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RESUMO
Essa dissertação tem por objetivo explicar como os elementos característicos da
tradição junina estão articulados com o espetáculo na dinâmica festiva do São João
do Pelô, nos anos de 2011 e 2012. O São João do Pelô é uma festa junina que
ocorre no Centro Histórico de Salvador desde 2000, através da iniciativa do Governo
do Estado da Bahia. A partir de 2008, momento do lançamento do São João como
um produto turístico baiano, a festa do Pelourinho torna-se central no discurso
produzido para atrair turistas aos festejos. Através da pesquisa busca-se entender
como discurso da tradição e da cultura popular é veiculado pelos promotores da
festa; bem como, analisar a publicidade e as políticas estatais que tem como
objetivo promover o São João do Pelô, dentro do contexto da promoção turística do
São João da Bahia e, por fim, descrever as especificidades da reinvenção da festa
junina no Pelourinho, observando de que maneira grupos populares como as
quadrilhas juninas e os sambas juninos estão inseridos na festa. Por compreender a
dinamicidade da cultura, adota-se o conceito de circularidade cultural, extraído da
teoria de Bakhtin (1999), que tem a capacidade de abarcar os processos de trocas e
intercâmbios recíprocos entre as culturas. Dentre outras apreciações, também será
discutida a espetacularização da festa, a partir da teorização de Guy Debord (1997)
sobre a Sociedade do Espetáculo, tendo em vista o avanço da lógica do mercado
nas festas populares, e a consequente alteração de sentidos e comportamento dos
seus participantes.
Palavras Chaves: Festas Juninas – Tradição – Espetáculo - Pelourinho
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ABSTRACT
This dissertation aims to explain how the characteristic features of june tradition are
articulated with the spectacle in festive dynamics of São João do Pelourinho, in the
years 2011 and 2012. The São João do Pelourinho is a party that occurs in June, in
the Historic Center of Salvador since 2000, through an initiative of the Government of
the State of Bahia. From 2008, when the São João was released as a touristic
product Bahia, Pelourinho's party becomes central in the discourse produced to
attract tourists to the june parties. Through research ,we seek to understand how the
discourse of tradition and popular culture is conveyed by the promoters of the party,
to evaluate advertising and public policies that aims to promote the São João do
Pelô, within the context of tourism promotion of the São João da Bahia and, finally,
describe the specifics of the reinvention of june parties in Pelourinho, noting how
popular groups like the June gangs and the June sambas are inserted at the party.
By understanding the dynamics of culture, we adopt the concept of cultural
circularity, extracted from the theory of Bakhtin (1999), which has the ability to
encompass the processes of exchange and reciprocal exchanges between cultures.
Among other theories , will be discussed the transformation of the party into a
spectacle, using the theorizing of Guy Debord (1997) on the Society of the Spectacle,
in which we can note the advance of market logic in popular festivities, and the
consequent change of the senses and behavior of its participants.
Keywords: June Parties - Tradition - Spectale – Pelourinho
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INTRODUÇÃO
Festas religiosas, profanas ou cívicas ganharam contornos de mega eventos,
nos quais a mídia, o turismo, empresas privadas e órgãos estatais ditam as regras.
As formas de celebrar foram se transformando, e os interesses em torno dela
também. Dessa forma, as pesquisas sobre as festas revelam-se fascinantes para a
compreensão das contradições de uma determinada sociedade, visto que mesmo no
auge das imposições da lógica do capital nas relações humanas, de alguma forma a
festa ainda é para muitos o momento do lúdico e do prazer desinteressado. Estes
estudos possibilitam analisar a cultura a partir de diferentes dimensões,
considerando os textos, as práticas, as relações sociais ou a sua organização
espacial. É possível ainda identificar na produção, circulação e consumo presentes
nas festas a função econômica da cultura; a função política, uma vez que há uma
constante luta por hegemonia; e a função social, pois a festa possibilita, além de
tudo, construções e afirmações de identidades.
Em meio a tantas festas, as do mês de junho - que são dedicadas aos santos
católicos, Santo Antônio, São João e São Pedro - mobilizam milhões de pessoas,
principalmente no nordeste brasileiro, permanecendo uma das celebrações mais
queridas do país. As festas juninas1 transformam a rotina de inúmeras cidades,
envolvendo aspectos religiosos, míticos e profanos, além de oferecerem uma mescla
de características que condensam elementos da modernidade e da tradição.
A análise desta pesquisa tem como objeto a festa junina que ocorre no
Centro Histórico de Salvador, todos os anos, há mais de uma década. No
momento de definição do objeto de pesquisa, optei por investigar um festejo junino
que não se desenvolveu da mesma forma que outros exemplos de festas
espetacularizadas espalhadas pelo nordeste brasileiro. A ênfase da pesquisa não
será em uma festa que paulatinamente adquiriu um formato espetacular,
característico de festas juninas do interior baiano, como, por exemplo, em

1

O ciclo das festas juninas no Brasil gira em torno de três datas principais: 13 de junho, festa de Santo
Antônio; 24 de junho, São João e 29 de junho, São Pedro. Comumente todo esse período é identificado
unicamente como “O São João”. As festividades que compreendem o chamado ciclo junino tornaram-se muito
expressivos nas regiões do norte e nordeste brasileiro, superando até mesmo o Natal, a principal celebração do
calendário cristão.
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Amargosa, Cruz das Almas, Cachoeira e Senhor do Bonfim, mas uma festa que,
inspirada em eventos de outras cidades, é inventada seguindo os moldes
espetaculares já experimentados e consolidados. Destaca-se, ainda, que foi a
primeira vez que esse modelo de festa junina foi implementado em uma metrópole,
diferenciando-se mais ainda das outras experiências festivas.
Popularmente conhecida como São João do Pelô, a festa foi criada em 2000
pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Rede Bahia, tendo como
proposta transformar o Centro Histórico de Salvador em uma verdadeira cidade do
interior baiano, oferecendo uma festa junina gratuita na capital. O projeto fazia parte
do programa Pelourinho Dia e Noite, lançado em 1995, fruto de uma ação integrada
com o IPAC2, a BAHIATURSA3 e a CONDER4, que tinha como objetivo oferecer
shows musicais, dança e teatro no Pelourinho para o entretenimento de turistas e
moradores da cidade. Inicialmente a criação da festa tinha como objetivo apenas a
manutenção do Pelourinho como um local em que haveria atrações durante todo o
ano; ou seja, não existia a intenção de promover a cultura popular junina ou apoiar
grupos populares, tais como as quadrilhas e os grupos de samba junino.
Foi, contudo, a partir da mudança da conjuntura política estadual, com a
eleição de Jacques Wagner para o cargo de governador do Estado, em 2006, que o
São João da Bahia ganhou o status de produto turístico baiano, assim como o
carnaval de Salvador era concebido. Dessa forma, a montagem de grandes
espetáculos durante as festas juninas foi estimulada e patrocinada tanto nas cidades
interioranas como, de forma inovadora, na capital. Visava-se à rentabilidade
econômica que a atração de turistas poderia promover em um período de baixa
estação turística no Estado. O São João do Pelô, a partir de então, passou a ter uma
visibilidade maior e um incremento de investimentos, perceptíveis, por exemplo, ao
observarmos a programação da festa e as atrações musicais contratadas ao longo
dos anos.

2

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) é uma autarquia vinculada à Secretaria
de Cultura do Estado da Bahia, atua na salvaguarda de bens culturais tangíveis e intangíveis e na política pública
estadual do patrimônio cultural.
3
A Empresa de Turismo da Bahia S. A. (BAHIATURSA) é uma empresa de economia mista vinculada à
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, sendo responsável pela divulgação e promoção turística da Bahia no
Brasil e no exterior, bem como pela administração das estruturas e serviços de receptivo no Estado.
4
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) é um órgão vinculado à
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia executa projetos e obras de mobilidade urbana,
habitação, equipamentos urbanos e requalificação urbanística e destinação de resíduos sólidos.
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O Coração do São João da Bahia, como passou a ser denominado o São
João do Pelô nas campanhas publicitárias da Secretaria de Turismo da Bahia, é
composto por uma estrutura de organização vinculada a uma lógica mercadológica e
turística que, ao mesmo tempo, precisou recorrer à apropriação e a incorporação de
símbolos característicos da cultura junina - quadrilhas, decoração, musicalidade,
comidas típicas, além de outros elementos - para legitimar a elaboração da festa e
atrair um público consumidor que tem por hábito viajar para outras localidades; já
que no imaginário da maior parte da população baiana o “São João de verdade” é a
festa que ocorre nas cidades interioranas. Dessa forma, o preparo de um grande
espetáculo pode proporcionar a inserção de grupos que reinventam a tradição
junina, como por exemplo os grupos de quadrilhas juninas e de samba junino. Por
um lado as quadrilhas juninas ganharam espaço, e através de um concurso
estadual, divulgam e afirmam um dos mais antigos elementos da tradição junina. Por
outro lado, os grupos de samba junino, que tradicionalmente ocupam as ruas de
alguns bairros populares da cidade, conquistaram espaço e difundiram o seu ritmo e
cultura nas ruas do Pelourinho durante a festa. Tais grupos, assim como os
participantes em geral, conferem sentidos distintos à vivência festiva, adaptando e
re-significando as suas experiências culturais.
É comum que algumas abordagens evoquem saudosismos quando se tem
por proposta a análise da festa junina na contemporaneidade.

Idealizam uma

maneira de fazer a festa supostamente “legítima” e “autêntica” e desqualificam por
completo novas formas festivas por estarem associadas ao formato espetacular,
decretando assim a morte do “verdadeiro” São João. Durante este estudo será
adotada uma postura crítica em relação ao processo de mercantilização das festas
juninas, mas de nenhum modo será colocada uma posição que conceba a tradição
junina de forma atemporal. O São João vive e revive com novas formas que são
reproduzidas por aqueles que participam da festa porque elas permanecem
simbolicamente importantes para os mesmos.
Por compreender que a cultura é dinâmica e incorpora elementos externos ao
seu repertório, ao mesmo tempo em que seus próprios produtores ressignificam
determinados sentidos internos, a ideia de tradição será trabalhada com muito
cuidado tendo em vista principalmente dois fatores. O primeiro fator diz respeito à
fórmula defendida por Hobsbawn e Ranger (1984) que redimensionaram o marco
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discursivo a respeito das tradições, destacando os inúmeros mecanismos que
resultaram nas invenções delas. Por tradição inventada, os autores definem:
Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou
abertamente aceitas. Tais práticas de natureza ritual ou simbólica
visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da
repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em
relação ao passado, aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer
uma continuidade com um passado histórico apropriado.
(HOBSBAWN; RANGER, 1984, p.9)

Os dois historiadores apontam que a terminologia tradição inventada inclui
tanto as tradições deliberadamente inventadas e institucionalizadas, quanto as que
surgiram em determinado momento difícil de precisar e se estabeleceram com
enorme rapidez, se adaptando as transformações espaciais e temporais. É
importante refletir que todas as tradições que conhecemos foram inventadas, com
maior ou menor grau de espontaneidade, por diversas razões, em determinados
períodos históricos. Não há algo de tradicional desde sempre e nada do que é
tradicional está isento de transformação. Além disso, as tradições sempre
incorporam poder, quer tenham sido instituídas deliberadamente ou não (GIDDENS,
2007, p.50); portanto, a permanência ou não de determinada forma tradicional se
relaciona com diversas tramas de poder ao longo da história.
Assim como são inventadas, também as tradições podem ser reinventadas.
E, nesse ponto deve-se destacar o segundo fator importante para abordar a questão
da tradição na festa; a saber, os significados atribuídos pelos seus produtores e por
aqueles que compartilham os seus símbolos na sua experiência social.
Compreende-se que a festa é vivenciada por aqueles que dela participam com a
exaltação de sentidos e emoções, capacitando-os a todo tempo para criar, recriar –
ou até mesmo esquecer - tradições. É importante ressaltar que, qualquer festa
proporciona, ainda, o surgimento de uma série de redes de sociabilidades que
estimulam todos os participantes. Existindo, dessa maneira, vários sentidos da festa
que nem sempre são dimensionados pelos seus produtores.
A partir desses pressupostos, busca-se responder as seguintes questões
referidas a festa junina, particularmente aquela que ocorre no Pelourinho, em
Salvador, que adquiriu assim o caráter de espetacularização de uma tradição: de
que maneira a organização do espetáculo se apropria da tradição junina? Como a
perspectiva do turismo e rentabilidade econômica interferem no planejamento do
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São João da Bahia e, nesse contexto, quais são as especificidades do São João do
Pelô? Como o cenário do Pelourinho pode ser apropriado para a montagem do
festejo? Qual a inserção das quadrilhas juninas e dos sambas juninos e que tipo de
discursos eles apresentam sobre o espetáculo?
Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é explicar como os
elementos característicos da tradição junina estão articulados com o
espetáculo na dinâmica festiva do São João do Pelô. A partir daí, busca-se como
objetivos específicos: entender como discurso da tradição e da cultura popular é
veiculado pelos promotores da festa; analisar a publicidade e as políticas estatais
que tem como objetivo promover o São João do Pelô, dentro do contexto da
promoção do São João da Bahia como um produto turístico; descrever as
especificidades da reinvenção da festa junina no Pelourinho, observando os
diferentes usos dos espaços festivos pelos participantes, além de analisar de que
maneira grupos populares como as quadrilhas juninas e os sambas juninos estão
inseridos na festa.
O São João do Pelô é um espetáculo inventado que teve de absorver
elementos tradicionais para permanecer enquanto uma “nova tradição”, em um
cenário urbano estranho às origens dos elementos juninos tradicionais. Neste
sentido, analisar um fenômeno festivo, permeado por um conjunto diverso de
simbologias, complexas relações de significados e interesses, ou seja, um fato social
total (MAUSS, 1979) significa ter de adotar um conjunto de técnicas variadas que, ao
se complementarem, ajudam na compreensão de tal complexidade. Buscou-se aqui
observar metodologias aplicadas por outros autores no estudo das festas. Os
trabalhos de Rita Amaral (2000), Jânio Castro (2007), Valdir Morigi (2005) e Zulmira
Nóbrega (2010) foram referências essenciais no processo de construção
metodológica. Em comum, todos utilizaram métodos qualitativos, ainda que suas
técnicas e abordagens se diferenciassem: estudo etnográfico, etnometodologia,
análise de conteúdo e utilização de entrevistas semi-estruturadas. Uma vez que a
proposta da pesquisa de campo é entender como se articula o espetáculo e a
tradição na festa, a aplicação de metodologias de cunho qualitativo tornou-se mais
adequada e viável, vez que a resposta para a questão norteadora não ocorrerá
simplesmente a partir da quantificação dos dados coletados.
Pode-se afirmar que a metodologia se bifurcou em duas direções, que ao fim
se complementaram: primeiro, a coleta e análise dos discursos sobre os elementos
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que constituem e caracterizam a festa, e, em segundo, a observação e análise do
momento festivo em si. Tem-se em vista que através dessas duas direções é
possível identificar que as noções de espetáculo e tradição ora se repelem, ora se
misturam; se aproximando ou se distanciando do conceito de espetáculo.
O primeiro passo seguido foi o levantamento das informações sobre a festa
contidas nos jornais. Foram coletados anúncios, reportagens e propagandas que
constavam ao longo do mês de junho de cada ano, a partir de 2000 – primeiro ano
do evento. A utilização dessa técnica tem por função auxiliar a construção de um
panorama histórico, mas principalmente contextualizar o seu surgimento, durante a
gestão de Cesar Borges no Governo do Estado da Bahia (1998-2002), e a mudança
significativa no direcionamento da festa do Pelourinho, e do São João da Bahia
como um todo, a partir da gestão de Jacques Wagner (2007-2010 e 2011-2014).
Foram identificados também os momentos de maior visibilidade do São João do
Pelô em determinados anos, assim como quais elementos eram mais destacados.
Procedeu-se uma análise do conteúdo, ou seja, do texto em si (imagético ou não) e
das informações veiculadas por ele, e, além disso, observou-se também os
discursos e representações construídos sobre e em torno da festa, sempre tendo em
vista que não há nenhuma construção textual e discursiva neutra. Além disso,
levantou-se os dados e relatórios produzidos pela Secretaria da Fazenda e
Secretaria do Turismo, nos quais é possível identificar os investimentos destinados
às festas juninas na Bahia, a partir de 2008.
A publicidade em torno da Festa revelou-se um material riquíssimo para
identificar as contradições e afirmações de sua espetacularização e da tradição
pelos seus promotores. O trabalho realizado por Roberto Ribeiro (2009) sobre a
campanha publicitária veiculada no site da Secretaria de Turismo para a promoção
do São João do Pelô trouxe resultados interessantes que serão incorporados à
pesquisa, vez que segundo as conclusões do pesquisador, o discurso da tradição é
reiterado nas propagandas para atender finalidades turísticas.
Embora tenhamos realizado uma pesquisa fílmica e documental de todos os
anos em que a festa junina ocorreu no Pelourinho, para fins de análise mais
direcionada a festa foi observada diretamente no mês de junho dos anos de 2011 e
2012. Como instrumentos de pesquisa para a coleta das informações foram
utilizados o diário de campo e o registro imagético. O uso de recursos audiovisuais
revelou-se importantíssimo, uma vez que, através deles foi possível captar sutilezas
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imperceptíveis no momento da observação de campo. Além disso, em eventos
complexos vários elementos estão em movimento permanente ao mesmo tempo e a
captura de imagens tornou-se fundamental para retomar e verificar as notas do
diário de campo em um momento posterior, visto que o evento festivo concentrou-se
em poucos dias nesses anos em questão. A utilização desses recursos tem por
função desenvolver uma descrição densa da festa, possibilitando a exposição do
que eu denomino por espetáculo e por tradição, e as inúmeras conexões e
contradições entre dois campos.
Em um terceiro momento foram realizadas entrevistas abertas e entrevistas
semi-estruturadas. É possível, através desse modelo de entrevista, observar de que
maneira os discursos sobre as festas são articulados pelos diferentes grupos. Tendo
em vista os objetivos da pesquisa, escolhemos os entrevistados entre aqueles que
participam

da

festa

representando

diferentes

segmentos

–

comerciantes,

freqüentadores da festa, membros das quadrilhas juninas e dos sambas juninos.
Iremos trabalhar com os argumentos, percepções e histórias desses dois últimos
grupos porque, como destacou Canclini (1989), em meio a diferentes visões de
perceber o popular nos estudos acadêmicos, poucos apresentam a visão do
“produtor da cultura” sobre o seu “produto”. Os ensaios e a preparação da quadrilha
junina Asa Branca, durante o ano de 2012, também foram observados, para melhor
compreensão desta manifestação cultural.
A dissertação será composta por quatro capítulos. No primeiro capítulo,
de cunho mais teórico e reflexivo, destacaremos as contribuições dos autores que
nos auxiliaram no entendimento da cultura enquanto um espaço de conflito e
transformações; discussão essencial para entendermos qualquer fenômeno festivo.
A cultura popular na contemporaneidade será apresentada a luz das contribuições
de Bakhtin (1999), linguista russo que desenvolveu suas análises tendo como
perspectiva a plasticidade da cultura e a sua capacidade transformativa, visto que
algumas abordagens sobre cultura, principalmente as populares, às vezes não dão
conta dos processos de circularidade entre as culturas. A um só tempo recuperamos
também as abordagens sobre Indústria Cultural de Adorno e Horkheimer (1985) e de
Benjamim (1983), tendo em vista a atualidade do conceito, bem como os seus
alcances e limitações. Por fim, a conceituação de Guy Debord (1997) sobre a
Sociedade de Espetáculo, nos permite compreender a mudança das relações
sociais no universo da medição, contemplação passiva e transformação ou
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subjugação da cultura em mercadoria. A partir de elementos empíricos, as teorias e
conceitos desenvolvidos nessa seção serão retomados no desenrolar dos outros
capítulos.
O segundo capítulo está dividido em três partes, que tem como eixo principal
as festas juninas – desde seu nascedouro, nas religiões pagãs européias, até suas
diversas configurações na história do Brasil. Na primeira parte desse capítulo
traçarei um rápido histórico da inserção da festa no Brasil, com o intuito de
apresentar diferentes elementos que compõem as tradições juninas. Reporto-me à
história para demonstrar como a cultura popular junina é repleta de apropriações
e ressignificações, rompendo com o mito da pureza cultural. Na segunda parte,
tendo como base os trabalhos de Morigi (2007), Nóbrega (2010) e Castro (2007)
abordarei de maneira ampla, o processo de espetacularização das festas juninas no
Nordeste, em especial nas cidades de Caruaru e Campina Grande, formatos de
“São João Espetáculo” que influenciaram as festas baianas. Recorre-se, assim, ao
recurso da contextualização para evidenciar como o São João do Pelô, não é um
fenômeno isolado; pelo contrário, é mais um exemplo de uma tendência que vem se
espalhando por várias festas juninas brasileiras.
No terceiro capítulo exploraremos o contexto baiano, enfatizando a
importância do festejo para as cidades que tradicionalmente celebram o São
João. Para tanto, agregaremos ao texto as discussões de Janio Castro sobre a
dinâmica das festas do interior baiano que, por conta do processo de massificação,
ganhou novos contornos, incorporando o espaço não só da casa, mas
principalmente da praça pública e dos eventos de arena privada. Nessa trama,
destacarei o contexto pós 2007, quando o São João passou a ser concebido pelo
Governo do Estado da Bahia como um importante produto turístico que precisava
ser explorado de forma mais enfática, a maneira das festas de Campina Grande, na
Paraíba e Caruaru, em Pernambuco. Para capitalizar mais turistas, fez-se
necessário investir em publicidade, e (re)criar representações em torno da ideia de
tradição junina.
O último capítulo será dedicado ao São João do Pelô. Antes, entretanto,
abordaremos a importância estética do Pelourinho para a legitimação da festa, para,
posteriormente, traçarmos um breve panorama da festa, descrevendo a sua
organização, além da descrição da própria dinâmica festiva, a partir das
observações e entrevistas realizadas nos anos 2011 e 2012. Por fim, será momento
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de dar vez aqueles que fazem a festa à sua maneira, reinventando a tradição junina
e redimensionando a cultura na trama do espetáculo, a partir das suas práticas e
discursos: as quadrilhas juninas e o samba junino. Retomaremos um pouco da
história e da inserção desses grupos no São João de Salvador e no Pelourinho
especificamente.
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1 AS FACES DA CULTURA NA CONTEMPORANEIDADE

Para compreender o fenômeno festivo na atualidade é necessário,
inicialmente, perceber a cultura como uma arena de conflitos e contradições
(THOMPSON, 1991, p.6). Isso se reflete tanto no âmbito da experiência dos grupos
sociais quanto nos termos em que os debates acadêmicos são travados. Não há,
por exemplo, consenso nas ciências sociais no que diz respeito ao conceito de
cultura. Uma das questões que norteia esta discussão direciona-se a capacidade de
transformar em síntese conceitual uma idéia que ao mesmo tempo contemple uma
pluralidade de distintos fenômenos.
Durante a história, a palavra cultura teve diferentes acepções. Cuche (2002,
p.19) nos lembra que sua raiz etimológica deriva do latim, e significa cultivar, habitar.
O seu sentido inicial ligava-se ao cultivo da terra e o cuidado com animais. Mas, ao
longo do tempo, o seu significado passou também a denominar uma faculdade do
homem; ou seja, passou-se do cultivo da terra ao cultivo do espírito. A Ilustração do
século XVIII, ao conceber a cultura como um caráter exclusivo da espécie humana,
sublinhou a oposição entre “natureza” e “cultura”. Cuche (2002, p. 21) aponta que “a
cultura, para eles, é a soma dos saberes acumulados e transmitidos pela
humanidade, considerada como totalidade, ao longo de sua história.” Havia, nesse
sentido, uma associação com as idéias de instrução, educação, progresso e
civilização. A cultura era pensada sempre no singular e de maneira universalista –
característica presente no humanismo da época.
No embate nacionalista travado entre franceses e alemães, no início do sec.
XIX, a polêmica entre o universalismo versus o pluralismo da cultura ganhou
contornos sociopolíticos. Enquanto na França o sentido atribuído a cultura era
associado à noção universalista de civilização, na Alemanha, a palavra Kultur, era
um contraponto da noção francesa e pretendia enfatizar a cultura enquanto uma
produção do “povo” e como o espírito formador da nação. Sendo assim a cultura era
caracterizada como particular e específica do povo alemão.
Com o surgimento da sociologia e da antropologia era preciso dar conta dos
processos de diferenciação das sociedades nas diferentes partes do mundo,
justificadas, até então, pelo evolucionismo e por uma suposta diferenciação biológica
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da raça humana. Havia uma dificuldade de pensar a diversidade na unidade
(CUCHE, 2012, p.33). Nesse contexto, foi Taylor o primeiro a propor uma definição
científica da cultura, compreendida como “(...) um conjunto complexo que inclui o
conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as capacidades
ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade.” (TYLOR, 1871,
p.11 apud CUCHE, 2002, p.35). Percebe-se que mesmo seguindo uma linha
descritiva na formulação do seu conceito, Taylor é explícito ao categorizá-la
enquanto uma ação coletiva e uma “expressão da vida social do homem” (CUCHE,
2002, p.35)
Não é o objetivo dessa pesquisa traçar uma completa trajetória histórica dos
contornos científicos da concepção de cultura. Seria necessário passar pelas
reflexões de muitos pensadores que contribuíram para a compreensão dos
fenômenos culturais. Cabe apenas, destacar que os caminhos para definição
conceitual de cultura foram longos, e os seus sentidos foram se transformando
conforme as demandas de cada época. Assim como o seu conceito, a própria
cultura deve ser entendida como uma produção histórica inscrita nas relações
estabelecidas entre os grupos sociais. Ou seja, para compreender um sistema
cultural “é necessário analisar a situação sociohistórica que o produz como ele é”
(CUCHE, 2002, p. 143), bem como estar atento para o fato de que a cultura é “um
instrumento voltado para a compreensão, reprodução e transformação do sistema
social, através da qual é elaborada e construída a hegemonia de cada classe.”
(BURKE, 2010, p. 12). Sendo assim é um campo de batalhas ideológicas e de
interesses materiais que permanece em constante transformação.
É válido lembrar que, segundo Cuche (2002), não existe significado
equivalente da palavra cultura na maioria das comunidades tradicionais baseadas na
oralidade. Obviamente essas comunidades sempre tiveram cultura; entretanto “elas
não se colocam a questão de saber se tem ou não uma cultura e ainda menos de
definir a própria cultura” (CUCHE, 2002, p. 17).

Isso nos faz pensar sobre a

centralidade das discussões sobre cultura, e inúmeros desdobramentos sociais
econômicos e políticos destas questões na contemporaneidade. Atualmente
emergem “profissionais da cultura”, leis de incentivo à cultura, gestão cultural, além
de uma série de concepções, tais como identidade cultural, multiculturalismo ou
cultura global que, extrapolando os ambientes acadêmicos, ganham as ruas e
tornam-se parte do repertório discursivo das pessoas comuns. A cultura, nas suas
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variadas dimensões, nunca foi tão debatida por diferentes setores sociais. Uma pista
para desenrolar dessa questão é pensar que o campo cultural, concebido sempre de
forma plural, representa um espaço de luta e afirmação, no qual as esferas políticas,
econômicas e sociais interagem e se condicionam reciprocamente.
Deve-se pontuar, entretanto, que os debates em torno da temática da cultura
recorrem a categoria e conceitos que precisam ser problematizados, já que estão
presentes majoritariamente nas discussões sobre a cultura no nosso país, inclusive
nos

documentos

oficiais

do

Ministério

e

das

Secretarias

de

Cultura

(ALBUQUERQUE JR, 2007, p. 14). Durval Albuquerque Jr (2007), ao realizar uma
análise crítica do discurso sobre a cultura no Brasil, sinaliza algumas noções
recorrentes como, por exemplo, as ideias de resgate e preservação, que devem ser
utilizadas com muita cautela.
Vez ou outra a concepção de que determinadas expressões culturais estariam
em vias de desaparecimento e que seria necessário tentar resgatar e salvar o que
poderia supostamente sumir, ganha força e é reverberada principalmente por
setores políticos e acadêmicos. Porém essa postura é bem antiga, e não contempla
nada de diferente do que foi defendido pelos românticos e folcloristas europeus no
século XIX. Eles tinham o entendimento de que era preciso registrar tudo o que
fosse possível da cultura popular – restrita ao campesinato - como forma de protegêla da modernidade. Atualmente, a digitalização através do registro em CDs, filmes
ou outros formatos digitais possibilitou uma nova forma de “folclorizar”, ou seja,
tentar engessar determinadas produções culturais. Por mais que se admita a
importância do registro de atividades culturais, questiona-se aqui a maneira de se
pensar o resgate como uma forma de salvação de um suposto sentido autêntico e
primitivo, não considerando que todos os eventos culturais modificam-se conforme
as transformações históricas e sociais. Segundo Albuquerque Jr. (2007, p.15):
A idéia de resgate traz embutido o mito da pureza das origens, de um
tempo onde o acontecimento era idêntico a si mesmo, em que o
evento é semelhança absoluta, identidade consigo mesmo, quando
isto não existe no campo cultural ou em qualquer aspecto das práticas
humanas, onde qualquer evento, mesmo trazendo repetições, é
marcado pela criação, pela invenção, pelo deslocamento de sentidos e
significados.

Associada a noção de resgate cultural, o sentido da palavra preservação pode
ser remetido a um pressuposto equivocado de que existe a possibilidade de
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manutenção de determinada realidade cultural sem transformações ao longo do
tempo. Para Albuquerque Jr. (2007, p.17) “para preservar alguma manifestação
cultural no sentido de que ela se mantenha fazendo sentido coletivamente, temos
que preservar sua capacidade de diferir(...)”. Porque enquanto determinada cultura
puder recriar e redimensionar os seus sentidos ao longo das gerações, ela se terá
condições de se manter viva. Dessa forma é impossível pensar a cultura de forma
estática, pois ela pode ser entendida como:
(...) um conjunto múltiplo e multidirecional de fluxos de sentidos, de
matérias e formas de expressão que circulam permanentemente, que
nunca respeitaram fronteiras, que sempre carregam em si a potência
do diferente, do criativo, do inventivo, da irrupção, do acasalamento.
(ALBUQUERQUE Jr., 2007, p. 17)

É comum também que as contínuas mudanças que estão ocorrendo cada
vez mais em maior velocidade sejam percebidas, por alguns pensadores, como
resultantes de uma nova era pós-moderna, que interferem de maneira decisiva nos
fenômenos culturais. A concepção de que o presente momento corresponde à pósmodernidade não será defendida no presente trabalho, pois se acredita que as
contradições da modernidade capitalista apenas foram acentuadas, e não
superadas. Entretanto, é fato que as relações culturais tornaram-se cada vez mais
complexas quando verificamos os embates criados a partir da mundialização do
capital. Concordando com Edson Faria (2011, p.97):
(...) na fase de mundialidade do capital assentada no domínio do
“acúmulo de espetáculos”, a modernização turística da cultura popular
impulsiona a lógica da forma-mercadoria às materialidades étnicohistóricas; de acordo, também, com o movimento de reelaboração
simbólica e subjetiva dos sujeitos referenciados identitariamente
nessas materialidades, isto é, identificados como produtores e
consumidores de diversão, interados na instituição do entretenimentoturismo e pressionados em suas escolhas pelo sentido comum que
compartilham.

As discussões que se seguirão nesse capítulo terão por objetivo construir um
referencial teórico que possibilite a compreensão da cultura hoje, tendo em vista o
avanço da lógica mercadológica que coloca a cultura como mais um produto exposto
nas vitrines comerciais. Procuraremos demonstrar as contradições existentes no
avanço da massificação cultural, destacando, entretanto, o universo das culturas
populares e da festa como um espaço privilegiado para a investigação do caráter
dinâmico da cultura.
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1.1 A FÁBRICA SEM CHAMINÉS: A CULTURA NA SOCIEDADE DO
ESPETÁCULO
Sob as luzes, câmeras e holofotes dos grandes espetáculos, a forma como os
homens percebem e vivenciam a sua cultura foi alterada. Em meio a tantas imagens
e representações imagéticas que permeiam o nosso cotidiano, seja através da
internet, do cinema ou da televisão, novas formas de consumo e comportamento são
desenhadas. Vivemos em um imenso espetáculo, no qual o corpo, a cultura e a
própria barbárie são espetacularizadas.
Autores como Albino Rubim (2005) recorrendo às origens semânticas da
palavra latina spetaculum, que significa tudo o que atrai e prende o olhar, teceram a
sua argumentação vinculando o sentido da visão ao espetáculo. Inicialmente, tudo
que estaria na esfera do excepcional e do extraordinário estaria vinculado a cena do
espetáculo. Para o autor, entretanto, com o passar do tempo foi necessário a criação
de grandes estruturas logísticas para a manutenção do espetáculo, possibilitando a
sua consolidação a tal ponto que ele se estabeleceu no cotidiano, não estando
circunscrito ao âmbito do inusitado. Dessa forma o fenômeno da espetacularização
vem dominando várias dimensões sociais, ulltrapassando os domínios estritamente
culturais, e sendo decisivo, por exemplo, na política e nos relacionamentos
interpessoais.
Para dar conta do fenômeno do espetáculo e das consequências advindas a
partir da sua consolidação, será utilizado como principal referencial a teoria de Guy
Debord (1997). Em 1967, ao escrever sobre a Sociedade do Espetáculo, Debord
anteviu novas formas de organização social que, hoje no século XXI, aparecem no
seu estágio mais avançado. Questionando o vazio da sociedade capitalista que por
detrás da aparência do progresso, fetichiza as relações humanas, “economicizando”
inúmeros aspectos sociais, o autor analisou como o universo do consumo fascinou e
dominou os indivíduos a ponto deles próprios se identificarem enquanto
consumidores, e mediarem as suas relações a partir desse fato.

