buscando nesses bens os indicadores para 
um desenvolvimento apropriado. 

 No estado da Bahia essa associação foi ainda mais potencializada com a institucionalização da 

junção cultura e turismo em uma única secretaria. O final dos anos de 1970 marcou o início da 

campanha de valorização da “identidade cultural baiana” desenvolvida pelo grupo político Carlista5, 

com o objetivo de potencializar o turismo cultural. Insere-se nessa etapa, a parceria do Governo 

Estadual com o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH6) para o 

desenvolvimento de ações em cidades com potencial turístico, a exemplo de Cachoeira. 

 Na década de 1990, intensificou-se a utilização econômica do patrimônio para fins turísticos e 

dinamização das cidades e centros históricos, além disso, associou-se preservação às políticas de 

gestão urbana, e as revitalizações urbanas, através da recuperação e/ou refuncionalização dos 

patrimônios, passam a ser então o novo paradigma. Entre os programas formulados e executados com 

base nesses princípios, a polêmica “revitalização” do Centro Histórico do Pelourinho em Salvador e o 

                                                             
4 As Normas de Quito são resultado da reunião da Organização dos Estados Americanos, realizadas em dezembro de 1967 
na cidade de Quito, capital do Equador, onde se propôs a valorização e utilização econômica do patrimônio cultural através 
do turismo como uma viabilidade para geração de renda nos empobrecidos países da América Latina. 
5 Grupo político liderado por Antônio Carlos Magalhães (ACM) até sua morte em 2007. O grupo exerceu supremacia no 
comando do Governo Estadual baiano desde o final da década de 1970 até o ano de 2006,. 
6  



Programa Monumenta figuram com destaque pela proposta de “recuperação sustentável” do patrimônio 

histórico urbano como estratégia de desenvolvimento econômico e social. 

 A cultura começou a receber maior atenção governamental, porém esse processo de 

valorização e incentivo estava essencialmente atrelado a um projeto político para o desenvolvimento da 

Bahia e a uma concepção equivocada da cultura voltada para aspectos econômicos. Destarte, as 

políticas culturais do período foram rotuladas pelo caráter restrito da cultura, tornando-se 

intrinsecamente condicionadas aos interesses econômicos e concebidas como mecanismo auxiliares 

na indução de crescimento via economia do turismo.  

 Com a intenção de instituir uma “marca registrada” que diferenciasse o turismo no estado 

baiano pelos aspectos culturais, arquitetou-se uma enfática campanha de construção da ideia de 

baianidade (SANTOS, 2007). Foram executadas programas e ações com foco no incentivo às tradições 

e manifestações populares, produção e consumo cultural, preservação do patrimônio cultural e a 

criação de um mercado de entretenimento, sobretudo na capital do estado e alguns municípios do 

Recôncavo Baiano como Cachoeira, visando estimular a cultura local e fomentar a atração de 

investimentos e divisas. 

 

ENCAMINHAMENTOS E IMPLICAÇÕES DA CONJUGAÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO CULTURAL E 

TURISMO NA CIDADE DE CACHOEIRA- BAHIA-BRASIL 

Em decorrência do avançado estágio de arruinamento do patrimônio edificado, já que desde meados 

dos anos de 1950, o município vinha submergindo em uma crise econômica por conta do declínio da 

lavoura açucareira e indústria fumageira, além das alterações nas dinâmicas e hierarquia urbana, uma 

das primeiras medidas empreendidas para incitar a prática da atividade turística em Cachoeira 

constituiu-se na restauração das fachadas de alguns sobrados nas imediações dos monumentos 

destacados localizados no centro histórico, com as ações iniciais de reparo realizadas entre os anos de 

1974 e 1975 e, com financiamento obtido através do Programa Integrado de Reconstrução das 

Cidades Históricas (PCH).  

Conforme Marcelino Gomes7, o PCH começou a ser executado em Cachoeira em 1974 e 

custeou, inicialmente, a reforma de parte da Igreja da Matriz, a recomposição do estilo barroco colonial 

                                                             
7 Diretor da Fundação Casa Paulo Dias Adorno e ex-funcionário do Escritório Regional do Instituto do Patrimônio Artístico 
Cultural da Bahia (IPAC) em Cachoeira. Entrevista realizada em 23/03/2010. 



das fachadas de alguns casarões e sobrados e a restauração integral de prédios públicos destacados, 

buscando recompor os traços originais, muitas vezes distorcidos por reformas sem orientação técnica, 

e criar uma “ambientação” para o turismo.  

