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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Produto 07 – Tomo II – Relatório de Diagnóstico 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Volume VI –Diagnóstico do 

Patrimônio Histórico-Cultural, paisagístico e arqueológico parte integrante do sexto 

relatório técnico do Contrato no 019-35/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista e a Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP, tendo como objeto 

a elaboração do Plano Estratégico Vitória da Conquista 2020 – Etapa I, concebido 

como um elenco orgânico e estruturado de projetos e ações a serem implementados no 

período 2017/2020 pela nova Administração Municipal. 

A Etapa I do Plano 2020, objeto do Contrato atual, compreende o desenvolvimento dos 

seguintes produtos: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Plano Diretor Distrito 

Aeroportuário; Agência Reguladora Municipal e Termos de Referência para os Planos 

Municipais de Saneamento Básico, Meio Ambiente e Mineração. 
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2. INTRODUÇÃO 

A palavra patrimônio deriva dos vocábulos latinos pater e moniu, que significam 

respectivamente, pai – no sentido de herança, e condição. Dessa forma, seria a memória 

(herança) afetiva da vivência histórica, e a identidade dos bens materiais ou imateriais, a 

qual deve ser passada de geração para geração. Assim, segundo a Unesco, “O 

patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos 

às futuras gerações”.   

A Constituição Federal traz em seu artigo 216 a definição de patrimônio cultural: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Desse modo, o patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens materiais e imateriais. 

Os primeiros, são divididos em imóveis, tais como núcleos urbanos, sítios arqueológicos 

e paisagísticos, e móveis, como as coleções arqueológicas, acervos museológicos, 

cinematográficos dentre outros. Por sua vez, os bens imateriais estão relacionados às 

crenças, as manifestações literárias, musicais, rituais e festas religiosas, praças, o 

folclore, a linguagem, os costumes, entre outros. Assim, o patrimônio é o reconhecimento 

da importância histórica e cultural dos bens de um povo, ou seja, a herança do passado, 

o presente e o futuro, que retratam um sentimento de pertencimento aos símbolos da 

cidade, os quais devem ser preservados para as futuras gerações.  

Este estudo teve como objetivo avaliar a eventual existência de bens cujo interesse para 

fins de preservação/conservação, mereça ser contemplada no PDDU.  

Procurou-se fazer um breve inventário (ainda que preliminar) apontando o imóvel ou 

conjunto edificado, conjunto e/ou sítio a ser arrolado para a uma política/programa ou 

projeto específico de preservação/conservação. Uma especial atenção para os raros 

exemplares ecléticos, protomodernos e modernistas ainda existentes no território 

municipal. 
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3. PATRIMÔNIO HISTÓRIOCO – CULTURAL, PAISAGÍSTICO E 
ARQUEOLÓGICO 

A Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937, organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, trazendo regras acerca do tombamento. No âmbito 

municipal de Vitória da Conquista, há a Lei Municipal nº 707/93 a qual institui normas 

sobre tombamento de bens móveis e imóveis situados no respectivo território. Entretanto, 

a referida lei municipal está em vigor há mais de 20 anos, e, consoante o IPAC (Instituto 

do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) há apenas uma edificação que foi tombada: 

Casa de Dona Zaza1, demostrada na Figura 1. 

Figura 1 - Casa de Dona Zaza 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 

 

Há de ressaltar a importância do acervo arquitetônico de Vitória da Conquista, o qual traz 

diversos casarões2 que retratam a história do município tais como: Prefeitura Municipal, a 

qual, a princípio funcionou como o Quartel da Polícia Militar – Figura 2; Câmara de 

Vereadores – Figura 3; Solar dos Fonseca, foi adquirido pela Prefeitura em 1985 e 

funciona o Conservatório Municipal de Música – Figura 4; Casa da Dona Henriqueta 

Prates, local onde funciona o Museu Regional de Vitória da Conquista – Figura 5; Casa 

Régis Pacheco, local que sedia o Memorial Governador Régis Pacheco – Figura 6; e a 

Antiga Biblioteca José de Sá Nunes, local que abriga o Programa Municipal Vivendo a 

Terceira Idade – Figura 7. 

                                                 
 
1 Para maiores informações, vide: http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/municipio/vitoria-da-
conquista/ 
2  Informações retiradas no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 
Disponível em:< http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 
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Figura 2 - Prefeitura Municipal 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 

Figura 3 - Câmara de Vereadores 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 
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Figura 4 - Solar dos Fonseca 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 

Figura 5 - Casa da Dona Henriqueta Prates 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 

 

Figura 6 - Casa Régis Pacheco 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 
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Figura 7 - Antiga Biblioteca José de Sá Nunes 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/casaroes-antigos/> 

 

Em adendo aos edifícios de valor arquitetônico já ressaltado, o estudo de Weinstein 

(2018) faz uma listagem mais abrangente, de 21 edificações com relevância arquitetônica 

e histórica para a cidade de Conquista, construindo uma memória da história de 3 tais 

construções a partir de documentos oficiais e entrevistas com cidadãos com algum 

envolvimento com os imóveis selecionados. 

O Quadro 1 foi retirada do artigo de Weinstein (2018), cujo qual caracteriza brevemente 

os imóveis e os localiza, alguns dos descritos acima se repetem neste estudo, não 

obstante, com maior riqueza de detalhes. 