Inúmeras

situações, sentimentos e expressões culturais passam a ser mediados por imagens
e representações criadas para e pelo consumo. Ao apontar que “o consumidor real
torna-se consumidor de ilusões” (DEBORD, 1997, p. 33) o autor assinalou
criticamente um novo traço que delineia a vida moderna, ao estabelecer que não
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basta ter para ser, mas na sociedade do espetáculo, é necessário antes de tudo
aparecer e parecer ser através desse aparecer. Esta situação decorre do
distanciamento acentuado entre a essência e a aparência dos fenômenos sociais,
que culminou na recriação de uma realidade ilusória que é compartilhada e
vivenciada por inúmeras pessoas.
Debord ao conceber que “sob todas as suas formas particulares de
informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o
espetáculo constitui o modelo de vida dominante” (DEDORD, 1997, p.14) atenta
para as novas formas de relação social que se estabelecem a partir do espetáculo.
Ou seja, o espetáculo não se limita ao que é veiculado na mídia, pois sua forma,
alcance e envolvimento com a sociedade é expresso com facetas variadas. O
processo de midiatização é apenas uma dos elementos característicos da sociedade
do espetáculo.
O pensamento de Debord tem sido revisto por alguns pensadores como
Renato Silveira (2012), pois o último considera que todas as sociedades, não
apenas a contemporânea, são/foram do espetáculo. A sua argumentação versa
sobre a importância do rito público na história das diferentes sociedade, e sobre o
poder politico, religioso e social que eles exerceram. Para Silveira,
Claro, nem todo rito é um espetáculo, existem muitos ritos
privados, devoções individuais, cerimonias restritas que nada
tem de espetacular. Porém o rito público, dinástico,
corporativista ou comunitário, aberto ao grande número, pelo
menos desde o Egito antigo sempre foi necessariamente
espetacular, evento impressionante que usava de todos os
recursos disponiveis, canto, dança, música, discurso, imagem,
cenografia, carro alegórico; sempre foi, diríamos hoje, um
evento multimidiático convocando um grande numero de
participantes e atraindo um grande público espectador.
(SILVEIRA, 2012, p.102)

Reconhecemos o poder do rito público, afinal essa dissertação tem por
temática central um rito milenar de raizes europeias, a festa junina. Mais ainda;
concordamos que existiram inúmeros exemplos de ritos significativos que marcaram
as diferentes formas de organização social. Entretanto pontuamos que existe uma
diferença muito grande entre os espetáculos da Roma Antiga e os espetáculos
contemporâneos, uma vez que em nenhum outro momento da história as relações
sociais estiveram tão mediadas por imagens, e, principalmente, nunca antes os
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fenômenos culturais tinham se tornado mercadorias. O fato da sociedade do
espetáculo só poder ser compreendida como fruto da sociedade capitalista, não
significa negar a produção de espetáculos em outros tempos históricos, apenas,
enxergamos de maneira não anacrônica a presença cotidiana e incalculável de
espetaculos nas várias esferas sociais, bem como o seu vínculo com a produção e o
consumo de mercadorias.
Para Debord, o espetáculo “é o momento em que a mercadoria ocupou
totalmente a vida social” (DEBORD, 1997, p. 30). Retomando a Marx, um produto só
se torna mercadoria, ou seja, portador de um valor de troca, se ele contiver uma
utilidade: o valor de uso. Entretanto, na história da dominação capitalista, na medida
em que o valor de troca foi se tornando o centro da lucratividade – já que como
demonstra a teoria valor-trabalho, está embutido no valor de troca a exploração da
mais-valia -, foi necessário criar e recriar novos e diferentes valores de uso. Ou seja,
por meio do marketing, da mídia e de outras tecnologias o capital passou a interferir
nos gostos, nas necessidades, no que deve ou não deve ser consumido, e inclusive
na quantidade do consumo. O valor de uso se tornou, dessa forma, programável:
estabelece-se o que deve ser valor de uso para a sociedade, ou seja, o que deve ser
consumido pela sociedade de acordo com determinadas conveniências. Criam-se,
dessa forma, continuamente novas necessidades que alteram os desejos e o
comportamento dos indivíduos. E como apontou Debord, este tipo de processo
também ocorre no âmbito da produção artística e cultural, com um agravante por
conta da natureza do produto: a cultura. A cultura também passou a ser consumida,
tornando-se, dessa forma, uma cultura-mercadoria que se enquadrou nas lógicas de
mercado, vez que nela foi incorporada um alto valor de troca.
Os pensadores da Escola de Frankurt observaram de que maneira o processo
de racionalização capitalista possibilitou esta transformação do caráter da arte e da
cultura em geral. A partir do contexto de ascenção nazista na Alemanha e da
expansão do consumo aliada ao alcance social de meios de comunicação de
massas, como o cinema e o rádio, principalmente nos Estados Unidos, foi
formulado, em 19475, o conceito de Indústria Cultural, por Adorno e Horkheimer,
que, em síntese, significa a transformação da cultura em mercadoria. As análises
desenvolvidas por eles tinham como preocupação o avanço das técnicas de
5

Termo que consta no texto A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas,
presente na coletânea Dialética do Esclarecimento (1947)
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reprodução audiovisual, que teriam modificado a relação do homem com a arte e a
cultura em geral.
O termo “indústria cultural” surge como contraponto ao termo “cultura de
massas”, já que essa denominação poderia sugerir que havia uma veiculação da
cultura produzida pelas massas, quando, na realidade, havia uma fomentação de
produtos para o consumo das massas, acrescida da apropriação e exploração de
bens considerados culturais (FRESSATO, 2011,p.110). Para Adorno e Horkheimer,
ao mesmo tempo em que a Indústria Cultural é um produto da sociedade capitalista,
ela também age como motor da acumulação do capital ao ser portadora da ideologia
dominante, legitimando e dando coerência ao sistema de dominação. A indústria
cultural agiria na criação de novas necessidades que determinariam e estimulariam
o consumo:
O princípio impõe que todas as necessidades lhe sejam apresentadas
como podendo ser satisfeitas pela industria cultural, mas, por outro
lado, que essas necessecidades sejam organizadas de tal sorte que
ele se veja unicamente como eterno consumidor, como objeto da
industria cultural (ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p. 133)

Esse processo dificultaria a construção de individuos conscientes e
independentes, já que a massificação da cultura torna os seus consumidores
igualmente massificados e alienados.

A lógica argumentativa de Adorno e

Horkheimer tem por base a concepção de que estaria havendo uma regressão do
esclarecimento, uma vez que a razão iluminista, que deveria propriciar a
emancipação e a autonomia humana, tem sido usada como instrumento de controle
e dominação ideológica. A dialética do esclarecimento consiste, nesse sentido, no
processo de avanço do saber científico e tecnológico que ao invés de libertar o
homem, a partir do seu poder, o aprisiona. Nesse sentido, para os autores “a
humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se
afundando em uma nova espécie de babárie” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985,
p.11). Tanto o totalitarismo político alemão quanto a massificação cultural norteamericana seriam faces da mesma dinâmica de autodestruição do esclarecimento,
desembocando no irracionalismo dessas duas expressões.
Um dos elementos centrais destacados por Adorno e Horkheimer na
argumentação sobre a Indústria Cultural, diz respeito ao caráter padronizado e
homogeneizado das manifestações culturais. Para os fins desta pesquisa, a
padronização dentro da lógica da Industria Cultural é observada a partir das festas
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juninas da atualidade. Ao observá-las é possível visualizar que o formato delas se
repete em diferentes cidades. Os produtores das festas criam estruturas
semelhantes, as atrações musicais algumas vezes são as mesmas, assim como os
patrocinadores e a forma como elas são divulgadas geralmente não se diferem. Há
uma crescente homogeneização desses espaços festivos, já que esses formatos
tem apresentado alta rentabilidade aos seus promotores.
Pensando na unidade do sistema capitalista, os autores determinam que os
momentos que não são dedicados ao trabalho produtivo, ou seja, o tempo dedicado
ao lazer, foram tomados pelos produtos oriundos da industria do divertimento. Esses
momentos de diversão, para os frankfurtianos, também estariam dentro da lógica de
dominação capitalista pois tornariam suportáveis a vida laboral, sendo a outra face
do trabalho mecanizado. Haveria uma degradação da cultura em industria da
diversão.
Ainda que o conceito de Industria Cultural seja indispensável para a
compreensão dos fenômenos culturais da modernidade é necessário tecer algumas
críticas às formulações de Adorno e Horkheimer. Fica evidente que a argumentação
dos autores carrega um intenso pessimismo no que diz respeito ao futuro da
humanidade e a cultura do sec. XX. Eles sentenciam a dominação ideológica da
Indutria Cultural como completa e irrevessível. Não consideram que a recepção não
ocorre da mesma forma, ou seja, que podem haver lacunas da Industria Cultural
que possibilitam espaços de críticas.

Se corretamente eles apontaram para o

processo de mercantilização da vida social, não compreenderam, entretanto, que os
sujeitos são agentes ativos da história que podem negociar ou reagir ao processo
de homogeneização da industria cultural. É preciso lembrar ainda que os
consumidores podem dar inúmeras funções aos produtos padronizados que lhe são
destinados, que podem diferir daquela função que havia sido projetada para eles
(CUCHE, 2002, p.191). Aliado a esse fator, quando os autores alemães conceberam
a diversão como simplesmente fútil, ilusória e resultante de uma degradação cultural
– pespectiva que foi considerada pelos seus críticos como elitista - lhes escapa a
percepção de que a crítica, além de outras formas simbólicas de contestação podem
sugir em meio a aparente diversão, e dessa forma, se contrapor a propria lógica da
indústria cultural.
Também de forma problemática Adorno e Hokheimer compreenderam que a
cultura popular seria uma degradação do patrimônio cultural da cultura da classe
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dominante. Esse tipo de concepção não dá conta dos processos de influência mútua
da cultura hegemônica e da cultura popular, que iremos destacar adiante. Dentro
dessa lógica eles ainda definem que toda a cultura popular se transformou em
cultura massiva, para atender as demandas mercadológicas. A cultura popular
estaria fadada à extinção e homogeneidade, e nesse sentido, qualquer tipo de
contato com a Indústria Cultural seria prejudicial. Mais uma vez, as contradições e
movimentos inerentes ao universo cultural não são observados.

Há vários casos

em que a cultura popular ao ser apropriada pela industria cultural, ganha força,
expressividade e “retornar” aos seus produtores de forma revitalizada. O caso do
forró de Luiz Gonzaga, apropriado, transformado e divulgado pelas rádios cariocas
nos anos 40, é apenas um exemplo emblemático da via dupla da indústria cultural e
do caráter dinâmico e contraditório da cultura, de forma geral.
Martin Barbero (2009) reforça que existe um aspecto de análise unilateral,
que não abarca as diferentes formas de recepção das massas e muito menos as
estratégias de negociação e luta que se estabelecem entre as estruturas dominantes
e as relações sociais não hegemônicas. Segundo o autor uma postura elitista, não
permitiria vislumbrar as contradições inerentes ao cotidiano das massas a partir do
contato com a indústria cultural, pois para Martin-Barbero é
Lastimável que uma concepção radicalmente pura e elevada da arte,
deva, para formular-se, rebaixar todas as outras formas possíveis até
o sarcasmo e fazer do sentimento um toper e sinistro aliado da
vulgaridade. A partir desse alto lugar, de onde conduz o crítico sua
necessidade de escapar à degradação da cultura, não parecem
pensáveis as contradições cotidianas que fazem a existência das
massas nem seus modos de produção do sentido e de articulação no
simbólico. (MARTIN-BARBERO, 2009, p.79)

Entretanto, a pespectiva pessimista e unilateral do avanço da Industria
Cultural não era consenso entre todos os pensadores da Escola de Frankfurt. Walter
Benjamim (1994), por exemplo, concebia a Indústria Cultural sob outra ótica. A
ênfase da sua análise estava vinculada ao processo positivo de difusão cultural
acelerado a partir da era da reprodutividade técnica. Se Benjamim era considerado
um ingenuo pelos seus contemporâneos por destacar os aspectos benéficos da
Indústria Cultural,

os estudos atuais, entretanto, passaram a valorizar a sua

teorização, uma vez que ela aponta o carater dúbio e contraditório da difusão da
cultura e da arte por meio dos mecanismos da Industria Cultural.
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Contrariamente

a

Adorno e

Horkheimer,

Benjamim enxergava

as

possibilidades de concientização social que poderiam ser alcançadas a partir do uso
dos intrumentos da industria cultural, devido ao seu grande alcance social, sem
negligenciar que os mesmos instrumentos poderiam veicular a ideologia capitalista.
Na era da reprodutibilidade tecnica, quando a função da arte deixa de ser
meramente contemplativa e restrita a um segmento social, vez que ela passa por um
processo de democratização, ela adquire outras funções, podendo tornar-se
politizada, conforme o autor destaca no trecho abaixo:
Mas, desde que o critério de autenticidade não é mais aplicável à
produção artística, toda a função da arte fica subvertida. Em lugar de
se basear sobre o ritual, ela se funda, doravante, sobre uma outra
forma de práxis: a política. (BENJAMIN, 1983, p.11)

Ele não opôs diversão à crítica social. Ao explorar um dos grandes momentos
de lazer do homem moderno, o cinema, Benjamim aponta para o seu caráter
dialético, já que considerava que o cinema também era uma ferramenta útil para
interação e divulgação de ideias para as massas.
Benjamim foi um pensador que abordou diferentes temáticas que giravam em
torno da vida na modernidade, e dos espaços nos quais era possivel observar as
novas formas de viver do homem moderno. O seu olhar estava direcionado ao que
acontecia nas ruas e esquinas das grandes cidades europeias, nas fábricas, nas
salas de cinema, na literatura, na boêmia e em tudo que era vivido pelas massas.
Buscava compreender às massas a partir das suas experiências, dando voz e
visibildade ao que era considerado marginal. Talvez, por conta dessa abordagem
Benjamim tenha ficado à margem do círculo univeritário alemão, e tenha enfrentado
inumeros problemas para publicar suas obras. Entretanto, a redescoberta do
trabalho do estudioso nos últimos anos, segundo as palavras de Martin-Barbero,
possibilitou o retorno ao popular, preenchendo de esperança um vácuo deixado pela
teorização de Adorno e Hokheimer. Segundo Martin-Barbero,
o encontro posterior da América Latina com os trabalhos de Walter
Benjamin veio não só a enriquecer o debate, mas a ajudar-nos a
compreender melhor as razões de nossa frustração; do interior da
Escola, mas em plena dissidência com não pouco de seus postulados,
Benjamin tinha esboçado algumas chaves para pensar o nãopensado: o popular na cultura, não como sua negação, mas como
experiência e produção”. (MARTIN-BARBERO, 2009, p.72)

33

Apesar dos problemas apontados, o conceito de indústria cultural não deve
ser desprezado em absoluto, uma vez que ele permance útil pra o entendimento da
relação mercadológica que se estabeleceu nas manifestações culturais. Entretanto,
como não há apenas a pespectiva da alienação dos sujeitos diante da Industria
Cultural, é necessário ressaltar que não existe uma assimilação sempre pacífica da
imposição de certos modelos culturais. As culturas se modificam e também utilizam
instrumentos massivos para se fazerem presentes, visualizadas e valorizadas.
Nesse sentido os pensamentos de Adorno e Hokheimer são complementares aos de
Benjamim, já que a partir dessa união é possível conduzir uma reflexão que leve em
consideração a dominação ideológica e a trasformação da cultura em mercadoria,
mas também a questão da agência humana e as diversas formas de negociar e
revelar as contradições socias a partir da indústria cultural.

1.2 A DINÂMICA DAS CULTURAS POPULARES: APROPRIAÇÕES,
NEGOCIAÇÕES E CONFLITOS
A discussão em torno do polêmico conceito de cultura popular sempre esteve
em pauta nos debates das ciências sociais do mundo inteiro. De forma didática, no
Brasil, este debate pode ser dividido em três diferentes períodos, que em
determinados momentos coexistiram. Entre os anos 1930 e 1950 a formação
conceitual da cultura popular estava intimamente ligada à noção de folclore e, por
conseguinte, serviu de subsídio para a construção de teorias acerca da identidade
nacional brasileira. Posteriormente há uma apropriação da cultura popular com
intenções políticas e ideológicas tanto pelos movimentos sociais quanto por
intelectuais da universidade, que muitas vezes de maneira estritamente dicotômica,
exploraram os aspectos de alienação e resistência da cultura. Por último, no final da
década de 1970, a noção de patrimônio imaterial emerge no debate cultural, a partir
da consolidação de uma antropologia do patrimônio. Esse panorama a ajuda a
refletir sobre o próprio processo de formação discursiva das Ciências Sociais no
Brasil e como as influências das distintas correntes de pensamento, corroboraram
para a consolidação de diferentes percepções acerca dos fenômenos culturais.
Retomando rapidamente as raízes européias, Gilmar Rocha (2009) traçou
uma genealogia do conceito de cultura popular a partir da sua elaboração no século
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XIX, pelos românticos e folcloristas do velho mundo que tinham a preocupação de
preservar a cultura popular das influências da nova organização social industrial que
estava se consolidando. Por conta dessa apreensão, foram coletados inúmeros
registros e a cultura popular passou a ser observada enquanto uma categoria
analítica. Renato Ortiz, em Românticos e Folcloristas (1982) destaca a importância
dos trabalhos de Jonh Gottfried Herder que, em 1774, valorizou a cultura popular,
considerando-a como espaço de criatividade e alma da nação, ao mesmo tempo em
que julgava as obras literárias tradicionais e os cânticos populares sob o mesmo
patamar artístico. Renato Ortiz, assim como Peter Burke (2010) acredita que a
cultura popular, foi, na verdade, uma construção/invenção dos intelectuais da época.
Essa concepção, entretanto, esquece que independentemente da “descoberta” dos
intelectuais, essas expressões culturais já existiam e eram carregadas de sentidos
para os seus produtores.
Outra característica importante que é destacada nos estudos sobre esse
período é a similaridade entre cultura popular e folclore. O folclore era uma ideia
associada pejorativamente ao pitoresco e as manifestações culturais que iriam ser
suprimidas por representarem o “atraso”, sendo, portanto, necessário registrá-las.
Essa associação entre folclore e cultura popular permaneceu forte quando os
intelectuais brasileiros, como Silvio Romero (1977) e Câmara Cascudo, se
debruçaram, no início do século XX, sobre aspectos da cultura brasileira que
supostamente poderiam caracterizar a essência da identidade nacional. Buscavamse traços genuinamente nacionais, que pudessem distinguir a “autenticidade” da
cultura brasileira. Dentro dessa perspectiva é possível facilmente identificar a
idealização de uma cultura como única e homogênea, não considerando as
diversidades regionais que existem e comprovam o caráter plural das culturas
brasileiras.
Já nas décadas de 1940 e 1950, em pleno processo de construção da
moderna sociedade brasileira e no apogeu da ideologia desenvolvimentista,
implementada no governo de Kubitschek, a associação do folclore à tradição
transformou-o no porta-voz de um mundo anacrônico, incompatível com o projeto de
construção da nação moderna voltada para o progresso. Os filmes do cineasta e
ator Mazzaropi representam bem esse momento histórico de conflitos entre o Brasil
tradicional e a perspectiva da modernidade. (FRESSATO, 2011)
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E é, de fato, nos anos 60 que o conceito de cultura popular institucionaliza-se
no discurso artístico e científico, tornando-se relativamente autônomo em relação ao
folclore. A sua utilização, entretanto, também comporta alguns problemas. Assim
como Gilmar Rocha (2009), Vivian Catenacci (2001), aponta para a transformação
do conceito de cultura popular a partir da influência dos intelectuais vinculados aos
CPCs - Centro de Culturas Populares - da UNE. Entre 1962 a 1964, os CPCs tinham
o objetivo de desenvolver uma cultura nacional popular que visasse à transformação
de toda a sociedade brasileira. Renato Ortiz (1998) na sua discussão sobre a
Cultura Brasileira e a Identidade Nacional, traz um panorama desse processo
histórico, identificando qual eram os marcos discursivos em voga para o
entendimento das culturas populares no Brasil. A ideia era que a cultura popular
teria um papel de conscientização para a transformação social, uma vez que
deveriam existir intelectuais, “militantes” da cultura popular, que deveriam levar
“cultura” às massas. A afirmação da cultura popular, entretanto, era acompanhada
da negação da validade das manifestações culturais populares, já que elas eram
interpretadas como mero folclore alienado, sem nenhum teor revolucionário.
Nos anos 1970 ocorre o terceiro momento, apontado por Gilmar Rocha
(2009), de ressiginificação do conceito de cultura pelos intelectuais brasileiros. A
partir da publicação da Interpretação da Cultura, de Geertz, e da criação dos
programas de pós-graduação em Antropologia no Brasil, os discursos sobre a
cultura no Brasil tornam-se mais próximos das diretrizes internacionais. Um novo
significado antropológico da cultura no mundo contemporâneo emerge associado às
discussões iniciais acerca da cultura enquanto patrimônio imaterial e intangível.
Houve uma tentativa de aproximação da antropologia com o folclore, de uma
maneira que a dicotomia entre cultura erudita e popular tentasse ser rompida,
buscando compreender os intercâmbios gestados a partir dos diferentes contatos
culturais.
Atualmente, tendo como pano de fundo as transformações advindas com a
modernidade, emerge a necessidade, por um lado, de abordar a cultura popular
fugindo de uma concepção idealizada que advoga em nome de uma suposta pureza,
e por outro, não cair no oposto que defende a morte da cultura popular frente à
dominação da indústria cultural. Essa oposição é muito recorrente, e será evitada
nesta pesquisa, pois existe uma tendência perigosa, apontada por Stuart Hall
(2003), de pensar “as formas culturais como algo inteiro e coerente ou inteiramente
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corrompido ou inteiramente autênticas, enquanto que elas são profundamente
contraditórias, jogam com as contradições, em especial quando funcionam no
domínio do popular”. (HALL, 2003,p.255).
Deve-se evitar dois caminhos interpretativos apontados por Cuche (2002, p.
147), no estudo das culturas populares: o primeiro, denominado de minimalista,
determina que as culturas populares seriam culturas marginais derivadas das
culturas dominantes, a partir de um processo de “empobrecimento” e alienação. Não
haveria nenhum tipo de autonomia criativa por parte das culturas populares, pois
elas seriam um subproduto da “verdadeira” cultura das elites sociais. Já a tese
maximalista se contrapõe a essa concepção por considerar as culturas populares
completamente autônomas em relação às culturas dominantes, muitas vezes
construindo uma imagem mítica que denota, alem da independência, o caráter
superior das culturas populares devido a uma suposta vitalidade do “povo”. Esses
dois posicionamentos são equivocados porque não contemplam a dialética social
que se estabelece entre as culturas. Os extremos apontados não dão conta da
complexidade da realidade, já que não evidenciam o movimento recíproco de
interação social e da troca de elementos culturais. Para Cuche,
as culturas populares revelam-se, na análise, nem inteiramente
dependentes, nem inteiramente autônomas, nem pura imitação, nem
pura criatividade. Por isso, elas confirmam que toda cultura particular é
uma reunião de elementos originais e importados, de invenções
próprias e empréstimos. (CUCHE, 2002, p.148-149),

Cabe refletir sobre a cultura popular tendo em vista os conflitos inerentes
entre as classes e as condições materiais em que essas práticas culturais são
desenvolvidas. Afinal, se todos os setores sociais partilhassem, com o mesmo grau
de envolvimento, as mesmas práticas culturais, não haveria necessidade de
denominar e estudar a cultura popular. Cuche (2002) nos lembra da famosa
assertiva marxista sobre os processos de dominação ideológica que determina que
a cultura da classe dominante é a cultura dominante. Sobre isso, o autor explica que
essa afirmação não pretende legitimar uma superioridade intrínseca ou uma
dominação “natural” da cultura da classe dominante. Estabelece-se, apenas, que a
correlação de forças que se coloca entre as diferentes culturas, está atrelada as dos
grupos sociais que as sustentam.

Deve-se estar atento que uma relação de

dominação e subordinação é estabelecida entre as culturas umas com as outras, em
maior ou menor grau. Ou seja, a partir do seu argumento, a utilização das
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expressões cultura dominante e cultura dominada deve ser entendida como
metáforas, visto, principalmente, que uma cultura dominante não se impõe
totalmente a uma cultura dita dominada, assim como a última não pode ser
entendida como uma cultura necessariamente e sempre alienada. Martin-Barbero
nos lembra que:
Nem toda assimilação do hegemônico pelo subalterno é signo da
submissão, assim como a mera recusa não o é resistência, e que nem
tudo que vem de cima são valores da classe dominante, pois há coisas
que, vindo de lá, respondem a outras lógicas que não as da
dominação (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 114)

Fressato (2011, p.29), a partir da leitura de Cuche, concebe que o termo
cultura dominada é inadequado para a definição do caráter da cultura popular.
Segundo a autora, a própria construção argumentativa tecida por Cuche revela que
o termo não é apropriado, vez que a ideia de “dominado” pode camuflar as
heterogêneas e complexas relações culturais, que estão extremamente marcadas
pela contradição. Ao mesmo tempo em que é legitimo afirmar que as culturas
populares ao serem construídas em uma relação de dominação, reagem e resistem
a essa dominação - muitas vezes manipulando de forma irônica as imposições
culturais dominantes (FRESSATO, 2011, p. 29), o seu caráter contestatório não é
suficiente para caracterizá-las. As culturas populares “não estão mobilizadas
permanentemente em atitude de defesa militante” (CUCHE, p.149), podendo ser
espaços de subordinação, assim como podem ter funções integradoras, sendo há
um só tempo uma cultura de negação e aceitação.
Ao considerarmos, dessa forma, as culturas populares como portadoras de
conflitos e ambigüidades, destacamos as considerações de Bakhtin para a
compreensão da relação existente entre culturas populares e hegemônicas e da
heterogeneidade das manifestações culturais.
Mikhail Bakhtin foi um pensador russo que desenvolveu trabalhos na área da
linguística, crítica literária e filosofia, formulando conceitos como polifonia,
heterologia e heterofonia, utilizados por pesquisadores das mais diversas áreas. Em
A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François
Rabelais (1999), a proposta de Bakhtin era estudar a obra de François Rabelais,
considerado pelo autor um literato mal compreendido pelos estudiosos, vez que os
mesmos não conseguiam decifrar as ligações estabelecidas entre a produção
rabelaisiana e as fontes populares que o inspiravam. Bakhtin, dessa forma, revelou o
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universo da cultura popular, apontando as suas dissonâncias e conflitos, com um
intuito de compreender melhor a obra de Rabelais e o universo em que ela foi
criada. Sobre a obra de Rabelais, Bakhtin afirma que; “(...) no mundo criado por ele,
a unidade interna de todos os elementos heterogêneos revela-se com excepcional
clareza, de tal modo que sua obra constitui uma enciclopédia da cultura popular”
(BAKHTIN, 1999, p. 50). Sendo assim, ainda que o objeto inicial de Bakhtin não
fosse cultura cômica popular, é possível, a partir da sua metodologia e de suas
análises, construir um instrumental teórico sobre o processo de interação recíproca
entre as culturas.
Para Bakhtin, a cultura popular na Idade Média e no Renascimento era
essencialmente marcada por um caráter cômico, que se contrapunha ao tom sério
das manifestações da cultura oficial, fossem elas religiosas ou feudais. As múltiplas
manifestações dessa cultura popular foram subdivididas por Bakhtin em três
categorias: as formas de ritos e festas, as obras cômicas verbais e as diversas
formas e gêneros do vocabulário grosseiro. Juntas, e combinando-se de maneira
heterogênea, elas refletiriam o aspecto cômico do mundo, tendo como principal
espaço de encontro a praça pública.
É na praça pública que uma multiplicidade de manifestações da cultura
popular acontece: as festas, destacando-se as carnavalescas; os grandes
banquetes; os jogos e adivinhações, as máscaras, o vocabulário não oficial e os
palavrões, o grotesco e as imagens do baixo corporal. Todas elas carregavam um
tom contestador aos valores oficiais e ao mundo cotidiano em que estavam
inseridas. Para Bakhtin “(...)o segundo mundo da cultura popular constrói-se de certa
forma como paródia da vida ordinária, como um “mundo ao revés” (BAKHTIN, 1999,
p.10). Ao mesmo tempo, a cultura oficial estaria impregnada de sobriedade e
resignação:
(...) O sério é o oficial, autoritário, associa-se à violência, às
interdições, às restrições. Há sempre nessa seriedade um elemento de
medo e de intimidação. Ele dominava claramente na Idade Média.
Pelo contrário, o riso supõe que o medo foi dominado. O riso não
impõe nenhuma interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a
violência, a autoridade empregam a linguagem do riso (BAKHTIN,
1999, p. 78)

O autor caracteriza a cultura popular como subversiva, crítica e irreverente.
Ao desafiar os códigos dominantes, torna-se um espaço de protesto e resistência.
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Engana-se, entretanto, aqueles que acreditam que há aí uma polarização cultural.
As fronteiras entre cultura popular e dominante existem, porém muitas vezes são
imprecisas, porque ocorre um fluxo de permeabilidade entre elas. Bakhtin nos
oferece alguns exemplos sobre esse processo. Nas festas populares, as sátiras, os
deboches e as máscaras apresentavam uma ligação com o universo oficial. Mesmo
sendo apresentada de maneira invertida, a cultura hegemônica estava presente,
demonstrando a significação e a infiltração dela no universo da cultura subalterna.
Destaca-se ainda que os festivais de praça pública eram vivenciados por todos,
mudando apenas o grau e forma de participação, bem como as distintas
interpretações que eram construídas pelos participantes que representavam os
diferentes setores sociais.
Por outro lado, ainda que o cômico fosse característico da cultura popular,
muitos líderes religiosos protestantes, a fim de obter uma adesão popular e forjar
uma espécie de aproximação e confiança, introduziram nos seus panfletos e
tratados um vocabulário cômico próprio das praças públicas. E por fim, podemos
destacar o próprio objeto de Bakhtin: a obra de Rabelais. Rabelais apropriou-se do
universo popular e do vocabulário grotesco de forma geral, para compor o enredo de
seus textos, levando a imagem da cultura popular ao universo da cultura letrada.
Pela primeira vez, as palavras e expressões cotidianas entraram para o sistema de
linguagem escrita e impressa através de Rabelais.
Sobre a questão do caráter ambíguo e por vezes conflitante dos contatos
culturais, Bakhtin nos lembra que a própria vida “se revela no seu processo
ambivalente, interiormente contraditório. Não há nada perfeito nem completo, é a
quintessência da incompletude.” (BAKHTIN, 1999, p.23)
A reflexão de Bakhtin nos permite desenvolver uma abordagem da cultura,
considerando a sua diversidade de sentidos, rompendo com qualquer noção de
pureza cultural. Carlo Ginzburg (1987), historiador italiano, a partir dos exemplos e
ponderações contidas na obra de Bakhtin, discute no prefácio do seu livro O Queijo
e os Vermes o processo de circularidade cultural definido por ele como “(..) o influxo
recíproco entre cultura subalterna e cultura hegemônica” (GINZBURG, 1987, p.20).
O estudo de Ginzburg era sobre o moleiro Menocchio que durante a Idade Media foi
interrogado pelo Tribunal do Santo Oficio e demonstrou ter contato com uma cultura
letrada, apropriada e interpretada por ele a partir dos seus referenciais culturais.
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Dessa forma, Ginzburg pretendeu evidenciar como a comunicação entre as culturas
se dava de forma dialógica, influenciando-se reciprocamente.
Ainda que as reflexões de Bakhtin e Ginzburg se remetam há uma
temporalidade na qual existia uma distinção clara entre cultura de elite (ou oficial) e
cultura popular, acreditamos que essas análises permaneçam atuais e importantes
para a compreensão da relação ambígua entre cultura popular e hegemônica.
Podemos pensar, por exemplo, na imposição de uma homogeneização cultural pela
Indústria Cultural, que nem sempre é bem sucedida. Por outro lado, devemos estar
atentos para a apropriação da cultura popular, que por sua vez também pode se
reapropriar e reinventar as suas expressões culturais. Há ainda os processos de
afirmação e resistência característicos da cultura que não podem ser esquecidos.
Esse movimento circular de permanente contato e permuta deve-se exatamente ao
caráter dinâmico da cultura.
Para Bakhtin a cultura popular advém do universo do não-oficial, do que não
foi institucionalizado e do que surgiu no âmbito das classes subalternas. Mas o que
pensar quando as culturas populares são apropriadas pela Indústria Cultural já que o
rótulo

“popular” e “tradicional” é extremante lucrativo para o mercado, e

especificamente é um dos elementos que é comercializado e transformado em
curiosidade turística?
Uma conceituação muito em voga para a compreensão das relações que são
estabelecidas entre cultura popular\massiva e indústria cultural é a formulação
proposta por Canclini sobre as culturas híbridas.

O enfoque do livro Culturas

Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade (2000) se direciona para as
transformações das relações entre tradição, modernismo cultural e modernidade
socioeconômica nos países latino-americanos. A tese defendida por ele é que a
globalização acentuou os cruzamentos interculturais, trazendo a tona sínteses
imprevistas nas diferentes áreas e marcando o sec. XX.
Canclini procura construir uma perspectiva de análise do tradicional, levando
em consideração as interações com a cultura de elite e com as indústrias culturais,
e, para obter tal resultado, recorre a uma abordagem transdisciplinar, já que defende
que disciplinas isoladas, como a antropologia, sociologia ou a comunicação, não
conseguem dar conta isoladamente da complexidade dos
contemporâneos.

fenômenos culturais
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Para melhor sistematização, Canclini destaca alguns pontos que se
contrapõem a uma visão clássica de cultura popular, que está muito presente em
estudos folcloristas criticados por ele. A primeira tese apontada pelo autor é que o
desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares tradicionais. Segundo
o seu argumento, a expansão das comunicações massivas não acentuou o processo
de extinção da cultura popular, vez que “as culturas tradicionais se desenvolveram
transformando-se” (CANCLINI, 2000, p.215), e houve a necessidade do mercado de
reconhecer a importância simbólica delas e, em certa medida, incorporá-las e
difundi-las.

Já que não se pode defender um desaparecimento das culturas

tradicionais, cabe agora, segundo o autor, realizar estudos que questionem como
elas estão se transformando e de que maneira ocorre a interação com as forças
modernizadoras. É importante destacar também, que as adaptações e mudanças
que ocorrem nas culturas populares não acontecem apenas mediante a interferência
de agentes externos, pois existe um processo – muitas vezes conflitivo – de
mudança que advêm de determinadas necessidades internas dos produtores
culturais. Não seria possível, dessa maneira, compreender a tradição sem
compreender a inovação. (CARVALHO, 1989, p.10 apud CANCLINI, 2000, p.219)
Associado a esse elemento, Canclini defende a idéia de que é necessário
pensar que na cultura urbana também há cultura popular. Como o universo do
popular equivocadamente costuma ser associado com o primitivo e com o que não é
moderno, não se valoriza as manifestações da cultura popular urbana que estão
presentes na sociabilidade citadina.

Para Canclini é possível perceber que em

algumas manifestações da cultura popular urbana, a “(...) busca do moderno
aparece como parte do movimento produtivo de âmbito popular” (CANCLINI, 2000,
p. 206), contrariando uma concepção idílica da cultura popular como puro reflexo de
um tempo arcaico ou do espaço rural.
Devemos estar atentos para perceber, segundo o outro argumento do autor,
que o popular não é vivido pelos sujeitos populares como “complacência melancólica
para com as tradições” (CANCLINI, 2000, p.221); existindo muitas práticas que
transgridem, através da crítica humorada, determinadas ordens sociais. Esse jogo
de reafirmações de tradições que se tornaram hegemônicas ao mesmo tempo em
que há a subversão paródica das mesmas é observado por Canclini em festas de
rua, como o carnaval das cidades latinas ou no artesanato religioso exposto nas
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feiras populares que, com muita ambivalência, erotizam ou ridicularizam cenas
bíblicas e imagens sacras.
Se a crítica de Canclini é claramente voltada para os estudos folcloristas,
observa-se, entretanto, que ele utiliza as terminologias folclore, culturas populares e
culturas

tradicionais

como

sinônimos,

sem

nenhum

tipo

de

cautela

no

estabelecimento das diferenças entre elas. Esse tipo de confusão pode ser
identificado como uma questão teórico-metodológica problemática, já que a adoção
de determinados termos recupera sentidos históricos associados à idéia de atraso e
inferioridade.
O que mais nos preocupa, entretanto é que as abordagens sobre os
processos de hibridismos culturais, sincretismos ou qualquer outro tipo de
miscelânea são defendidas sem que seja realizado nenhum tipo de problematização.
O cuidado é necessário porque tais construções teóricas podem veicular a idéia de
que a mistura pode suprimir as marcas anteriores do que foi misturado. Ou, o que é
mais preocupante, que essas misturas ocorrem de forma harmônica, sem conflitos e
embates. Sobre esse processo, Durval Albuquerque Jr. nos lembra que:
Fundir-se não é superar a diferença interna, é afirmá-la
permanentemente, é afirmá-la como condição mesma da fusão. O
sincretismo não é o desaparecimento da tensão entre o que se
mistura, é a afirmação do conflito e da luta como a própria
possibilidade do que aparece sincretizado. (ALBUQUERQUE JR,
2007, p.19)

Não negamos a interação cultural e os processos diversos de apropriação
cultural. Em hipótese alguma defendemos uma pureza cultural - e isso fica claro
pelas escolhas teóricas que apresentamos até aqui 6. Apenas, ao invés de adotarmos
a concepção de hibridismo cultural, abraçamos a idéia de circularidade cultural,
extraída a partir da obra de Bakhtin, por acreditar que ela condensa com maior
precisão e complexidade os movimentos contraditórios da cultura. Se toda cultura
fosse híbrida, e se todos os elementos pudessem se condensar em uma unidade
coesa, não haveria necessidade de falarmos sobre as culturas populares.