Figura 02: Sobrados da Praça da Aclamação recuperados em 1975 com recursos do PCH 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues, 2010 

Além das intervenções citadas, ocorreu a adequação do Convento e da Igreja da Ordem 

Primeira do Carmo para utilização turística. Quando lançada a proposta de transformação do Convento 

do Carmo em pousada, atribuindo-lhe um uso permanente, o imóvel apresentava uma estrutura 

subutilizada e bastante degradada pelo abandono, já que em 1955 os religiosos carmelitas encerram 

as atividades em Cachoeira (FLEXOR, 2007). Com a conclusão das obras em 1983, o Convento do 

Carmo transformou-se em Pousada do Convento, atendendo aos padrões internacionais de 

hospedagem e sendo administrado por grupos privados, por meio de concessões que recompensam a 

Ordem Carmelita pelo uso do prédio mediante o repasse de módicas contribuições financeiras.   

Figura 03 e 04: Ambientes internos da Pousada do Convento 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues, 2010 



Na Igreja da Ordem Primeira do Carmo, as intervenções restauradoras só foram iniciadas em 

1984. A intenção era torná-la um versátil espaço para eventos, conferências e seminários, suprindo as 

carências do município, até então desprovido desse tipo de equipamento e, para isso, foram extintas as 

funções religiosas do templo. Porém, Flexor (2007, 121) revela que  

A lógica econômica logo mostrou que havia demanda para os serviços de 
alojamento, mas não para a realização de eventos de grande porte. O espaço da 
igreja, ao contrário do convento, manteve-se ocioso, não gerou recursos que 
permitissem sua manutenção e, principalmente, por não se tornar um foco de 
atração de visitantes, abstraiu da fruição do público um importante elemento 
patrimonial. 

Figura 05: Igreja da Ordem Primeira do Carmo 

 

 

 

Fonte: 
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Fonte: Rodrigues, 2010 

As investidas governamentais no âmbito estadual para a potencialização do fluxo turístico em 

Cachoeira desdobravam-se ainda nas ações promovidas pela Bahiatursa, iniciadas na década de 1970 

e impulsionadas com a formulação do Plano de Turismo do Recôncavo (PTR) em 1971, que destinava 

ênfase especial para Cachoeira.  

 O PTR representou um marco na consolidação da atividade turística como a grande estratégia 

de desenvolvimento econômico do estado baiano adotada pelos governos do grupo Carlista, além 

disso, configurou-se no primeiro modelo de gestão da política de turismo na Bahia e propiciou à 

Bahiatursa diretrizes regulatórias para a promoção do turismo cultural. A intenção era difundir uma 

imagem “sedutora” do estado baiano, sobretudo, da capital e do Recôncavo Baiano, no qual Cachoeira 

sobressaia-se pela riqueza do patrimônio edificado, relevância histórica e singulares manifestações 

socioculturais.Nessa perspectiva, a Bahiatursa deu início em 1972, logo após o tombamento da cidade, 



ao processo de espetacularização dos festejos de São João e a resignificação da tradicional Feira do 

Porto, que se constitui é uma feira de artesanato realizada na margem do Rio Paraguaçu durante o 

período da festividade junina. 

Figura 06: Feira do Porto em Cachoeira-BA 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues, 2010 

Castro (2009), salienta que Cachoeira foi pioneira na promoção de festas juninas 

espetacularizadas no espaço urbano, em função da iniciativa pela Bahiatursa de organização e 

patrocínio da festividade, contribuindo sobremaneira para a turistificação do evento, que em meados da 

década de 1970 passou a ser de responsabilidade do Poder Público local. Ressalta, ainda, o fato da 

participação de manifestações culturais locais, a exemplo dos Sambas de Roda e folguedos 

tradicionais, combinada ao espaço festivo formado por casarões e sobrados imprimirem uma 

peculiaridade ao festejo, distinguindo-o dos demais. 

 Essa espetacularização do São João em Cachoeira se caracterizou pela criação de uma 

significativa infraestrutura festiva composta por formas espaciais permanentes e efêmeras, a 

reconfiguração funcional de construções preexistentes e residências que passam a desenvolver 

funções de hospedagem e serviços de comercialização de bebidas e alimentação para atender às 

demandas do período, pela inserção na grade de programação de atrações musicais midiatizadas e 

massiva divulgação publicitária. No decorrer dos anos essas ações produziram o efeito desejado pelos 

órgãos de turismo e, hoje, a festa do São João de Cachoeira se insere no circuito dos mega eventos 

juninos da Bahia, atraindo durante sua realização milhares de turistas para Cachoeira. No entanto, sua 

expressividade ainda se circunscreve ao âmbito estadual (CASTRO, 2009).  