  

                                                 
 
3 Um dos desdobramentos do estudo de Weinstein (2018) é um curta metragem com informações 
sobre os imóveis, para mais informações, vide: 
https://www.youtube.com/watch?v=_CwAgWx5v8o&t=558s. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CwAgWx5v8o&t=558s
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Quadro 1 - Lista e descrição dos 21 imóveis 

Item Logradouro Caracterização 

1 
Praça Tancredo 
Neves nº 229 

Sobrado de dois pavimentos situado em esquina, construído sobre um platô elevado, em que o acesso principal se 
coliga à via pública com escadaria sinuosa.  Embora não tenha um estilo definido, tem elementos compositivos 

modernizantes, recorrentes a partir da década de 1940. Sofreu alterações. 

2 
Praça Tancredo 
Neves nº 206 

Casa térrea em estilo Eclético, com pilastras separando as portas e janelas, cornija e platibanda vazada.  Acima da 
porta principal, a platibanda é cega e guarnecida    de    semicírculo    com    tratamento    decorativo.    Mantém    as 

características originais. 

3 
Praça Virgílio 
Ferraz nº 186 

Casa em estilo Modernista, com dois pavimentos e varanda coberta por marquise. Foi bastante alterada. 

4 
Praça Virgílio 
Ferraz nº 110 

Casa térrea, estilo chalé normando.  Sofreu alterações, mas mantém os principais aspectos originais, como a 
cobertura em telhas tipo marselha. Tem muro com decorativos que se reproduzem no portão de ferro. 

5 
Rua Dois de Julho 

nº 181 
Casa térrea em estilo Art Déco, com platibanda escalonada e paredes guarnecidas de pilastras com grafismo 

geométrico. Mantém as características originais, inclusive as janelas no estilo. 

6 
Rua João   Pessoa 

nº 53 
Casa de dois pavimentos, em estilo Modernista.  Com a fachada principal na empena, apresenta   varanda   com   
pilotis   e   esquadrias   de   madeira   com venezianas, soluções que foram comuns a partir da década de 1950. 

7 
Rua João   Pessoa 

nº 65 
Essa casa, bastante alterada e parcialmente encoberta pela vegetação, parece possuir elementos formais 

modernistas. 

8 
Rua João Pessoa 

nº 163 
Casa térrea sem uma filiação específica, porém com elementos que remetem ao estilo Missões e ao decorativismo 

Déco. 

9 
Rua João   Pessoa 

nº 172 
Casa térrea bastante alterada, que parecer remeter ao Modernismo. 

10 
Rua João Pessoa 

nº 219 
Casa térrea vernacular, com platibanda em estilo Art Déco.  Mantém as esquadrias de madeira. 

11 
Rua João Pessoa 

nº 76 

Casa térrea em estilo Eclético, cujas portas e janelas possuem bandeiras em arco pleno, com elementos florais.  É 
delimitada por cunhais e cornija. Esquadrias assimétricas, com escudo ao centro da platibanda, com três pinhais, 
inscrição central e guirlandas.  Tem vasos no topo dos cunhais e na cumeeira. Mantém esquadrias de madeira. 

12 
Rua João Pessoa 

nº 43 

Casa térrea com características da arquitetura colonial tradicional, com cunhais, cimalha e cercaduras de madeira 
nas janelas.  A platibanda deve ter sido colocada posteriormente e apresenta um elemento central eclético, enquanto 

a solução escalonada remete ao estilo Art Déco. 

13 
Rua dos Andrade 

nº 26 
Casa térrea em esquina, com quina arredondada, esquadrias de basculantes de ferro e vidro, telhas de Marselha, 

elementos que remetem ao Art Déco. Sofreu alterações. 

14 
Rua da 

Misericórdia nº 72 
Casa térrea com itens da arquitetura colonial tradicional, com esquadrias e cercaduras de madeira. A platibanda 

escalonada remete ao estilo Art Déco. 

15 
Rua Plácido de 

Castro nº 27 
Casa térrea, muito modificada, que sugere ter sido de filiação Modernista 

16 
Rua Plácido de 
Castro nº 269 

Casa térrea em estilo Modernista, com platibanda geometrizante, linhas retas e marquise da varanda sobre piloti. 

17 
Rua Plácido de 

Castro nº 28 
Casa térrea com fachada simplificada e platibanda em estilo Art Déco. 

18 
Rua Zeferino 

Correia nº 101 
Sobrado   de   dois   pavimentos, em   estilo   Neocolonial, destacando-se   a platibanda tributária do barroco mineiro 

e bíforas com coluna torsa e vergas em arco pleno. 

19 
Praça Virgílio 
Ferraz nº 48 

Casa térrea vernacular, que remete ao Modernismo, com linhas retas e platibanda geometrizante. 

20 
Rua dos Fonseca 

nº 113 
Casa térrea em estilo Modernista, com empena em evidência e varanda coberta por marquise. 

21 
Rua 10 de 

Novembro nº 328 
Casa térrea em estilo Missões, com varanda em arco abatido e muro decorado com elementos vazados.  