6

Peter Burke (2003), na introdução do seu livro Hibridismos Culturais, pontua que os críticos das
idéias de hibridismo, geralmente são fundamentalistas que defendem a pureza cultural. De forma
alguma nos encaixamos nesse perfil. Apenas pontuamos que os processos culturais são mais
complexos do que uma receita de bolo em que os ingredientes são misturados para a obtenção de
um resultado final esperado. Talvez nem o preparo de um bolo seja tão simples assim.
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No próximo capítulo exploraremos o universo das festas, em especial as
festas juninas. No qual a destacamos como uma das mais belas manifestações
culturais populares do Brasil, e que, por conta disso, apresenta todas as
contradições e complexidades inerentes ao movimento de circularidade cultural,
principalmente quando vislumbramos os enlaces nem sempre amistosos com a
Indústria Cultural e o Espetáculo.
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2 PENSANDO A FESTA: ENTRE O LÚDICO E O LUCRO
Na atualidade, as grandes festas populares tornaram-se modelos de
celebração em que há uma interface, às vezes conflitante, entre os interesses
midiáticos, as políticas públicas culturais que primam pelo espetacular e os aspectos
sócio-históricos que mantém o caráter lúdico da festa. Sendo assim, a festa é um
objeto privilegiado de estudo das contradições sociais, além de ser um laboratório
para a compreensão dos movimentos de circularidade cultural, discutidos
anteriormente.
Zulmira Nóbrega (2010), ao analisar a festa junina de Campina Grande,
pontua que a festa:
(...) se revela um campo para discussões de suas autonomias e
intersecções com o desenvolvimento regional coletivo e como suas
formas se articulam às culturas populares, de resistência e
subordinação aos modelos culturais massivos, as imbricações no
âmbito sociopolítico, questões de relações de poder e de capital, além
do convívio humano intercultural. (NOBREGA, 2010, p. 17)

Devemos destacar, contudo, que apenas nos últimos anos do século XX
surgiram estudos com a proposta de análise desses processos multiculturais no
espaço festivo. Como indicou Rita Amaral (1998) na sua tese de doutorado sobre
festas no Brasil, existem inúmeras pesquisas sobre as festas em geral, que seguem
uma orientação folclorista ou que, em grande número, estão ancoradas em
etnografias de sociedades indígenas. Tais pesquisas fazem uma descrição
minuciosa das festividades, mas poucas vezes preocupam-se em situá-las nos seus
contextos sociais e econômicos. Algumas delas ainda empregam expressões que já
foram superadas como, por exemplo, a noção de “sobrevivência cultural” (AMARAL,
1998, p. 23). Ela conclui, portanto, que a vasta bibliografia que existe sobre a festa,
nem sempre pode oferecer os subsídios necessários para compreendê-la.
Faz-se necessário, dessa forma, atentarmos sempre para o fato de que o
fenômeno festivo só pode ser devidamente analisado a luz da multidisciplinaridade,
ou melhor, da transdisciplinaridade.

Isto porque a festa engloba fatores de

diferentes ordens. Em síntese Mauss (1974) a definiu como um fato social total que,
(...) exprimem-se ao mesmo tempo e de uma só vez, toda espécie de
instituições: religiosas, jurídicas e morais – estas políticas e famílias ao
mesmo tempo; econômicas – supondo formas particulares de
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produção e de consumo, ou antes, de prestação e de retribuição, sem
contar os fenômenos estéticos nos quais desembocam tais fatos e os
fenômenos morfológicos que manifestam essas instituições. (MAUSS,
1974, p.41)

Na sua conceituação, Mauss ainda destacou os elementos de reciprocidade
existentes nas festas, que se baseiam em trocas que não ocorrem apenas entre
indivíduos, mas, muitas vezes, também abrangem coletividades que podem trocar
gentilezas, bens, banquetes ou ritos.
Apesar de haver festas em todas as sociedades humanas, existe também
uma relativa escassez de reflexões teóricas específicas sobre o fenômeno festivo
que a concebam enquanto um fato social total. Em geral, muitos pesquisadores,
apenas a partir de fragmentos extraídos do estudo de rituais ou das teorias sobre
religião, constroem seus estudos e analises e elaboram as suas argumentações
teóricas. Em trabalhos de diferentes áreas, por exemplo, é possível ver resquícios
das formulações de Durkheim sobre a festa. Durkheim, em seu livro Formas
Elementares da Vida Religiosa (1912), não tinha por objeto a festa em si, mas por
pontuar que os ritos festivos são características importantes de todas as religiões, e
consequentemente de todas as sociedades, tornou-se bibliografia obrigatória para
os estudiosos das festas. Em síntese, a partir das concepções de Durkheim, é
possível caracterizar a festa tendo em vista três elementos: a sua capacidade de
coesão social, a transgressões das normas sociais e a produção de um estado de
efervescência coletiva. Segundo Durkheim:
[...] toda a festa, mesmo que puramente leiga por suas origens, tem
certos traços da cerimônia religiosa, pois sempre tem por efeito
aproximar os indivíduos, por em movimento as massas e suscitar,
assim, um estado de efervescência, às vezes até de delírio, que não
deixa de ter parentesco com o estado religioso. O homem é
transportado fora de si, distraído de suas ocupações e preocupações
ordinárias. Por isso, observam-se em ambos os casos as mesmas
manifestações: gritos, cantos, música, movimentos violentos, danças,
busca de estimulantes que elevem o nível vital, etc. Foi assinalado
com freqüência que as festas populares levam aos excessos, fazem
perder de vista o limite que separa o licito do ilícito. (DURKHEIM,
1989, pp. 417-418, grifos nossos)

Muitos autores, principalmente da linha fenomenológica, seguiram a
caracterização proposta por Durkheim.
percebida

como

um

momento

de

A festa, a partir dessa conceituação é
euforia

e

êxtase

e

de

transgressão
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temporariamente permitida. O tempo da festa é o responsável em exceder a lógica
da rotina, contudo, não deveria ser percebido apenas como um momento de escape
das vicissitudes do cotidiano. Del Priore (2000), referindo-se às festividades do
período colonial do Brasil, pontua que os excessos e as transgressões permitidas na
temporalidade da festa impediriam que o corpo social fosse domado por um
descontrole durante a vida cotidiana. Para a autora “sem deter o tempo, nem
contradizê-lo, mas sim, articulando-o, a festa termina por dar a vida diária a sua
armadura habitual.” (2000, p.11). A festa seria um momento de sociabilidade que
permite aos participantes a incorporação de normas e valores da vida coletiva. Seria
ainda, um momento de integração e de distinção social, podendo ter como função a
afirmação da perenidade das instituições de poder e a atenuação das condições
socioeconômicas.
Essa reflexão é pertinente ao pensarmos que as autoridades, tanto civis
quanto religiosas, se empenharam, durante a história, em utilizar a festa como um
canal eficaz para o controle dos códigos culturais e sociais. As diferentes
apropriações políticas do rito de Lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do
Bonfim, em Salvador, refletem um pouco dessa dimensão. Na época de eleição,
sejam elas municipais ou estaduais, o cortejo que parte das ruas do comercio
soteropolitano até a Colina Sagrada do bairro do Bonfim é composto por fieis que
cada vez mais dividem espaço com políticos e militantes que aproveitam a
circunstância da festa para promover as suas bandeiras. É notório que essas
aparições nas festas populares são extremamente oportunas para a propaganda
política, nos moldes do que Rubim definiu como espetacularização da política
(RUBIM, 2005). Ainda sim, é válido lembrar que, quando qualquer festa ganha as
ruas, mesmo que articulada com o todo oficial, torna-se independente; seus
significados e concepções de mundo são diferentes para cada setor participante.
Noberto Guarinello (2001) defende que não existe uma conceituação
minimamente adequada do que seja festa. Os seus sentidos podem ser fluídos e
contestáveis, pois o que pode ser festa para uns não é para outros. O que a maioria
dos cientistas sociais denomina como festa, seria “um recorte arbitrário no interior de
uma atividade social, de uma forma de ação coletiva mais ampla” (GUARINELLO,
2001, p.974). Segundo o historiador, para tentar definir e circunscrever a festa é
necessário, inicialmente, “abordá-la como uma estrutura do cotidiano, ou, antes,
como parte da estrutura do cotidiano de todas as sociedades, como um produto
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necessário desse cotidiano.” (GUARINELLO, 2001, p. 971). Nesse sentido o autor
não estabelece que a festa se opõe ao cotidiano, mas sim que ela é gestada a partir
dele. Ele nos lembra que as festas são laboriosamente planejadas, custeadas e
montadas no interior da vida cotidiana, seguindo, inclusive, determinadas regras e
códigos culturais específicos no momento da sua preparação.

Não obstante, é

preciso destacar que o momento festivo é uma “uma interrupção do tempo social”
(GUARINELLO, 2001, p.971), ou seja, uma suspensão temporária das atividades
habituais que pode ocorrer de forma cíclica, como no caso das festas juninas, ou
esporádicas, nas comemorações de eventos particulares.
Todas as festas também se articulam em torno de um objeto focal que
funciona como um pólo que agrega os seus participantes. Esse objeto pode ser
sagrado, profano, tradicional ou moderno. O que importa é que ele seja um símbolo
de uma identidade de determinado grupo, ainda que a mesma tenha sido constituída
provisoriamente. Por conseguinte, para Guarinello:
Festa é, portanto, sempre uma produção do cotidiano, uma ação
coletiva, que se dá num tempo e lugar definidos e especiais,
implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um
objeto que é celebrado e comemorado e cujo produto principal é a
simbolização da unidade dos participantes na esfera de uma
determinada identidade. Festa é um ponto de confluência das ações
sociais cujo fim é a própria reunião ativa de seus participantes
(GUARINELLO,2001, p.972)

Ao dizer que a festa produz identidades, o autor evidencia que isso não
significa que se produza o consenso a partir desse processo. Pelo contrário: a festa
é um espaço de disputa, pois por ser produto de uma realidade social, expressa
todos os conflitos, tensões e embates que estão presentes na sociedade. Ela não
pode ser caracterizada como um espaço de anomia ou expressão total da subversão
da realidade social, pois todas as festas têm suas regras e códigos de conduta,
sejam eles mais ritualizados ou mais espontâneos, marcados pela informalidade; e
além do mais as diferenças sociais não são suprimidas vez que “a festa não apaga
as diferenças, mas antes une os diferentes”(GUARINELLO, 2011, p.973), e em certa
medida pode acirrar estas diferenças até então camufladas pelos códigos cotidianos.
As festas da contemporaneidade cada vez mais mesclam elementos advindos
da cultura popular com outros que se enquadram na lógica da indústria cultural,
questionando o limite do poder revolucionário e irreverente da festa. Perceber como
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a questão do tempo sofreu profundas transformações a partir da introdução da
lógica lucrativa na dinâmica festiva também é um ponto interessante a ser
observado. Como nos lembra Thompson, “na sociedade capitalista madura, todo
tempo deve ser consumido, negociado, utilizado” (THOMPSON, 1998, p. 11).
Significando que a partir do momento em que a dinâmica capitalista intervém na
organização das festas a noção do tempo muda; o tempo também vira mercadoria, e
o momento da festa deve se adequar a lógica estabelecida.

Segundo Martín-

Barbero:
O sentido do tempo nas culturas populares será bloqueado por dois
dispositivos convergentes: o que deforma as festas e o que as
desloca, situando na produção o novo eixo de organização da
temporalidade social. A deformação da festa opera pela transformação
da festa em espetáculo: algo que já não é para ser vivido, mas visto e
admirado. (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 143, grifos nossos)

As festas da atualidade devem seguir uma programação previamente
estabelecida e definida conforme a agenda das atrações escolhidas para a
montagem do espetáculo. Jean Duvignaud (1983) acredita que a capacidade de
ruptura e libertação da festa, dessa forma, estaria em decadência devido à ascensão
das práticas capitalistas. Ele enfatiza que as noções de rentabilidade, funcionalidade
e utilidade caracterizam a compreensão da festa no ocidente industrializado. Dentro
dessa lógica, o autor traçou uma tipologia, definindo o envolvimento dos
participantes como elemento fundamental para a definição de festa. As Festas de
Participação e as Festas de Representação são os dois tipos básicos elaborados
pelo sociólogo para auxiliar a classificação e compreensão dos fenômenos festivos.
As Festas de Participação abrangeriam as cerimônias públicas em que a
comunidade prepararia e participaria efetivamente dos festejos. Os participantes
compreenderiam todos os mitos, rituais e símbolos representados na festa e o
momento de êxtase e catarse coletiva seria compartilhado por todos. Nessa
categoria estariam incluídas principalmente as festas religiosas como, por exemplo,
o candomblé brasileiro – objeto de estudo etnográfico de Duvignaud -, os bacanais
da Antiguidade e algumas formas de carnavais.
Uma vez que as sociedades se tornaram complexas e que as diferenças de
classes e atividade econômica se manifestam visivelmente, o papel de algumas
festas se transformou e as festas de Participação foram perdendo espaço para as
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Festas de Representação, que seriam aquelas que apresentam “atores” e
“espectadores” em seu espaço. Os atores, em número restrito, participam
diretamente da festa organizada para os espectadores que, por essa razão,
participam indiretamente do evento. Duvignaud aponta que os espectadores e os
atores são perfeitamente conscientes dos ritos, cerimônias e símbolos da festa, mas
que eles percebem e apreendem o evento de modo diferente conforme o papel que
lhes é atribuído.
A definição de festa de representação pode ser relacionada com a concepção
de Guy Debord (1997) sobre o espetáculo, quando a cultura é pensada como uma
cultura-mercadoria mediada por representações imagéticas que simulam a realidade
para um espectador-consumidor. Neste sentido a festa também se torna uma festamercadoria a partir do momento que ela é essencialmente vista e consumida e não
mais vivida, ou é vivida de forma subsidiária.
As próprias festas religiosas, apontadas por Duvignaud como um modelo de
festas de participação, estão passando por um processo de turistificação em que o
sagrado não é percebido e vivido da mesma maneira pelos participantes, que, às
vezes, estão em busca do exótico e do diferente.
A antropóloga Rita Amaral sugere, a partir da abordagem de Duvignaud, que
as festas passaram por um processo que as levou da participação para a
representação, pois, o grau de complexidade das disputas entre as classes sociais
na contemporaneidade alterou o caráter da festa uma vez que “seu caráter de
representação se tornou muito mais evidente, pois uma classe muitas vezes se
representa para a outra.” (AMARAL, 1998, p.42)
Deve-se pontuar que a relação entre participação e representação tornam-se
complexas quando consideramos que um rol de representações são criadas pela
mídia, e de forma geral pela indústria cultural, com símbolos e imagens que tem por
função despertar uma série de sensações e desejos. Neste processo um simples
espectador que, por exemplo, assiste alguma festa transmitida pela televisão, tem o
anseio de se tornar participante efetivo, ultrapassando sua situação de passividade.
A tipologia elaborada por Duvignaud é interessante para compreender as
transformações que ocorreram na dinâmica festiva na sociedade moderna. Porém,
as grandes festas da atualidade como, por exemplo, o carnaval e as festas juninas
nordestinas são eventos híbridos que reúnem elementos de representação e de
participação. Precisar exatamente a situação dos participantes (espectadores X
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atores) que alternam os seus papéis durante essas festas é bastante complicado,
quando existe uma pretensão de instrumentalizar a tipologia criada por Duvignaud.
Essa dicotomia entre os tipos de festas torna-se extremamente simplista quando
levamos em conta as experiências dos sujeitos na festa, já que quase nunca os seus
papéis são fixos e precisos. Atores sociais que em determinado momento estão na
condição de espectadores podem, em uma ocasião posterior, serem participantes
ativos.
Duvignaud (1983), ao indicar que a verdadeira festa pertence ao domínio do
não funcional, aproxima-se das formulações de Bakhtin sobre as festas. Para
Bakhtin a festa funciona como uma segunda vida do povo, vez que ele a concebe
enquanto um reino utópico da liberdade, da abundância e universalidade. As festas
permitiriam que as normas, os tabus e os códigos de dominação fossem
contestados e ridicularizados. O linguista russo explorou o universo das festas
carnavalescas da Idade Média, caracterizado pela presença do riso e da
irreverência, contrapondo-as com as festas oficiais da Igreja e do Estado, que
possuíam uma seriedade que não correspondia aos anseios populares. Não por
acaso que a sexualidade passa a ser um elemento importante para detonar a moral
dominante e a sua hipocrisia, conforme discorre Bakhtin ao destaca a predominância
das representações do baixo corporal nas festas carnavalescas.
Durante a festa popular, na praça pública, haveria uma intensa troca de
experiências e uma comunicação mais flexível entre as diferentes classes sociais,
pois as formas de expressão tornavam-se mais dinâmicas e mutáveis. De nenhuma
maneira Bakhtin aponta que as diferenças são suprimidas, apenas indica que na
festa se estabelecia o contato mútuo entre pessoas de diferentes origens.
Sua concepção de festa ultrapassa qualquer noção e utilidade ou
funcionalidade pois, segundo Bakhtin:
As festividades (qualquer que seja o seu tipo) são uma forma
primordial, marcante, da civilização humana. Não é preciso considerálas nem explicá-las como um produto das condições e finalidades
práticas do trabalho coletivo nem, interpretação mais vulgar ainda, da
necessidade biológica (fisiológica) de descanso periódico. As
festividades tiveram sempre um conteúdo essencial, um sentido
profundo, exprimiram sempre uma concepção de mundo. Os
“exercícios” de regulamentação e aperfeiçoamento do processo de
trabalho coletivo, o “jogo no trabalho”, o descanso ou a trégua no
trabalho nunca chegaram a ser verdadeiras festas. Para que o sejam,
é preciso um elemento a mais, vindo de uma outra esfera da vida
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corrente, a do espírito e das idéias. A sua sanção deve emanar não do
mundo dos meios e condições indispensáveis, mas daquele dos fins
superiores da existência humana, isto é, do mundo das idéias. Sem
isso, não pode existir nenhum clima de festa. (BAKHTIN, 1999, p.6)

Para Bakhtin a festa por excelência era o carnaval, onde vários modelos de
inversão do real poderiam ser expressos e onde o povo saia às ruas para celebrar a
alegria e felicidade, comemorando a temporária liberdade do momento festivo. A
carnavalização, tal como concebe Bakhtin, difere completamente do uso muito
corrente desse termo, para designar as transformações das festas juninas na
contemporaneidade. Não compreendemos que houve ou está ocorrendo um
processo de carnavalização do São João. Carnavalização, a partir de Bakhtin, seria
o oposto de qualquer lógica produtiva na organização e planejamento de uma festa.
Talvez seria mais adequado pontuar que, todo processo de mercantilização e
massificação que transformou, por exemplo, o Carnaval de Salvador em um grande
modelo de Indústria Cultural, vem ganhando espaço no universo junino, em tempos
mais recentes. Quando se percebe que o lúdico da festa é extremamente lucrativo,
novas formas, muito mais orquestradas e organizadas de viver a festa nos são
apresentadas.
O caso das micaretas por exemplo, espalhadas por todo o território brasileiro,
demonstram também esse movimento, e mais ainda, a extensão do modelo atual do
carnaval soteropolitano para outros espaços e temporalidades, nos chamados
“carnavais fora de época”.
Segundo Benoit Gaudin (2000) as primeiras micaretas sugiram em Salvador
no inicio do sec XIX, através de uma proposta dos clubes que também promoviam o
carnaval soteropolitano,

tais como o Clube de Fantoches da Euterpe, Cruz

Vermelha e Inocentes em Progresso. O objetivo inicial era promover um segundo
carnaval no ano que pudesse aquecer as vendas dos produtos festivos, como
máscaras, confetes, serpentinas e fantasias.

Esse formato de festa logo se

espalhou pelo interior baiano tornando-se extremamente lucrativo, uma vez que se
ofertava o produto carnavalesco em outros espaços, sem que fosse estabelecida
uma concorrência com o carnaval da capital baiana; pelo contrario, tratava-se de
uma promoção do mesmo ao longo do ano. Com a ascensão dos blocos de trio
elétrico a partir dos anos de 1970 esse modelo tornou-se mais rentável, pois a
indústria carnavalesca tornou-se mais forte. Gaudin resumiu o histórico do
crescimento das micaretas pelo Brasil em 5 etapas:
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Tentando sintetizar a história da expansão da micareta, nota-se que a
festa se propagou por ondas sucessivas, a partir da cidade de
Salvador e acompanhando a evolução do seu carnaval. Assim, o
surgimento no Recôncavo das primeiras mi-carêmes de tipo “segundo
carnaval do ano” respondia à volta do sucesso do carnaval na capital e
ao decorrente enfraquecimento dos carnavais do interior próximo. Uma
segunda onda de propagação, para além do Recôncavo, aconteceu
quando apareceu o trio elétrico em Salvador: foi a época dourada do
trio para todos, sem cordas. O terceiro movimento, que deu novo
fôlego à festa e proporcionou-lhe a oportunidade de se espraiar pela
Bahia inteira, foi a integração dos trios pelos blocos e o sistema de
financiamento que dela decorreu. Quarta onda de propagação da festa
aconteceu com o sucesso do axé-music e o deslanche do turismo na
Bahia, fatos que incitaram a maioria das capitais nordestinas a
adotarem a micareta. A última onda de propagação, que continua
ainda hoje e atinge um número considerável de cidades interioranas e
de capitais, parece sustentar-se tanto da demanda de opções de lazer
por parte da população, como do efeito de moda que caracteriza a
“música baiana” e a festa de trio. (GAUDIN, Benoit, 2000, p.65)

As micaretas são dessa forma um exemplo clássico desse processo de
mercantilização do Carnaval; apresentado como um produto facilmente deslocado
para outras circunstâncias, mantendo os mesmos padrões e características do
modelo soteropolitano. Como será analisado ao longo dos próximos capítulos, esse
processo de mercantilização que tende a homogeneizar as mais distintas festas,
também ocorrerá nos festejos de São João, mas por conta das especificidades
históricas e culturais inerentes às práticas juninas, existirá também a necessidade de
reafirmar determinados elementos tradicionais em paralelo à essa massificação.

2.1 A FESTA EM QUESTÃO: DAS RAÍZES MEDIEVAIS À FESTA
JUNINA À BRASILEIRA
Mas de onde veio a festa junina? As festas de São João têm suas origens
vinculadas às celebrações pagãs européias em torno do solstício de verão,
relacionando-se com o ciclo de colheitas e com o culto à fertilidade. Na Europa précristã a festa era realizada sob o signo da renovação e regeneração. Os rituais
incluíam fogo e água, que representavam a purificação, e eram ocasiões nas quais
fogueiras eram ascendidas, ocorriam banhos nos rios e uma série de outras práticas
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eram realizadas, com o intuito de prever o sucesso da próxima colheita ou adivinhar
o casamento de alguma moça.

Peter Burke (2010) nos aponta que essas práticas

teriam sido apropriadas pela Igreja Católica, determinando o dia 24 de junho como
data do nascimento de São João Batista, que, conforme a tradição bíblica, foi o
responsável por batizar Jesus Cristo.
Segundo a liturgia cristã, Isabel, era uma mulher estéril e de idade avançada
que, de forma milagrosa, gestou João Batista. Para comunicar o nascimento do seu
filho à sua prima Maria, futura mãe de Jesus Cristo, Isabel ascendeu uma fogueira o que explicaria a prática de ascender fogueiras nas noites do dia 23 de junho, que
se manteve com o passar do tempo. Jânio Castro (2008) nos lembra, entretanto, que
para alguns pesquisadores esse costume pode estar relacionado, na realidade, com
a crença de alguns povos europeus pagãos de ascender fogueiras com a finalidade
de espantar os males e as pragas das colheitas. Esse elemento evidencia uma das
adaptações estabelecidas entre uma crença pré-existente e a nova religião católica.
Deve-se lembrar, também, do fato de que assim como o nascimento de Jesus Cristo
foi associado ao solstício de inverno do hemisfério norte, o nascimento de João
Batista, ao solstício de verão do hemisfério norte.
Burke (2010) sugere que a noite de São João era mais importante no norte e
no leste europeu, pois nessas localidades as reminiscências pagãs se faziam mais
presentes e, por outro lado, os rituais públicos, como o Carnaval e as festas de
Maio, que ocorriam em países mediterrâneos e também na Inglaterra, “ficariam
melhor nesses climas mais frios se adiados para junho” (BURKE, 2010, p. 266). O
autor ainda destaca que existem registros da festa na Estônia, no século XVI, que
enfatizavam o caráter alegre da noite junina, com suas fogueiras e músicas
animadas. A descrição aponta também a existência de muita confusão em torno da
festa, pois a combinação estabelecida entre carregamentos de cerveja e gaitas de
fole poderia promover muitas brigas e mortes. (BURKE, 2010, p. 266)
A festa em homenagem ao São João sempre foi marcada por muita alegria,
descrita tanto pelos testemunhos medievais europeus como pelos relatos da festa à
brasileira no período colonial. Câmara Cascudo (1969) aponta que as festas juninas
brasileiras foram recriações e adaptações de um conjunto de festividades
portuguesas, que tinham um caráter marcado pela familiaridade e pelo envolvimento
comunitário. Luciana Chianca (2007) destaca que as primeiras festas católicas foram
introduzidas na colônia ainda no século XVI, por padres jesuítas, no bojo do
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processo de catequização indígena. Nesse contexto, a festa em louvor a São João,
era bastante apreciada principalmente por conta da presença das fogueiras que já
faziam parte do repertório religioso dos índios antes do contato com os europeus.
Contudo, a história das festas juninas no Brasil ainda está por ser pesquisada
e escrita por completo. Se existem muitos estudos sobre as variedades de festas,
que de certa forma ajudaram a contar a formação do Brasil, como por exemplo; os
Carnavais, a festa do Divino, os reisados, as congadas e outras tantas celebrações,
o mesmo não se pode dizer sobre a festa de São João. Por que um festejo presente
desde tão remota data na sociedade brasileira ainda não mereceu um estudo
historiográfico consolidado? De fato, na atualidade o que podemos encontrar são
pesquisas das mais distintas áreas - geografia, sociologia, antropologia ou
comunicação -, que ao trabalharem com as transformações mais contemporâneas
da festa, resgataram também um pouco do passado histórico da festa; mas ainda de
forma muito generalizada. Faltam estudos historiográficos mais densos que
identifiquem as peculiaridades locais dos séculos anteriores, que poderiam
enriquecer ainda mais a compreensão desse fenômeno festivo, além de elucidar os
fatores que podem ter determinado a perenidade do festejo na sociedade brasileira.
Em termos de fontes históricas, as descrições do cronista Melo Morais Filho
em Festas e Tradições Populares no Brasil, obra que foi originalmente escrita no
final do século XIX, apontam para a relevância da celebração para a sociedade
carioca do período. Na véspera do dia de São João os mais distintos segmentos
sociais se mobilizam em torno dos preparativos para o festejo:
Antecipadamente, viam-se nas ruas pretos de ganho com cestos
carregados de foguetes e fogos de todo gênero, de canas e batatasdoces, de carás e milhos verdes, de galinhas, ovos e perus; de tudo,
enfim, que dizia respeito à folia da noite e aos lautos jantares e ceias
que então se davam.
Os fazendeiros despendiam largas somas, vestiam de novo a
escravatura, matavam reses em obséquio aos convidados da corte.
Em casa da Baronesa de Sorocaba, do Barão de Meriti, e do Marquês
de Abrantes, preludiavam-se os regozijos da noite desejada; no
palácio de S. Cristóvão, as princesas recomendavam às suas
companheiras de infância que comparecessem bem cedo; em vários
pontos da cidade, os pais de família dispunham da lenha para as
fogueiras, colocavam sobre a mesa os livros de sorte, encordoavamse os violões para os descantes.
As rodinhas, as pistolas, os foguetes, buscapés, chuveiros, rojões,
cartas de bichas, girassóis, traques de sete estouros, bombas, e uma
diversidade enfadonha de fogos, alastravam as mesas, entupiam as
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mangas de vidro, atravancavam as gavetas. ( MORAIS FILHO, 2002,
p.p.98-99)

Celebrar o divino em forma de festa era uma das características marcantes
do que João Reis (1991) definiu como Catolicismo Barroco. Para o autor, o
catolicismo difundido no Brasil durante a colonização estava marcado pela
necessidade de exteriorização da fé. Não era suficiente o fiel realizar preces
individuais a fim de alcançar uma determinada graça. Deveria haver uma
mobilização em torno de novenas, romarias, procissões e festas para que a
intercessão com o divino ocorresse de forma mais eficaz. Quanto mais espetacular e
grandiosa fosse a manifestação da fé, maior seria a energia despendida para efetuar
o contato com Deus e com os seus intermediários, os santos.
Na religiosidade popular, muitas vezes é estabelecida uma relação de
intimidade com o divino, que está calcada na certeza da reciprocidade. Ou seja, os
fieis esperam que suas graças sejam atendidas e rendem diferentes homenagens
aos santos. Essa intimidade com o santo se traduz quando o mesmo torna-se
praticamente “um membro da família”. Os santos católicos festejados no mês de
junho, em especial, Santo Antonio e São João, acumulavam a fama de
casamenteiros, conforme explicita Gilberto Freyre, em sua obra Casa Grande e
Senzala:
Uma das primeiras festas, meio populares, meio de igreja de que nos
falam as crônicas coloniais do Brasil é a de São João já com fogueiras
e danças. Pois as funções deste popularíssimo santo são afrodisíacas;
e ao seu culto se ligam até praticas e cantigas sensuais. É o santo
casamenteiro por excelência. [...] As sortes que se fazem na noite ou
na madrugada de São João, festejado a foguetes, busca-pés e vivas,
visam no Brasil, como em Portugal, a união dos sexos, o casamento, o
amor que se deseja e não se encontrou ainda. (FREYRE, 1995 p.246)

Os sortilégios, identificados por Freyre (1995) como característicos da noite
junina, foram minuciosamente descritos por Melo Morais Filho (2002), que destacou
a influência dessas práticas sobre as pessoas mais simples, e principalmente nas
mulheres:
Em louvor de S. João, plantava-se um alho: se amanhecia grelado,
obtinha-se o que se desejava.
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Deixava-se ao sereno uma bacia d’água e ia-se, antes do nascer do
sol, mirar o rosto: se o indivíduo não via a sua sombra, era sinal que
não chegaria ao outro S. João.
Passava-se, em cruz, um copo cheio d’água por sobre a fogueira, e
quebrava-se dentro do líquido um ovo com a clara e a gema.
De manhã, se apareciam os lineamentos de um navio, significava
viagem; se a forma de uma igreja, casamento; se um caixão, enterro.
De um outro copo, que também passava-se na fogueira, em louvor de
S. João, tomavam-se as moças solteiras um bochecho, e ficavam
atrás da porta da rua. O primeiro nome de homem que ouvissem
pronunciar, seria o daquele que lhes estava para marido.
Antes da meia-noite, devia-se ir ao quintal ou terreiro onde houvesse
plantado um pé de arruda com flores. Estendia-se no chão uma toalha
e acendia-se nas pontas duas velas de cera.
O fim deste sortilégio era aparar as sementes que cairiam à meianoite, sementes essas que ninguém conseguia obter, por isso que o
Diabo era quem naquele momento as recolhia, assombrando o
indivíduo que ousasse disputá-las. (MORAIS FILHO, 2002, p.104)

Esse tipo de crença, alicerçado no catolicismo popular, não era bem tolerado
pelas instituições católicas. Del Priore (2000) nos relata que durante o período
colonial houve uma tentativa de controle maior sobre as festas, com o intuito de
suprimir os exageros que ocorriam no instante festivo. Uma das pautas de combate
eram as práticas mágicas da religiosidade popular realizadas em dias de festas
católicas, como as do São João. Os devotos apropriavam-se do espaço da festa por
acreditar que nesse período o terrestre e celeste estavam mais próximos, e
utilizavam de todo o tipo de sortilégio para conseguir manipular o sagrado a seu
favor. A Igreja, por exemplo, ponto de chegada e partida das procissões e local de
reuniões, foi o alvo de intensas pregações para que ele se mantivesse como um
lugar sacro, uma vez que as igrejas eram um espaço de confraternização que devido
à aproximação das pessoas convidava a transgressão. Del Priore (2000) cita que
nas Constituições do Acerbispado da Bahia a orientação é que “nas igrejas não se
façam farsas e jogos profanos, nem se coma, beba, durma, baile ou façam novenas”
(DEL PRIORE, 2000 p. 92). Esses hábitos revelam que a igreja para os fieis não era
apenas um lugar de mediação entre Deus e os homens, era prioritariamente um
lugar de sociabilidade.
A Igreja pretendia enquadrar todas as atividades envolvidas na e pela festa: a
procissão, os bailes, a comida, os jogos, as bebedeiras. Martha Abreu (1999) cita,
ainda, as diversas reclamações encontradas nos jornais viajantes do século XIX
sobre o perigo dos fogos durante os festejos, pois,

57

“(...) apesar das aparências, entretanto, as festas do mês de junho,
nunca foram tão pacíficas assim. Um dos fogos mais inconvenientes,
pelas batalhas que provocavam, parecem ter sido os “busca-pés”, que
perseguiam, pela deslocação do ar, quem procurava fugir deles.”
(ABREU,1999, p. 252)