A secular festa organizada pela Irmandade da Boa Morte8 também foi incluída no rol das ações 

da Bahiatursa e Governo Estadual, que desde então começa a ser percebida pelos gestores do turismo 

como uma atratividade capaz de potencializar o turismo internacional na região do Recôncavo Baiano. 

Assim, a partir dos anos de 1970, a Irmandade e a festa da Boa Morte, que no período enfrentavam 

sérios problemas de ordem financeira e estrutural, passam a ser foco de intervenções por meio de 

repasse de recursos, divulgações publicitárias com exposições fotográficas, produção de vídeos e 

publicações em revistas especializadas e, posteriormente, com a reestruturação da sede da Irmandade 

em resposta à campanha internacional suscitada por artistas baianos em favor da Irmandade.  

Figura 07: Procissão durante a Festa da Boa Morte 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues, 2010 

Por outro lado, inicia-se também o processo de turistificação da festa marcada pelo sincretismo 

religioso, com a contundente exposição da imagem da festividade e da Irmandade da Boa Morte nos 

âmbitos nacional e internacional, indução à expansão da festa profana e inserção de apresentações de 

grupos e manifestações culturais afrobrasileiras não só de Cachoeira, mas também de outras cidades 

próximas e de Salvador. Essa turistificação, iniciada na década de 1970, é intensificada em 2007 com o 

lançamento do Programa de Ação do Turismo Étnico Afro na Bahia, no qual a Festa da Boa Morte 

constitui-se num dos mais destacados atrativos para o segmento dos turistas afroamericanos.   

Entremeado a essa espetacularização das festividades, o patrimônio material também foi 

projetado como chamariz para a prática do turismo histórico e cultural à medida que os monumentos 

possuem destacado simbolismo histórico e valor arquitetônico. Como forma de dar ânimo e vida a 

                                                             
8 É uma sociedade religiosa fechada, cujos primórdios remetem ao século XIX, com propósitos políticos e religiosos, ou 
seja, além de reunirem-se para orar, buscavam estratégias para alforriar os negros escravos e apoiavam as lutas pela 
libertação. A irmandade é composta exclusivamente por mulheres negras acima dos 40 anos, que comungam da fé no 
catolicismo e nas religiões de matriz africana. Todos os anos, no mês de agosto, promovem a festa em louvor a assunção 
de Nossa Senhora da Glória e para cumprir a promessa feita pelos seus ancestrais. 



esses bens culturais edificados, além do incentivo a suas adaptações para funções turísticas, houve 

um estímulo à continuidade de peculiares manifestações culturais populares que corriam grande risco 

de extinção, a exemplo da Festa D’ Ajuda, bumba-meu-boi e sambas de roda, tencionando formar em 

Cachoeira uma simbiose única entre o patrimônio material e os bens culturais imateriais. 

Apesar dos esforços impetrados e injeção de recursos governamentais federal e estadual, 

principalmente entre as décadas de 1970 e 1980, o turismo em Cachoeira não se consolidou nesse 

período como uma atividade capaz de promover a reativação do crescimento econômico no município 

ou ao menos garantir a conservação e proteção do patrimônio edificado. Com o encerramento do PCH, 

em 1983, que destinou considerável montante de recursos federais para a recuperação de 

monumentos urbanos de reconhecido valor, na década de 1990, com a emergência dos governos 

neoliberais, não ocorreu à continuidade dos investimentos públicos e/ou privados na recuperação ou 

conservação do patrimônio local. 

Traçando um panorama do desempenho do PCH na região Nordeste, Sant’Anna (1995) aponta 

que 90% dos projetos executados eram direcionados para a restauração de pequenos conjuntos 

arquitetônicos ou monumentos destacados, utilizados em sua maioria para finalidades 

turísticas/culturais (hotéis, museus, casas de cultura, teatros, etc.) ou abrigar órgãos públicos. A autora 

avalia o programa como positivo, mas considera que o modelo adotado não conseguiu concretizar 

novas práticas referentes à preservação e planejamento para os espaços urbanos tombados, que 

continuaram a ser interpretadas numa perspectiva museificante, desconsiderando-se seu caráter 

dinâmico e mutável.  