Fonte: Wienstein (2018). 
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3.1. TELECENTROS 

Como apoio à educação e à cultura, foram instalados pelo Governo do Estado e estão 

em funcionamento, 7 (sete) Telecentros, também conhecidos como “Centros Digitais de 

Cidadania” - CDC, salas com equipamentos de tecnologia da informação e acesso à 

Internet para uso da população, nos seguintes espaços: Agência de Desenvolvimento, 

Trabalho e Renda; Associação de Moradores de Lagoa dos Patos; Base Comunitária de 

Segurança – BCS; Biblioteca José de Sá Nunes; Cabaceira do Jiboia; Prefeitura; e 

Universidade Estadual do Sudoeste Da Bahia – UESB. 

Para além do patrimônio cultural de Conquista, é importante notar que no município não 

há nenhum sítio arqueológico ou patrimônio material identificado (à exceção da Casa de  

Dona Zaza), porém como centro regional do Sudoeste Baiano e importante ponto de 

distribuição de turistas, passageiros, etc. é relevante destacar o acervo cultural, histórico 

e material presente na região, para tal vide Quadro 2. 

Quadro 2 - Sítios arqueológicos e patrimônio material tombado na região de Sudoeste da 
Bahia. 

Sítio arqueológico/Patrimônio 
Material 

Território de Identidade Município Tipo Classificação 

Sítio Pedra Arenosa Vitória da Conquista Licínio de Almeida Pré-Colonial Arte Rupestre 

Sítio Pedra da Figura Médio Rio de Contas Manoel Vitorino Pré-Colonial Arte Rupestre 

Capela de São Sebastião Sertão Produtivo Caetité Templo religioso   

Casa da Fazenda Brejo dos Padres 
(atual Fazenda Bom Jesus) 

Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa da Fazenda Santa Bárbara Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa da Praça Rodrigues Lima, nº 105 Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa da Praça Rodrigues Lima, nº 178 Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa da Praça Rodrigues Lima, nº 76 Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa de Anísio Teixeira Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa do Barão de Caetité Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa do Coronel Cazuzinha Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Casa Natal de César Zama Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Igreja de São Benedito Sertão Produtivo Caetité Templo religioso   

Casa de Câmara e Cadeia (Caetité) Sertão Produtivo Caetité Casarão   

Hotel Caetité Sertão Produtivo Caetité 
Edificação 
histórica 

  

Imóveis da Cidade de Caetité 
(Poligonal) 

Sertão Produtivo Caetité 
Conjunto 
arquitetônico 

  

Casa da Lagoa Sertão Produtivo 
Livramento de Nossa 
Senhora 

    

Fórum do Desembargador Cândido 
Leão 

Sertão Produtivo Ituaçu 
Edificação 
histórica 

  

Gruta de Mangabeira Sertão Produtivo Ituaçu     

Sítio Pedra do Índio Sertão Produtivo Guanambi Pré-Colonial Arte Rupestre 

Sítio Ponte Médio Sudoeste da Bahia Itapetinga     

Fonte: Elaboração própria a partir de informações contidas no http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/. 

 



 
 
 
 
 

 

15 
 

3.2. CULTURA POPULAR 

A cultura popular refere-se ao conjunto de fatores que são determinados pelo modo de 

vida de um povo, ou seja, a interação entre os indivíduos, que participam ativamente da 

produção cultural através dos seus saberes, crenças, costumes e tradições, as quais são 

transmitidas, principalmente de forma oral, para as futuras gerações. Desse modo, são 

produtos culturais: a arte, o folclore, o artesanato, as músicas, a literatura, as festas 

populares como o São João, Folia de Reis, as danças, o teatro, as artes plásticas, a 

culinária, religião, entre outros.   

No município de Vitória da Conquista há o MAC (Movimento Artístico e Cultural de Vitória 

da Conquista), o qual é uma entidade cultural sem fins lucrativos, que tem como objetivo:  

[...] promover e difundir a arte e a cultura  em todos os seus níveis e 
segmentos, especialmente com a mobilização da classe artística nas 
suas diversas áreas de atuação [...]  difundir e incentivar a 
profissionalização de seus sócios, criando condições, bem como, 
espaços para o exercício de suas atividades, estabelecendo relações 
com entidades congêneres, bem como, instituições de ensino do poder 
público e particulares, escolas, fundações, universidades, associações, 
etc., representar seus associados e amparar dentro dos objetivos sociais 
estatutários, perante entidades, pessoas físicas ou jurídicas, poderes e 
órgãos públicos, inclusive em defesa de interesses comunitários através 
dos meios legais e judiciais, preservando e resgatando os valores 
culturais, bem como a memória histórica da nossa região, cidade, 
estado, país. (NUNES, 2017) 

Outro órgão que luta para a preservação da cultura no município é a Secretaria de 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer que tem competência para:  