O alvo era tudo que era o profano, devendo permanecer nas comemorações
apenas o que era sagrado e ligado ao institucional. Na prática a realidade era outra.
Enquanto a Igreja tentava coibir os pecados a população acreditava que era na festa
justamente o momento de cometê-los. Não se come, não se bebe e não se dança
como se faz cotidianamente; é tempo de excessos. Aos olhos da multidão a festa
sempre vai possuir significados distintos daqueles que são (im)postos pela Igreja ou
pelas instituições civis normativas. O momento do encontro e da reunião facilmente
transformava-se em protesto e caricatura. Para os segmentos populares, as
celebrações também configuravam-se como o espaço para manifestar seus
descontentamentos, e a insatisfação poderia se fazer presente na violência, no
obsceno e no riso.
A festa também sempre oportuniza que aqueles que não estão no centro da
sociedade, estejam no meio da cena. Quando se tratava de festas negras no século
XIX, por exemplo, o centro eram os escravos, e nem os responsáveis pelo seu
controle social conseguiam se entender sobre os fins e os efeitos das festas para os
cativos e mesmo para a população negra e livre. Enquanto uns reconheciam o
direito à celebração, porque acreditavam que era necessário a folga/folguedo para
diluir as tensões; outros buscavam discipliná-la ou até mesmo extingui-la por medo
das reuniões e situações em que as festas poderiam oportunizar. O conflito dos
homens da elite entre tolerar e reprimir é fruto, segundo João Reis (2002), do caráter
polissêmico das festas. Ao fim, como apontou Tinhorão Ramos, esses embates
mostram o quão contraditório e dúbio era o posicionamento dos envolvidos, uma vez
que os membros da elite, incluindo a religiosa, fixavam suas regras, mas não
deixavam de participar do festejo:
Apesar das proibições, as festas de santos populares continuariam a
ser realizadas por todo o Brasil (as de São João enfrentando também
a oposição do conde de Sabugosa “tanto pelo gasto de pólvora, que
se fazia nos tiros de espingarda, e de foguetes”, quanto pelo perigo
que provocavam, pois “já não havia quem se atrevesse a andar pelas
ruas, pelo risco de fogo, e mortes, que tinha acontecido”), porque os
próprios padres, solidários com os fiéis, costumavam participar
pessoalmente dessas alegres oportunidades de lazer. (TINHORÃO,
2000, P. 138 -grifo nosso)
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Mesmo com o advento do regime republicano brasileiro, todos os embates
em torno do controle das festas populares permaneceram. No inicio do século XX,
as principais cidades brasileiras passaram por um processo de modernização
urbanística, no qual era necessário extirpar os elementos ligados ao passado de
colonização, considerados símbolos de atraso e barbárie. Era necessário reordenar
o espaço urbano, além de coibir as práticas que não estivessem de acordo com o
modelo de civilização almejado. Dessa maneira as festas populares, marcadas por
todos os exageros e desregramentos já citados, também foram alvos da elite e da
imprensa. Em Salvador, além da perseguição contra o Entrudo, a Lavagem do
Senhor do Bonfim e as outras festas religiosas que existiam na capital baiana, a
festa de São João, principalmente por conta dos fogos e fogueiras, também sofreu a
retaliação do poder público (COUTO, 2004). A matéria da primeira página do Jornal
de Noticias do dia 22 de junho de 1912 considerava as práticas juninas “um vestígio
da barbaria, da selvageria, da brutalidade, das eras coloniais, quando aqui ainda
era, quase, tudo mata brava, quando aqui ainda era povoado de indígenas ferozes e
de colonos também ferozes”. Mesmo com as portarias municipais que proibiam o
uso de alguns tipos de fogos, esse costume persistiu. Como destacou a historiadora
Edilece Couto,
Acreditava-se que com o incentivo das reformas urbanas o costume
fosse extinto. Afinal, no Rio de Janeiro ninguém tinha mais a audácia
“de acender uma fogueira, de atirar um busca-pé na avenida Rio
Branco”, símbolo da modernização daquela cidade. Mas em Salvador,
nem mesmo as posturas municipais proibindo soltar fogos foram
suficientes para acabar com o brilho e a animação das noites juninas.
E os soteropolitanos, inclusive as autoridades, não levavam a sério as
interdições e participavam das brincadeiras (...). (COUTO, 2004, p.6)

Nas referências existentes sobre a festa de São João destacam-se muito
mais os aspectos lúdicos do que a devoção mais séria e cerimonial ao santo
católico. Existe uma lenda que afirma que durante a sua festa, São João permanece
dormindo. Caso ele acordasse e percebesse como ocorre a celebração do seu
aniversário, não iria resistir e desceria dos céus para juntar-se a comemoração,
permeada de danças, comidas e muita alegria. Dessa forma, além dele perder sua
santidade com esse ato, a terra inteira poderia ficar em risco, pois queimaria em uma
grande fogueira. Observa-se que a própria lenda está envolta de ludicidade própria
de uma criança.
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No contexto do catolicismo popular podemos identificar que se celebra a
figura do Santo menino, caracterizado pelos seus cabelos encaracolados e
representado com um carneirinho nos braços – imagem muito popularizada nos
mastros e bandeiras das festas baianas, conforme podemos observar na figura
abaixo

Imagem 1: Representação do São João Batista criança

Como aponta os estudos de Janio Castro (2008), entretanto, em algumas
localidades baianas em que o São João Batista é o padroeiro da cidade, a exemplo
de Cabaceiras do Paraguaçu e Jeremoabo, ele é cultuado na sua forma adulta,
conforme observaremos na imagem número 2. Resgatando, dessa forma, a
representação do santo associada a sua história de precursor de Jesus Cristo;
aquele que, segundo as referencias bíblicas, teria batizado Cristo nas águas do Rio
Jordão.
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Imagem 2: Representação do São João Batista versão adulto

Na região da Chapada Diamantina, na zona rural do município de Seabra, nas
localidades de Morro Redondo e Olhos d’água de Antônio Francisco, existe uma
maneira muito peculiar de louvar o São João. Segundo Janio Castro (2008), em
Morro Redondo, além das novenas, missas e dos folguedos populares, como os
bumba-meu-boi e os ternos de caretas, os moradores conduzem a imagem do São
João em procissão, da igreja local até uma fonte próxima ao povoado, onde eles
lavam a imagem e, em seguida, os moradores banham os seus olhos. Essa prática,
segundo os moradores mais antigos, ocorre para que a água da fonte nunca acabe.
Já em Olhos d’água de Antônio Francisco, as rezas e visitas à fonte, são
associadas, durante o período junino, com prática de distribuição de alimentos para
dezenas de crianças, em um ritual denominado almoço dos inocentes.
A festa junina ainda permanece nas áreas mais rurais também como uma
grande festa da colheita. Como lembra a canção entoada por Luiz Gonzaga, A festa
do Milho (1963):
O sertanejo festeja
A grande festa do milho
…
No dia de Santo Antônio
Já tem fogueira queimando
O milho já está maduro
Na palha vai se assando
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No São João e São Pedro
A festa de maior brilho
Porque pamonha e canjica
Completam a festa do milho

Em tempo de fartura na produção, há também uma fartura de iguarias durante
as festividades: milho, canjica, bolos, amendoim, pamonha, licor e outras comidas
típicas compõem o banquete junino. Bakhtin (1999) aponta o banquete como a
vitória do homem sobre o mundo, após as atividades de trabalho realizadas
coletivamente. Discorre ainda que o banquete é uma peça necessária a todo
regozijo popular nas imagens do beber e comer, que tendem sempre a abundância.
Isso porque durante a festa a voz do tempo fala principalmente ao futuro. O triunfo
do banquete seria uma forma de agradecer e vislumbrar um futuro abundante; no
caso nordestino principalmente um futuro sem seca.

2.2 SÃO JOÃO DO NORDESTE: TRADIÇÃO, ENTRETENIMENTO E
TURISMO

2.2.1 Forró: a musicalidade junina
Um dos grandes atrativos das festas juninas é a musicalidade, destacando-se
o forró. Segundo Câmara Cascudo, a palavra forró deriva da expressão forrobodó,
expressão de origem africana que significaria “algazarra”. Existe ainda a versão de
que o nome forró seria uma derivação da palavra inglesa for all, ou seja, para todos.
Durante a construção de uma ferrovia em Pernambuco, no sec. XIX, os engenheiros
promoviam bailes ao fim do expediente, nos quais destacava-se na frente a placa
For all, significando que todos poderiam participar. Esta expressão teria sido
transformada pelos nordestinos no termo forró. Esta hipótese, entretanto, é
extremamente discutível porque a palavra forrobodó já era utilizada anteriormente a
construção dessa ferrovia; portanto consideramos mais plausível a primeira versão.
O maior ícone desse gênero musical brasileiro é Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga
nasceu no interior de Pernambuco, na cidade de Exu em 1912. Filho de Januário,
um respeitado sanfoneiro, desde muito jovem o Lua, como era carinhosamente
conhecido, acompanhava o seu pai nas festas da região. Apesar de sua mãe não
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aprovar, aprendeu a tocar sanfona e depois de muitas andanças pelo Brasil, na
década de 1940, Luiz Gonzaga migrou para o Rio de Janeiro e começou sua
carreira artística tocando em bailes da então capital do país os mais variados estilos
de música.
A primeira vez que a terminologia forró surgiu nas letras de música de Luiz
Gonzaga foi em 1949 na canção Forró do Mané Vito, composta em parceria com Zé
Dantas. Até então, quando se pronunciava a palavra forró, era para se referir a uma
festa com dança (OLIVEIRA, 2008). Aos poucos o termo foi sendo designado como
um gênero musical que sintetizava outros ritmos, como o xaxado, xote e baião.
Renato Câmara reproduziu um depoimento de Luiz Gonzaga, em que o cantor
afirma que:
“O forró, diferentemente dos diversos gêneros musicais brasileiros,
tem data, hora e local do seu nascimento, assim como o nome dos
pais, certos e sabidos. O parto começou às quatro e meia de uma
tarde de agosto de 1945, na Avenida Calógeras, no escritório do
advogado Humberto Teixeira, no Centro do Rio de Janeiro, antiga
Capital Federal. O trabalho de parto só findou lá para meia-noite,
quando vieram ao mundo Asa Branca e Baião”. 7

A música citada por Luiz Gonzaga, Asa Branca (1945), tornou-se
praticamente um hino do viver nordestino. Como bem destacou o sociólogo Natã
Vieira, “em Asa Branca, Gonzaga canta e apresenta para o público brasileiro, de
uma só vez, o São João nordestino, a plantação, o trabalho, a seca, a migração e a
esperança do povo sertanejo”. (VIEIRA, 2012, p. 44) A outra música mencionada,
Baião, anuncia a identidade do novo ritmo que ele criara a partir das diversas
influências musicais obtidas tanto no sertão nordestino quanto nos outros cantos
brasileiros por onde passou:
Eu vou mostrar pra vocês
Como se dança o baião
E quem quiser aprender
É favor prestar atenção
Morena chega pra cá
Bem junto ao meu coração
Agora é só me seguir
Pois eu vou dançar o baião
7

CÂMARA, Renato Phaelante. Forró: identidade nordestina. Disponível em:
<http://www.fundaj.gov.br/>. Acessado em 14/10/2012
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Eu já dancei balancê
Xamego, samba e xerém
Mas o baião tem um quê
Que as outras danças não têm
Oi quem quiser é só dizer
Pois eu com satisfação
Vou dançar cantando o baião
Eu já cantei no Pará
Toquei sanfona em Belém
Cantei lá no Ceará
E sei o que me convém
Por isso eu quero afirmar
Com toda convicção
Que sou doido pelo baião

No contexto de consolidação do baião, coexistia um processo de invenção de
uma unidade da cultura nordestina e, logo, Luiz Gonzaga foi considerado o “portavoz” do Nordeste e sua música tornou-se um dos principais símbolos dessa cultura.
Como aponta Durval Albuquerque, “sua música ‘quer tornar o Nordeste conhecido
em todo o país’, chamando atenção para seus problemas, despertando o interesse
por suas tradições e ‘cantando suas coisas positivas” (ALBUQUERQUE, 2001,
P.157).
Luiz Gonzaga consegue, na década de 50, penetrar no principal elemento da
Indústria Cultural da época, o Rádio, e consegue difundir a cultura popular de uma
região marginalizada na sociedade brasileira como nenhum outro artista tinha feito
até então. Como foi discutido no primeiro capitulo, essa é uma das características
da dúbia relação estabelecida entre as culturas populares e a Indústria cultural.
Com a popularização da televisão, o rádio perdeu espaço como o principal
veículo de comunicação brasileira e Luiz Gonzaga teve sua audiência diminuída nos
grandes centros urbanos. Essa fase, porém, foi superada a partir de um novo
contexto musical brasileiro conforme aponta Vieira:
A redescoberta de Luiz Gonzaga vem no final da década de 60, com
as declarações de entusiasmo dos artistas tropicalistas, sobre sua
música. Dessa forma ele retorna ao cenário artístico, fazendo então
muitos shows e produzindo discos importantes da sua carreira
artística, fazendo parcerias com diversos artistas que surgiram no
período, como Fagner, Elba Ramalho e o próprio filho, Gonzaguinha.
Passa toda a década de 80 como uma figura importantíssima da
música brasileira, até ele mesmo achava que tinha chegado a seu
auge, mas com a saúde cada vez mais debilitada, a partir de 1987.
Com a agenda para o São João lotada de apresentações, ele é
internado em junho, e morre no dia 2 de agosto de 1989. (VIEIRA,
2012, p. 40)
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Mesmo depois da sua morte, Luiz Gonzaga continuou encantando milhões de
fãs e as sua músicas sempre serão a principal trilha sonora das festas juninas de
todo o Brasil.
O forró adquiriu novas roupagens com o forró eletrônico, a partir da década
de 1990. Esse novo modelo de música de forró se diferencia do formato mais
tradicional por conta da introdução de novos instrumentos, tais como guitarra,
bateria e baixo. Além disso, houve uma mudança do foco das letras que passaram a
explorar temáticas mais juvenis, abusando de aspectos mais sensuais, e
distanciando-se da visão idílica do sertão e do sertanejo difundida por Luiz Gonzaga.
Dentre as bandas que se destacam nesse movimento estão Mastruz com leite,
Magníficos, Aviões do forró, Garota Safada e Saia Rodada.
Uma das características que marcam essa nova fase do forró é o grande
apelo comercial. O mercado fonográfico diretamente ligado com o forró eletrônico
tem lucrado bastante, com a venda de CDs e DVDs, a realização de shows durante
todo o ano por todo o Brasil, incluindo aparições nos trios elétricos do Carnaval de
Salvador. As apresentações geralmente contam com shows pirotécnicos, muitas
dançarinas, e referências que mesclam além do forró, o pop internacional e o axé.
Por conta do direcionamento mercadológico do forró eletrônico e do
distanciamento do forró dito mais tradicional, conhecido também como forró pé-deserra, existe uma discussão tanto no meio musical quanto no meio acadêmico, a
saber se esse gênero musical pode ser considerado forró. Essa problemática vai
muita além de uma questão de estilística musical; é um assunto com relevância
política e econômica muito forte que tem interferência direta na realização das festas
juninas das cidades nordestinas.
Um exemplo dessa situação ocorreu em 2011, através da polêmica suscitada
por Chico César, cantor e então secretário de Cultura do Estado da Paraíba, sobre
as contratações de bandas que ele denominou de “forró de plástico” pelo poder
público durante a festa de Campina Grande. Para o cantor, cabe ao poder público
valorizar os artistas locais que promovem a cultura mais tradicional, principalmente
durante a festa de maior projeção do Estado. Em nota à imprensa, Chico César
destacou que:
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Tem sido destorcida a minha declaração, como secretário de
Cultura, de que o Estado não vai contratar nem pagar grupos
musicais e artistas cujos estilos nada têm a ver com a herança
da tradição musical nordestina, cujo ápice se dá no período
junino. Não vai mesmo. Mas nunca nos passou pela cabeça
proibir ou sugerir a proibição de quaisquer tendências. Quem
quiser tê-los que os pague, apenas isso. O Estado encontra-se
falto de recursos e já terá inegáveis dificuldades para pactuar
inclusive com aqueles municípios que buscarem o resgate
desta tradição. São muitas as distorções, admitamos. Não faz
muito tempo vaiaram Sivuca em festa junina paga com dinheiro
público aqui na Paraíba porque ele, já velhinho, tocava sanfona
em vez de teclado e não tinha moças seminuas dançando em
seu palco. Vaias também recebeu Geraldo Azevedo porque ele
cantava Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro em festa junina
financiada pelo governo aqui na Paraíba, enquanto o público,
esperando a dupla sertaneja, gritava 'Zezé cadê você? Eu vim
8
aqui só pra te ver'.

Em defesa da atitude de Chico César, Alceu Valença publicou uma carta no
seu site oficial em apoio à sua iniciativa. Segue abaixo um pequeno trecho das
palavras de Alceu Valença:
“Festas como o São João e o carnaval, que no Brasil
adquiriram status extraordinariamente significativo, tem sido
vilipendiadas com a adesão de pretensos agentes culturais
alienígenas
mancomunados
com
políticas
públicas
mercantilistas sem o menor compromisso com a identidade de
nosso povo, de nossas festas, e por que não, de nossas
melhores tradições, no sentido mais progressista da palavra.
Sempre digo que precisamos valorizar os conceitos, para que a
arte não se dilua em enganosas jogadas de marketing. No que
se refere ao papel de uma secretaria ou qualquer órgão
público, entendo que seu objetivo primordial seja o de
fomentar, preservar e difundir a cultura de seu estado, muito
mais do que simplesmente promover eventos de
entretenimento fácil com recursos públicos. É preciso
compreender esta diferença quando se fala de gestão de
cultura em nosso país.
Defendo democraticamente qualquer manifestação artística,
mas entendo que o calendário anual seja largo o suficiente
para comportar shows de todos os estilos, nacionais ou
internacionais. Por isso apóio a iniciativa de Chico em evitar
que interesses mercadológicos enfiem pelo gargalo atrações
que nada tem a ver com os elementos que fizeram das festas
juninas uma das celebrações brasileiras mais reconhecidas em
todo o mundo.

8

Nota divulgada em vários sites da imprensa paraibana e nacional. Disponível em
http://www.paraiba.com.br/2011/04/19/79412-forro-de-plastico-chico-o-dinheiro-e-a-lei-depoem-contra.
acessado em 22 de agosto de 2013
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Lembro-me que da última vez que encontrei o mestre Luiz
Gonzaga, num leito de hospital, este me pedia aos prantos:
“não deixe meu forrozinho morrer”. Graças a exemplos
como o de Chico César, o velho Lua pode descansar mais
tranquilo. O forró de sua linhagem há de permanecer vivo e
fortalecido sempre que houver uma fogueira queimando em
homenagem a São João.”9

Essa polêmica está longe do fim. A cada ano, nas principais festas juninas do
Brasil, a discussão sobre a grade da programação sempre rende grandes
controvérsias. O que se tem percebido, até então, é que mesmo existindo um
movimento significativo de valorização dos trios nordestinos e do forró pé-de-serra
por parte de alguns setores da sociedade, o poder da indústria fonográfica
diretamente ligada aos grupos de forró elétrico articulada com os produtores do
show business da festa junina é muito grande. Em uma só noite, durante o período
junino, essas bandas conseguem realizar vários shows em diferentes cidades,
contribuindo para imprimir no festejo uma nova forma de contato entre as pessoas e
de interação com a música, afinal nesse espaço os participantes das festas juninas
se tornaram prioritariamente um publico consumidor.

2.2.2

Os espetáculos megalomaníacos: Qual será o “Maior São

João do Mundo”?
Pode-se observar que as festas juninas ocorrem em quase todos os
municípios nordestinos, seja na esfera familiar ou nas praças das cidades de
maneira mais espetacularizada. O que se percebe é que, durante esse período,
muitas pessoas que não moram em sua terra natal retornam às suas raízes ou
tentam recriar as experiências festivas em seus novos lares. Em sua tese de
doutorado sobre as festas brasileiras, Rita Amaral destacou que “o mês de junho é
um mês de refluxo migratório e as companhias de transporte rodoviário e aéreo
atestam esse fato” (AMARAL, 1998, p. 165), haja vista a mobilização dos
nordestinos para a participação nos festejos. É válido lembrar que diferente de
outras regiões do Brasil, o calendário escolar também é balizado por esse período
de festas. O recesso escolar realizado no meio do ano letivo não ocorre em julho,
mas sim no mês de junho, em meio as celebrações juninas.
9

Disponível em http://www.alceuvalenca.com.br/. Acesso em 22 de agosto de 2013
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Rita Amaral (1998) ainda destacou como a festa move interesses políticos
que possibilitam também o esvaziamento do Plenário do Congresso em Brasília no
mês de junho. A antropóloga selecionou alguns depoimentos de deputados que
justificaram a sua ausência em nome da importância cultural do festejo para os seus
eleitores; para os políticos em questão o retorno para o São João poderia ajudar em
uma futura reeleição.
Como explicitado anteriormente, o aspecto familiar da festa vem sendo
reduzido a partir da ascensão dos formatos espetaculares. Se nas décadas
passadas, a casa era o espaço nodal das festas juninas, lugar de encontro e
confraternização das famílias vizinhas, nos anos mais recentes, a partir da
promoção turística do festejo em muitas localidades nordestinas, observa-se uma
participação massiva de pessoas que não possuíam vínculos identitários prévios
com o lugar no qual ocorre a festa. Antes as famílias que promoviam os seus
próprios festejos e arraiais. Na atualidade a dimensão está tão ampliada que são as
cidades, marcadas pela impessoalidade, que organizam o São João. Dentro de uma
perspectiva turística, busca-se, por um lado, o que cada cidade pode ofertar em
termos de atrações de entretenimento, e por outro lado, o que pode ser reproduzido
e recriado sobre o signo da tradição junina.
Os dois casos de maior expressão desse fenômeno no Brasil são as festas
juninas que ocorrem em Campina Grande, na Paraíba e em Caruaru, Pernambuco.
As cidades rivalizam entre si para saber quem realiza o melhor/maior São João do
Brasil.
Nessa disputa, em Campina Grande, o slogan promocional da festa é o Maior
São João do Mundo. Campina Grande é uma cidade que fica a cento e vinte
quilômetros de João Pessoa, capital paraibana. Apesar de ter uma economia ligada
ao setor industrial, hoje é possível afirmar que o principal produto vendido pela
cidade é a sua festa junina. A imagem abaixo demonstra a grandiosidade do São
João de Campina Grande, a partir de uma visão panorâmica, destacando a estrutura
montada especialmente para receber os visitantes.
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Imagem 3: São João de Campina Grande/ Fonte:www.saojoaodecampina.pb.gov.br

Segundo Zulmira Nóbrega (2012), no final da década de 1970, a tradição de
celebrar o São João que já existia na cidade foi institucionalizada pelo poder público
local que tomou para si a responsabilidade de promover o festejo e dar visibilidade
nacional, inserindo a cidade no universo do turismo. Para tanto, fez-se necessário
dotar a cidade de equipamentos que possibilitassem a organização de um mega
evento, como por exemplo, a criação de uma ampla praça, em 1986, denominada
Parque do Povo, local de 42 mil metros quadrados, no qual todos os grandes shows,
danças, e festivais estariam concentrados.
Nos trinta dias de duração da festa, as atrações diversificadas mobilizam além
dos turistas, todos os moradores da cidade, que tentam, de alguma forma, conciliar
esse novo formato de São João com as pequenas festas organizadas nos bairros da
cidade. Para Zulmira Nóbrega (2012), autora de uma tese de doutorado cujo objeto
foi o São João de Campina Grande, um dos elementos de sucesso desses grandes
espetáculos juninos não está apenas na oferta do entretenimento por si só, mas sim
na capacidade que os organizadores tem de criar uma ambiente ricamente simbólico
e representativo para os participantes. As referências recriadas permitem também a
construção de um reconhecimento identitário com o universo da cultura junina. Para
a autora,
(...) os sentimentos de pertença são muito motivados pelas ofertas
lúdicas do Maior São João do Mundo em virtude de sua cadeia de
representações, repletas de signos da identidade regional, manifestas
nas ofertas artísticas e estéticas da festa, em linguagens sedutoras,
em especial para quem faz parte de tal mundo. Expressões
representativas para o reconhecimento identitário e para o
pertencimento social, capazes de despertar estágios atemporais e
desterritorializados, separados de sua época e lugar de origem e
transpostos para outro tempo e espaço, como o que acontece na
festa, que procura projetar simbolismos das tradições rurais
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tradicionais em moldes de representação cênica e artística em um
local urbano e atual. (NOBREGA, 2012, p. 240).

Esse mesmo

modelo festivo também é adotado em Caruaru, em

Pernambuco. Assim como em Campina Grande, a festa também ocorre durante todo
o mês de junho e no centro da festa, o Pátio dos Eventos, existe uma cidade
cenográfica, denominada Vila do Forró, exposta à visitação dos turistas e que tem
por objetivo reproduzir um ambiente rural, no qual simbolicamente estariam
representadas as raízes da tradição junina.
Na festa pernambucana, que coincidentemente também se intitula como o
Maior São João do Mundo, é possível encontrar iguarias da culinária junina em
grandes proporções como a maior pamonha do mundo, com 300 kg, o maior pé-demoleque, o maior cuscuz do mundo, com 600 kg, além de outros quitutes.
Na foto abaixo podemos visualizar uma pequena mostra da concentração de
pessoas que assistem a atração musical durante o São João de Caruaru. Outros
elementos na imagem também merecem ser destacados, como o grande letreiro da
parte superior da foto que reforça a idéia de “maior São João do Mundo”, “capital do
Forró”, principalmente a publicidade dos patrocinadores da festa – notadamente da
industria de cervejas que lucra bastante nesse evento, ratificando ainda mais a sua
dimensão espetacular e comercial.

Imagem 4: São João de Caruaru./ Fonte: http://caruaru2014.blogspot.com.br
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Caruaru, ainda possui dois museus: o Museu do Barro, dedicado ao
artesanato, em homenagem ao celebre ceramista da região, Mestre Vitalino e o
Museu do Forró Luiz Gonzaga, com a exposição de fotos, discos e objetos pessoais
do Rei do Baião, além de álbuns e fotografias de artistas do forró de diferentes
épocas, demonstrando a trajetória do repertório que amina o festejo. Todas essas
iniciativas de promover e recriar símbolos do que os promotores da festa consideram
como mais tradicional estão alinhadas com as diretrizes do espetáculo. Como
analisou Edson Farias sobre a festa de Caruaru,
Os textos pesquisados resgatam uma tradição sertaneja aninhada no
folclore junino, mas o fazem recriando seus traços para fins de
diversão, já que no entretenimento o que está em questão é a crença
na diversão pela diversão, ou seja, uma diversão autentica nesses
discursos os festejos se notabilizam como uma brincadeira simples,
pois oriunda da “espontaneidade do povo”. (FARIAS, 2011, p. 295)

Os modelos das festas juninas desenvolvidas na Paraíba e em Pernambuco
tornaram-se exemplos adotados pelas cidades baianas na concepção da
organização de seus festejos. Desde a montagem de cenários que remetem a
tradição junina como também o planejamento da programação dos shows. Na Bahia,
a mania megalomaníaca também influenciará festas promovidas em algumas
cidades, a exemplo de Senhor do Bonfim, Amargosa, Cruz das Almas e Santo
Antonio de Jesus que também entraram na disputa para definir qual o “melhor São
João do mundo”. As consequências e particularidades da adoção desse formato na
Bahia serão analisadas no capítulo a seguir.
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3 SÃO JOÃO DA BAHIA: A TRADIÇÃO COMO PRODUTO
TURÍSTICO

A Bahia é um Estado de grandes dimensões no qual coexistem diferentes
formações socioculturais. Apesar da cultura de festejar o São João permanecer viva
na maioria das cidades baianas, cada local a desenvolve de maneira peculiar. Vinte
e seis municípios baianos tem o São João como padroeiro da cidade10, condição
que também permite o envolvimento do simbolismo religioso na ludicidade da festa,
por meio de novenas, missas ou procissões. Outros municípios traçaram uma
trajetória histórica em que a festa profana se sobressaiu a festa religiosa,
despertando também um grande interesse comercial e turístico sob a festa, sem,
contudo, anular uma série de elementos simbólicos característicos dos festejos.
Ainda é possível verificar em algumas localidades o hábito de visitar amigos e
vizinhos na noite de São João, indagando se “O São João passou por aqui” e
confraternizando com os pares. Porém, conforme Castro (2012), nota-se que essa
prática tem diminuído com o processo de espetacularização das festas juninas, uma
vez que a casa deixa de ser o espaço nodal da festa, e as praças públicas tornaramse o centro dos festejos.
Apesar do caráter familiar e comunitário ter se reconfigurado, é inegável a
importância cultural da festa para os baianos e a mobilização gerada a partir dela.
Pode-se questionar, inclusive, o porquê da Bahia ser reconhecida nacionalmente e
internacionalmente como o Estado do Carnaval e não do São João. Mas, em meio a
uma série de razões históricas para que essa vinculação ocorresse, é preciso
compreender que a associação da Bahia como a terra do Carnaval perpassa
também pela construção do discurso ideológico da baianidade conforme veremos
adiante.
A proposta deste capítulo é apresentar a atual configuração das festas juninas
na Bahia.

Indicaremos as cidades que se tornaram

grandes pólos de atração

turística por conta da festa junina, levando em consideração os elementos que
favoreceram a consolidação da indústria do espetáculo nessas localidades, tais
como as festas em arena privada. Posteriormente analisaremos a política cultural
10

De acordo com a União dos Prefeitos da Bahia (UPB). Acessado em: http://www.upb.org.br/uniao-dosmunicipios-da-bahia/informativos-e-noticias/index.php?id=12912&pag=12
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estatal gestada a partir de 2007, que teve por objetivo transformar o São João em
um dos principais produtos turísticos da Bahia. Esse panorama faz-se necessário
para compreender o “novo lugar” das festas juninas no cenário baiano e,
consequentemente, o contexto de consolidação do São João do Pelourinho, em
Salvador.

3.1 OS PÓLOS FESTIVOS
Apesar da festa junina estar disseminada por todo território baiano, algumas
cidades por razões distintas sempre atraíram mais visitantes durante o ciclo junino
do que outras. No fim do século XX, essas cidades passaram a receber muitos
turistas ao ofertarem uma festa junina espetacularizada. Faz-se necessário
caracterizar e reconhecer a configuração de algumas festas do interior do Estado,
uma vez que as mesmas foram pioneiras na introdução de uma lógica racional de
organização do espaço festivo no Estado, influenciando inclusive a concepção do
São João do Pelô, festa objeto desta dissertação.
Segundo as informações de Janio Castro (2011), Cachoeira foi uma das
pioneiras no incremento das festas juninas espetacularizadas na Bahia a partir da
intervenção da Bahiatursa no patrocínio e na organização da festa no ano de 1972.
A cidade sempre esteve na rota do turismo baiano por conta da sua importância
histórica para o Estado, da imponência da sua arquitetura colonial além das suas
manifestações culturais, como o samba de roda e a Festa da Boa Morte, que ocorre
no mês de agosto. A festa junina era apenas mais uma dessas manifestações
populares que sempre atraiu muitos visitantes considerando que acontece também
nesse período a centenária Feira do Porto; feira que já teve um importante papel
socioeconômico para a região do recôncavo baiano antes da expansão das rodovias
pelo interior baiano.
Na atualidade, há na composição programática do São João de Cachoeira
uma combinação de shows musicais com as manifestações culturais locais, sendo
que há uma clara prioridade ao espetáculo. Ainda assim existem grupos, como por
exemplo, o grupo cultural Esmola Cantada que começou a se apresentar no São
João de Cachoeira que tem por objetivo arrecadar fundos para a realização da festa
religiosa em homenagem à Santa Cruz (padroeira do bairro da Ladeira da Cadeia,
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onde surgiu o grupo). O grupo solicita donativos abordando os moradores nas suas
casas com cânticos religiosos animados com instrumentos utilizados no samba de
roda, como o pandeiro, atabaques, viola e cavaquinho. Ao receber os donativos, os
integrantes do grupo substituem a ladainha religiosa pelo samba de roda em
agradecimento a colaboração recebida.
No dia 25 de junho, encerrando a festa junina, também se comemora a data
cívica mais importante de Cachoeira, representando a resistência da população da
cidade à colonização portuguesa nas lutas pela independência do Brasil. O ciclo
junino termina com o desfile das imagens da Cabocla de São Felix e do Caboclo de
Cachoeira. As atividades solenes para homenagear o 25 de junho aparecem sempre
imiscuídas em meio a dimensão simbólica e turística do São João.
Em síntese, o poder local associou a promoção da festa junina em Cachoeira
com a imponência do seu passado histórico. A tradição em Cachoeira não está
restrita a tradição junina, mas a tradição colonial como um todo. Essa associação
permite o congraçamento, nem sempre harmônico, de grupos de samba de roda,
quadrilha juninas do povoado de Iguape e dos grandes shows musicais, como por
exemplo, o da banda de axé Chiclete com Banana, contratada em 2012 para o
festejo junino da cidade.
O poder local sempre buscou contratar bandas e artistas que pudessem atrair
visitantes, possibilitando uma maior competitividade com outros pólos festivos
vizinhos que adotam as mesmas táticas.
No caso de Cruz das Almas, que dista 145km de Salvador, além dos grandes
shows durante o São João, a cidade também é conhecida por sua guerra de
espadas. A espada é um artefato de bambu (ou tubos de PVC) recheado de pólvora,
enxofre, limalha de ferro, além de outros elementos, utilizada como um fogo de
artifício. Em Cruz das Almas, assim como em outras cidades nordestinas, a guerra
de espadas – quando os brincantes colocam as espadas em direção uns aos outros,
bem como fazem acrobacias perigosas com as mesmas – é uma prática bastante
antiga, e mesmo permeada de perigo, atrai as mais distintas pessoas. A guerra, até
os anos de 1960, segundo Moacir Carvalho (2009), era restrita aos moradores da
cidade; a partir da década de 1970, entretanto, com a criação da BR 101 bem como
a diminuição dos festejos juninos em Salvador por conta do processo de
modernização da capital, o fluxo de visitantes em Cruz das Almas aumentou
consideravelmente e a popularidade das batalhas das espadas também. Se
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aparentemente essa prática poderia ser nociva a consolidação de uma festa junina
espetacular em praça púbica, devido ao eminente perigo de queimaduras e
acidentes que a espada pode gerar, foi justamente ela que potencializou a ida de
turistas que

buscavam experimentar

adrenalina

possibilitada

pela

Guerra.

Entretanto, de maneira contraditória, a racionalização do espaço festivo, não permite
a mesma espontaneidade do passado, e a prefeitura local procurou “disciplinar” as
batalhas através da demarcação das zonas proibidas e áreas livres.
De qualquer forma, mesmo atraindo uma grande visibilidade para Cruz das
Almas, as batalhas de espadas nunca foram consensuais entre os seus moradores.
Desde 2011 a Guerra de Espadas foi proibida a partir de uma solicitação do
Ministério Público, com o objetivo de proteger a integridade física dos envolvidos.
Ainda assim, em meio aos debates sobre a necessidade de por fim a essa decisão,
visto que a guerra de espadas é considerada um patrimônio cultural da cidade por
grande parte dos moradores, anualmente os chamados “espadeiros” continuam a
realizar o espetáculo das espadas.
Outra cidade que desponta como um dos principais pólos de atração turística
durante o São João é Amargosa. Contrariamente as cidades anteriormente citadas,
aqui o boom em torno das festas juninas é mais recente, data do inicio da década de
1990, quando a economia da cidade amargava uma forte inércia, segundo Heron
Souza e Janio Castro (2007). Amargosa não possui a beleza arquitetônica ou a
centenária Feira do Porto de Cachoeira, nem a tradição da guerra de espadas de
Cruz das Almas. O crescimento da sua festa junina deu-se a partir de altos
investimentos na publicidade, em torno da idéia da “Cidade Jardim” e também por
conta da apresentação de artistas conhecidos nacionalmente durante o São João
Espetáculo.
Em meio ao seu São João Espetáculo, a organização das festas de Cruz das
Almas e de Amargosa recria uma cidade cenografia que reproduz o universo rural e
simples, assim como os cenários que são recriados em Caruaru e Campina Grande.
Réplicas de capelas, casas de palha e barro, coretos e outros elementos que
remetem a um passado idílico tem o objetivo de projetar uma ligação com um
universo essencialmente tradicional, afinal “se a cidade bucólica e ruralizada não
existe mais ou está distante dos focos midiáticos, monta-se a cidade cenográfica
como um simulacro urbano.” (CASTRO, 2012, p.227). A estética da tradição também
é fruto de uma necessidade de consumi-la; não basta o espetáculo por si só, é
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necessário emoldurá-lo com os ares da tradição para ser mais atraente aos
consumidores da festa. Essa busca por (re)tradicionalizar determinados elementos,
acaba por ratificar o ambiente de artificialidade característico da Indústria Cultural.
Assim como em Cachoeira, veremos que no São João de Salvador, que ocorre no
Pelourinho, essas molduras cenográficas não foram necessárias, uma vez que os
espaços festivos inserem-se em um cenário previamente museificado. Todavia, de
qualquer forma, outros aspectos simbólicos também foram utilizados para recriar a
atmosfera junina.
Além de Cachoeira, Amargosa e Cruz das Almas, nos últimos anos outras
cidades também tem atraído cada vez mais o público jovem durante a festa junina,
como Ibicuí e Senhor do Bonfim. Uma das razões que explica o surgimento de
novos pólos festivos é a presença das festas em arena privada durante o ciclo
junino.