Em Cachoeira, a recuperação de alguns imóveis se mostrou incapaz de atrair os esperados 

investimentos privados nas áreas históricas, alavancar o desenvolvimento econômico através do 

incremento da atividade turística e gerar recursos para a conservação progressiva dos patrimônios 

urbanos que, com o passar do tempo e a ausência de novas intervenções, voltaram a apresentar sinais 

evidentes de deterioração. A década de 1990 se constituiu num período marcado pelo declínio das 

atividades turísticas e descaso com a conservação do patrimônio. 

Todavia, a potencialização da atividade turística em Cachoeira era uma das estratégias de 

desenvolvimento econômico do Recôncavo pregada Governo estadual como a alternativa mais viável 

para reverter à situação de estagnação apresentada pelos municípios e, nessa conjuntura, Cachoeira 



era considerada município âncora para a Zona Turística da Baía de Todos os Santos9, além de 

apresentar, depois de Salvador, a melhor estrutura para atendimento das demandas específicas do 

turismo, assim, os órgãos de turismo estaduais continuaram a promover Cachoeira através de 

propagandas em estímulo à visitação. 

Com a ampliação do convênio entre o Governo Estadual e o Banco do Nordeste para a 

implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil (PRODETUR NE II10) 

em dezembro de 2004, Cachoeira e alguns outros municípios do Recôncavo passam a compor o rol 

dos beneficiados com a aplicação de investimentos para estruturação do setor turístico. Um dos 

requisitos para firmamento do convênio constituía-se na elaboração prévia de um Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), abrangendo a zona turística contemplada 

e a ser adotado como um planejamento referência para atuação dos órgãos de turismo e a integração 

com outras áreas como infraestrutura, educação, segurança pública.   

Os diagnósticos realizados pelo PDITS em 2004 para Cachoeira ratificaram que o município 

possui grande potencial para a atividade, principalmente, nos atrativos históricos e culturais 

materializados no expressivo patrimônio edificado e nas manifestações culturais e religiosas. Foram 

apontados também alguns atrativos em potencial na área urbana e nas localidades rurais, além de 

pontos fortes e oportunidades apresentadas pela cidade. 

No ranking final dos municípios na categoria turismo histórico-cultural, Cachoeira ocupava a 2ª 

posição, ficando atrás apenas da capital do estado. Porém, o estudo avalia que o turismo na cidade, 

assim como nas demais do entorno, era de curta duração, partindo, na maioria dos casos, de Salvador 

onde são vendidos os pacotes, o que refletia a desestruturação da rede de serviços, assumindo o 

papel de roteiros complementares. Foram identificados também outras fragilidades e entraves que se 

constituíam em sérias barreiras ao pleno desenvolvimento do turismo, como: as ameaças ao conjunto 

arquitetônico por fatores sociais, econômicos e ambientais que limitam o seu uso sustentável e podem 

provocar o arruinamento e a desvalorização pelo turista por conta da baixa conservação; 

                                                             
9 A Zona Turística da Baía de Todos os Santos é composta pelos municípios de Salvador, Cachoeira, Itaparica, Jaguaripe, 
Madre de Deus, Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Félix, São Francisco do Conde, Saubara e 
Vera Cruz. 
10 O PRODETUR/NE é financiado pelo BID e executado pelo Banco do Nordeste. O Programa tem por objetivo auxiliar 
estados e/ou municípios a expandirem as atividades turísticas na região através da concessão de créditos em condições 
especiais. Na Bahia, a primeira etapa denominada de PRODETUR NE I foi iniciada em 1994 e privilegiou a cidade de 
Salvador com a ampliação do Aeroporto Internacional e a efetivação da 6ª etapa de recuperação do Centro Histórico. Para a 
segunda etapa, iniciada efetivamente em 2004, o Governo da Bahia assinou 03 contratos de subempréstimo, totalizando 
US$ 39 milhões de financiamento a serem investidos em algumas zonas turísticas do estado de forma descentralizada. 
(Informações concedidas por e-mail pela assessoria de comunicação do Banco do Nordeste) 
 



desconhecimento da história e valor do patrimônio histórico e artístico pelos moradores e reduzido 

envolvimento nos processos decisórios; poucos recursos técnicos e financeiros direcionados ao 

patrimônio e baixa preocupação com a sua gestão por parte da prefeitura; e a dependência excessiva 

no município de repasses financeiros pelas instâncias governamentais superiores. (BAHIA, 2004). 