Promover políticas de incentivo e preservação à cultura do Município, em 
suas diversas formas de manifestação e suas múltiplas linguagens 
artísticas, proporcionando meios para sua difusão na comunidade; 
[...] 
Promover a manutenção dos equipamentos culturais, esportivos e de 
lazer do Município e buscar meios necessários à manutenção e 
ampliação do acervo documental, catalogando e registrando a história 
cultural da cidade. 
A Secretaria de Cultura possui um calendário de grandes eventos que 
inclui o Arraiá da Conquista, o aniversário da cidade, a Mostra Cinema 
Conquista e o Natal Conquista de Luz. Além disso, administra o 
Conservatório Municipal de Música, a Biblioteca Municipal José de Sá 
Nunes, o Teatro Carlos Jehovah, a Praça CEUs J. Murilo, o Centro 
Glauber Rocha e a Casa Memorial Governador Régis Pacheco. 
[...] 
A secretaria também dá apoio a festas do interior do Município e a 
diversos eventos culturais independentes. (PMVC, 2019) 
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Além disso, há a Lei Complementar nº 2.106, de 11 de outubro de 2016, que dispõe 

sobre o Sistema Municipal de Cultura de Vitória da Conquista, atendendo ao disposto no 

art. 216-A, §4º da Constituição Federal. Dentre os órgãos que compõe o referido 

Sistema, destaca-se o Conselho Municipal de Cultura (CMC), o qual, de acordo com o 

art. 38 da LC nº 2.106, é um órgão colegiado consultivo, deliberativo e normativo, “[...] 

integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer, com composição entre Poder Público e Sociedade Civil, se constitui no principal 

espaço  de  participação  social institucionalizada,  de  caráter  permanente [...]”. 

Por fim, quanto aos equipamentos culturais, disponíveis em Vitória da Conquista, há a 

existência de bibliotecas, museus, cinemas, um edifício tombado (Casa de Dona Zaza – 

conferir item 4), e há ainda os eventos, projetos e espaços4: Retratos de uma Cidade, 

Festival da Juventude, Censo Cultural, Sarau Secult, campeonato de futebol, Filarmônica 

Maestro Francisco Vasconcelos, Voz do Muro, Associação Cultural Musical de Fanfarras, 

Conquista Moto Rock, entre outros. 

Especificam-se, a seguir, os principais equipamentos culturais considerados. 

3.2.1. Artesanato 

O artesanato em Vitória da Conquista está presente desde os primeiros habitantes 

(índios), os quais, conforme já mencionado, faziam principalmente o artesanato de barro, 

confeccionando potes e panelas. Além disso, faziam seus acessórios, como o botoque, 

estojo peniano e saias – feitos com folhas trançadas, sacos de algodão, bolsas de caça e 

aventais quadrados. Assim, a influência dos povos indígenas é inegável no artesanato 

atual, destacando-se o trançado e o artesanato de barro. Além disso, por influência do 

período colonial, há a forte presença de artesanato que leva couro, madeira, palha e 

algodão.  

No ano de 1995 foi publicado um Boletim de Cultura Popular, no qual destacou como 

principais produtos artesanais: trabalhos em couro, tais como: “[...] celas de montaria, 

sandálias, chapéus, cintos, carteiras, bainhas de facas, de revólveres e de canivetes, 

alpercatas e botas”. (Boletim de Cultura Popular, MRVC, 1995, p. 12); bordados, que 

confeccionam enxovais de cama, mesa e banho; madeira, como os utensílios de cozinha; 

                                                 
 
4 Informações retiradas no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Disponível 
em:< http://www.pmvc.ba.gov.br/cultura-turismo-esporte-e-lazer/>  
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cerâmica, na produção de utensílios domésticos como os potes, panelas, cesto, entre 

outros.  

O Centro Glauber Rocha (Figura 8) é o espaço em que se encontra o novo Mercado de 

Artesanato de Vitória da Conquista.  

Figura 8 - Centro Glauber Rocha 

 

Fonte: http://blogdoredacao.com.br/conquista-prefeitura-da-zona-oeste-se-instala-hoje-no-glauber-
rocha/ 

 

3.2.2. Festas Populares 

As festas populares acontecem em Vitória da Conquista desde quando era ainda uma 

Vila. A seguir destaca-se as principais festas populares. 

2.1.1.1 O Natal 

O Natal é uma das festas mais populares e mais esperada do ano e representa o 

aniversário do nascimento de Jesus Cristo. Assim, é considerado, por muitos, como um 

momento de paz, amor, alegria com o próximo. Para alguns, a celebração abarca ir à 

igreja, reunir e visitar os familiares, os amigos e trocar presentes.  

O Município de Vitória da Conquista, enfeita as ruas com decoração e iluminação natalina 

e desde o ano de 2017 promove o Natal Conquista Luz, o qual leva apresentações de 

artistas conquistenses e regionais para as praças Nove de Novembro, Mármore Neto e 

Tancredo Neves. 

A Figura 9 apresenta a iluminação de Natal da Praça Tancredo Neves no ano de 2016. 
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Figura 9 - Iluminação de Natal da Praça Tancredo Neves (2016) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  

Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/praca-tancredo-neves-recebe-iluminacao-especial-de-
natal/> 

 
A Figura 10 apresenta o Natal Conquista de Luz no ano de 2018. 
 

Figura 10 - Natal Conquista de Luz (2018) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  

Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/natal-conquista-de-luz-termina-celebrando-a-musica-
e-a-poesia/> 

 

2.1.1.2 Folia de Reis – Terno de Reis ou Reisado 

A Folia de Reis, Terno de Reis ou Reisado, é uma festa popular que faz parte do folclore 

conquistense e, geralmente se realiza de 25 de dezembro a 6 de janeiro5 em 

comemoração ao nascimento do de Cristo. Os principais personagens da Folia são: o Rei 

e os três Reis Magos, que se vestem com roupas bem coloridas e usam chapéus. Além 

disso, tocam diversos instrumentos como a flauta rudimentar, o triângulo, pandeiro, entre 

outros.  