3.1.1 As festas em arena privada: “Compre o Carnaval e Ganhe o
São João”
Os principais pólos festivos da Bahia, além de proporcionar seus festejos
tradicionais também ofertam as chamadas festas em arena privada, popularmente
conhecidas como as festas fechadas de camisa. Segundo Janio Castro (2011) essas
festas começaram a surgir nos anos de 1990, em espaços privados nas áreas rurais
ou nas áreas rurais periurbanas em paralelo aos festejos juninos organizados em
praça pública nas diferentes localidades baianas. Hoje estas festas indoors
proliferam-se pelo interior, tendo média de público de 15 mil pessoas por dia cada.
Abaixo segue uma tabela dos eventos mais concorridos durante o São João na
atualidade nas diferentes cidades baianas, identificando também o ano de
lançamento da festa.
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Nome do Evento
Forró Tico Mia

Ano de
Cidade
lançamento
1987
Ibicuí

Forró do Piu Piu

1996

Amargosa

Forró do Sfrega

1998

Senhor do Bonfim

Forró do Bosque

1999

Cruz das Almas

Forró da Margarida

1999

Jequié

Forró Coffe

2001

Itiruçu

Arraia do Cerveja & Cia. 2011

Santo Antônio de
Jesus

Tabela 1: Festas Privadas mais disputadas no São João Baiano até 2013/ Fonte:
Construção própria a partir dos dados das paginas da internet das festas privadas

A partir da leitura da tabela verifica-se a existência de eventos criados desde
os anos de 1980 e 1990, e outros que surgiram nos anos mais recentes
corroborando com a hipótese que esse ainda é um fenômeno em expansão. Essas
festas surgiram através das parcerias com os empresários associados ao carnaval
soteropolitano. A participação nos festejos juninos é uma estratégia de manter ativo
o mercado do entretenimento carnavalesco durante outras épocas do ano, bem
como divulgar e vender os próprios produtos do Carnaval. Em abril de 2009, por
exemplo, a Central do Carnaval, principal empresa responsável pelas vendas de
abadás11 dos grandes blocos carnavalescos, promoveu a seguinte campanha
publicitária:

Imagem 5: Compre o Carnaval e Ganhe o São João, 2009/ Fonte: Follheto entregue na Loja
Central do Carnaval
11

Indumentária utilizada como forma de identificação dos blocos carnavalescos.
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Na propaganda existe a seguinte informação: “na compra de dois ou mais
dias do bloco Camaleão, Nana Banana, Voa Voa e do Camarote do Nana, você
ganha 1(um) ingresso de pista de forró a sua escolha.” Na parte inferior constam as
logomarcas das festas de arena privada e, na sequência, os blocos carnavelescos
citados anteriormente. Percebe-se que a proposta da campanha é estabelecer uma
continuidade entre as duas festas e alcançar o mesmo público alvo.
O perfil dos frequentadores dessas festas é o jovem de classe média e classe
média alta de Salvador. Embora, nos últimos anos, por conta das facilidades de
pagamento do ingresso e de transporte, um público de menor poder aquisitivo
também tem participado da festa. A pesquisa de Janio Castro (2011) indicou, por
exemplo, que 80% dos participantes da festa Forró do Bonfim advêm de Salvador,
segundo informações dos organizadores. São os mesmos jovens que participam dos
blocos de corda do Carnaval de Salvador, comumente intitulados como blocos de
gente bonita. Por conta do custo elevado do ingresso que garante acesso à essas
festas a uma segregação clara entre os participantes dos festejos em praça pública.
Sobre os jovens que participam dessas festas Castro analisa que:
As festas juninas em arena privada atraem milhares de jovens que
buscam a distinção na indistinção. Alguns optam por essa modalidade
de evento por segurança, mas outro fator a se destacar é que essas
festas atraem um público constituído na sua maioria por pessoas de
classes sociais mais elevadas, do ponto de vista da estratificação
socioeconômica. Muitos festeiros buscam dividir o espaço festivo com
pessoas que apresentam similaridades em termos de frequencia a
determinadas modalidades festivas, como os tradicionais blocos de
abadas do carnaval de Salvador (CASTRO, 2011, p. 120-121, grifo
nosso)

Outro fator que se destaca no informe publicitário é a frase “São João é na
Central”. Isso denota não apenas que a festa seria comercializada, mas que a
escolha da cidade em que a festa em arena privada ocorre é fator de menor
importância. O São João não é em Amargosa, Senhor do Bonfim ou Cachoeira; é na
Central do Carnaval. O participante que comprasse o pacote não estaria buscando
as particularidades culturais da festa junina de cada cidade, apenas escolheria a
festa que proporcionasse as melhores atrações musicais. Segundo Castro,
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(...) a assertiva recorrente de que os turistas buscam as
particularidades e não as similaridades seria uma simplificação
excessiva de um fenômeno social complexo. Como muitas pessoas
são atraídas para os principais pólos juninos pelos particularismos
locais, a exemplo da guerra de espadas de Cruz das Almas ou o
patrimônio arquitetônico e as manifestações culturais, no caso de
Cachoeira, da tradicional feira de Caruaru, no agreste de Pernambuco,
muitos outros turistas de eventos se deslocam para eventos como o
“Forró do Piu Piu”, em Amargosa, pelas similitudes estéticas entre
essa festa privada e os blocos famosos do carnaval de Salvador.
(CASTRO, 2011, p.130)

Em muitos casos, os participantes das festas de arena privada não desfrutam
dos atrativos que cada cidade oferece porque eles se direcionam apenas à festa.
Existem inclusive alguns pacotes turísticos denominados de bate-volta, a saber; o
ônibus parte de Salvador levando a caravana para a festa, e ao fim dos shows, com
duração de cerca de oito horas, retornam para Salvador. Esses pacotes não são
voltados apenas para as festas que ocorrem em cidades próximas a capital. É
possível encontrar pacotes para a festas que distam mais de 400km de Salvador, o
que demonstra que o critério da distância não é um fator determinante para a
participação nessas festas.
A idéia dos organizadores é recriar a atmosfera de um carnaval; para ter
acesso a essas festas é necessário comprar uma indumentária muito próxima ao
abadá carnavalesco e, por conta disso, essas festas também ficaram conhecidas
como “festas de camisa”. Os comportamentos vinculados ao carnaval também estão
muito presentes, como, por exemplo, no consumo abusivo de bebidas alcoólicas e
nos relacionamentos instantâneos, através da prática do beijo roubado. Nesses
mesmos espaços ainda coexistem camarotes, restaurantes e outros equipamentos
para aqueles que buscam mais comodidade e conforto. Verifica-se dessa forma que
o participante tornou-se um folião, e que escolhe a festa privada que vai participar a
partir dos mesmos critérios utilizados para a escolha de um bloco ou um camarote
durante o carnaval. Abaixo observaremos uma imagem registrada durante a Festa
Forró da Margarida, em 2012. Sem essa informação, seria possível identificá-la
como um registro de alguma festa carnavalesca espetacularizada. Todos os
participantes estão padronizados com a camiseta do evento. Aqueles que estão com
a camiseta azul, fazem parte de um camarote que oferece alguns serviços
exclusivos, conferindo a estes uma distinção em relação aos demais. Essa imagem
é bastante emblemática para conferir a atualidade do conceito de Indústria Cultural,
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tamanha a semelhança e homogeneidade dos formatos festivos. Não há um só
elemento que possa ser identificado como da tradição junina.

Imagem
6:
Festa
Privada
Espetacularizada/
http://forrodamargarida.com.br/fotos/ Acessado em 15 de agosto de 2012

Fonte:

No site de promoção do Forró da Margarida, em Jequié, figura a seguinte
mensagem:
Um evento com nome de mulher, não por acaso, entre os mais de 15
mil foliões, quase 60% é formado por belas forrozeiras animadíssimas
que participam da festa. A Margarida ainda conta com ampla infraestrutura que não deixa nada a desejar para as grandes festas da
Capital, tornando o evento ainda mais contagiante. (...) A organização
é um show à parte. Uma completa estrutura e atenção é destinada às
barracas típicas, bares, restaurantes, camarotes, sanitários e
segurança, além de uma série de pequenos eventos (prévias) que só o
Forró da Margarida pode proporcionar com tanta qualidade.

Destaca-se no texto a relação que se estabelece com as festas promovidas
em Salvador, por conta da infraestrutura do espetáculo o que conferira a ele maior
qualidade em relação aos demais. A presença feminina também é considerada um
dos critérios de sucesso visto que poderia promover uma maior clima de “paquera”
entre os participantes. Já a festa Forró no Bosque, que ocorre em Cruz das Almas
avançou na criação de um bloco, denominado Bosque Intinerante, que percorreu a
cidade de Cruz das Almas nos moldes dos blocos carnavalescos. Segundo as
informações que constam no site do Forró do Bosque,
O Bosque Itinerante contará com toda a infra-estrutura que os grandes
blocos do Carnaval de Salvador possui, tais como carro de apoio com
serviço de assistência médica (primeiros socorros) prestado por uma
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equipe de profissionais altamente qualificados; sanitários químicos no
interior do veículo; equipe de segurança; equipe de cordeiros; e o
melhor serviço de bar para proporcionar aos forrozeiros o conforto e
requinte que só o Forró do Bosque oferece.12

Reforçando a conexão com o carnaval baiano, é possível perceber que existe
pelo menos uma atração de axé music13 em cada um desses eventos. No ano de
1984 a rádio Itapoan FM de Salvador, no período das festas juninas, incluiu na sua
programação diária a canção Mistério das Estrelas da banda Chiclete com Banana.
O axé, a partir de então, rompeu definitivamente as fronteiras do carnaval sendo
executado durante ano inteiro, inclusive durante as festas juninas, momento em que
a musicalidade tradicionalmente esteve vinculada ao forró.
No site das festas privadas as bandas de axé figuram em primeiro plano. Na
página da internet do Forró do Piu Piu,
A anfitriã da festa, a banda Asa de Águia, comandou o evento
na sua Trivela, cantando seus grandes sucessos. (...) E para
fechar a grade de grandes atrações, a banda Timbalada não
poderia ficar de fora e levou muito axé para festa,
transformando o Forró do Piu-Piu em um verdadeiro Guetho
14
Square.

Além do axé music, compõem o quadro da programação desses eventos,
atrações dos seguintes ritmos: forró eletrônico, sertanejo, pop, pagode/samba e o
forró pé-de-serra.
Em 2012, por conta da dimensão que essas festas tomaram o slogan da
campanha promocional da Central do Carnaval inverteu a ordem da publicidade
2009 e colocou as festas do São João em primeiro plano: “Compre o São João e
Programe seu Carnaval”. A ação da Central do Carnaval teve como parceiro um
shopping em Salvador, o Shopping Iguatemi, um dos patrocinadores das principais
festas em arena privada. A campanha intitulada “No São João todos os caminhos
levam ao Iguatemi” sugere que esses festejos são mais uma mercadoria no rol das
outras que eram oferecidas no estabelecimento.
De fato, esses eventos tem se multiplicado em várias localidades baianas,
inclusive naquelas que o São João espetáculo que ocorre em praça pública não
12

Conteúdo retirado do site www.forrodobosque.com.br, acessado em 15 de agosto de 2013
A axé-music para Moura (2000) não é um estilo ou um gênero musical, mas sim uma condensação de
vários ritmos que se fundiram a partir do encontro entre a musicalidade afro e a emergência dos trios elétricos no
carnaval baiano na década de 80.
14
Conteúdo retirado do site www.forrodopiupiu.com.br em 15 de agosto de 2012

13
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tinha se consolidado anteriormente. É um fenômeno que merece estudos mais
aprofundados, pois muitas lacunas permanecem abertas como, por exemplo, a
relação estabelecida com as prefeituras e os poderes políticos locais, a dimensão
econômica desses eventos, e o poder das redes sociais na mobilização dos jovens.

3.2 A MAIOR FESTA REGIONAL DO BRASIL REGIONAL DO BRASIL:
O PRODUTO SÃO JOÃO (2007-2012)
Apesar de toda movimentação econômica e social gestadas pelas festas
juninas que ocorrem no interior baiano, não havia por parte dos governos estaduais,
até o ano de 2007, uma política de promoção efetiva das festas juninas, tanto no que
diz respeito ao apoio as manifestações culturais populares existentes quanto no que
se refere ao fomento ao turismo desses municípios. As festas juninas no interior
baiano contavam com o patrocínio das próprias prefeituras locais, empresas
privadas – destacando principalmente as do ramo de bebidas -, além da Petrobrás
que em parceria com algumas prefeituras também tem uma política de
financiamento de parte de alguns festejos desde 2005.
Esse quadro só se transformou após a primeira eleição de Jacques Wagner,
do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo do Estado da Bahia no quadriênio
2007-2010, quando as políticas públicas direcionadas a cultura e ao turismo tiveram
um novo direcionamento. Contudo, antes de contar essa história é necessário
retornarmos aos anos anteriores quando a Bahia era governada pelo grupo político
ligado partido PFL, Partido da Frente Liberal, atual Democratas, precisamente nas
gestões de Cesar Borges (1998-2002) e Paulo Souto (1995-1998 e 2002-2006),
seguidores da política carlista15.
Nesse ciclo político, o turismo e a cultura eram identificados como elementos
fundamentais de desenvolvimento econômico do Estado. Para tanto, era
imprescindível solidificar a indústria cultural vigente na Bahia com o objetivo de
potencializar a entrada de investimentos e, por conseguinte, consolidar os produtos
15

Carlista é o termo utilizado para designar o grupo político formado na Bahia em torno da liderança de
Antonio Carlos Magalhães, governador da Bahia por três mandatos e figura política de grande influencia nos
anos de 1970 aos anos 2000.
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turísticos baianos. Conforme o documento apresentado por Guiliana Kuark o próprio
governo do estado reconhecia a interdependência entre a cultura e o turismo, e a
defendia:
(...) A cultura é um fator de diferenciação da oferta turística, e o
turismo, um elemento facilitador da implementação da indústria
cultural. Justamente por essa razão, o governo trata a cultura como
produtora de riqueza econômica, ao contrário de outras regiões do
país, onde a cultura recebe tratamento apenas residual, como se fora
eventual excedente do crescimento econômico. (BAHIA, 2000, p. 2
apub KUARK, 2006 ).

A submissão da cultura à lógica do turismo é clara. A criação da Secretaria da
Cultura e Turismo do Estado da Bahia (1995), bem como o alinhamento dos meios
de comunicação de massa locais - particularmente a Rede Bahia, retransmissora da
Rede Globo e de propriedade da família Magalhães – consolidou ainda o discurso
da baianidade: um projeto identitário, calcado na afirmação de um ethos baiano, que
potencializa a política de promoção do turismo baiano sob determinados elementos
da cultura afro-baiana presente na capital e no recôncavo. Mas o que vem a ser
baianidade?
Sinteticamente, Milton Moura (2001) define a baianidade tendo como marco
três carcterísticas principais: familiaridade, sensualidade e religiosidade. Para o
sociólogo:
A baianidade é entendida como um texto identitário, ou seja,
que realiza a asserção direta de um perfil numa dinâmica de
identificação. É compreendida como um ethos baseado em três
pilares: a familiaridade, que supõe a ambivalência numa
sociedade tão desigual, a sensualidade associada à
naturalização de papéis e posturas e a religiosidade que
costuma acontecer como mistificação numa sociedade tão
tradicional. (MOURA, 2001, p.63)

Além desses pilares é possível acrescentar ainda a alegria. Dentro dessa
lógica, tem carnaval o ano todo na Bahia. Nada melhor para o turismo ofertar um
produto no qual o povo é feliz e acolhedor sempre. Segundo Miguez e Nova (2008,
p.138), esse discurso é extremamente útil para mascarar as reais contradições
sociais existentes na Bahia.
(...) palco de desigualdades e carências, a harmonia decorre da
baianidade – da cidade feliz, de um povo sorri, mesmo quando deve
chorar -, enquanto discurso construído para instituir o consenso dos
cidadãos.
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A Bahia seria a terra da felicidade e a síntese desta baianidade teria como
palco principal o Carnaval de Salvador. Um carnaval “democrático” em que todos
seriam iguais, sem distinção de raça ou classe social porque tudo é alegria na Bahia.
Obviamente que a construção dos símbolos da baianidade não foi inventada
a partir de uma política estatal. Na realidade, a veiculação da idéia de uma Bahia
singular, com aspectos que a diferem dos outros estados brasileiros – inclusive do
Nordeste – remonta da primeira metade do século anterior. Nesse período a Bahia
era retratada na obra de Jorge Amado e nas composições de Dorival Caymmi, como
um lugar bucólico e praieiro, folclorizada através da preguiça e malemolência do
baiano. Entretanto o processo de modernização urbano-industrial iniciado nos anos
70 em decorrência, entre outros fatores da instalação do Pólo Petroquímico de
Camaçari e do Centro Industrial de Aratu, associado a uma efervescência cultural
iniciada ainda na década anterior com o surgimento do Cinema Novo, do movimento
tropicalista e da fundação de blocos afro, reconfigura a noção do que é ser baiano e
de como a Bahia deveria ser representada.
Com essa nova configuração social e a atuação de novos atores sociais, o
poder público estatal a fim de consolidar a Bahia como um pólo turístico e com o
intuito de estabelecer tal atividade como um fator de desenvolvimento econômico,
reafirmou a hospitalidade da velha Cidade da Bahia e potencializou as suas raízes
histórico-culturais, o patrimônio histórico e natural, destacando a afro-descendência que passou a figurar como principal matriz da identidade baiana, diferentemente da
representação da baianidade da primeira metade do século XX.
No início da década de 90, do século XX, percebendo e se apropriando do
processo sócio-cultural em curso o governo estatal faz uma grande investida na
afirmação de uma identidade afrobaiana voltada para a atividade turística através,
por exemplo, da reforma do Centro Histórico de Salvador e dos investimentos em
publicidade com o alcance nacional e internacional.
É importante destacar que todo o discurso da baianidade pressupõe uma
homogeneização cultural, em que aspectos culturais, religiosos e lingüísticos que
estão em alguma medida presentes em Salvador e em algumas cidades do
Recôncavo são generalizados para a Bahia como um todo. Não existe, de maneira
alguma, uma cultura baiana, e sim, várias culturas baianas, que nesse processo
foram ignoradas em nome da hegemonia de determinadas características. Quando
esse discurso tornou-se uma política publica, ocorreu um imenso prejuízo as
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manifestações culturais que não se enquadravam nesse perfil. As festas juninas,
por exemplo, mesmo com toda sua grandiosidade não eram valorizadas e
estimuladas a contento. Segundo Mariella Vieira (2004), em 2000, por exemplo, foi
publicado o decreto 7.833/2000, no qual o apoio as festas juninas foi excluído, em
virtude da polêmica dos recursos voltados as festas populares terminarem ainda no
primeiro semestre. Em 2003, a partir da Resolução nº475/2003, o decreto foi
revogado e os projetos ligados as festas juninas são novamente aceitos, utilizando,
porém, “critérios mais restritivos“ (VIEIRA, 2004, p. 185).
Ainda que o discurso da baianidade celebre a festa; a festa a ser celebrada é
apenas a carnavalesca. Segundo Vieira,
Desse modo, o carnaval assumiu um importante espaço de
legitimação política nos últimos anos. Tornou-se o principal produto de
exportação da cultura baiana e o principal diferencial atrativo utilizado
pelo marketing governamental para multiplicar o número de visitantes
ao Estado, associando-se na sua estratégia de venda, como não
poderia deixar de ser, uma imagem hegemônica da Bahia como
espaço identificado ao lazer e ao entretenimento. Isso porque, como
vimos, é um evento que tem a capacidade de acionar o texto
identitário da baianidade em sua máxima potência.
Assim, a festa momesca, pela sua complexidade organizativa, pelo
gigantesco aparato acionado para sua realização, além dos sedutores
números que envolvem suas estatísticas e índices (alguns deles
questionáveis, não se pode negar), tornou-se como que a
concretização de uma saída econômica “pós-industrial” para o Estado,
como aventado nos planos elaborados pela elite tecnocrática do
executivo estadual. (VIEIRA, 2005 ,p.13)

Se o Carnaval é o símbolo da modernidade baiana, associado ao signo da
baianidade, o discurso imagético associado às festas juninas, ao contrário, remonta
ao universo rural, sertanejo, rústico e familiar. Na sua dissertação de mestrado
Claudia Vasconcelos (2007) discutiu a questão da tensão identitária existente entre
os símbolos da nordestinidade e da baianidade.
Com a mudança na conjuntura política baiana, a partir do governo de Jaques
Wagner do PT, procurou-se contrapor as políticas públicas promovidas nas gestões
anteriores. Foi criada uma Secretaria da Cultura, separando as pastas de cultura e
turismo, com o objetivo de descentralizar os investimentos designados para as
manifestações culturais do interior do Estado e, principalmente, romper a submissão
da cultura a lógica do turismo. Segundo as palavras de Marcio Meirelles, Secretário
da Cultura entre os anos 2007 a 2011,
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A cara da Bahia não se restringe ao Recôncavo, devendo se
estender às demais regiões: Oeste, São Francisco, Sertão, Sul,
Chapada, dentre outras. O Governo do Estado pretende
valorizar não apenas um ou outro patrimônio cultural, mas a
diversidade baiana, as diferenças que, combinadas e
recombinadas, misturadas, mestiças, fazem do povo baiano o
que ele é. (RUBIM, 2008, p.13)

De fato, a proposta do Governo de Jaques Wagner era diluir o discurso
identitário da baianidade, que foi solidificado nas gestões anteriores, em nome da
diversidade cultural baiana. Era necessário construir novos programas e projetos
que possibilitassem dar visibilidade a outros aspectos culturais, que não os restritos
ao Recôncavo e, principalmente a capital baiana. Nesse sentido, foi criado, por
exemplo, o Centro de Culturas Populares e Identitárias com o objetivo de promover
e criar políticas de valorização das manifestações culturais populares dos diferentes
territórios baianos.
Contudo, ao que parece, houve um pequeno desencontro entre o discurso e a
prática, pois as festas juninas, tão tradicionais no território baiano, não foram
consideradas enquanto manifestações culturais populares uma vez que foi a
Secretaria de Turismo, juntamente com a Bahiatursa, a pasta designada para
promover o festejo, e não a Secretaria de Cultura. Mesmo endossando que a cultura
não seria mais submissa a lógica do turismo, o Governo do Estado decidiu promover
o São João da Bahia nos mesmos moldes do Carnaval, como um produto turístico
de alcance nacional e internacional. Isso deve-se ao fato do mês de junho na Bahia
ser um mês de baixa estação turística e, sendo assim, a proposta do governo era
investir e oferecer uma boa estrutura a certos municípios no período junino para
atrair turistas que até então se direcionavam a outros estados nordestinos. O
diferencial da Bahia é o caráter regional da festa, uma vez que ela não ocorre
apenas em uma cidade especifica, mas por está espalhada por todo território
baiano.
Em 6 de maio de 2008, é lançado em São Paulo para 1,5 mil agentes de
viagem, operadores de turismo, dirigentes do setor hoteleiro e de companhias
aéreas, jornalistas e personalidades políticas o projeto São João da Bahia. O evento
contou com a participação especial de Margareth Menezes e a partir desse dia uma
intensa publicidade foi realizada para atrair turistas de todo Brasil, sobretudo para as
cidades de Ilhéus, Salvador e Porto Seguro – principais receptores de turistas e
pólos de concentração hoteleira. Foram investidos mais de 10 milhões em atrações
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artísticas, infra-estrutura, saúde e segurança. A Secretaria Estadual de Turismo
(Setur) acertou com a operadora de viagens CVC uma parceria para o fornecimento
de pacotes com preços atrativos, principalmente para São Paulo que foi o maior
mercado emissor de turistas para a Bahia. Cerca de 20.000 pacotes turísticos foram
vendidos pela CVC só para São Paulo e 10.000 para outras partes do país e para a
Argentina.
Inicialmente procurou-se vincular o Produto São João a personalidades
baianas de destaque no cenário nacional, ainda que elas não tivessem nenhuma
conexão prévia com a tradição junina, como por exemplo, Daniela Mercury e
Margareth Menezes, que realizarem vários shows durante o São João da Bahia. Em
paralelo, com o intuito de propagandear o caráter tradicional da festa baiana, o Trio
Nordestino foi homenageado pelo projeto daquele ano por conta da comemoração
dos seus 50 anos de história.
Durante o São João de 2008 foi realizada pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (FIPE) a pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do
Turismo Receptivo na Bahia – Eventos Juninos, com o objetivo de verificar o perfil
dos visitantes das festas juninas, bem como informações sobre a viagem e opiniões
sobre o evento. Vinte e uma localidades foram escolhidas e quase 5.000 pessoas
foram entrevistadas. Notou-se que a maioria dos entrevistados era proveniente do
Estado da Bahia (77,2%), sendo que Salvador foi a principal cidade emissora de
turistas domésticos, totalizando 42,6%. A partir desses dados, verificou-se a
necessidade de ampliação da publicidade em torno dos turistas de outras regiões do
país, e nos anos seguintes a abertura do Projeto São João da Bahia ocorreu
também em Minas Gerais, além de São Paulo.
Observa-se que desde 2008 os investimentos nas festas juninas aumentaram
consideravelmente, principalmente nas cidades em que a Bahiatursa é o órgão
responsável pela organização do evento. No ano de 2010, conforme, os gráficos
construídos a partir dos dados da Secretaria da Fazenda do Estado, entre os
eventos turísticos que receberam o maior volume de recursos, através do
estabelecimento de convênios com os municípios, destaca-se o São João. O apoio e
promoção dos festejos juninos representaram 43,44% do total de investimentos
direcionados aos eventos turísticos realizados na Bahia, em relação aos 29,28%
investidos no Carnaval, aos 22,57% direcionados ao montante dos diversos outros
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eventos que foram apoiados e, por fim, os 4,71% dedicados ao Projeto Espicha
Verão.

4,71%

22,57%
Eventos Apoiados

29,28%

São João
Carnaval
Espicha Verão
43,44%

Gráfico 1: Divisão dos investimentos de apoio e promoção de eventos turísticos na Bahia no ano de
2010.
*Elaboração
Própria
a
partir
dos
dados
da
SEFAZ.
Fonte:
http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/tbweb/modulos/convenios/index_convenios.aspx.
Acessado em 15.09.2013

Nota-se que os investimentos na promoção das festas juninas são mais
elevados do que os destinados ao Carnaval. Contudo, deve-se lembrar que o
Governo do Estado não é o único investidor do Carnaval, nem mesmo o maior,
existindo também a responsabilidade da prefeitura de Salvador, além dos
patrocinadores das empresas privadas, principalmente as cervejarias. A própria
descentralização

do

evento,

distribuídos

em

várias

cidades,

exige

mais

investimentos Ainda assim, esse gráfico tem por objetivo demonstrar a importância
direcionada ao produto São João pelo Governo do Estado, uma vez que durante
muito tempo não havia uma política de financiamento especifica direcionada a essa
festa.
O ano de 2010, entretanto, é bastante emblemático, vez que comparado aos
outros anos, foi o que o governo estabeleceu a maior quantidade e os valores mais
altos de convênios com as prefeituras para o desenvolvimento dos festejos locais. A
partir da tabela 2 e do gráfico 2 construídos com base nos dados da Secretaria da
Fazenda observa-se que foram estabelecidos 158 convênios com as prefeituras
baianas no ano de 2010, ou seja, em três anos houve a ampliação de 138 convênios
com as prefeituras para a realização do São João.
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ANO
TOTAL DE
CONVÊNIOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20

49

81

158

129

63

41

Tabela 2: Total de Convênios estabelecidos com as prefeituras entre os anos de 2007 e 2013.
*Elaboração Própria a partir dos dados da SEFAZ.
Fonte: http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/tbweb/modulos/convenios/index_convenios.aspx.
Acessado em 15.09.2013
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Gráfico 2. Evolução da Quantidade de Convênios Realizados entre os anos de 2007 e 2013.
*Elaboração própria de acordo com dados da SEFAZ. Fonte:
http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/tbweb/modulos/convenios/index_convenios.aspx.
Acessado em 15.09.2013

Na tabela 3 e do gráfico 3 é possivel verificar essa ampliação em valores. No
ano de 2010 os investimentos relativos aos convênios com as prefeituras totalizaram
R$ 4.962.077,90, conforme os valores expressos abaixo:

ANO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CONVÊNIOS
377.500,00 1.609.496,00 2.287.242,59 4.962.077,90 3.532.151,40 2.790.088,68 2.020.000,00
(R$)
Tabela 3: Valor em reais dos convênios realizados pela prefeitura com a Bahiatursa.
*Elaboração Própria a partir dos dados da SEFAZ.
Fonte: http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/tbweb/modulos/convenios/index_convenios.aspx.
Acessado em 15.09.2013
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Gráfico 3. Evolução do Total dos Convênios realizados com as Prefeituras entre os anos de 2007 e
2013. *Elaboração própria de acordo com dados da SEFAZ
FONTE: http://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/tbweb/modulos/convenios/index_convenios.aspx

Esses convênios não contemplam as cidades de Salvador, Ilhéus e Porto
Seguro, pois nessas localidades é a própria Bahiatursa a responsável pela
realização dos eventos, e não as prefeituras locais, ou seja, não se estabelecem
parcerias para financiamento das festas com essas prefeituras. Observa-se
claramente que a quantidade de convênios de 2010 aumentou consideravelmente
em relação aos anos anteriores. Ao atentarmos para o valor dos investimentos
percebemos que eles duplicaram de 2009 para 2010. Quais os fatores que podem
ter determinado essa mudança? E mais ainda, por que nos anos posteriores houve
uma diminuição nos convênios?
Um dos caminhos para responder essas questões está no fato de que 2010
foi ano de eleição para governador, deputado estadual e federal, senador e
presidente da república. O investimento nas festas populares sempre foi um dos
recursos utilizados pelos políticos durante as suas campanhas por conta da
visibilidade que ela pode proporcionar. No contexto das festas juninas não é
diferente, e uma festa bem organizada pode construir uma rede de apoio
indispensável para garantir êxito em um processo eleitoral. Além disso, o Produto
São João foi elaborado pela gestão estadual que naquele ano tentava a reeleição e,
portanto, mais do que nunca era necessário potencializar a visibilidade ofertada
pelas festas juninas através dos convênios estabelecidos com as prefeituras, bem
como fortalecer as alianças políticas .
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Depois de 2010, outras razões, para além das questões políticas, podem ter
determinado o declínio desses convênios e o valor dos investimentos. A Bahia foi
assolada entre os anos de 2011 a 2013 pela pior seca dos últimos 50 anos. Alguns
municípios inclusive deixaram de promover as festas em praças públicas para
reduzir os gastos, visto que muitos se encontravam em situação de emergência. Os
que mantiveram a festa restringiram o número de dias e atrações. Por conta disso,
os próprios investimentos do Estado foram reduzidos, e, em 2011, apenas os
projetos que seguiram os critérios estabelecidos pelo governo, dentre os quais,
regularidade jurídico-fiscal do município, tradição da festa, dimensão do evento e
justificativa turística, foram contemplados com recursos que variaram de 30 mil a
100 mil reais.
Com base nos dados expostos observa-se o esforço do governo em
transformar o Produto São João em uma marca rentável. Além do financiamento,
houve um alto investimento em publicidade para atrair turistas que acostumados
com o ethos da baianidade e das festas de verão, teriam de desvendar o universo
das festas juninas do interior baiano.

3.2.1 A publicidade: é hora de vender o Produto São João da Bahia
Para criar uma nova imagem fortalecida do São João da Bahia, foi preciso
investir em propagandas que resgatassem e fortalecessem os símbolos juninos
existentes no Estado. Só na primeira edição do projeto foram investidos três milhões
em campanhas de propaganda, divulgação e marketing para transformar o São João
da Bahia em um produto turístico nacional, segundo dados da Secretaria de
Comunicação Social – SECOM. Toda a logística desenvolvida visava fomentar a
idéia de que existia São João em todos os municípios do Estado, sendo, por tanto a
maior festa regional do Brasil. Cabia ao visitante a escolha da localidade que mais o
agradasse para celebrar o São João.
Por conta desse fator, a Bahiatursa lançou um site especifico para a
promoção do São João da Bahia, o www.saojoaobahia.com.br. Esse site tem como
função apresentar aos turistas as cidades baianas em que a festa ocorre,
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destacando os lugares para hospedagem, alimentação, bem como a programação
dos festejos.
No que diz respeito a internet, na atualidade, além de ser o principal veiculo
de comunicação, ela é determinante na formação de opiniões, principalmente da
juventude. O gráfico abaixo mostra a porcentagem de pessoas que escolheram a
cidade em que passariam o São João a partir da influencia da Internet.

Gráfico 4: Principal Veiculo de comunicação que Influenciou a escolha do município para os
festejos juninos .Fonte: Pesquisa de Caracterização do Receptivo do Turismo na Bahia 2008 –
Eventos Juninos in: http://www.setur.ba.gov.br/indicadores/pesquisas/ Acessado em 12 de setembro
de 2013

Muito além do que um simples guia turístico, o site produzido pela Bahiatursa
também construiu uma imagem de festa junina a ser vendida.

Roberto Ribeiro

(2010), em sua dissertação de mestrado, desenvolveu uma pesquisa sobre o site
desenvolvido para a promoção do São João baiano a luz dos conceitos de
folkmarketing/ folkmidia. Para o autor esses conceitos derivam dos estudos da
comunicação que se propõem a investigar a presença de elementos da cultura
popular na mídia e a análise dos fins da utilização dos mesmos nas campanhas. O
discurso publicitário mobilizaria elementos da memória coletiva que remontassem
aos saberes e crenças da cultura popular com o objetivo de criar uma identificação
emocional com o público alvo das campanhas. Nesse sentido, a publicidade em
torno do São João baiano não poderia está alicerçado apenas no São João
espetáculo, mas, sobretudo nos elementos tradicionais que legitimam a realização
da festa.
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No caso da Home Page do São João da Bahia há uma seção, por exemplo,
onde se encontra algumas lendas, simpatias amorosas, bem como receitas
culinárias típicas que permeiam o fazer festivo junino. Todo o layout do site também
recorre aos símbolos presentes nas festas como as bandeirolas, quadrilhas juninas
e sanfona. O colorido é predominante na composição do site, reforçando o aspecto
alegre da festa. Ribeiro(2010) aponta que as ações publicitárias pretendiam associar
a Bahia a uma identidade nordestina, rural, sertaneja e tradicionalista, afastando
dessa forma o discurso hegemônico da baianidade.
Na página existem subseções que contemplam a história da festa junina, as
principais notícias sobre as festas que ocorrem nas cidades, além de vídeos com
reportagens sobre os eventos. Também na aba referente a programação, como
podemos visualizar na imagem abaixo, é possível escolher um município e conferir
como chegar até ele, onde se hospedar e se alimentar.

Imagem 7: Aba de programação
das festas dos
www.saojoaodabahia.com.br. Acessado em 04 de junho de 2013

municípios

baianos.

Fonte:

É interessante perceber que por programação subtendem-se as atrações
musicais que irão se apresentar nas praças públicas. Não consta nada sobre
manifestações como quadrilhas, novenas em louvor a São João ou mesmo os
grupos de samba junino. O que reforça a idéia de que o visitante desloca-se para
uma cidade onde ocorre uma festa junina muito mais por conta do espetáculo
oferecido do que por possíveis manifestações culturais. Ao fim do site observamos
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os logotipos da Bahiatursa, Secretaria do Turismo e Ministério do Turismo,
reafirmam o víeis turístico adotado pela pelo Governo do Estado. Não há nenhuma
referencia à Secretaria de Cultura que, como vimos anteriormente, foi criada em
2007 para romper a submissão da cultura à indústria do turismo.