Considerando as suas peculiaridades e demandas, foram sugeridas para Cachoeira uma série 

de ações e projetos estratégicos. Embora aponte diversificadas alternativas no plano de ação, nem 

todas são financiáveis pelo PRODETUR NE II, já que o PDITS faz alusão a uma estruturação do 

desenvolvimento turístico do Pólo, não se restringindo às ações que podem ser enquadradas no 

financiamento do Programa. Portanto, cabe aos órgãos competentes buscarem alternativas para 

captação de recursos.  

Ao verificar as ações indicadas para Cachoeira, constatou-se que das proposições elencadas 

apenas algumas poucas foram efetivadas, como: a construção do terminal rodoviário pela Prefeitura 

Municipal; início da recuperação da estrutura da Ponte D. Pedro II pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A11, 

uma medida compensatória estipulada pelo Ministério Público, IPHAN e IPAC à concessionária por 

conta da intervenção feita em 2002 na Estação Ferroviária sem a prévia autorização dos órgãos de 

preservação. No que tange ao patrimônio histórico, muitas das proposições lançadas no plano de ação 

do PDITS foram concretizadas com a execução do Programa Monumenta na cidade.  

O plano de ação exposto no PDITS ainda está em processo de desenvolvimento e, como 

algumas ações previstas do PRODETUR NE II são para longo prazo, ainda não são perceptíveis em 

Cachoeira mudanças significativas em decorrência da atuação desse programa e nem a almejada 

sustentabilidade do turismo. O PDITS do Pólo Salvador e Entorno, reflete nas ações e estratégias 

elencadas o discurso imperante na Bahia entre os anos de 1991 a 2006 de enaltecimento da 

baianidade através da publicização das manifestações e expressões culturais, valorização do 

patrimônio material como atrativos diferenciados e preocupação com a baixa valorização da 

comunidade em relação ao patrimônio, não por serem elementos integrantes dos seus espaços de 

vivência, mas porque é necessária a sua conservação para o turismo e a indução ao consumo dos 

“produtos” culturais e históricos. 

Soma-se ainda as ações governamentais conjugando políticas culturais e de turismo 

executadas em Cachoeira, o Programa Monumenta. Trata-se de um programa federal que possui como 

                                                             
1111 A Ferrovia Centro-Atlântica S.A, pertencente a Vale do Rio Doce, é a responsável pelo gerenciamento da malha 
ferroviária baiana desde 1996 quando a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) foi privatizada.   



diretrizes a revitalização e preservação sustentável do patrimônio histórico e artístico urbano sob 

proteção federal, viabilizando sua utilização social, cultural e econômica. Cachoeira é a cidade 

brasileira contemplada com o maior aporte de recursos do Programa Monumenta, que atua na cidade 

desde 2002, investindo aproximadamente 36 milhões de reais. 

Para os cachoeiranos, a iniciativa federal de execução das intervenções pelo Monumenta na 

cidade reacendeu as esperanças de dinamização da economia local e recuperação do patrimônio 

urbano que se encontrava em elevado estado de degradação. Essas expectativas geradas em torno do 

Monumenta foram relativamente alcançadas com: o início da requalificação da área histórica por meio 

da melhoria de logradouros; restauração dos monumentos e prédios públicos de reconhecido valor 

arquitetônico, buscando atribuir-lhes uma função social; viabilização da recuperação de algumas 

propriedades privadas; e incentivo a suas refuncionalizações para atenderem às demandas com o 

aumento do fluxo turístico e oferecer os serviços requeridos pelos novos moradores atraídos pela 

instalação de um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em Cachoeira, 

avaliado como o maior ganho proporcionado pelo Programa.      

Todavia, as intervenções realizadas pelo Monumenta de recuperação do patrimônio revelam 

uma seletividade espacial das ações, ocorrendo uma nítida incidência de investimentos no chamado 

centro histórico da cidade, onde estão circunscritos os monumentos e edificações históricas. A 

concentração das intervenções nessa área central tem o propósito de formar um “contíguo conjunto 

requalificado” que sirva de chamariz turístico e incite investimentos privados. 

No que concerne a atuação da instância municipal na articulação turismo e patrimônio cultural, 

com a criação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em 2006, começaram a ocorrer ações 

mais enfáticas do Poder Público local para a promoção do turismo na cidade que, como aponta o Plano 

Diretor Participativo do município, é uma das vertentes para o desenvolvimento econômico local. 