                                                 
 
5 Informação retirada do Boletim de Cultura Popular do MRVC (1995). 

http://www.pmvc.ba.gov.br/praca-tancredo-neves-recebe-iluminacao-especial-de-natal/
http://www.pmvc.ba.gov.br/praca-tancredo-neves-recebe-iluminacao-especial-de-natal/
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A tradição se mantém presente desde 1997 pelo incentivo da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista com o evento Natal da Cidade e a partir de 2017 pelo evento Natal 

Conquista de Luz. No entanto, no passado a Folia de Reis iam de casa em casa, 

cantando músicas em homenagem a Cristo. Na atualidade, os Ternos de Reis, tanto da 

zona urbana quanto da zona rural, além de visitar algumas casas, se apresentam em 

praça pública. 

A Figura 11 apresenta a apresentação do Terno de Reis do ano de 2017. 

Figura 11 - Terno de Reis (2017) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (2017) 

Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/natal-conquista-de-luz-ternos-de-reis-mantem-acesa-
a-tradicao-dos-natais-sertanejos/ > 

 

2.1.1.3 São João 

A tradição do São João no Brasil, foi trazida pelos colonos portugueses, no entanto, a 

culinária é quase, na sua totalidade, brasileira e indígena. Desse modo, o São João 

conquistense é uma mistura entre o legado português e o indígena, visto que  

[...] os Mongoiós, quando faziam uma boa caçada, dançavam e bebiam 
em volta do fogo e de um recipiente de barriguda contendo uma espécie 
de licor, durante várias noites. Possivelmente, este costume indígena 
teria se mesclado aos festejos juninos dos portugueses, festejado no 
Arraial da Vitória pelos seus habitantes, na noite de São João. 
(TANAJURA, 1992, p. 150) 

 
 

Antigamente, depois da festa de Santo Antônio, o São João era festejado na cidade 

inteira, sendo muito animado. As pessoas armavam as fogueiras e as enfeitavam de 

bandeirolas coloridas. Havia, comidas típicas tais como o milho assado, canjica, aipim, 

mugunzá, pé de moleque, biscoito, laranja, entre outros. Há alguns depoimentos sobre o 

São João do passado que vale a pena ser mencionado: 
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“...O Alto do Maron era o bairro mais animado...”. “...As pessoas iam de 
casa em casa sem precisar ser convidadas..." [...]  A quadrilha era 
improvisada...”.  “...Os homens usavam chapéu, roupas remendadas e 
camisa quadriculada...”  “...calças muito curtas, óculos, paletó apertado, 
no bolso pente e escova de dente...". “...As mulheres flor nos cabelos, 
vestido de chitão, sandália verdureira ou tamanco, lápis preto nos dentes 
pra dizer que estava cariado...” (Boletim do MRVC, 1992, p. 4 -5) 

 
  

Quanto as músicas, antigamente era animado pelo “[...] sanfoneiro, zabumbeiro e 

triangueiro que tocava forró, baião, xote e xaxado”. (Boletim de Cultura Popular, MRVC, 

1995, p. 22) Desde 1995 há relatos da substituição das músicas tradicionais por sons 

mecânicos e outros ritmos “[...] ...Nada tem a ver com São João...” (Boletim do MRVC, 

1992, p. 7).  

A Prefeitura de Vitória da Conquista, busca resgatar o autêntico São João, através do 

Arraiá da Conquista, o qual valoriza o forró e artistas regionais. No ano de 2019, o Arraiá 

da Conquista teve início no dia 10/06 e vai até o dia 19/06 na Praça 9 de Novembro e 

depois acontecerá nos dias 21 a 24/06 no Centro Glauber Rocha – Educação e Cultura. 

A Figura 12, e a Figura 13 representam o início do Arraiá da Conquista no dia 10/06. 

Figura 12 - Arraiá da Conquista 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/comeca-o-arraia-da-conquista-na-praca-9-de-

novembro/>  
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Figura 13 - Arraiá da Conquista 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  

Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/comeca-o-arraia-da-conquista-na-praca-9-de-
novembro/>  

3.2.3. Festivais 

A música é um elemento cultural muito valorizado no município de Vitória da Conquista. A 

cidade é muito famosa pela velha Micareta e pelo Festival de Inverno. 

 

2.1.3.1 Festivais extintos 

A Micareta é a denominação dada ao carnaval fora de época, na cidade é conhecida 

como Miconquista. Em Vitória da Conquista, a primeira micareta foi realizada em 1989. A 

Miconquista acontecia, tradicionalmente, entre o fim de abril e início de maio de cada 

ano. Grandes artistas já se apresentaram, como Luiz Caldas, É O Tchan, Daniela 

Mercury, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, entre outros. No entanto, no ano de 2008 foi 

extinta. 

O Festival de Música da Bahia – Edição Nacional (FMB), era um importante festival de 

grande porte e atratividade para a cidade de Conquista e para a região, com grandes 

nomes da música nacional se apresentando em seus palcos, ocorreu dos anos de 2003 a 

2008. 