Na imagem

abaixo, verificamos o design do site:

Imagem 8: Site promocional do São João da Bahia. Fonte: www.saojoaodabahia.com.br.
Acessado em 04 de junho de 2013

De tempos em tempos, realizam-se enquetes com os internautas sobre os
elementos que mais os agradam, como por exemplo, danças, licores, comidas,
fogos e fogueiras. A interatividade é uma das características do site, que também
pode ser percebida em outras redes sociais como facebook e twitter. Nessas redes
sociais, criadas a partir de 2011, o São João da Bahia é discutido durante o ano
inteiro, sendo que nas vésperas da festa as postagens são diárias. Promovem-se as
bandas, as programações das cidades e as fotos dos festejos – tanto dos artistas
quanto dos participantes. No ano de 2013, um aplicativo para celulares foi lançado
para que as pessoas pudessem acompanhar atualizações das programações das
cidades baianas de maneira maia rápida.
A campanha publicitária da Bahiatursa promoveu o festejo como um produto
único, existindo uma única imagem a ser vendida pela campanha que perpassa e
unifica os 417 municípios baianos, apesar do São João não ser o mesmo em todos
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eles. O que podemos afirmar sobre essa publicidade é que ela homogeniza e
simplifica a diversidade cultural que permeia as festas juninas baianas.
Além da mídia digital, outro produto publicitário da Secretária de Turismo, a
Revista Viver Bahia nº12, em 2010, trouxe na capa a promoção dos festejos juninos
da Bahia. Além dos elementos visuais e discursivos que remetem ao tradicional,
também se observa a tentativa de divulgar a variedade de atrações musicais de
visibilidade nacional que são contratadas para as festas juninas baianas, como, por
exemplo, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. As festas são
apresentadas de maneira muito semelhante ao formato de divulgação existente nos
festejos juninos de Caruaru e Campina Grande, a saber, um grande leque de
atrações e entretenimento para os turistas, que contemplam desde grandes
espetáculos até o trem do forró existente em Senhor do Bonfim e a guerra das
espadas de Cruz das Almas.
Nota-se que além das cidades que atraem sempre muitos visitantes durante o
período junino, como Cruz das Almas, Senhor do Bonfim e Amargosa, o texto da
revista Viver Bahia nº 12 também buscou promover cidades como Ilhéus e Porto
Seguro, conforme observado no trecho abaixo:
Se no Sertão e na Chapada Diamantina o São João bomba, no litoral
a coisa não é diferente. Principais portões de entrada do turismo no
interior, as cidades de Ilhéus e Porto Seguro conseguem aliar festejos
juninos às suas belezas naturais. Na terra de Gabriela, o turista tem
diversas opções de hospedagem, desde as mais simples às mais
sofisticadas.
Durante o dia, o visitante pode curtir as belezas de Olivença, do Pontal
ou até mesmo saborear um quibe no tradicional Vesúvio. À noite, o
arrasta pé toma conta da cidade.
A terra do Descobrimento não fica atrás. Com atrações como
Trancoso, Arraial D’ Ajuda e a Passarela do Álcool, a cidade ferve em
todas as épocas do ano e se transforma num verdadeiro caldeirão,
com a mistura de cores, povos e sotaques. Durante o São João, quem
dá o tom são as bandas que tocam forró universitário. (Revista Viver
Bahia, nº 12, 2010, p.14)

As cidades citadas não construíram historicamente uma ligação com a cultural
junina que permitisse que um turista as procurassem precisamente por conta do São
João. Percebe-se claramente no texto supracitado que o festejo junino restringe-se
apenas a um item de entretenimento que pode ser oferecido ao viajante. Saborear
um quibe no restaurante Vesúvio, em Ilhéus, e participar do São João, são
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igualmente atrações de um roteiro turístico predeterminado. O São João em Porto
Seguro também é apenas mais uma festividade entre as muitas que ocorrem em um
“verdadeiro caldeirão cultural”. Nota-se também que a publicidade em torno das
cidades de Ilhéus e Porto Seguro, limita-se bastante ao aspecto musical da festa
junina, a saber “o arrasta-pé” ou “as bandas que tocam o forró universitário”. Essa
simplificação decorre da necessidade de promover um espetáculo a partir de um
elemento atrativo, pois, ao contrário de outras cidades baianas, aquelas não
possuíam um substrato junino tradicional consolidado historicamente.
As pesquisas encomendadas pela Secretaria de Turismo, no ano de 2010,
conforme veremos na tabela 4 abaixo apontam que as cidades de Ilhéus, Salvador e
Porto Seguro são as que menos recebem turistas motivados pela festa junina destas
localidades. Os turistas que visitaram esses municípios durante no período junino,
fizeram por outras motivações.

Tabela 4: Cidades que receberam turistas no periodo das festas juninas tendo como principal
motivação os festejos. Fonte: Pesquisa de Caracterização do Receptivo do Turismo na Bahia 2008 –
Eventos Juninos in: http://www.setur.ba.gov.br/indicadores/pesquisas/ Acessado em 12 de setembro
de 2013
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A partir dos dados da tabela, é interessante perguntar por que então existe
uma publicidade forte em torno das localidades, uma vez que as mesmas não
atraem tantos turistas interessados na festa junina ofertadas por essas cidades?
Não seria mais interessante, pensando pela lógica do lucro, investir em municípios
que se constituíram como pólos festivos historicamente e que continuam atraindo
muitos visitantes durante o período junino? Em pesquisa mais recente da
Caracterização do Receptivo do Turismo na Bahia referente aos Eventos Juninos,
que data de 2011, verificou-se que mesmo com toda a publicidade estatal, mais de
75% dos turistas entrevistados no período junino, nas cidades de Salvador e Porto
Seguro, não participaram dos festejos locais, conforme podemos visualizar na tabela
abaixo:

Tabela 5: Participação dos turistas nas festas juninas de cada localidade. Fonte: Pesquisa de
Caracterização do Receptivo do Turismo na Bahia 2011 – Eventos Juninos, in:
http://www.setur.ba.gov.br/indicadores/pesquisas/ Acessado em 12 de setembro de 2013

Talvez o caminho para responder essas questões esteja atrelado ao perfil do
turista que se pretende conquistar. O foco do Produto São João desde seu
lançamento em 2008, conforme já foi sinalizado anteriormente, são os turistas de
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outras regiões brasileiras, bem como de outros países. Ilhéus, Porto Seguro e
Salvador oferecem diversos serviços aos turistas, tais como estrutura aeroportuária
e hoteleira de alto nível, além de serem pólos turísticos consolidados no cenário
nacional. As cidades do sertão, e mesmo as do Recôncavo Baiano, não oferecem
uma estrutura turística que atenda plenamente as necessidades do público que a
Secretaria de Turismo deseja alcançar, ainda que tenham culturalmente maior
envolvimento com as festas juninas. A publicidade do governo do Estado se
apropriou de símbolos culturais juninos e os homogeneizou para todo o território,
sem maiores distinções.

Promove-se dessa forma um espetáculo, simulacro da

cultura junina, em qualquer lugar, uma vez que o objetivo é proporcionar a
lucratividade promovida pelo turismo.
Em Salvador, entretanto, todas essas ponderações tornam-se

mais

complexas devido, principalmente, a escolha do local para palco principal da
realização da festa junina, o Pelourinho, bem como por conta das experiências e
manifestações culturais já existentes naquele espaço específico e na capital baiana
como um todo. Como curiosamente consta em um subtítulo da Revista Viver Bahia
nº, o São João da Bahia, e em especial, a festa junina do Centro Histórico de
Salvador teve de unir a “canjica com o dendê”.
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4 A FESTA DO INTERIOR NA CAPITAL: REINVENÇÕES DE UM SÃO
JOÃO
A festa junina sempre esteve associada ao espaço rural e, por isso, torna-se
complicado visualizar um evento tradicional em um grande centro urbano. Aliás, fica
difícil imaginar festas de cunho comunitário na rotina de uma grande cidade pois,
como apontou Simmel (1987), a consolidação das metrópoles na modernidade
acentuou a individualidade e atitude de reserva dos indivíduos, visto que as relações
sociais tornaram-se mais impessoais, superficiais e objetivas. Salvador, entretanto,
mesmo sendo uma metrópole contemporânea, permanece repleta de singularidades
que contradizem a atitude blasé, apontada por Simmel. O que se vê na capital
baiana é uma profusão de festas das mais variadas tipologias, que sempre irrompem
no cotidiano, alterando e envolvendo a rotina dos seus moradores.
É preciso reconhecer as pequenas festas comunitárias e familiares, como o
caruru de São Cosme e Damião, os novenários de Santo Antônio, além de tantas
outras celebrações de cunho religioso e profano que são características da cultura
popular local. Sem falar do Carnaval e da Festa do Bonfim, festas mais midiatizadas
e com tônica espetacular. Em síntese, reconhece-se que a contemporaneidade não
“esmagou” por completo as diferentes manifestações culturais soteropolitanas, pois
com aponta Miguez (2002):
Ao contrário, o que se vê é o lento movimento de pessoas se
“arrastando como cobra pelo chão” atrás do santo ou atrás do trio,
reinvestindo a cidade de sentido, trazendo de volta a substância
subtraída pela velocidade automóvel eletrônica da cidade-metrópole.
(MIGUEZ, 2002, p. 271)

Nos estudos relativos às festas soteropolitanas, quase não há referência aos
festejos juninos, havendo uma concentração nas análises das denominadas festas
de verão.

Contudo, até a década de 1970, quando de fato o processo de

modernização da cidade ocorreu de forma acentuada, as festas juninas comunitárias
aconteciam, envolvendo amigos, parentes e vizinhos, nos mais diversos bairros da
cidade. Na presente época observa-se que essas confraternizações diminuíram
bastante, restando algumas iniciativas familiares, pois aqueles que podem
aproveitam a festa junina em cidades interioranas. Neste período, é notório o grande
esvaziamento na capital baiana, principalmente quando a festa junina ocorre durante
um final de semana. Deve-se destacar novamente, que esta situação não evidencia
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a inexistência da festa na capital baiana, pois muito antes do São João do Pelô
acontecer no Centro Histórico de Salvador, diversos bairros sempre promoveram
suas festas com um cunho mais comunitário, recriando experiências lúdicas
oportunizadas pela temática junina. Estas festas ainda existem em algumas ruas de
bairros como Mussurunga, Uruguai, Engenho Velho de Brotas, Santo Antônio, Iapi,
entre outros. Nos locais que o fluxo de carros é pouco, é possível verificar que os
moradores ainda mantém o hábito de acender fogueiras nas portas das casas, bem
como permanecem com o costume de receber amigos e vizinhos para confraternizar
e desfrutar da variada culinária junina. É importante pontuar essa situação, pois ela
evidencia que, assim como em algumas cidades do interior baiano, formatos festivos
mais comunitários convivem com os modelos espetaculares da festa junina, ainda
que as experiências mais familiares venham se restringindo.
A história das festas juninas em Salvador também esteve associada aos
concursos de quadrilhas que, na década de 1980 tiveram o seu auge. Havia vários
concursos promovidos pelas emissoras de televisão locais, como os concursos
Arraiá do Galinho, Ao Pé da Fogueira e o Arraiá da Capitá, que promoviam uma
mobilização intensa, com transmissão na rádio e na televisão para toda Bahia. Estes
eventos envolviam participantes do interior baiano, mas existia uma predominância
de grupos quadrilheiros soteropolitanos que, em um clima de muita rivalidade,
disputavam o titulo de melhor quadrilha da Bahia.
Entre os concursos de quadrilha, o Arraiá da Capitá inovou pois, além das
quadrilhas juninas, existiam também shows com artistas de renome nacional. Tais
shows contemplavam diversos ritmos como lambada, sertanejo, axé, além do próprio
forró. O Arraiá da Capitá, criado em 1987, era um protótipo dos modelos de festas
em arena privada que na atualidade dominam as cidades baianas no período junino.
Geralmente os dias de realização desta festa antecediam o dia específico de
comemoração de São João justamente porque, dessa maneira, garantia-se o público
que porventura fosse ao interior celebrar o São João no dia 24 de junho.
Existe a hipótese de um fato político nacional ocorrido em 2001 ter sido
decisivo para interromper os longos anos de sucesso do Arraiá da Capitá em
Salvador. Neste ano, ocorreu no Congresso Nacional o escândalo envolvendo a
fraude do painel eletrônico do Senado. O que situação política tem haver com o
Arraiá da Capitá? Uma das empresas que promovia o evento era o Grupo A Tarde,
grupo que também era proprietário do jornal impresso de maior circulação da Bahia
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portador do mesmo nome. Durante o escândalo, esse veículo de comunicação não
titubeou em divulgar e explorar as notícias sobre o caso da fraude do painel
eletrônico. Este fato gerou um descontentamento em um dos envolvidos no
processo, o então senador Antonio Carlos Magalhães, político de grande influência
no governo estadual da época, durante a gestão de Cesar Borges (1999-2002).
Como forma de represália ao Grupo A Tarde, a licença para que o Arraiá da Capitá
pudesse ocorrer no Parque de Exposições, como nos anos anteriores, não foi
concedida. Durante todo o mês de junho, várias notícias foram veiculadas no jornal
impresso A Tarde sobre a não realização do evento e as motivações políticas para
tal feito, tal como pode-se observar no seguinte trecho da nota divulgada no dia 11
de junho de 2001:
Foram 14 edições de uma promoção que se consolidou como um dos
mais importantes eventos do calendário festivo baiano, agora
inviabilizada pelo governo do Estado, que negou o espaço à sua
realização. (...) Segundo os organizadores, apesar de o espaço ter
sido pleiteado (devidamente protocolado) com três meses de
antecedência, a Secretaria Estadual de Agricultura, que administra o
parque, nem sequer deu resposta, numa clara demonstração de
boicote à iniciativa, decorrente de interferências políticas. ( Jornal A
Tarde, 11/06/2001, Local, p.6)

O Arraiá da Capitá só voltou a acontecer novamente no ano de 2006. Mas os
tempos já eram outros: os concursos de quadrilha já haviam perdido sua força, as
festas privadas promovidas durante o São João no interior baiano já estavam
consolidadas e o evento Arraiá da Capitá teve de criar estratégias para reconstituir o
seu prestígio na capital. Em 2007, quando a política de turismo do Estado da Bahia
colocara a festa junina em um patamar de destaque, os organizadores do Arraiá da
Capitá oportunamente se alinharam a nova política estatal e retomaram a promoção
desta festa privada com uma publicidade que a endossava como a festa de abertura
oficial do São João da Bahia. Durante o Arraiá da Capitá daquele ano, por exemplo,
24 municípios montaram stands no evento como forma de “alavanca midiática” para
as festas realizadas nas suas cidades (CASTRO,2012, p.267).
Mesmo sendo um evento privado, fez-se necessário pontuar um pouco da
trajetória dele, por conta da inauguração na capital baiana do formato das festas em
arena privada mas, principalmente, porque o seu declínio se relaciona com a
ascensão da festa que é objeto de análise em questão: o São João do Pelô. A partir
do momento em que o Arraiá da Capitá deixou de ser realizado, o Governo do
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Estado resolveu intensificar a publicidade em torno do São João do Pelô, uma festa
gratuita, como contraponto ao evento promovido pelo Grupo A Tarde. O São João
do Pelô foi criado em 2000, dentro da proposta do Projeto Pelourinho Dia e Noite,
promovido pelo Governo do Estado, e assumido pelas pastas da Bahiatursa, Conder
e Ipac. Este projeto tinha por objetivo manter uma programação festiva no Centro
Histórico durante o ano inteiro, para que esse local se mantivesse sempre “animado”
e atrativo aos visitantes16. No período junino, montavam-se palcos para a exibição de
shows de forró e enfeitava-se o Centro Histórico com bandeirolas juninas, como
continuidade de outras ações culturais realizadas ao longo do ano. Pretendia-se
também ofertar atrações para aquelas pessoas que não viajaram e, por conseguinte,
movimentar a região do Pelourinho e o comércio local. Diferentemente da proposta
que surgiu em 2008, a partir do lançamento da Campanha do São João como um
produto turístico, até então o São João do Pelô não tinha nenhum vínculo com as
festas promovidas no interior baiano. Era apenas um evento promovido no Centro
Histórico, para que aquele espaço permanecesse oferecendo entretenimento aos
visitantes, em consonância com o processo de turistificação que o Centro Histórico
de Salvador vinha passando desde a década de 1980.
A partir de 2008, entretanto, veremos que muito mais do que um palco para a
realização da festa, o Pelourinho se tornou um cenário fundamental para a
composição do espetáculo no São João do Pelô. Cabe analisar quais as razões que
determinaram a escolha do Pelourinho como o local ideal para a realização de uma
festa junina espetacular e que tipos de representações foram recriadas para
legitimá-la naquele espaço.

4.1 CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR: A TURISTIFICAÇÃO DO
PATRIMÔNIO E A REPRESENTAÇÃO DA TRADIÇÃO
Os imponentes casarões de arquitetura barroca e as adornadas igrejas
existentes no centro antigo de Salvador lembram que aquele espaço já foi residência
16

Segundo Milton Moura (2006, p. 123) os períodos especiais de programação do Projeto Pelourinho Dia
& Noite eram “ o Carnaval (bandas e grupos performáticos), as festas juninas (bandas), a Primavera (desfiles das
escolas e grupos performáticos), a festa da Terceira Idade (com apresentação do Terno Eterna Juventude,
acompanhado de banda), a Semana Santa (espetáculo religioso cênico e itinerante) e o festejo do Natal no
Cruzeiro de São Francisco (missa e grupo performático)”
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da elite aristocrática baiana até o fim do século XIX. Da mesma forma, naquelas
ruas e ladeiras circularam uma significativa população negra, entre escravos e livres,
que ao desenvolverem atividades de ganho estamparam as suas práticas culturais
nas ruas e ladeiras do centro antigo. Apesar da concentração de riqueza de
determinados grupos, Jucélia Santos (2012, p. 109) nos lembra que a região do
Pelourinho “era um lugar de diversidade social, dada a mistura de residências de
ricos e pobres, revelando a heterogeneidade e as contradições existentes nesta
cidade desde a sua formação.”
Sendo assim, por conta do fluxo de atividades comerciais, administrativas
bem como da grande circulação de pessoas de todas as classes, esta região da
cidade sempre foi o palco de disputas entre a elite e os populares. Vide, por
exemplo, toda a luta envolta contra as medidas higienistas e modernizadoras
adotadas pelos órgãos públicos no fim do século XIX e início do século XX, que
pretendiam coibir práticas culturais consideradas impróprias ao modelo de
sociedade pretendido pela classe dominante da época. O centro antigo de Salvador
em vários momentos da história esteve imerso nos debates entre o ideário
civilizatório moderno contra o tradicional, presente em cada casario, ladeira e igreja
daquele lugar.
Em meados do século XX, com o crescimento demográfico da cidade, além
como a modernização das ofertas de serviços e comércio em Salvador, houve o
surgimento de novos bairros e a conseqüente transferência das camadas mais
abastadas para outras áreas, distantes do centro antigo. A criação de novas
avenidas, túneis e muitas obras públicas na parte alta da cidade, a partir da década
de 1970, acabaram desvalorizando ainda mais a região, visto que esse local deixou
de ser alvo de políticas de planejamento urbano. Nesse processo, ao ser preterida
pelos mais ricos, o centro antigo tornou-se a moradia de uma população pobre,
marginalizada e extremamente estigmatizada, passando por um longo período de
abandono institucional.
A deterioração pela qual passava esse espaço, não era sinônimo de
estagnação cultural. Nas obras literárias de Jorge Amado, por exemplo, a região do
Pelourinho sempre foi retratada como palco de uma efervescência cultural marcante.
Nas ruas do centro histórico surgiram vários movimentos artísticos de relevância
para a cultura local, em especial nas décadas de 1970, quando grupos e blocos de
percussão, tais como o Olodum, tornaram-se fundamentais para a divulgação da
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cultura afrodescendente e também para o reconhecimento da importância simbólica
do Pelourinho para a Bahia.
Em 1985, a partir do reconhecimento do Pelourinho enquanto patrimônio da
humanidade pela UNESCO, as políticas patrimoniais de âmbito nacional e estadual
começaram traçar estratégias de recuperação das áreas degradadas, com o objetivo
de restaurar monumentos e casarões centenários do Centro Histórico de Salvador.
Na década de 1990, teve início o Projeto de Requalificação do Centro
Histórico de Salvador que, entre outras metas, pretendia transformar aquela área em
um equipamento cultural que estimulasse o turismo da região. Conforme destacou
Jucélia Santos “nesse período, o Pelourinho deixou de ser visto como um espaço
dos escravos e dos marginalizados e ganhou visibilidade como patrimônio do povo”
(SANTOS, 2012, p.198), ou seja, o Pelourinho tornou-se o maior espaço simbólico
do que foi denominado como baianidade.
Nesse processo de requalificação do centro antigo os moradores locais foram
expulsos, visto que era necessário, assim como no início do século XX, “higienizar” o
local, tornando-o mais atrativo aos turistas. Entretanto, quando compreende-se que
a cultura é dinâmica, fruto da experiência de sujeitos sociais, não existe a
possibilidade de pensá-la sem que os agentes produtores desta cultura estejam
presentes e envolvidos. Ao retirar os antigos moradores do Pelourinho, criou-se um
local apenas de consumo estético, sem um real envolvimento dos reais produtores
da cultura. Concordando com Nobre:
(...) os centros e as cidades históricas foram transformados em
produtos de consumo cultural, com fins econômicos. Passaram a
constituir espaços preparados e transformados em “cena” e em
cenários prontos para o consumo cultural (lugares de festas, festivais,
celebrações, verdadeiros e falsos acontecimentos, etc.) com o intuito
de atrair pessoas, especialmente, os turistas. Salienta ainda o papel
que a indústria patrimonial assumiu através da utilização de
determinados dispositivos na configuração desses espaços (os
centros e bairros antigos), de maneira que possibilitem a “criação de
uma atmosfera convivial” e de atração para o consumo cultural.
(NOBRE, 2001, p.p. 60-61)

A requalificação realizou uma recuperação predial que alterava as colorações
das fachadas com o objetivo de destacar a sua dimensão estética, reforçando o viés
cenográfico do patrimônio presente nessa intervenção. O objetivo era construir uma
infraestrutura que ofertasse lazer, consumo e serviços especializados com
condições para atender as demandas turísticas. Nesse intenso processo de
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turistificação, entendido como o

modo

pelo qual “as potencialidades se

circunscrevem a um processo de planejamento que objetiva convertê-las, material
ou simbolicamente, em recursos e produtos predominantemente destinados ao
consumo turístico (BENEVIDES, 2002)”, o Pelourinho se transformou em um lugarespetáculo, tornando-se apenas uma imagem-mercadoria a ser consumida. Serpa
(2007b), ao refletir sobre como o consumo cultural tem se tornado o paradigma do
desenvolvimento urbano atual, destaca, sobre Salvador, que
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. (SERPA, 2007b, p. 79)

Estas requalificações e revitalizações tendem a transformar o patrimônio em
um negócio que envolve donos de hotéis, governantes, comerciantes, além dos
próprios freqüentadores e turistas, os consumidores deste produto. O objeto
histórico e artístico transformou-se em objeto de consumo. Para tanto, retomando a
abordagem de Adorno sobre a Indústria Cultural e a transformação da cultura a
partir da introdução da lógica do mercado, pondera-se que:
Tão logo a cultura se congela em “bens culturais” e na sua repugnante
racionalização filosófica, os chamados “valores culturais”, peca contra a
sua raison d’être. Na destilação desses “valores” – termo no qual ecoa,
não por acaso, a linguagem da troca de mercadorias – a cultura se
entrega às determinações do mercado. (ADORNO, 2001, p. 11)

O Pelourinho, enquanto bem cultural, tornou-se o cenário pronto para o
consumo, referendado pelo seu patrimônio histórico e cultural. Portanto, quando
pensamos no São João do Pelô, não apenas a festa é objeto de consumo, o próprio
espaço em que ela se desenvolve também se constituiu como tal.
As relações entre as políticas de preservação dos patrimônios materiais e
imateriais e a promoção do turismo caminham em consonância na maior parte das
vezes. Os embates, entretanto, também são comuns, visto que nem sempre os
objetivos destas políticas coincidem. Em 2010, por exemplo, uma normatização do
IPHAN com o objetivo de preservar áreas tombadas como patrimônio, afetaria em
cheio a organização da festa do São João do Pelourinho. A Norma Técnica nº 2,
datada de 16 de março de 2010, forneceu orientações quanto a realização de
eventos e criação de instalações em bens e conjuntos arquitetônicos tombados. Pelo
documento, qualquer intervenção, mesmo que temporária, não poderia prejudicar a
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visibilidade do bem; ficando proibida a instalação de cartazes, anúncios e montagem
de palcos de grande porte que trouxessem prejuízo a paisagem local, não sendo
permitidas, inclusive, intervenções que propusessem a utilização do monumento
como pano de fundo em áreas federalmente protegidas.
O resultado dessa norma, para total desgosto dos comerciantes do
Pelourinho, é que naquele ano o palco principal da festa foi transferido para a Praça
Castro Alves. Já em 2011, após a intensa articulação da Secretaria de Turismo, o
centro festivo retornou para o Pelourinho, visto que manter esse espaço como o
cenário da festa é fundamental para a composição estética e simbólica da festa.
Toda publicidade do São João do Pelô buscou aproximar a festa àquelas do interior
baiano, uma vez que elas seriam o modelo do “São João de Verdade”. E para tanto,
a ambientação reforçaria essa associação, visto que o patrimônio arquitetônico do
Pelourinho remonta ao antigo e colonial, assemelhando-se com alguns casarios de
cidades interioranas. No informe publicitário abaixo podemos ver a programação dos
shows do Pelourinho em 2011 e a frase “Do interior à capital, cada cidade é um
arraial”, construindo uma associação direta entre as festas do interior e a da capital,
como se houvesse uma continuidade, ou mesmo, uma similaridade.

Imagem 9: Informe publicitário de divulgação das atrações do Pelourinho- 2011
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É interessante destacar que na parte superior do anuncio, ao fundo da garota
propaganda que segura a sanfona, são apresentados dois cenários: de um lado
vislumbramos uma representação de uma cidade do interior, na qual existe uma
grande fogueira ao centro e pessoas vestidas de caipira dançando forró ao redor. Do
outro lado aparece o Pelourinho, enfeitado com bandeirolas, em meio aos casarios
coloniais, com pessoas também vestidas de caipira, dançando forró. Fica claro,
dessa forma, que a estética da festa pretende recuperar os elementos arcaicos da
arquitetura do centro histórico, para reforçar uma associação com as cidades do
interior, tratadas de forma bucólica e rural. Há uma apropriação do processo de
museificação já existente no espaço do Pelourinho, com fins de identificá-los a
outros cenários reforçando, dessa forma, uma padronização das imagens turísticas
a serem consumidas.
Nesse sentido, cabe a discussão em torno da construção das representações
da tradição no São João do Pelô. Segundo o historiador Chartier (1990) uma dada
realidade pode ser analisada através das suas representações sociais, uma vez que
elas permitem revelar contradições do real, bem como os diferentes mecanismos de
dominação. As representações não são discursos neutros, e por legitimarem
projetos e práticas, estão sempre em disputa, ou seja, o simbólico continuamente
estará em um campo de lutas que deve ser analisado a partir do contexto histórico
da sua produção, uma vez que as representações não podem ser compreendidas de
forma autônoma e desconectada do contexto em que ela foi produzida. Para
Chartier:
As lutas por representação tem tanta importância como as lutas
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo
se impõe, ou tenta se impor, a sua concepção do mundo social, os
valores que são os seus domínios (...). (CHARTIER, 1990, p.17)

Representação social é ao mesmo tempo apresentada como um conceito e
como um instrumento teórico metodológico capaz de apreender e evidenciar a
maneira como disputas simbólicas de poder e dominação são tecidas entre os
grupos sociais, ou representantes dos mesmos. As representações são estruturadas
tendo por base relações externas objetivas, internalizadas muitas vezes sem a
consciência dos sujeitos envolvidos. Desta forma, cabe uma análise interligada das
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práticas e das representações sociais, visto que há uma interdependência entre
ambas.
Sendo assim, discutiremos também nas próximas sessões deste capítulo as
representações criadas em torno da festa junina e, principalmente sobre o signo da
tradição, construídas e disputadas pelo poder público, organizador da festa, e por
outros agentes que dela participam. Indo além do plano do simbólico, exploraremos
também as práticas sociais que podem reafirmar ou desconstruir determinados
discursos, visto que a dinâmica imposta pela lógica do espetáculo modifica a
construção e reprodução dos sentidos.
Roger Chartier (2001) ainda apresenta o termo apropriação para definir como
uma imagem, texto, idéia ou signo são assimilados pelos sujeitos em uma realidade
distinta da que foram produzidos. Nesse movimento, o termo busca dar conta das
mediações e interpretações de uma realidade social. O conceito de apropriação:
permite vincular as duas dimensões etimológicas que estão presentes
nele: apropriar-se é estabelecer a propriedade sobre algo; e, desta
maneira, o conceito de apropriação foi utilizado por Michel Foucault
para descrever todos os dispositivos que tentam controlar a difusão e
a circulação dos discursos, estabelecendo a propriedade de alguns
sobre o discurso por meio de suas formas materiais. E existe a
apropriação no sentido da hermenêutica, que consiste no que os
indivíduos fazem com o que recebem, e que é uma forma de invenção,
de criação e de produção desde o momento em que se apoderam dos
textos ou dos objetos recebidos. Desta maneira, o conceito de
apropriação pode misturar o controle e a invenção, pode articular a
imposição de um sentido e a produção de novos sentidos.
(CHARTIER, 2001, p. 67)

Desta forma, busca-se compreender no contexto da Festa do São João do
Pelô a apropriação da tradição pelos distintos grupos envolvidos na festa,
observando o caráter ideológico que perpassa estas apropriações, visto que, como
pontuou Chartier, o que está em jogo é a imposição de um sentido em relação a
outro.
A representação social do Pelourinho como um local tradicional, por exemplo,
não é novidade. Entretanto, no contexto da promoção da festa junina, essa tradição
é apropriada e redirecionada, distanciando-se da fala da baianidade, marcadamente
explorada em todos os outros momentos festivos produzidos naquele espaço.
Recupera-se a representação do arcaico e do colonial como elemento de similitude
que aproximaria o Pelourinho das “raízes” de uma festa tradicional junina. Ou seja,

108

tenta-se ressignificar a percepção da tradição, desvinculando-a de outros elementos
culturais que historicamente foram construídos e fortalecidos naquele espaço.
Apropria-se, agora, de outra tradição, a tradição junina e não mais da tradição
momesca tão exaltada pela baianidade.
Por tradição junina, observa-se que vários elementos estarão em disputa.
Não apenas aqueles que remontam ao passado rural da festa, mas principalmente
aqueles que foram ressignificados no contexto urbano e contemporâneo de
Salvador, como no caso das quadrilhas juninas e do samba junino. Essa trama
aparentemente

complexa,

entretanto,

torna-se

muito

explícita

quando

compreendemos que toda a promoção da festa teve por base ideológica a
construção de um espetáculo orquestrado para fortalecer o turismo baiano.

4.2 SÃO JOÃO DO PELÔ: A DESCRIÇÃO DA DINÂMICA FESTIVA
NOS ANOS DE 2011 E 2012
A descrição da dinâmica festiva possibilita uma reflexão sobre as
apropriações

e

ressignificações

da

tradição

no

São

João

do

Pelô.

Metodologicamente optou-se por acompanhar a festa, não apenas com o
instrumento do diário de campo, mas também com uma câmera filmadora que
pudesse registrar os momentos que por desatenção ou foco em outros elementos,
não puderam ser sinalizados no momento da festa.

17

As entrevistas realizadas com

os participantes tiveram a tônica da consulta curiosa e descontraída, para que eles
não formulassem respostas previamente elaboradas e com um nível prévio de
reflexão sobre as mesmas. O objetivo era captar as sensações mais imediatas sobre
a festa.
Tanto no ano de 2011 quanto em 2012 foram constatadas uma similitude e
uma continuidade do projeto do São João do Pelô. Não houve grandes mudanças na
organização de um ano para o outro, bem como a estrutura da programação –
inclusive algumas atrações musicais – mantiveram-se semelhantes. Todo o ano há
uma escolha temática que pretende homenagear algum símbolo junino, e também
serve de inspiração para compor a decoração do Pelourinho. Essa ornamentação
17

2012

A observação da festa ocorreu nos dias 17, 18, 23, 24, 25 de junho de 2011 e 22, 23 e 24 de junho de
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temática presentes nas festas juninas, “trata-se de um arranjo estético do presente –
grandes temáticas do momento – que se articula a aspectos da memória coletiva
(artesanatos,

mitos

locais,

indumentárias

passado)”(CASTRO, 2012, p.215).

e

instrumentos

de

som

do

Em 2011, o Pelourinho foi decorado sob a

temática das “Vitrines Nordestinas”, que explorou a utilização de laços e fitas para
ornamentar o espaço, assim como as pequenas cidades do interior do estado se
enfeitam nesse período. Já em 2012, por conta do seu centenário, o homenageado
foi Luiz Gonzaga. Era notório que havia uma preocupação com a estética do local,
principalmente com a ornamentação das ruas e palcos que primavam pelo colorido,
através da composição de bandeirolas e balões, conforme é possível observar na
foto abaixo:

Imagem 10: Ornamentação do São João do Pelô 2012. Fonte: www.saojoaodabahia.com.br.

A organização espacial da festa também se manteve a mesma nos dois anos.
Na Praça Municipal foi montado um espaço coberto para a apresentação de
quadrilhas, que, de certa forma distanciava-se do núcleo da festa. Seguindo, na
Praça da Sé, foram montadas várias barracas que comercializavam comidas típicas
tais como bolos, mingau, doces variados, amendoim e, claro, os licores. A estrutura
destas barracas era bem simples, todas feitas de lonas brancas padronizadas, sem
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muitos adereços. Entretanto, por conta da oferta de produtos típicos elas eram bem
disputadas, ainda que os consumidores não ficassem parados naquela região
durante a festa, pois se deslocavam rapidamente aos locais onde existiam atrações
musicais.
Em frente ao palco principal, situado no Terreiro de Jesus, toda a praça
estava circundada por barracas de bebidas e comidas – que em síntese vendiam
principalmente cerveja e alguns “tiragostos”, todas também padronizadas, mais uma
vez não diferindo em nada da organização espacial das festas espetacularizadas do
interior da Bahia, ratificando assim não apenas o processo de homogenização
cultural

imposto

pela

indústria

cultural,

mas

também

um

processo

de

homogenização espacial que está relacionado com a essa mesma lógica. Podemos
observar na imagem abaixo a visão geral do Terreiro de Jesus e a localização do
palco principal:

Imagem

11:

Terreiro

de

Jesus

durante

o

São

João

do

Pelô.

Fonte:

www.saojoaodabahia.com.br.