Seguindo as mesmas diretrizes estaduais, a estratégia municipal para o estímulo ao turismo em 

Cachoeira se ampara nas singularidades históricas e culturais. Como salienta Serpa (2007, p.158), 

[...] o consumo cultural parece ser o novo paradigma para o 

desenvolvimento urbano. [...] Essa nova (velha) cidade folcloriza e industrializa a 

história e a tradição dos lugares, roubando-lhes a alma. É a cidade das 

requalificações e revitalizações urbanas, a cidade que busca vantagens 

comparativas no mercado globalizado das imagens turísticas e dos lugares-

espetáculo. 



Cachoeira não foge dessa lógica de indução do turismo cultural e utilização da cultura para 

afirmar sua imagem de “capital cultural do Recôncavo” no mercado global e respaldar uma possível 

centralidade cultural (CASTRO, 2009). Nesse ensejo, o Plano Diretor do município propõe a criação de 

um Cluster de Cachoeira com a agregação de várias atividades econômicas, no qual a produção 

cultural e turística figure como a atividade central. No Art. 21º, referente às principais metas para 

dinamização do cluster, as ações citadas ilustram a importância da cultura nesse novo 

empreendimento: 

I - desenvolver um inventário dos diferenciais econômicos, culturais e 
turísticos do município; 

II - garantir uma imagem forte e positiva do conceito de “Matriz Cultural do 
Recôncavo”; 

III - incluir a produção cultural e turística na rota de desenvolvimento 
econômico, acionado por um forte trabalho de marketing, articulando com agentes 
culturais, operadoras e agências de viagem (promoção cultural, intercâmbio e venda 
do produto cultural e turístico nos respectivos mercados-alvo) (CACHOEIRA, 2006, 
p. 7).   

O cluster ainda não foi efetivado, mas a prefeitura municipal vem desenvolvendo outras 

estratégias com foco na ampliação do fluxo turístico, por meio de campanhas de divulgação da cidade 

em eventos especializados, participação em concursos culturais, incentivo à realização de eventos 

culturais e, principalmente, divulgação massiva das festividades realizadas na cidade.  

A despeito dessas ações estratégicas, o turismo em Cachoeira sempre se caracterizou pelo 

caráter sazonal alcançando seus picos máximos em junho e agosto, quando ocorrem respectivamente 

as Festas do São João e da Irmandade da Boa Morte, não se tornando capaz de atrair expressivos 

recursos privados e promover a esperada reativação do desenvolvimento econômico, ficando as 

atividades comerciais direcionadas aos serviços turísticos dependente dos incipientes e esporádicos 

fluxos. Diante dessa situação, as expectativas de reversão desse quadro recaíram para a execução do 

Programa Monumenta e, mais recentemente, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das 

Cidades Históricas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre os grandes entraves para a alavancagem do turismo em Cachoeira podem ser 

mencionados como os mais importantes a dependência excessiva de recursos e iniciativas 



governamentais, principalmente das instâncias estadual e federal, e a reduzida inclusão e envolvimento 

da população local na cadeia produtiva e com a atividade de um modo geral.  

De acordo com Ângelo Oswaldo de A. Santos, ex-presidente do IPHAN e ex-secretário de 

Estado da Cultura de Minas Gerais, os requisitos basilares para a experiência exitosa de associação 

entre cultura e turismo na cidade de Tiradentes - Minas Gerais foram o amadurecimento e a articulação 

de uma comunidade comprometida com o turismo em termos culturais e econômicos, que soube 

conciliar a identidade do conjunto urbano tombado com as adequações para atender às demandas 

contemporâneas sem prejudicá-lo esteticamente. Ele afirma categoricamente que “o prazer de viajar a 

uma ‘cidade histórica’ é desempenhado em um cenário que não pode admitir o falso” (SANTOS, 2003, 

p. 74), fazendo assim uma crítica ao processo de museificação e artificialização do cotidiano que vem 

se reproduzindo atualmente nas cidades históricas.  

Dessa forma, o envolvimento da população e a sua conscientização sobre a importância e 

valores simbólicos e econômicos apresentados pelo patrimônio e sobre as possibilidades de benefícios 

advindos com uma utilização turística planejada e coerente com a realidade local, bem como o 

engajamento dos demais segmentos sociais, são fatores preponderantes para que o turismo se 

configure como uma atividade capaz de reativar a economia local de forma sustentável, além de se 

tornar realmente um instrumento auxiliar na preservação dos patrimônios e não apenas para utilizá-lo 

como mera atração concebida somente do ponto de vista econômico. Para tanto, torna-se 

imprescindível ainda uma maior articulação e a existência de planejamentos conjuntos entre as 

políticas culturais e as políticas de turismo, e não a continuidade da histórica relação de subordinação 

da cultura ao turismo.   
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