Alguns outros festivais e eventos culturais/musicais que também marcaram a cena 

Conquistense são6: 

 TROFÉU CONQUISTENSE DE MÚSICA (1992 – 1993); 

 CEM – CIRCUITO ESTUDANTIL DE MÚSICA (1995 – 1997); 

                                                 
 
6 Vide: http://www.blogdopaulonunes.com/v4/?p=26173, acessado em 11/07/2019. 

http://www.blogdopaulonunes.com/v4/?p=26173
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 QUINTA SEIS E MEIA (1996 – 1998); 

 SEMINÁRIOS DE CULTURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA (1987, 1997, 2000); 

 COLETÂNEA – CONQUISTA DA MÚSICA (2005 a 2008); 

2.1.3.2 FESTIVAL DE INVERNO 

O Festival de Inverno é um evento musical que acontece anualmente em Vitória da 

Conquista, sendo um dos maiores festivais de música do interior do Brasil. Sua primeira 

edição do Festival de Inverno Bahia ocorreu em 2005. O evento é produzido pela 

iContent e acontece no parque de exposições da cidade, que tem aproximadamente 165 

m² e sua estrutura é composta por posto médico, praça de alimentação, bares 

espalhados por todo o parque, camarotes, bilheterias, estacionamentos, palcos 

alternativos ("Barracão Universitário" e "Arena Eletro-Rock") e palco principal7. Grandes 

artistas nacionais e locais já se apresentaram no Festival, tais como: Vanessa da Mata, 

Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Djavan, O Rappa, Lulu Santos, Capital Inicial, Ana 

Carolina, entre outros. No período do Festival, o município atinge temperaturas abaixo de 

10ºC.  

3.2.4. Símbolos Oficiais 

 
 

2.1.1.4 BRASÃO 

O Brasão foi instituído pelo projeto de Lei Municipal nº 688, de 24 de maio de 1968, de 

autoria do heraldista Alberto Lima. O brasão é um escudo de estilo português terciado em 

faixas.  

As três faixas que dividem o escudo em três campos representam a zona 
da mata, a zona da caatinga e a zona da mata de cipó, encontradas no 
território do município. As quatro estrelas representam os primeiros 
desbravadores da região. A faixa ondulada de prata representa o Rio 
Pardo; a verde, a campina, atestando a fertilidade do solo. O arco e a 
flecha lembram a presença dos índios mongoiós e imborés, donos da 
terra. O monte e o cruzeiro, a presença da religião católica e a montanha 
de ouro evidencia a serra do Marçal. A esmeralda, a região diamantífera. 
Os dizeres “1752 – Vitória da Conquista – 1891” são as datas da 
ocupação do espaço territorial pelo bandeirante João da Silva Guimarães 
e a elevação de Vitória da Conquista a cidade. (PMVC, 2016) 

 

                                                 
 
7 Informações retiradas do site do Festival de Inverno. Disponível em: 
<http://www.festivaldeinvernobahia.com.br/informacoes#sobre> 
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A Figura 14 refere-se ao Brasão. 

Figura 14 - Brasão 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/símbolos-oficiais/> 

 

2.1.1.5 BANDEIRA 

Foi instituída pelo projeto de Lei Municipal nº 182, de 27 de outubro de 1978, de autoria 

do heraldista Fernão Dias Sá.  

As suas cores sintetizam os pavilhões Nacional e Estadual, com o 
acréscimo das municipais, sendo o verde e o amarelo correspondente ao 
primeiro, com a sua significação, simbolizando, ainda o verde (o café), 
principal riqueza do município; o vermelho e o branco são as cores 
estaduais e o amarelo, as municipais.  
As faixas vermelhas, azul e branca formam o C, inicial de Conquista. 
Estas três, mais a verde formam o E de Educação, moderna 
preocupação do Poder Público Municipal. As faixas azul e verde formam 
o T, inicial de Trabalho, fator móvel do progresso, e lembra que só 
trabalhando o homem constrói o mundo e consegue bem-estar. 
(TANAJURA, 1992, p. 118) 

 

A Figura 15 refere-se a Bandeira de Vitória da Conquista.  

Figura 15 - Bandeira de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/símbolos-oficiais/> 

 

http://www/
http://www/
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2.1.1.6 HINO  

O hino oficial de Vitória da Conquista foi escrito pelo poeta Euclides Dantas e 

musicalizado pelo maestro Francisco Antônio Vasconcelos.  

[...] o hino oficial de Vitória da Conquista foi resgatado pelo Governo 
Municipal em 1999. [...] o Hino à Conquista foi gravado por músicos da 
Orquestra Sinfônica da Bahia e da Ufba com arranjo do maestro João 
Omar, responsável por reescrever a partitura a partir da audição de 
cantores locais. A Lei 1659, de 2009, tornou obrigatória a execução do 
hino da cidade em eventos oficiais e, semanalmente, nas escolas 
municipais. (PMVC, 2016) 

 
Letra8 
 
Conquista, jóia do sertão baiano 
Esperança ridente do Brasil  
A ti, meu orgulho soberano  
O afeto do meu peito juvenil  
A ti minha esperança no futuro  
Os sonhos do meu casto coração  
És e sempre serás meu palinuro  
Ó pérola fulgente do sertão 
 
[Refrão] 
 
Conquista tesouro imenso…  
O mais belo da Bahia  
Que primor, que louçania  
Tem mais brilho aqui o sol   
Conquista terra das rosas   
De florestas seculares  
Tem mais amor em seus lares   
Que luzes no arrebol. 
 