Nas ruas do Pelourinho, em algumas esquinas, era possível encontrar trios
nordestinos realizando suas apresentações musicais. Esses artistas foram
contratados a partir da Secretaria de Cultura, assim como as bandas que se
apresentaram nos pequenos palcos distribuídos nos largos como a Praça Pedro
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Arcanjo, Praça Quincas Berro D’agua, Praça Tereza Batista 18 e no Cruzeiro de São
Francisco, enquanto que aqueles que se apresentaram no palco do Terreiro de
Jesus, os artistas de maior renome nacional como Elba Ramalho, Gilberto Gil e
Alceu Valença, foram contratados a partir da Bahiatursa e da Secretaria de Turismo
do Estado. Houve uma prioridade clara na contratação de bandas que tivessem em
seu repertório uma musicalidade dita mais tradicional, o forró “autêntico”. Buscou-se
fugir da polêmica do “forró de plástico”, e poucas bandas de forró eletrônico tiveram
espaço na programação de shows.
Se compararmos com os primeiros anos da organização do São João do
Pelô, dentro da lógica do São João com um produto turístico baiano, perceberemos
algumas mudanças sutis na programação musical principal. Em 2008, com a
finalidade de divulgar a festa para os possíveis turistas, a programação contou com
nomes como Daniela Mercury, Daniel e Margareth Menezes, artistas que não tem
nenhuma identidade com a temática junina. Essa opção, que levou em consideração
o potencial de atração de uma grande massa ao evento, foi redimensionada com o
intuito de preservar a representação de uma festa de cunho tradicional, ainda que de
grande alcance massivo. O discurso, assim como observamos nas festas juninas de
Caruaru(PE) e Campina Grande(PB), deveria estar pautado nas “raízes juninas”,
visto que o São João do Pelô passava a ser o centro festivo da “maior festa regional
do Brasil” e, portanto, deveria ter em uma musicalidade conectada com tal tradição.
A questão musical revelou-se fundamental para a compreensão da dinâmica
festiva. A música e, consequentemente, a dança, eram um dos motivos mais
agregadores da sociabilidade no São João do Pelô. Adota-se o conceito de
sociabilidade segundo a definição de Georg Simmel, que assim denomina a forma
lúdica de sociação entre indivíduos, considerando o contentamento do instante
vivido por eles (SIMMEL, 2006, p.65). Havia muitos grupos dançando, interagindo e
improvisando de forma livre e sem compromisso, como tem de ser em toda festa. O
que importava era estar junto com o outro e, quem sabe, conhecer novas pessoas

18

“Criados na década de 1990, os largos estão nas áreas internas dos quarteirões do Pelourinho e sugiram
a partir dos antigos quintais das casas seculares que lá existiam. Da intervenção feita pelos gestores da época,
dentro do Programa de Recuperação do CHS, surgiram “miolos” de quadras com nomes que reverenciam o
escritor
baiano
Jorge
Amado,
através
de
personagens
dos
seus
livros”
In:
http://www.ouvidoriageral.ba.gov.br/2011/11/01/concurso-nacional-de-ideias-para-requalificar-largos-dopelourinho/#sthash.5LlgCba5.dpuf. Acessado em 10 de agosto de 2013.
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que também se juntassem aos outros naquele instante de alegria coletiva promovida
pela festa.
Ainda que balizadas pelas discussões do senso comum, os participantes da
festa não estavam inertes as contradições do espetáculo e da tradição. Eles também
refletem sobre as transformações da festa e as implicações dessas mudanças na
forma de vivenciar o festejo. Muitos são saudosistas, e por mais que pareça
contraditório, recorrem a festa do Pelourinho com intuito de rememorar os tempos
passados. Outros gostam mesmo do formato atual por proporcionar uma interação
maior com pessoas diferentes.

Ou seja, como em todas as festas, existem

interesses múltiplos em jogo que nem sempre coincidem.
O público era variado e muito grande. Se observarmos pela ótica do
quantitativo de pessoas, poderíamos afirmar que esse evento é o mais importante
para o Pelourinho, visto que em nenhum outro momento do ano, em um curto
espaço de tempo, verifica-se a concentração de pessoas quanto no São João do
Pelô. Segundo os dados da Bahiatursa, a cada noite circulavam entre 15 mil a 20 mil
pessoas. Observando o ambiente, foi possível identificar que a maioria eram
moradores de Salvador. Ou seja, mesmo que a festa tenha sido orquestrada para
atender uma possível demanda turística, o que se verificou foi uma festa repleta de
soteropolitanos atraídos, entre outros motivos, pela possibilidade de ter acesso a
uma festa junina espetacular com grandes atrações, sem sair da cidade.
Apesar de se tratar de um evento gratuito, o que possibilita o acesso de
qualquer pessoa, observamos a presença de alguns aspectos limitantes a
participação de alguns durante a noite. As principais atrações musicais, nos dois
anos em que observamos a festa, tiveram inicio após as 23h, horário em que a
maioria das linhas de ônibus da capital baiana já não circula mais. Nem ao menos
houve algum tipo de reforço ao número das linhas. Além disso, o estacionamento do
Pelourinho que tinha um valor médio de R$ 7,00 em dias normais, durante o festejo
chegou aos R$ 30,00. Por outro lado, existiu um ônibus especial que fez um roteiro
especifico pelos hotéis de Salvador para levar os turistas ao Pelourinho. Esses
elementos podem parecer insignificantes, mas ao serem analisados de maneira
contextual demonstram um tipo de público específico que os organizadores
gostariam de atrair: um público que, entre outros fatores, tivesse também um bom
poder de compra para consumir os produtos ofertados.
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Ao contrário das festas comunitárias, nas festas juninas espetacularizadas
está em jogo também o consumo. Os comerciantes entrevistados foram unânimes
em pontuar que depois do carnaval é a festa junina o maior período de lucratividade.
Exaltaram que o Pelourinho está abandonado pelos órgãos públicos, e, portanto,
quando acontecem esses eventos nos quais a propaganda do Governo do Estado é
muito incisiva, o retorno do que foi investido é mais alto, principalmente porque a
segurança também é reforçada, garantido assim uma sensação maior de proteção
aos visitantes.
Curioso foi identificar a presença de muitas crianças no São João Pelô, não
apenas durante o dia, mas a noite também. Alguns pais fantasiavam seus filhos de
caipiras e em frente a antiga Faculdade de Medicina, bem como na Praça da Sé,
muitas crianças brincavam com fogos de artifício, tais como chuvinhas, traques de
massa e bombinhas, como se o grande espetáculo não existisse – era apenas
momento de brincar, cenas que sem dúvida reforça a concepção de que os
participantes recriam a sua festa do seu modo, a partir das suas expectativas e
anseios. Os pais de algumas crianças que foram interpelados durante o trabalho de
campo, disseram que essa era a forma de ensinar os seus filhos um pouco da
cultura junina. Ainda que o formato da festa tenha se transformado bastante, eles
apontaram que o lúdico não poderia se perder no tempo, pois era justamente isso
que tornava aquela festa tão especial. Como muitos deles não puderam viajar para
ao interior – que reiteradamente nas falas foi pontuado como o local em que existiria
o “verdadeiro” São João – reinventaram no espaço concedido a maneira de celebrar.
Além dos grupos familiares citados, havia muitos jovens que estavam na festa
acompanhados por seus amigos. Em especial nas sextas feiras, era visível que
muitos deles tinham saído do trabalho e ido ao São João do Pelô, como uma
espécie de Happy Hour do fim do expediente. O objetivo maior era descontrair após
uma semana de trabalho, além de divertir-se ao som da música mais tocada nas
festas de junho, o forró. Enquanto alguns iam especialmente para apreciar atrações
musicais específicas, outros nem sabiam ao certo qual a programação que estava
sendo ofertada, dirigindo-se ao local apenas porque sabia que ali estava ocorrendo
uma festa.
É importante destacar que para as gerações mais novas, os jovens da
contemporaneidade, a discussão sobre o que é tradicional ou não, bem como toda
busca pelo “autêntico” não é tão relevante, ou se apresenta muitas vezes de forma
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feitichista, pois como já vimos o turismo e o mercado também exploram o feitiche da
tradição e ela também pode torna-se parte do espetáculo. Anselm Jappe, refletindo
sobre os postulados contidos nos Comentários sobre a sociedade do espetáculo, de
Guy Debord(1988) destaca que:
(...) o sucesso maior do espetáculo é ter feito crescer uma geração
que jamais conheceu outra coisa senão o espetáculo, uma geração
para a qual o espetáculo é todo o mundo e por isso lhe falta qualquer
termo de comparação. (JAPPE, 2005, p.263)

A reflexão de Anselm Jappe traz a tona uma naturalização do espetáculo de
uma maneira que não se permite imaginar o mundo sem o mesmo, no qual não
exista, por exemplo, um celular ou um computador mediando as relações humanas,
bem como a televisão ou a internet como principal forma de entretenimento.
Dessa forma, podemos compreender a configuração atual da festa junina
como parte de um lazer festivo que já foi racionalizado e cooptado a tal ponto que
congregou as formas de festejar ao modelo padrão da macrofesta espetacular.
Esses modelos festivos adaptam-se a alguns parâmetros culturais locais, mas de
alguma forma mantém uma similitude a configuração espacial de eventos do mesmo
gênero. Concordando com Castro,
Existe uma configuração espacial das praças festivas que é repetida:
um palco armado e uma enorme massa festiva inserida nos
interstícios das edificações. Entretanto, nesse cenário repetitivo,
imiscuem-se elementos peculiares da cultura local, buscando-se,
assim, construir uma suposta identidade cultural da festa, que mescla
e interage com a identidade urbana inventada, que se constituem em
um constructo da diferenciação de lugares festivos como estratégia de
potencialização da turistificação sazonal. Os organizadores das festas
procuram unificar as potencialidades estéticas e paisagísticas que
emolduram os lugares festivos. ( CASTRO,2012, p.215)

A imagem abaixo do Terreiro de Jesus durante o São João do Pelô além de
reforçar a descrição da configuração sinalizada por Jânio Castro, demonstra como
as próprias edificações coloniais do Pelourinho contrastam com a arquitetura do
palco montado especialmente para a festa.
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Imagem
12:
Pelourinho
www.saojoaodabahia.com.br.

durante

o

São

João

do

Pelô

2012

Fonte:

Mas qual é a especificidade do São João do Pelô? Quais símbolos e
elementos peculiares que podem ser atribuídos a esta festa são estratégias de
diferenciação para atrair o seu público? No São João de Cruz das Almas, a tradição
da guerra de espadas é um dos grandes atrativos, já em Amargosa, a bela cidadejardim, por conta da festa privada do Piu-Piu, continua a cada ano agregando
multidões. Enfim, o que dizer do Pelô? Observa-se que a potencialidade da festa
junina no Centro Histórico não está relacionada com algum elemento diferencial, e
sim com os elementos que conferem a esta festa semelhança com as festas do
interior baiano. Verifica-se esse fato em todas as representações construídas em
torno da festa e nas tentativas de resignificação da tradição no espaço festivo pelos
seus organizadores.
É preciso compreender que a criação do São João do Pelô, todavia, não
eliminou por completo as experiências culturais existentes naquele espaço, e muito
menos determinou a sua suspensão completa delas durante a festa. O Pelourinho
permaneceu como o reduto do reggae, dos grupos de afoxé e de samba, ainda que
a cênica tenha incorporado outros símbolos juninos momentaneamente. Na imagem
abaixo podemos observar o grupo Didá, grupo de percussão formado apenas por
mulheres com sede no Pelourinho, durante o São João do Pelô. Elas aparecem
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devidamente trajadas a caráter das caipiras juninas e com uma homenagem ao rei
do Baião, Luiz Gonzaga, nos seus instrumentos percussivos:

Imagem 13: Banda Didá no Pelourinho durante o São João. Fonte: www.saojoaodabahia.com.br.

O que aparentemente poderia parecer completamente destoante do contexto
festivo junino é na realidade mais um elemento que demonstra a capacidade de
plasticidade da cultura. Os grupos populares a sua maneira tentam encontrar as
brechas necessárias para oportunizar algo que lhes é tão caro na atualidade:
visibilidade gratuita. Os transeuntes da festa observavam atentos, e pareciam
compreender que mesmo tratando-se de uma festa junina, a manifestação era bem
vinda, pois se tratava de mais um elemento estético que corroborava com a
resignificação da tradição junina no Pelourinho. O São João do Pelô mesmo com
todo o seu apelo turístico, ou talvez, justamente por conta desse apelo, também
oportuniza que manifestações culturais componham a festa.

4.3 MOVIMENTOS CULTURAIS NO SÃO JOÃO DO PELÔ: ENTRE A
TRADIÇÃO E O ESPETÁCULO
Para os fins dessa dissertação, abordaremos dois movimentos culturais,
completamente distintos, que também estão inseridos na trama do espetáculo e da
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tradição. Analisaremos o samba junino e as quadrilhas juninas, tendo em vista a
inserção de ambos na tradição junina soteropolitana, ponto que será brevemente
retomado, e principalmente, a participação desses grupos na dinâmica festiva do
São João do Pelô.
Devemos estar atentos à relação de disputa, conflito, apropriações e
(re)apropriações que são eminentes nas relações circulares da cultura, e que
tornam-se mais complexas a partir do processo de mercantilização da mesma.
Retomamos a abordagem bakhtiniana, tendo em vista que as culturas populares se
desenvolvem transformando-se. Contudo, fugindo dos reducionismos, nos interessa
compreender como as culturas expressas na festa junina estão se modificando,
levando

em

consideração

principalmente

sua

interação

com

o

formato

espetacularizado da festa. Em síntese, até que ponto a incorporação da perspectiva
do consumo cultural e da lógica do espetáculo altera sentidos originais das
manifestações culturais juninas?
Exploraremos um pouco o universo dos sambas juninos e das quadrilhas
juninas, tendo em vista que, na festa do São João do Pelô, ao mesmo tempo em que
percebemos uma clara apropriação desses movimentos pelo espetáculo, visto que a
importância simbólica deles é reconhecida, por outro lado destacaram-se também as
estratégias criadas pelos mesmos para ampliar a visibilidade dos movimentos e
fortalecer as suas práticas culturais ante a uma realidade que tende a suprimi-los.

4.2.1. São João com samba no pé? O Samba Junino no Pelô
Quando pensamos em musicalidade junina, associamos de imediato ao forró.
Em Salvador, entretanto, como em outras cidades do Recôncavo Baiano tal qual
Cachoeira, o samba, em especial o samba duro, também tem espaço garantido na
festa. O samba duro é tocado por meio de instrumentos como pandeiro e viola, de
forma bem rápida. Segundo alguns sambistas, existe também uma associação do
samba junino com as festas de candomblé destinadas ao Orixá Xangó,
sincreticamente associado a São João, por conta da presença do fogo e das
fogueiras. Após essas festas religiosas, os adeptos se reuniam para “fazer um
samba”. Em período junino, esse samba também é conhecido como samba junino,
que, por vezes, em suas letras podem incluir elementos associados as festas
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juninas, tais como céus estrelados, fogueiras e balões, conforme percebemos nas
composições de Zingo de Ogum, Eu Vou Sambar Aqui e Cortejo Junino em
Salvador, de Queinho Pinto:
Eu vou sambar aqui
Eu vou sambar,
O samba duro que vem do Ogunjá
A minha fogueira queimando
É noite de são João
A minha sanfona tocando
Lembrando o rei do baião
No céu vai subindo o balão
Levando a mensagem a são Pedro
E diga que o Zumbaê
Na vida Melhor é porradão
(Jornal A Tarde, Samba junino dá o tom dos bairros, Local p.5 23/06/2003)
Cortejo Junino em Salvador
Pisei na brasa dessa fogueira
Pisei na cinza desse fogueirão
Vou pro Engenho Velho da Federação
E lá, vou curtir meu São João, vai ter cortejo e licor
Vai ter canjica, sinhá,
Me leva, me leva
Para a casa de Dona Sinhá
Me leva, me leva
Para curtir São João em Salvador,
Me leva, me leva,
Para a casa de Dona Sinhá
Me leva, me leva,
Para curtir o São João com o meu amor
Êee Pagoleiros,
Toque o samba duro aí
Êeee Pagoleiros
É para lá que eu vou curtir
(Jornal A Tarde São João com samba no pé, local, p.6 20/06/2007)

O samba junino teve grande importância cultural em diferentes bairros da
capital baiana durante as décadas de 1970 e 1980. Existiam centenas de grupos,
espalhados principalmente nos bairros do Nordeste de Amaralina, Engenho Velho
da Federação, Engenho Velho de Brotas e Liberdade. Os grupos de samba,
formados por cerca de vinte a quarenta componentes, saíam pelas ruas cantando,
batendo palmas e tocando os instrumentos. A eles se juntavam multidões. O grupo
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os Negões, por exemplo, que nasceu na avenida Vasco da Gama, já chegou a ter
cerca de 1000 associados e é um dos conjuntos mais tradicionais de Salvador,
juntamente com a Associação Cultural Grupo União, o pioneiro desse tipo de festejo
junino, que já completou 35 anos de existência.
Nas ruas do Pelourinho, o samba junino nos anos de 1970 e 1980 também
teve uma importância considerável entre os freqüentadores do local, por conta do
seu grande apelo popular. Alguns artistas que emergiram desse movimento,
promoveram na década de 1990 a ascensão do pagode e do axé baiano no cenário
nacional. Esse fato, entretanto, contribuiu para o próprio declínio do samba junino,
visto que a migração dos artistas para os novos ritmos, muito mais rentáveis, acabou
esfacelando os grupos existentes.
Ainda assim, desde 1978, ocorrem todos os anos o Concurso de Sambas
Juninos, realizado no bairro do Engenho Velho de Brotas. Lá surgiu também, em
2000, a Federação de Samba Junino, que, entre outras ações pretende retomar a
força do movimento em Salvador. Em 2007, a partir da pressão das lideranças
comunitárias do Pelourinho, houve uma cobrança da participação dos sambas
juninos, e naquele ano aconteceu o 1º Festival de Samba Junino no Centro
Histórico. Desde então, os sambas juninos marcam presença na festa, desfilando
pelas ruas do Pelô. Além disso, grupos como Samba Natureza, Vai Quem Quer,
Prego Duro, Samba Elite, Arte de Negro, Samba de Cozinha, Os Negões, Samba de
Roda Urbano, Samba Tororó, Fogueirão, Viola de Doze, Forroxé, Samba Criolo,
Negros d’fé, Samba da Ladeira, Sambrasil e tantos outros também abrilhantam as
festas juninas das comunidades da periferia de Salvador.
No discurso dos sambistas é recorrente a afirmação de que em muitos bairros
os sambas não acontecem mais por causa da falta de incentivo público. A violência
também é considerada como um fator decisivo para a diminuição do samba junino
nos bairros. Por conta disso, esses grupos tem se organizado para que o samba
junino tenha um reconhecimento maior, através da participação de audiências
publicas, como, por exemplo, a que ocorreu em maio de 2011, que discutiu a
responsabilidade do poder publico no financiamento do samba junino.
O samba junino talvez seja a única manifestação cultural dentro do contexto
do São João do Pelô que tenha o caráter itinerante, frente a fixidez imposta pela
lógica do espetáculo, na qual os elementos de passividade e representação estão
mais presentes do que o de participação. Os grupos circulam pelas ruas do
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Pelourinho sem uma rota predefinida e sem um tempo pré-estabelecido de
apresentação. É importante destacar que não se trata de um simples desfile. Existe
uma forte interação com as pessoas que não fazem parte dos grupos de samba
junino, mas que acabam acompanhando os grupos ao longo do percurso.

Foi

possível observar nos registros fílmicos da pesquisa de campo diversas situações
em que as passagens dos blocos de samba, irrompiam a cena “atrapalhando” os
shows, invadindo palcos, e mesmo alterando a postura dos espectadores, que em
meio a uma multidão espremida tinham de abrir caminho para a passagem dos
grupos, ou então, simplesmente os acompanhavam, sucumbindo, dessa forma, ao
molejo do samba junino. Esses fatores denotam um caráter um pouco mais
espontâneo da manifestação, vez que ela não estaria totalmente enquadrada à
rigidez do espetáculo.
O caráter itinerante é reforçado pela própria programação divulgada tanto no
site quando nos folhetos distribuídos durante a festa, nos quais se ressaltam apenas
que haveria blocos de samba junino pelas ruas do Centro Histórico. Não se
especifica que grupos são esses, quais os horários em que eles estariam circulando,
nem ao menos em quais lugares eles iriam passar.
Por outro lado subtende-se, a partir dessa situação, que não existe um
interesse da Secretaria de Turismo em promover efetivamente o samba junino. Além
da não inclusão na programação oficial, não existe nenhuma referência concreta da
sua história, dos grupos mais antigos de Salvador em nenhuma publicidade do São
João do Pelô. No caso das quadrilhas juninas, por exemplo, existe uma exploração
de todos esses elementos de forma exaustiva. Pode-se traçar duas hipóteses que
ajudam a compreender esse fenômeno. O primeiro elemento diz respeito a logística
interna da festa: os sambas juninos atrapalhariam o espetáculo, pois destoam de
tudo que meticulosamente foi planejado e arquitetado na organização, inclusive no
que diz respeito a ocupação dos espaços da festa. O segundo elemento que pode
ser considerado é de ordem simbólica. Como foi dito, o São João do Pelô foi
constituído dentro da lógica da valorização e promoção de simbologias nordestinas
associadas ao São João, com o objetivo de contribuir para atração de turistas e
moradores de Salvador que buscam uma festa com características tão autênticas
quanto as apresentadas nas festas juninas do interior baiano ou de outras cidades
nordestinas. O samba junino, apesar da sua tradição consolidada no festejo
soteropolitano, não faz parte do rol das características mais genéricas da festa
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junina, como fogueira, bandeirolas, quadrilhas juninas e forró. O samba sempre será
associado a cultura muito presente no recôncavo baiano, que tem elementos muito
distintos da cultura do sertão recuperada durante as festas juninas.
Se em alguns casos para promover o espetáculo é necessário apresentar
elementos que agreguem especificidade ao mesmo, nesse exemplo o que se busca
são as similaridades, aquilo que aproxima e identifica aquela festa com outras
igualmente bem sucedidas. No contexto do São João da Bahia como um novo
produto turístico estatal, essa perspectiva é ainda mais acentuada, uma vez que se
vislumbra uma unidade entre os 417 municípios baianos.

Imagem 14: Grupo Samba Santa no São João do Pelourinho Fonte:Rita Barreto/
Setur 2011

A presença dos grupos no festejo só foi possível através de uma luta pela
conquista daquele espaço, sendo inegável a mobilização promovida pelos mesmos
para efetivar a ocupação. Em meio a esse processo, grupos carnavalescos de
samba – que não se apresentam de forma itinerante nas ruas do Pelourinho durante
o São João do Pelô – começaram a promover o “Arrastão do Samba Junino” no
circuito do carnaval soteropolitano, entre a Praça do campo Grande e a Praça
Castro Alves. Esse evento acontece desde 2009 com o desfile dos blocos de samba
Alerta Geral e Amor e Paixão, em cima dos trios elétricos, com apoio da Empresa de
Turismo de Salvador (Saltur) e da Prefeitura de Municipal de Salvador. Como foi
mencionado, os blocos que se apresentam no Arrastão Junino não são os mesmos
que participam do São João do Pelô, entretanto o público, ao fim do Arrastão Junino,
se direciona às ruas do Pelourinho, e lá juntam-se aos blocos itinerantes ou
assistem aos shows promovidos nas praças.
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Sem dúvida, em 2011, o dia em que ocorreu o Arrastão Junino foi também o
dia em que o Pelourinho recebeu o maior público para a sua festa junina. Esse fato,
é claro, não passou despercebido pelos promotores do São João do Pelô. É
interessante comparar os cartazes de divulgação dos blocos que desfilam no
Arrastão Junino, nos anos de 2011 e 2012. Se no primeiro cartaz, referente ao ano
de 2011, só visualizamos, ao fim da página, o apoio da Prefeitura de Salvador e da
Saltur, no outro cartaz, reproduzido no ano seguinte, fica clara a absorção da
Bahiatursa quando observamos a logomarca da campanha do São João da Bahia –
a sanfona vermelha – no canto direito inferior.

Imagem 15: Cartazes de divulgação do Arrastão Junino 2011/2012

Nesse sentido, fica clara a opção de apoiar um evento eminentemente
espetacular de samba, do que fortalecer os grupos de samba junino intinerantes que
desfilam dentro do próprio São João do Pelô. Os grupos promotores do Arrastão
Junino tem um apelo midiático muito forte, além de já possuírem uma estrutura
logística para promover o evento que não demanda tantos esforços da Bahiatursa,
uma das promotoras do São João do Pelô. Sendo assim, esse evento se tornaria
uma espécie de apêndice ao desenvolvido no Pelourinho, não interferindo na
dinâmica da programação do mesmo, mantendo, dessa forma, o caráter mais
“tradicional” e “autêntico” almejado pelo órgão estatal de promoção do turismo.
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4.2.2 As quadrilhas Juninas: o estilo e o “retorno às raízes”
Originária de uma contradança de mesmo nome trazida ao Brasil pela corte
imperial portuguesa, a quadrilha teve suas figuras e passos modificados ao longo do
tempo e dos lugares em que foi sendo executada. A princípio, eram quatro ou oito
casais que se organizavam em duas filas uma em frente à outra, com as quatro
extremidades. As quadrilhas pertenceriam às “danças baixas”, assim chamadas
porque nelas os casais fazem pequenos gestos cerimoniosos com os braços e
pernas e quase não levantam os pés, evitando movimentos bruscos (RIBAS, 1983).
As descrições dos viajantes à época do Brasil colonial apresentam as quadrilhas
como danças praticadas nos salões ricos da corte, tanto na cidade quanto no
campo. Ao longo dos anos, a quadrilha democratizou-se até se tornar uma dança
praticada pelos menos abastados, e claro, transformou-se nesse processo.
Mas por que e como essa dança se tornou uma importante referência da
“festa do interior”? Segundo Luciana Chianca (2010),
O que explica esse deslocamento simbólico é o fato político e
as implicações culturais da mudança de poder do Brasil
republicano, quando os costumes do período colonial e imperial
foram desprezados pelas camadas burguesas urbanas e
citadinas. Provavelmente nesse momento a quadrilha teria sido
abolida das festas dos citadinos ricos, continuando a ser
dançada pela população mais distante dos grandes centros
urbanos, os interioranos – geograficamente e simbolicamente.

Nobre e cortês na origem, a quadrilha tornou-se uma dança e um espetáculo
popularizado e reinventado, marcando as festas de São João por todo o país. As
transformações culturais que as quadrilhas sofreram correspondem a uma forma de
adaptação a novas realidades sociais e aos novos sujeitos. Ainda que suas
referências sejam rurais, a quadrilha na atualidade também pode ser uma expressão
de uma cultura urbana por condensar diversos elementos que necessariamente não
advêm do mundo rural. É preciso entender que existem muitos grupos de quadrilha
junina nas médias e grandes cidades brasileiras, como Salvador, que revivem essa
tradição
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equivocadamente costuma ser associado com o primitivo e com o que não é
moderno, não se valorizam as manifestações culturais que se reinventaram sob
novos contextos e novos atores. Para Canclini, é possível perceber que em algumas
manifestações da cultura popular urbana, a “(...) busca do moderno aparece como
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parte do movimento produtivo de âmbito popular” (CANCLINI, 2000, p. 206),
contrariando uma concepção idílica da cultura popular como puro reflexo de um
tempo arcaico.
É possível afirmar que as quadrilhas juninas na atualidade são manifestações
artísticas da cultura popular? Certamente, temos que compreender que as
quadrilhas juninas contemporâneas jamais serão iguais às quadrilhas do sec. XIX,
pois a cultura não é estática e os sujeitos que a produz também mudam no curso da
história, reafirmando assim a percepção de circularidade cultural (BAKHTIN, 1999).
No entanto, no que diz respeito às quadrilhas da atualidade, deve-se atentar para o
fato das mesmas terem entrado na trama do São João espetacular, tornando-se
muitas vezes um espetáculo a parte que, paradoxalmente, é utilizado como um dos
principais elementos que conferem os ares tradicionais à festa, tão necessários para
legitimá-la. Está em jogo a trama das representações do que é tradicional e do
moderno, tão caras ao sucesso do espetáculo e, ao mesmo tempo, ao prestígio das
quadrilhas juninas.
As quadrilhas atuais, chamadas de estilizadas ou profissionais, incorporaram
novos elementos com o objetivo de se enquadrar nas normas dos concursos de
quadrilhas espalhados por todo nordeste brasileiro. A partir de então, por exemplo,
incluem-se um tema gerador da quadrilha que propiciará a criação de um cenário
específico, do figurino (cada dia mais sofisticado; um matuto chique), da
musicalidade e, claro, dos passos de dança. Alguns elementos ditos tradicionais,
entretanto, ainda são obrigatórios; como a presença do casamento, grande roda,
formação do túnel e a própria dança em pares.

O que se percebe é que a

espontaneidade do passado vem sendo suplantada pelas normas dos concursos
realizados durante as festas juninas espetacularizadas. Essa nova dinâmica também
alterou a relação estabelecida entre o tempo e a dança, uma vez que, como o
espetáculo tende se encaixar em exatos 20 minutos para cada quadrilha, só é
permitido realizar o que foi previamente determinado e ensaiado. Segundo Chianca
(2013, p.p.97-98),
A relação da quadrilha de concursos com o espaço público e midiático
transformou radicalmente a dança na sua relação com o tempo.
Tradicionalmente executada no espaço familiar e comunitário, uma
“quadrilha improvisada” pode se prolongar por poucos minutos ou por
horas a fio, sem previsão de início ou tempo para ser concluída..
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Na imagem abaixo poderemos ver a programação referente ao ano de 2012
do Concurso Regional de Quadrilha, realizado na praça municipal, no Centro
Histórico de Salvador, dentro da programação do São João do Pelô. Como é
possível observar, existe a indicação do horário de início e a indicação da ordem das
quadrilhas que irão se apresentar, pois a não observância desses itens pode
acarretar desclassificação ou perda de pontos.

Imagem 16: Campeonato Regional das Quadrilhas 2012

Os concursos de quadrilha geralmente são promovidos por redes de rádio e
televisão, pelas prefeituras locais ou, no caso do Concurso Estadual de Quadrilhas
Juninas que acontece durante o São João do Pelô, pela Secretaria do Turismo da
Bahia. Nesse formato, enquanto os dançarinos fazem sua apresentação no tempo
estritamente delimitado, com passos previamente ensaiados e marcados, nos quais
o improviso é completamente abominado, os amantes das quadrilhas - que tiveram
seus contatos iniciais, por vezes, ainda nos espaços escolares – tornaram-se
simples espectadores. O contato com os dançantes transforma-se em platéia e
torcida pela quadrilha que tenha desempenhado o melhor espetáculo, nos moldes
das escolas de samba do Rio de Janeiro. A dominação do espetáculo sobre a
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cultura, reafirma, como pontuou Guy Debord (1997), o reino da contemplação
passiva. No âmbito da produção, os sujeitos que antes eram produtores, doravante
tornam-se estranhos ao objeto produzido, não se reconhecendo como tais. No
aspecto cultural esse distanciamento/ estranhamento também se fortalece quando
as festas contemporâneas, no jogo do espetáculo, diminuem os momentos de
participação e reforçam os de representação, nos quais os indivíduos (DUVIGNAUD,
1983) estranhos ao momento de criação, limitam-se a condição de espectadores.
Refletir sobre as quadrilhas juninas da Bahia tornou-se bastante complicado,
pois apesar de haver uma unidade simbólica, existem muitas diferenças entre elas,
visto que toda manifestação cultural adquire contornos próprios a partir do contato
com elementos da cultura local/regional. No território baiano, como já foi identificado
no capitulo anterior, não existe uma cultura homogênea e, portanto, as quadrilhas
possuem também características próprias conforme a localidade de origem. Essa
constatação também foi apontada pelo presidente da Federação das Quadrilhas
Juninas da Bahia (FEBAQ), Carlos Brito:
As quadrilhas de Salvador, elas não dançam praticamente com as
mesmas tendências das quadrilhas de Barreiras, que fica no outro lado
do estado. As quadrilhas da região norte, por estarem mais próximas
de Sergipe, a tendência é um pouco a sergipana, do que a tendência
baiana. As quadrilhas do sul do estado, de lá de Vitória da Conquista,
de Porto Seguro, essas quadrilhas do Sul têm uma característica
maior de Minas Gerais. Então assim, só na Bahia mesmo tem uma
diferença, imagine de todo Brasil. (20/05/2011)

No que diz respeito às quadrilhas baianas, de forma generalizada, ainda
existem alguns diferenciais se compararmos com as outras quadrilhas do Nordeste.
Nos concursos nacionais, as quadrilhas baianas eram vistas pejorativamente como
mais um grupo de axé porque são as únicas que se apresentam acompanhadas por
músicos que tocam seus instrumentos ao vivo. Outros elementos também se
diferenciam: as saias das dançarinas são mais longas, com o objetivo de possibilitar
uma ideia de maior movimento; os cabelos das damas ficam soltos durante a dança,
criando uma estética distinta das outras quadrilhas nordestinas, no instante em que
se realizam passos de dança em que as dançarinas balançam as cabeças para cima
e para baixo. No que diz respeito a própria coreografia, percebe-se a diversidade de
elementos desenvolvidos. A introdução de batidas mais fortes e de alguns passos de
dança afro, por exemplo, compõe ainda o quadro das especificidades de algumas
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quadrilhas baianas. Na foto abaixo, extraída do site de divulgação do São João da
Bahia, é possível identificar alguns dos pontos descritos anteriormente.

Imagem 17: Quadrilhas Junina no São João do Pelô. Fonte: www.saojoaodabahia.com.br.

As transformações das quadrilhas juninas e as especificidades das mesmas,
não são percebidas pelos quadrilheiros como um processo de descaracterização.
Eles apenas avaliam que houve um processo natural de evolução das quadrilhas, a
partir da introdução de novos elementos. Segundo Carlos Brito,
A gente percebe que não só a cultura, como a vida muda, certo? Há
uma transformação muito grande. Até pouco tempo a gente escrevia
na máquina de datilografia, hoje não existe mais praticamente ela, já é
no computador. Então a evolução veio pra todo mundo. Há algum
tempo atrás, há 25 anos atrás, há 24 anos atrás, a gente dançava o
tradicional “olha chuva, olha a cobra...”, aquelas danças que até hoje a
gente vê, mas vê dentro de um grupo muito fechado chamado Escola,
aquele grupo ali anteriormente precisa ver isso: “vamos formar uma
quadrilha, pares de um lado, pares do outro, olha a chuva, olha a
cobra...”; (são aquelas marcações tradicionais). Só que hoje as
quadrilhas profissionais, que nós chamamos de profissionais, são as
quadrilhas que concorrem; as quadrilhas que fazem espetáculo, elas
deixaram um pouco esse lado tradicional. Claro que em todos os
regulamentos existem esses itens obrigatórios, e hoje tem havido pelo
menos quatro itens que são obrigatórios, que é o casamento, o giro de
roda, o cumprimento. Mas a dança mudou. A dança tá um pouco mais
no contemporâneo. Claro que não larga um pouco o tradicional. Com o
tradicional dentro do contemporâneo, faz parte coisas mais
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futurísticas. Coisas que a gente hoje usa na dança a gente vai buscar
nos movimentos de Jazz, colocando em quadrilha; a gente vai buscar
no movimento do balé, colocando em quadrilha; movimentos Afro,
colocando em quadrilha, e tudo isso transformado dentro de um ritmo.
A gente não usa a dança, não usa o ritmo Jazz, mas se usa o
movimento de Jazz dentro do ritmo Forró, entendeu? Há uma
transformação. Por incrível que pareça essa transformação não foi
causada por nenhum professor de dança, por nenhum intelectual em
dança, nenhum pós-graduado em dança; essa transformação veio
com o próprio quadrilheiro que é o dançarino de rua, que é o
componente de rua, o componente que aprende no dia-a-dia sem
nenhuma técnica, e por isso que a quadrilha, ela chama bastante
atenção, porque não existem dançarinos profissionais graduados,
existe as pessoas normais, que fazem aquela dança por fazer, por
gostar. (20/05/2011)

É interessante observar que na fala do quadrilheiro, o mesmo procura
identificar que a introdução de novos elementos ocorreu por uma necessidade
interna de fazer o espetáculo, e, portanto, tiveram de abandonar elementos
tradicionais.
Diante desse contexto, fez-se necessário elaborar algumas questões
preliminares para compreender o fenômeno das quadrilhas em Salvador, tais como:
de que maneira a lógica do espetáculo interfere na organização e apresentação das
quadrilhas? Quais os fatores que contribuíram para o declínio do número dos grupos
de quadrilha em Salvador? Quem são os jovens que ainda mantêm essa prática, e
como eles vivenciam o universo quadrilheiro?
Todas essas questões mobilizariam esforços para uma nova dissertação,
visto que ainda não existem estudos acadêmicos sobre as quadrilhas de Salvador. O
desenhar delas, no entanto, é mister, pois nos ajuda a compreender a relação que
se estabelece entre a tradição e o espetáculo no São João do Pelô, uma vez que o
Concurso Estadual das Quadrilhas Juninas, além de ser um importante elemento da
composição desta festa do Pelourinho, também é o momento mais aguardado do
ano para os grupos quadrilheiros.
Conforme sinalizamos anteriormente, existiam inúmeros concursos de
quadrilha em Salvador. No início da década de 1990, segundo os dados de Carlos
Brito, presidente da Federação Baiana das Quadrilhas Juninas (FEBAQ), havia 110
quadrilhas atuantes principalmente nos bairros populares de Salvador. Em 2011,
entretanto, em toda a capital só existiam 11 grupos de quadrilha e, em 2012 esse
número caiu para 5 grupos.
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Quais seriam as causas de uma diminuição tão drástica? Os próprios
quadrilheiros informaram suas hipóteses sobre essa questão:

1) Violência e a marginalidade: Com o tráfico, e a violência em geral, os
bairros ficaram muito perigosos e a as atividades que antes eram
realizadas de maneira comunitária diminuíram, consequentemente as
quadrilhas também perderam espaço;

2) Falta de apoio de órgãos estatais: O fato das quadrilhas não receberem
investimentos concretos, acabou desmotivando vários quadrilheiros. O
número reduzido de concursos, e a premiação de valor baixo que é
oferecida

aos

campeões,

também

é

um

fato

destacado

como

desmobilizador;

3) Outras formas culturais: O pagode e outras formas de sociabilidade que
surgiram nos últimos anos contribuíram para a construção de identidades
juvenis que não consideram a quadrilha junina como um elemento cultural
relevante para a sua formação.

Dentro dessa lista pode-se incluir ainda outro elemento recorrente na fala dos
quadrilheiros, que nem sempre figura como um dos fatores determinantes para a
diminuição do número de quadrilhas: a profissionalização das mesmas. As
quadrilhas para se tornarem mais competitivas nos concursos, tendo assim maior
visibilidade e, portanto, chances maiores de atrair recursos, investiram na produção
de verdadeiros espetáculos cênicos. Para colocar uma “quadrilha na rua” são gastos
em média 50 mil reais. Uma das produções mais caras da Bahia, a quadrilha Asa
Branca, gastou cerca de 80 mil reais em 2012. Nesse grupo, os panos para produzir
as indumentárias foram trazidos de São Paulo, por que segundo o presidente da
quadrilha, Alexandre, foi uma das estratégias encontradas para obter material de
qualidade com custo menor. O mesmo pontuou que os custos com o transporte e o
deslocamento do grupo para as apresentações também são altíssimos.
Aliada a essa questão, coreógrafos, cenógrafos e estilistas profissionais, em
alguns casos, são contratados para auxiliar na montagem da quadrilha. O luxo e os
custos decorrentes dessa opção, não são para todos. As quadrilhas que não
conseguiram acompanhar tal evolução simplesmente sucumbiram e deixaram de
participar dos concursos. Não há mais espaço para uma quadrilha matuta.
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Uma questão polêmica em torno da profissionalização das quadrilhas surge
quando o assunto é o financiamento. Na maioria dos grupos, os músicos, as
costureiras, os cenógrafos, e os profissionais que trabalham no apoio e na
preparação da quadrilha são recompensados financeiramente. Já os dançarinos não
recebem nada e pagam um carnê para poder dançar. Muitos dançarinos questionam
essa relação desigual, mas o argumento de alguns presidentes de quadrilha é que
os dançarinos são antes de tudo brincantes e não dançarinos profissionais, ainda
que alguns quadrilheiros tenham se tornado profissionais depois de ingressar nas
quadrilhas. O argumento deles é simples: na verdade os dançarinos estariam
contribuindo para a sua manifestação cultural não morrer, pois sem esse dinheiro
seria impossível dançar quadrilha.
O valor do carnê varia de acordo com cada quadrilha junina e também alterase todo ano. Em 2012, o valor médio dos carnês para cada participante era de
quinhentos reais. Esse valor é dividido em parcelas mensais, e na maior parte dos
casos, realizam-se rifas e festas, além dos pagamentos, com o objetivo de financiar
os custos. A busca por patrocínios também acontece paralelamente a esse
processo. Segundo alguns presidentes das quadrilhas da capital, no interior o
acesso ao financiamento público é muito mais fácil, uma vez que as prefeituras
investem nas quadrilhas juninas, não sendo necessário nem mesmo a utilização de
carnês. Já em Salvador, segundo os mesmos, não há interesse do poder público na
valorização das quadrilhas juninas o que dificulta muito a continuidade do trabalho.
Foi recorrente nas falas dos quadrilheiros a comparação da festa junina com
o carnaval, e, consequentemente, das quadrilhas juninas com os blocos de carnaval,
uma vez que nota-se, no que concerne aos patrocínios, que as manifestações de
junho são desprestigiadas. A argumentação também versa sobre os investimentos
que os governos dos estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará realizam para a
valorização dos grupos quadrilheiros, e que não são reproduzidos na “terra do
Carnaval”. Portanto, segundo os participantes, apesar das contradições que
emergem no pagamento dos carnês, eles tornaram-se indispensáveis para arcar
com os custos totais das quadrilhas, vez que não existe apoio público.
Alguns quadrilheiros argumentaram durante as conversas que “se ninguém
reclama ou questiona por pagar por um abadá caríssimo durante o carnaval, qual o
problema de pagar por uma vestimenta bem mais sofisticada para dançar
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quadrilha?” Nessa linha, o presidente da FEBAQ, explicitou dessa forma a
necessidade do pagamento dos carnês:
É aquele valor que ele investe. Quando ele bota na quadrilha ele tá
dizendo ali: tome aqui pra minha quadrilha não acabar. Para minha
manifestação, que começou da minha bizavó não acabar. Mas no
carnaval é diferente. Quando ele paga por aquele pedaço de pano que
hoje é um abadá, ele tá injetando dinheiro em alguém que teve uma
idéia de lançar um bloco e ganhar pra si próprio. Entendeu o lucro
naquele investimento? No final, quando acaba o carnaval, as pessoas
saem maravilhosas, porque beijou muito, porque abraçou, porque
pulou, porque conheceu gente; mas quem sai sorrindo é o dono do
bloco que sai totalmente cheio de dinheiro, bem e feliz da vida. Já aqui
não. O bloco de carnaval, ele recebe um valor muito grande dos
patrocinadores pra expor as marcas, ele recebe o valor dos carnês e
ainda tem apoio do governo. Já aqui é diferente, juntando todos os
carnês de todos os componentes, dá em torno de 25% dos gastos no
total, os outros 75% eles vão tá tentando disputar vários concursos pra
tentar ganhar 1º, 2º, 3º lugar, pra pegar essa verba e sanar as dívidas.
E quando o São João passa, acaba, com certeza ainda fica 30%, 20%
de tudo que foi gasto, ainda pra ser pago, certo. Nenhuma quadrilha
sai no lucro. E assim... até dezembro eles quitam, aqueles cartões que
foi lá comprar o tecido; os cheques passados, os empréstimos feitos e
tal. Até dezembro quita. E janeiro começa tudo de novo. (20/05/2011)

Ressalta-se não apenas no discurso de Carlos Brito, mas também de outros
envolvidos, que o movimento quadrilheiro não é lucrativo para aqueles que gerem as
quadrilhas, ao contrário, por exemplo, do bloco carnavalesco. O que surpreende no
estudo das quadrilhas juninas é o envolvimento dos participantes. Apesar das
apresentações ocorrerem no mês de junho, principalmente no período junino, a
preparação ocorre praticamente durante o ano inteiro. Nos meses de novembro e
dezembro, os diretores das quadrilhas definem o tema e pensam nas coreografias,
para que a partir do mês de janeiro os ensaios possam começar. A maioria das
quadrilhas utiliza os espaços das escolas públicas e quadras de condomínios
populares para realizar os ensaios. Alguns grupos tentam preservar os momentos
dos ensaios visto que a coreografia é a grande surpresa da festa e, portanto, nem
sempre pessoas estranhas ao movimento são permitidas. Os ensaios ocorrem todos
os finais de semana até o mês de junho, e, quando as datas dos concursos se
aproximam, ocorrem ensaios também durante a semana, no período da noite visto
que a maioria absoluta trabalha durante o dia. Os ensaios facilmente tem duração
superior de seis horas. Exige-se a presença dos participantes em todos eles, sob
pena de expulsão da quadrilha. Ou seja, por seis meses, os quadrilheiros no
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momento de tempo livre estão dançando quadrilha com uma alegria, amor e
dedicação intensas. Isso significa dizer que, para além do espetáculo, essas
pessoas vivem a quadrilha junina de forma ativa quase que cotidianamenente, e sob
esse aspecto, ela permanece enquanto um movimento popular de cultura.
Em anos anteriores, havia uma identificação direta entre o bairro e a
quadrilha. Os moradores do bairro de Caixa D’água, por exemplo, só dançavam nas
quadrilhas da Caixa D’água. Existia uma fidelidade à quadrilha que não permitia a
mudança de uma para a outra. A rixa entre as quadrilhas também era muito grande,
e nas finais dos concursos era comum acontecerem brigas entre os quadrilheiros
que não concordavam com os resultados. Hoje em dia, porém, com a diminuição do
número de quadrilhas é comum perceber a presença de participantes que
anteriormente eram de outros grupos. E ainda que as brigas e o clima de disputa
permaneçam, percebemos que elas se concentram no universo quadrilheiro, e não
mais abrange a rivalidade entre os bairros.
As redes sociais são um grande instrumento para compreender a dinâmica
desses grupos. Nas páginas do Facebook dedicadas as quadrilhas juninas de
Salvador, além de calendários dos ensaios, fotos e vídeos das apresentações é
comum observarmos provocações referentes as outras quadrilhas, bem como a
exaltação por parte dos participantes dos grupos das qualidades da quadrilha que
ele participa.
Quando observamos o perfil dos participantes das quadrilhas em Salvador
percebemos que a maioria tem entre 30 e 40 anos, mas o número de jovens com
média de 20 anos vem crescendo nos anos mais recentes, segundo um dos
diretores da quadrilha Asa Branca, quadrilha junina existente no bairro do Cabula
desde os anos 1990. Muitos são amigos, parentes, filhos ou vizinhos de pessoas
que já dançaram ou continuam dançando. Marli, 48 anos, por exemplo, quadrilheira
da Asa Branca, sempre gostou de quadrilha por influencia do pai, mas só começou a
dançar depois de 42 anos, pois os filhos já estavam criados e, segundo a mesma,
era hora de se divertir. A própria Marli acabou levando a sua filha, de 20 anos, para
dançar no mesmo grupo. Como apontou o quadrilheiro Hélio Oliveira, dançarino
profissional, 29 anos:
Existem vários perfis diferentes na quadrilha: as bichas loucas
que fecham com seus cabelos e trejeitos, as meninas mais
marombadas que parecem que saíram da academia, as coroas
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que dançam quadrilha há muitos anos, e os dançarinos
profissionais. (28/04/2012)

Ao acompanhar os ensaios das quadrilhas, observamos que existe um
número inferior de mulheres participantes. Esse item é extremamente delicado, pois
como se trata de uma dança de pares, o número restrito de mulheres significa uma
diminuição no corpo de dança. Segundo os quadrilheiros quanto maior o número de
dançantes, mais bonita a quadrilha fica. Em média existem 40 pares, mas em outras
regiões do Nordeste esse número é bem maior, podendo até dobrar. Carlos Brito,
percebe com naturalidade a questão da diminuição do número de mulheres,
Assim, da mesma forma que hoje, um balé, 90% é mulher e 10 % é
homem, né? Se você chegar ali na dança afro você vai ter também,
90% mulher e 10 % homem. E na quadrilha, é um pouco o inverso. Por
que? Porque a quadrilha, ela é uma manifestação popular, ela é uma
dança de rua, uma dança a vontade, é uma dança que os moradores
se reúnem e fazem. Então, todo mundo vê como brincadeira. Mas as
dificuldades de hoje em dia pra encontrar mulher, porque essas
mesmas meninas que dançavam antigamente em um número maior
do que o dos homens, hoje não procura a quadrilha como um
subterfúgio pra uma curtição, elas preferem o pagode, entendeu? Elas
preferem o pagode. Ao invés de estar dançando de par, elas preferem
dançar sozinha num show! (20/05/2011)

Na regulamentação dos concursos que ocorrem na Bahia é vetada a
participação de travestis como damas (é importante destacar que um número
considerado de homossexuais e travestis participam sempre como cavalheiros). A
fala de uma dançarina discordando com tal regulamentação é bastante interessante.
Para ela: “A quadrilha hoje é um espetáculo. Os dançarinos representam um papel
e, por isso, tanto faz uma mulher ou uma travesti fazerem o papel da dama”. Já em
Natal, conforme aponta Luciana Chianca (2010), é comum existirem as chamadas
quadrilhas caricatas, nas quais as damas são representadas por travestis,
conduzindo uma grande performance, que é a tonica específica desse movimento.
Contrariamente, o presidente da FEBAQ, entretanto, apoia-se no argumento da
tradição

para

defender

o

veto

às damas

travestis.

Pois

defende

que

tradicionalmente na quadrilha o papel da dama é da mulher e do cavaleiro é do
homem. Assim como não seria possível eliminar determinados elementos
tradicionais da quadrilha (grande roda, túnel ou o anarriê.), não é possível alterar
essa relação.
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No momento é importante perceber as contradições que emergem nos
discursos entre o que é concebido enquanto tradição e o espetáculo pelos
participantes. Em determinados momentos tradição e espetáculo se articulam
perfeitamente. Mas, nesse caso, estão em trincheiras opostas. Destaca-se também
que abordagem da noção de espetáculo pelos quadrilheiros, restringe-se apenas a
percepção da mudança estética da quadrilha junina, não havendo uma
problematização mais enfática sobre a transformação das relações sociais e
econômicas promovidas pela espetacularização.
No caso da quadrilha junina, ainda que ela seja considerada um dos grandes
símbolos das tradições das festas juninas, é fato que com a introdução de uma
lógica mercadológica nesses festejos a quadrilha junina perdeu espaço e em muitos
casos se tornou um apêndice dos grandes shows musicais. Mesmo atraindo as
atenções dos transeuntes, durante a pesquisa de campo no São João do Pelô,
conversamos com poucas pessoas que foram a festa exclusivamente por conta das
quadrilhas juninas, ainda que estivessem admiradas e curiosas com a grandeza do
Concurso.
Há, contudo, a necessidade de estabelecer um contraponto: a reapropriação
das quadrilhas dos espaços e, principalmente, ainda que possa parecer
contraditório, da visibilidade que a Indústria Cultural pode possibilitar. É útil citar o
exemplo das quadrilhas juninas de Salvador: durante anos, quando iam buscar
apoio estatal, não eram recebidas e o apoio era recusado. Já a partir do ano de
2007, quando o São João foi considerado um produto turístico que deveria ser
explorado, as portas foram abertas para as quadrilhas, e hoje há um concurso
estadual, promovido pela FEBAQ com o apoio da Secretaria do Turismo no São
João do Pelô, importantíssimo para suscitar a criação de novos grupos de
quadrilheiros.
Os quadrilheiros defendem o Concurso Estadual das Quadrilhas Juninas,
como um espaço de visibilidade necessária a essa manifestação cultural. Para eles,
é durante a Festa do São João do Pelô que as pessoas, que inicialmente foram até
lá por conta dos shows dos artistas, podem conhecer as quadrilhas juninas e
perceber que elas não acabaram. A racionalização da festa é percebida de forma
positiva, bem como a organização dos concursos que, segundo a fala de Carlos
Brito, reproduzida abaixo, prestigia e fortalece o movimento quadrilheiro:
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Olhe... eu penso assim ... quando é banalizado, cada um fazia o seu,
cada um fazendo achando que está fazendo a sua parte, a coisa fica
ali muito contraditória, porque você acaba não tendo controle. Você dá
uma festa na sua casa e chama todo tipo de gente, e manda vir do
jeito que quiser, vai vir gente nua pra sua casa. Tem gente que vai
cuspir pra cima, tem gente que vai quebrar o copo; porque não existe
a regra. Mas quando você faz algo, você dá uma festa na sua casa e
manda um convite pra todo mundo, e ditando as regras, informando
como será os procedimentos, você vai ver as pessoas entrando
conforme o convite. Aí você pode convidar qualquer um outro que
venha patrocinar, um patrocinador e tal, que venha pra sua festa e
essa pessoa não vai se envergonhar do que vai ver. Porque você
organizou sua festa. Então, a partir do momento que a Febaq junto
com a secretaria de turismo começou a organizar o concurso, as
coisas ficaram melhor. (20/05/2011)

É interessante visualizar outra questão: muitos grupos de quadrilha sempre
buscaram financiamento para os seus projetos através da participação em editais,
mas nunca foi bem sucedida principalmente porque as quadrilhas, segundo os
parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Cultura do Estado, não estariam
enquadradas nas “manifestações da cultura popular”. Quando iam solicitar patrocínio
de instituições privadas a recusa era a mesma sob o argumento que “aquilo” não era
quadrilha de verdade.
A partir de 2009 foi visível a mudança de postura dos grupos de quadrilha que
para conseguir financiamento “voltaram às origens”, ou seja, resgataram elementos
juninos mais tradicionais, na dança, na composição dos ritmos e nos temas
escolhidos. Foi possível observar que nos últimos anos, por exemplo, os temas
escolhidos estão mais associados a elementos da cultura nordestina, os cabelos das
moças estavam presos e os passos de dança mais moderados, ligados a rítmicas do
xaxado e do baião e, por fim, a encenação do casamento voltou a ser o ápice da
dança. Isso é uma demonstração clara das estratégias dos grupos populares para
obter determinados ganhos dos setores hegemônicos.
Retradicionalizar (SERPA, 2007) ou “voltar às raízes” como os próprios
quadrilheiros intitulam essa ressignificação, pode expressar a tentativa de
fortalecimento das quadrilhas. Percebemos que se por um lado as quadrilhas são
elementos indispensáveis para a composição do espetáculo no São João do Pelô,
pois remontam a idéia de que ali também é um “São João autêntico”, ratificando a
idéia que nessa festa também existem elementos simbólicos tradicionais, como as
quadrilhas, que a legitimam, por outro visualizamos também que as quadrilhas,
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discursivamente, se apropriam do espetáculo para se afirmarem enquanto
manifestações eminentemente tradicionais. Conforme sinalizou Carlos Brito,
Então hoje, o Governo do Estado a partir do momento que divulga o
nosso São João, ele também divulga a sua maior simbologia, e qual é
a sua maior simbologia? As quadrilhas juninas. Porque não existe
festa junina sem quadrilha junina, não existe! (20/05/2011)

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, organizado pela Secretaria do
Turismo em parceria com a FEBAQ desde 2008, ocorre através de sistema de
eliminatórias, momento em que as quadrilhas de várias partes da Bahia são
avaliadas por um júri composto de figurinistas, coreógrafos e historiadores. Após as
eliminatórias, as quadrilhas com maior pontuação participam da grande final que
acontece na noite de São João. Uma estrutura especial é montada na Praça
Municipal para as exibições, que contempla duas arquibancadas, o espaço central
no qual os grupos de quadrilhas dançam e um palco para a banda que acompanha
ao vivo as quadrilhas. Percebe-se que essa estrutura ainda não atende por completo
as condições necessárias para as quadrilhas, como foi comentado por alguns
quadrilheiros, e, além disso, os transeuntes também não conseguem visualizar as
apresentações, pois as arquibancadas montadas ficam completamente lotadas
desde cedo, principalmente nas finais.
Ainda que as quadrilhas juninas continuem atraindo um grande público, o
Concurso Estadual existente no São João do Pelô talvez seja visto pelos
organizadores apenas como um apêndice da festa principal. Isso porque a
quantidade de pessoas que vão à festa exclusivamente por conta das quadrilhas
juninas é inferior às que vão por conta dos shows que ocorrem no Terreiro de Jesus
e em outros espaços do Centro Histórico. E nesse sentido, a maior parte da
divulgação do evento tem por foco as atrações musicais.
quadrilhas

juninas

quanto

os

sambas

juninos,

Entretanto, tanto as

visualizam

o

espaço

concedido/conquistado como uma grande vitória para os seus movimentos, visto que
a partir dele é possível não apenas adquirir o reconhecimento tão almejado, mas
principalmente vislumbrar a continuidade das manifestações nas gerações futuras,
uma vez que fazer parte do São João do Pelô tornou-se também um atrativo.
O mais contraditório é que no momento em que as quadrilhas juninas
afirmam-se enquanto elementos tradicionais e importantíssimos das festas juninas,
como uma estratégia de ampliar a visibilidade do movimento quadrilheiro, as
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quadrilhas buscaram, no ano de 2013, outro espaço de apresentação: o Carnaval de
Salvador. Em meio ao Circuito mais tradicional de Salvador, na Praça do Campo
Grande, as quadrilhas juninas realizaram uma exibição conforme observamos nas
figuras abaixo:

Imagem 18: Quadrilhas juninas no Carnaval da Salvador, 2013. Fonte: Febaq

Se a pauta do dia é discutir as interferências carnavalescas nas práticas
juninas, o que dizer então desse movimento contrário? Será que o Carnaval e o São
João tornaram-se festas espetaculares tão afins que é possível visualizar esse
intercâmbio de manifestações populares com tamanha tranquilidade? Nota-se
claramente que houve uma tentativa de marketing promocional das quadrilhas, uma
vez que o trajeto escolhido contempla áreas de camarotes e imprensa, conforme
observaremos na figura abaixo:
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Imagem 19: Trajeto das quadrilhas juninas durante o carnaval de Salvador, 2013. Fonte: FEBAQ

De qualquer forma, apesar dessa investida ousada, pouco foi noticiado na
mídia sobre esse acontecimento. O que observamos é que o concurso que ocorre
durante todos os anos durante o São João do Pelô continua sendo o principal cartão
de vistitas das quadrilhas juninas, e, portanto, todos os anos elas continuam se
preparando para a festa.
No jogo das representações do que é tradição, cultura popular e indústria
cultural e espetáculo, qualquer defesa da tese sobre uma pureza cultural idílica na
relação teoria-empiria é desmistificada. Compreender as articulações que os grupos
culturais tecem com os setores hegemônicos, seja com instâncias governamentais
ou com empresas privadas, nos permite discutir os imperativos que os movimentam
na direção do espetáculo e na reconfiguração da sua prática cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fim de festa? Os analistas mais apocalípticos apontam que a festa junina
está em vias de extinção. O seu sentido teria sido totalmente deturpado a partir da
introdução da lógica mercadológica; um caminho sem volta: a festa morreu. Antes
de analisar este ponto, entretanto, é necessário inverter a perspectiva da pergunta e
questionar: por que, dentre tantas outras manifestações culturais que nasceram
ainda na colônia e que se perderam no tempo, a festa junina continua tão importante
para os brasileiros e, em especial, para os nordestinos? Expandindo a consideração,
por que a festa junina não acabou?
Peter Burke ponderou que “os homens das sociedades tradicionais vivem da
lembrança de uma festa e da expectativa da próxima” (BURKE, 2010, p.99). É certo
que as festas sempre tiveram um papel importantíssimo entre os indivíduos desde
os tempos mais remotos das distintas organizações sociais, por incitar “um tipo
especial de comunicação humana” (ABREU, 2005, p.260) propiciada pela e para
festa. Pertencendo à esfera da experiência dos sujeitos, a festa constitui-se:
(...) das impressões que o psiquismo incorpora na memória, das
excitações que jamais se tornaram conscientes e que, transmitidas ao
inconsciente, deixam nele traços mnêmicos duráveis. Memória
individual e coletiva fundem-se nas sociedades tradicionais através da
festa e do culto, onde episódios significativos do passado coletivo são
rememorados, permitindo a cada indivíduo incorporar essas memórias
à sua própria experiência, e recordar-se delas, ao mesmo tempo que
recorda seu próprio passado. (SERPA, 2007b, p. 86)

As ponderações relativas as sociedades tradicionais ainda podem ser
percebidas na atualidade, mas a festa reinventa-se e incorpora novos sentidos, a
partir das disputas ideológicas e interesses mercadológicos que também coexistem
nos espaços festivos. O que temos hoje é o inegável domínio do espetáculo em
todas as formas sociais. Com a festa não é diferente. Através dela e por conta dos
resultados da espetacularização também é possível perceberm, sob alguns ângulos,
os reflexos do esvaziamento das relações humanas e da passividade dos indivíduos
perante o mundo. Na discussão sobre espetacularização da festa, é preciso pontuar
que o espetáculo, conceito tão complexo, vai além das montagens estruturais e dos
aparatos técnicos oportunizados pela indústria cultural pois, concordando com Bucci:
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A indústria cultural surge como uma indústria entre outras indústrias: a
automobilística, a do petróleo, a dos cosméticos (...) o espetáculo é
outra coisa, que dessa primeira aflora, sendo-lhe totalmente distinta. É
uma outra ordem de mundo, embora já pudesse ser vislumbrada na
noção de indústria cultural. O espetáculo não é o prolongamento linear
da indústria cultural, nem é sua evolução simples. Não é mais uma
indústria entre outras indústrias: é um estágio em que todas as
indústrias e todos os mercados convergem para um centro único (...) o
conceito do espetáculo não mais cabe dentro do conceito de indústria
cultural, pois o ultrapassa. (BUCCI, 2005, p.p. 227-228)

Sendo assim, a indústria cultural nada mais é do que um componente de
uma sociedade já espetacularizada. Significa dizer que além de todo o processo de
racionalização, homogeneização e mercantilização que as festas vem passando,
deve-se considerar principalmente a alteração do comportamento do homem nestes
espaços festivos por conta do espetáculo, visto que ao tornar-se um espectador, ele
modificou o seu grau de envolvimento com a elaboração/participação das festas.
Mais uma vez, o espetáculo não pode ser compreendido apenas como um abuso do
mundo visível, produto das técnicas de difusão massiva das imagens (DEBORD,
1997, p.5), mas sim como o domínio da aparência sobre a essência dos fenômenos.
No estudo empírico do São João do Pelô, por exemplo, buscou-se desnudar as
representações ideológicas construídas para fomentar o ethos da tradição junina em
uma

festa

inventada

por

conta

de

razões

turísticas

e

mercadológicas

mercadológicas que, como tantas outras, se configurou sob a égide da
espetacularização.
Certamente, as apreciações de Debord remetem a uma situação catastrófica
de barbárie do capitalismo. Todavia, sem negá-las, quando se pensa em festa e
cultura popular é necessário ponderar os outros fatores que denotam a existência de
certa pulsão de vida - conceito extraído da psicanálise freudiana - que representa o
prazer e as ligações afetuosas que estabelecemos com o mundo, com as outras
pessoas e com nós mesmos. Por isso que, de maneira atualizada, retomamos a
referência de Bakhtin por considerar que o autor acerta ao pontuar que a festa é
uma forma primordial da civilização humana (BAKHTIN, 1999, p.6), que existe e
resiste sem apagar por completo as contradições do mundo que os sujeitos estão
imersos. A festa, dessa forma, é um processo dialético de circularidade dos seus
elementos sociais e culturais, e, ao mesmo tempo em que se enreda na trama do
espetáculo também pode contrapô-lo, em um movimento nem sempre consciente
dos seus participantes. Subtende-se a relação com uma temporalidade específica,
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que por si só confere uma atmosfera de êxtase e envolvimento dos participantes que
distancia-se dos códigos racionalistas da sociedade moderna. Conforme responde
Bakhtin (1999, p. 191)
O denominador comum de todas as características carnavalescas que
compreendem as diferentes festas, é a sua relação essencial com o
tempo alegre. Por toda parte onde o aspecto livre e popular se
conservou, essa relação com o tempo e, consequentemente, certos
elementos de caráter carnavalesco, sobreviveram.

A festa junina continua a viver porque, sem dúvida, simbolicamente recupera
uma temporalidade alegre e agregadora necessária a qualquer civilização, mesmo
aquelas completamente dominadas pela lógica capitalista. Existe São João do Pelô
não apenas porque ele é rentável a imagem do turismo baiano, mas porque a festa
junina é relevante no imaginário social a tal ponto que as pessoas se mobilizam para
ir a esta festa, reinventado e rememorando aspectos da ludicidade festiva. Esse
elemento de envolvimento das pessoas não pode ser reduzido e justificado por
conta de um apelo midiático ou de uma cenografia atrativa no Pelourinho que remeta
à tradição junina. Esses dados ajudam na composição da festa, mas não explicam
tudo. Ainda que o objetivo da pesquisa não tenha se proposto especificamente a
entender quais as motivações e expectativas dos indivíduos que participam do São
João do Pelô, compreende-las melhor nos ajudaria a perceber de que maneira
essas intencionalidades se relacionam com a resignificação da tradição, posto que
esse processo não parte apenas dos organizadores da festa, mas também dos
indivíduos que conferem sentidos às suas práticas culturais.
A análise dessa festa em específico demonstra como as faces da cultura e da
festa na sociedade contemporânea são múltiplas e complexas. Quando se optou por
apresentar logo nos primeiros capítulos da dissertação os autores e os conceitos
que serviram de base teórica para pesquisa, teve-se a intenção de demonstrar ao
leitor de imediato as concepções estabelecidas junto à empiria, visto que tratava-se
de uma investigação construída em paralelo com uma reflexão teórica densa, não
sendo, portanto, nenhum “gigante com os pés de barro”. Em primeiro lugar, não
fugimos da problemática da cultura popular na atualidade, mas ponderamos sobre o
perigoso debate sobre as noções de resgate e preservação, visto que a cultura é
dinâmica e se transforma não apenas por conta de interposições externas, mas
também pelas escolhas e determinações daqueles que a produzem. Em segundo
lugar, e por conta das acepções primeiras, adotamos a compreensão da
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circularidade cultural para compreender as trocas recíprocas que ocorrem a partir do
contato com as diferentes dimensões culturais. A opção pela abordagem da
circularidade cultural, ao invés do hibridismo cultural, decorre da relação que se
estabelece com a ideia de contínuo movimento, muito mais apropriada ao objeto
estudado do que a imagem da mistura, visto que essa apreciação não permite
vislumbramos com precisão as contradições e ambiguidades existentes no processo
de intercâmbio cultural.
A própria festa junina é um exemplo desse intenso movimento de múltiplas
influências e transformações dos seus símbolos culturais durante toda sua história.
De matriz pagã europeia, passou pelo processo de evangelização católica e, ao
chegar ao Brasil, incorporou elementos da culinária indígena, das danças das cortes
francesas e é claro, adaptou-se aos costumes locais das pequenas – e
posteriormente das grandes – cidades do nordeste brasileiro.
Na

atualidade,

algumas

análises

dão

conta

de

um

processo

de

carnavalização das festas juninas. Discordamos dessa idéia, pois o que ocorre é a
racionalização e mercantilização, próprias da influência da Indústria Cultural, que
permite essa homogeneização nas duas festas. Esse processo que começou
inicialmente nas festas carnavalescas também teve uma grande expansão nas
festas juninas de algumas cidades baianas nos últimos anos. Basta sinalizar o boom
de formatos de festas privadas durante o São João que repetem exatamente a
configuração dos blocos e camarotes do carnaval soteropolitano.
Quando nos propomos a analisar a cultura popular na contemporaneidade,
vislumbra-se a questão da apropriação da cultura popular pela indústria cultural. Tal
apropriação anularia por completo os seus sentidos originais? Não, ou melhor, nem
sempre. O forró talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos desse movimento.
Ritmo nascido nas reuniões comunitárias dos pequenos lugarejos do interior
nordestino, teve com Luiz Gonzaga, na década de 1950, uma expansão e
popularização por todo Brasil, a partir da incorporação do mesmo pelo principal
veículo da indústria cultural da época, o rádio. O forró só é um dos grandes símbolos
da cultura popular brasileira porque passou por esse processo de divulgação em
massa e ampliação do seu público possibilitado pela indústria cultural, corroborando
inicialmente com a percepção e ressignificação da identidade cultural dos
nordestinos que moravam no sudeste brasileiro.
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Apontar essa circunstância não significa inferir que a interposição da Indústria
Cultural é só benéfica, pelo contrário, permanece contraditória e dúbia, pois segue o
processo contínuo de engessamento, padronização e homogeneização cultural
advindo da lógica da transformação da cultura em mercadoria. Mas, o que devemos
compreender em meio a tantas incongruências, é o desejo, ideologicamente
construído, que alguns grupos populares tem de ser “cooptados” pela Indústria
Cultural. Acreditam que através do artifício da divulgação podem promover a
manutenção da sua manifestação e a exposição da mesma. Essa problemática, por
vezes também tem a tônica da perigosa discussão sobre o “resgate” e a
“retradicionalização”.
O exemplo das quadrilhas juninas é excepcional para analisar esse
movimento. Como foi dito anteriormente, uma pesquisa de cunho sociológico e/ou
antropológico ainda está por se fazer sobre as quadrilhas juninas na Bahia. Ainda
que a quadrilha junina permaneça simbolicamente como um elemento relevante na
composição da festa junina, pode-se concluir a partir dos dados observados que o
reino do “monopólio das aparências” (Debord, 1997, p.12) é almejado pelos líderes
quadrilheiros, numa tentativa de revitalizar as quadrilhas na Bahia e, em especial,
em Salvador.
A busca pelo ideário da tradição permeou toda a condução do texto, visto que
em diferentes momentos esta questão estava nos discursos e nas representações
dos envolvidos com a festa, e foi apropriada e ressignificada de diferentes maneiras.
Essa era uma preocupação estatal quando o Governo do Estado, a partir de 2008,
promoveu uma campanha com fins de consolidar a Bahia como um polo atrativo de
turistas durante o período junino e para tanto foi necessário distanciar-se de outro
texto identitário, a baianidade. Mais do que isso, foi indispensável mobilizar
investimentos para potencializar a festa em cidades em que a tradição junina não
era notável, como em Porto Seguro, Ilhéus e Salvador.
Eis que a partir de então o São João do Pelô é redimensionado para ser o
centro da “Maior Festa Regional do Brasil”, em sintonia e concorrência com as festas
juninas megalomaníacas de Caruaru e Campina Grande. Novamente a tradição
junina é ressignificada e o próprio espaço do Pelourinho é apropriado
simbolicamente para legitimar a construção de uma festa junina semelhante às
desenvolvidas no interior baiano. Obviamente que todas essas questões
apresentam-se na dinâmica festiva, desde a organização dos espaços até a escolha
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da programação e a participação dos grupos populares. Em jogo, está em disputa, a
tradição e, é claro, a solidificação do espetáculo no São João do Pelô.
Retomando a pergunta primeira, será realmente o fim da festa? Não. Ela só
está se reinventando à luz das imposições do espetáculo. Até quando? Difícil
dimensionar, pois tudo na cultura muda, e assim como as revoluções e as paixões,
todas as festas continuaram imprevisíveis.
Viva São João!
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