Deixar o doce encanto destas ruas   
Deixar teu céu que tanto bem almeja   
Eu morreria de saudades tuas /  
Minha querida terra sertaneja //  
Entretanto, se a pátria me exigir   
Deixar-te para a pátria defender   
Este afeto bairrista é vã mentira   
Pelo Brasil inteiro irei morrer! 
 
[Refrão] 
 
Surge o sol, fogem pássaros dos ninhos!   
Todos vão venturosos trabalhar  

                                                 
 
8 A letra do Hino foi retirada do site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 
Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/simbolos-oficiais/> 
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Eu também imitando os passarinhos   
Deixo o morno regaço do meu lar   
Para a escola caminho satisfeito,   
Da pátria vou saber as glórias mil   
Conquista, que emoção vibra em meu peito   
Ao fitar-te no mapa do Brasil. 
 
[Refrão] 
 

3.2.5. Biblioteca 

A Biblioteca Municipal José Sá Nunes foi criada em 1952 e ao longo dos anos seu 

endereço foi transferido para diversos prédios. Atualmente encontra-se na Avenida Jonas 

Hortélio, s/n – Bairro: Recreio, CEP: 45020-330. No ano de 1992 tinham a frequência de 

9 mil leitores, no entanto, com o avanço tecnológico, com as ferramentas digitais, tais 

como o google, reduziram o número de frequentadores, sendo registrado em 2017 

apenas 6 mil usuários. Em sua estrutura, oferece salas de pesquisa, sala infantil, sala de 

literatura e um amplo saguão. 

A Figura 16 mostra a faixada da Biblioteca Municipal José Sá Nunes. 

 
 

Figura 16 - Biblioteca Municipal José Sá Nunes 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  

Disponível em:< http://www.pmvc.ba.gov.br/biblioteca-municipal/> 

 

Vitória da Conquista conta também com a Biblioteca da Faculdade de Tecnologia e 

Ciências (FTC), Biblioteca Central da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (UESB) 

e Arquivo Público Municipal, que foi inaugurado no dia 05 de novembro de 1992. 
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O município já teve também a Biblioteca do Ginásio de Conquista e a Biblioteca Infantil 

Monteiro Lobato. 

Estando relacionado ao tema das bibliotecas pode-se destacar a existência da Academia 

Conquistense de Letras (ACL), espaço que congrega os maiores expoentes literários da 

cidade, destinando-se à promoção das letras e de eventos locais. 

 

3.2.6. Museus 

A Casa Henriqueta Prates (1883), localizada no centro histórico de Vitória da Conquista 

cidade (antiga Rua Grande, atual Praça Tancredo Neves), em 1991 passou a abrigar o 

Museu Regional de Vitória da Conquista – MRVC. A casa abriga parte da história e da 

memória da cidade e do Planalto da Conquista. Possui os espaços: Sala Glauber Rocha 

(traz fotografias, livros, documentação em vídeos sobre o cineasta Glauber Rocha), Sala 

Ruy Medeiros, Sala Edméa Oliveira e Sala Marisa Correia. O museu ainda produz 

publicações cientificas sobre a cultura e a história regionais, além de realizar e abrigar 

eventos. Seu acervo é muito diversificado, compreendendo objetos de casa, obras de 

arte, instrumentos musicais, objetos artesanais, entre outros. 

O Museu Pedagógico da UESB9, o qual agrega grupos de estudos e pesquisas que têm 

como objetivo a produção coletiva do conhecimento à luz da História da Educação e das 

Ciências. Desde o ano de 2001 os seus grupos de estudos e pesquisas elegem um tema 

comum para ser discutido em um colóquio, tendo por base as suas demandas de 

investigação e a interlocução com pesquisadores de outras instituições que  compõem 

redes e parcerias de pesquisa nacionais e internacionais dando lastro aos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu em Memória: Linguagem e Sociedade; aos mestrados 

acadêmicos em Educação Científica e Formação de Professores; ao mestrado em Ensino 

e ao mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da UESB. As produções dos 

grupos de pesquisa do Museu Pedagógico que articulam programas de pós-graduação 

têm permitido a realização bienal de um Colóquio Nacional e Internacional que visa o 

diálogo entre diferentes ramos do conhecimento, criando a oportunidade para 

pesquisadores e participantes do evento debaterem, contrastarem saberes científicos e 

                                                 
 
9 Informações retiradas do site: <http://www2.uesb.br/museupedagogico/?page_id=251.>. 

http://www2.uesb.br/museupedagogico/?page_id=251
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atualizarem temas fundamentais para a compreensão do mundo, da escola, do ensino, 

da pesquisa e da extensão em sua interdisciplinaridade. 

O Museu Cajaíba é um museu privado, com obras expostas ao ar livre, sendo foi 

inaugurado em 1967 pelo artista plástico Aurino Cajaíba. Está localizado na Serra de Peri 

Peri. O Museu representa um grande valor cultural para a cidade.   

 

3.2.7. Cinema 

Em 1912 surgiu o primeiro cinema de Vitória da Conquista, o qual era mudo e as imagens 

eram quase apagadas e o seu projetor era manual, cujo aparelho gerador de energia 

funcionava a carboreto. Em 1917, surgiu o segundo cinema, cujo nome era Jurandir, esse 

não era muito diferente do anterior, mas seu projetor já funcionava com um motor a 

gasolina. Até então, os cinemas não tinham mobiliário, e os seus frequentadores  

 
[...] ou ficavam de pé, ou se sentavam em cadeiras transportadas com 
antecedência ou no momento em que iam ao cinema, trazendo-as de 
volta. Quando chovia forte na hora da projeção os expectadores 
molhavam e a sessão cinematográfica acabava. O anúncio das fitas 
novas que iam ser exibidas, era feito pela garotada que saía pelas ruas 
batendo latas vazias, conduzindo cartazes de artistas e gritando: - "hoje 
tem cinema! hoje tem cinema!”. (TANAJURA, 1992, p. 110 - 111) 

 

Depois de um tempo, o cinema Jurandir foi vendido e passou a se chamar Cine Iris, este, 

por sua vez, já era possuía mobiliário – assentos ou bancos. O terceiro cinema foi o Cine 

Ideal, que foi vendido e mudou o nome para Odeon Cinema. Nesta época, os anúncios 

dos filmes eram feitos através de cartazes distribuídos em diversos pontos da cidade. Em 

1934, há registro do Cine Conquista, que foi o primeiro cinema falado do município.  

Outros cinemas que existiram na cidade: Cine Lux, Cine Teatro Conquista (em 1968 foi 

comprado e se transformou no Cine Riviera), Cine Eldorado, Cine Glória, Cine Trianon, 

Eldorado e o Cine Madrigal (fechado somente no dia 30/07/2007).  

Atualmente, o município de Vitória da Conquista conta com dois cinemas, os quais estão 

presentes no Shopping Conquista Sul e no Boulevard Shopping. Vale ressaltar que, em 

alguns teatros da cidade são realizados sessão de cinema. 
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Vale mencionar que Vitória da Conquista tem um grande cineasta brasileiro: Glauber 

Rocha, o qual foi um assíduo frequentador dos cinemas da cidade, sendo “O Cine 

Conquista [...] sua primeira escola como cineasta”. (TANAJURA, 1992, p. 112) 

3.2.8. Teatro 

O Teatro Municipal Carlos Jehovah foi inaugurado em primeiro de maio de 1982 com a 

apresentação da peça “Quando as Máquinas Param” de Plínio Marcos. O referido teatro 

recebe este nome em homenagem ao escritor e teatrólogo conquistense Carlos Jehovah 

de Brito Leite. Localiza-se na Praça da Bandeira Mercado de Artesanato. Sua estrutura é 

em formato tipo Arena, com capacidade para 200 expectadores, sendo reformado na 

gestão municipal de 2001-2004, à época de sua construção não comportava o público 

que o procurava. Assim, em 1985, o governo estadual presentou Vitória da Conquista 

com o Centro Cultural Camillo de Jesus Lima, que foi inaugurado em 1986.  

O Centro possui endereço na Avenida Rosa Cruz, Nº 45, e sua estrutura é composta por 

uma sala principal, estilo palco italiano, com capacidade para 380 lugares, além de ter 

uma concha acústica e três salas de ensaio10.  

A Figura 17 apresenta o Teatro Municipal Carlos Jehovah.  

Figura 17 - Teatro Municipal Carlos Jehovah 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista  

Disponível em: < http://www.pmvc.ba.gov.br/teatro-municipal-carlos-jeovah/teatro-municipal-carlos-
jehovah-3/> 

 

A Figura 18 apresenta a sala principal do Centro Cultural Camillo de Jesus Lima. 

                                                 
 
10 Para mais informações, vide: < https://cccamillodejesuslima.wordpress.com/o-cc-
camillo-de-jesus-lima/> 
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Figura 18 - Sala principal do Centro Cultural Camillo de Jesus Lima 

 

Fonte: Centro Cultural Camillo de Jesus Lima 

Disponível em: < https://cccamillodejesuslima.wordpress.com/o-cc-camillo-de-jesus-lima/> 

A Figura 19 demonstra a concha acústica do Centro Cultural Camillo de Jesus Lima. 

Figura 19 - Concha acústica do Centro Cultural Camillo de Jesus Lima 

 
Fonte: Centro Cultural Camillo de Jesus Lima 

Disponível em: < https://cccamillodejesuslima.wordpress.com/o-cc-camillo-de-jesus-lima/> 

 

Além desses teatros, Vitória da Conquista conta também com o Teatro Glauber Rocha 

UESB e o Teatro Operakata. 

 
 

 

 

 

 

https://cccamillodejesuslima.wordpress.com/o-cc-camillo-de-jesus-lima/
https://cccamillodejesuslima.wordpress.com/o-cc-camillo-de-jesus-lima/
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3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Muito embora Vitória da Conquista tenha um certo acervo de equipamentos culturais os 

mesmos mostram ser insuficientes e muito tímidos para uma cidade da magnitude de 300 

mil habitantes e que tende a crescer, o que fica bastante evidente na avaliação das 

respostas do “Questionário de Contribuições PDDU/PDAP Vitória da Conquista” no item 

“Existem espaços de valor cultural?” quase metade das respostas foram “Não”, 

demonstrando que a população conquistense desconhece ou não identifica como 

patrimônio/espaço/equipamento cultural os existentes na cidade, sinalizando um 

direcionamento errôneo das políticas públicas de cultura e dos investimentos privados 

(municipais e estaduais). 
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