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Resumo 

 

As festas ocupam um lugar de destaque no contexto histórico e cultural das 

expressões culturais tradicionais da Ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos. 

Estão relacionadas às experiências humanas, ao cultivo de repertórios, que vinculam 

o simbólico, o imaginário, os rituais, construindo, assim, uma teia de significados 

que remetem às trajetórias de vida dos ilhéus. O estudo marca um rito espetacular, a 

terça-feira da Festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, em Vera Cruz - Ilha de 

Itaparica, no trânsito devocional festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe. Essa 

experiência coletiva torna oportuno o encontro de saveiristas, festeiras e brincantes, 

num cortejo lúdico que coloca em cena práticas cotidianas dos nativos, seus enredos 

e suas histórias, reunidos para venerar o Senhor Santo Amaro, padroeiro de Cacha 

Pregos. As referências geosociais são o município de Vera Cruz e o município de 

Jaguaripe. A brincadeira difunde fortes raízes de um rico acervo cultural da Bahia. 

Entrelaçar os fios da festa representa, então, resignificar a ordem prevista nas ações 

ordinárias da vida, invertendo-as para privilegiar o momento, onde o brincar é uma 

estratégia para trazer o sonho e deixá-lo fluir no cotidiano, a forma de fazer emergir 

uma 'segunda vida'. Ao longo do tempo, as transformações da vida insular, como o 

afastamento das práticas cotidianas dos insulares, o distanciamento das referências 

geosociais, o escasso compartilhamento das experiências de vida entre os nativos, 

que era um dos fatores de coesão grupal, poderão resultar em alterações, na medida 

em que esses princípios eram os pilares que fundamentavam a festa. A labuta 

cotidiana da pesca e o trabalho com as embarcações vêm perdendo espaço com o 

surgimento de outras formas de trabalho, principalmente entre os mais jovens. Essa 

nova ambiência, que vem se tornando mais visível nas últimas décadas, pode 

repercutir na tessitura da festa, em meio a uma complexidade de fatores específicos e 

outros decorrentes da contemporaneidade.  

Palavras-chave: festa; rito espetacular; práticas cotidianas; cortejo devocional 

festivo. 
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Abstract 

 

The parties have a place of prominence in the historical and cultural context of the 

traditional cultural expressions of Itaparica Island, in the Todos os Santos Bay. they 

are related to the human experiences, to the culture of repertoires that links the 

symbolic one, the imaginary one, the rituals, constructing a tissue of meanings that 

sends to the islanders trajectories of life. The study marks a spectacular rite, the 

Tuesday of Saint Amaro of Cacha Pregos Party, in Vera Cruz - Itaparica Island, in 

the festive devotional transit of Cacha Pregos for Jaguaripe. This collective 

experience makes opportune the meeting of “saveiristas”, “festeiras” and 

“brincantes”, in one playful procession that places in scene the daily practices of the 

natives, with their plats and their histories, congregated for to venerate The Lord 

Amaro Saint, patron of Cacha Pregos. The local and social references are the city of 

Vera Cruz and the city of Jaguaripe. The “brincadeira” spreads out the strong roots of 

a rich cultural heap of Bahia. Then, to interlace wires of the party represents to give a 

new meaning to the foreseen order in the common shares of life, inverting them to 

privilege the moment when playing is a strategy to bring the dream for the daily one, 

the way to make to emerge one “second life”. Throughout the time, the life of 

islanders transformations as the removal of daily practices of islanders, the distance 

of the local and social references, the scarce sharing of life experiences between the 

natives that was one of the factors of group cohesion, will be able to result in 

alterations, while these principles were the pillars that based the party. The daily 

drudgery of fishes and the work with the boats comes losing space with the sprouting 

of other forms of work, mainly enters youngest. This new atmosphere that in the last 

decades is becoming more visible can re-echo in the party tessiture party, between a 

complexity of specific factors and other ones from the contemporariness.  

Word-key: party; spectacular rite; daily practices; festive devotional procession. 
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Résumé 

 

Les fêtes ont une place de premier plan dans le contexte historique et culturel des 

expressions culturelles traditionnelles de l'île d'Itaparica, dans la baie de Tous les 

Saints. Elles sont liées à des expériences humaines, à l‟entretien de répertoires qui 

lient le symbolique à l‟imaginaire ainsi qu‟aux rituels qui construisent une toile de 

significations renvoyant aux trajectoires de vies des insulaires.Cette étude marque un 

rite spectaculaire, le mardi de la fête de Saint Amaro de Cacha Pregos à Vera Cruz - 

Île d‟Itaparica lors de la circulation de dévotion festive à Jaguaripe. Cette expérience 

collective rend opportune la rencontre de navigateurs, participants et joueurs lors 

d‟un cortège ludique qui met en scène les pratiques quotidiennes des natifs, leurs 

intrigues et histoires, réunis pour vénérer Saint Amaro, Saint patron de Cacha Pregos. 

Les références géo- sociales sont: le municipe de Vera Cruz et le municipe de 

Jaguaripe. Le jeu répand les fortes racines du riche patrimoine culturel de Bahia. 

Entrelacer les fils de la fête veut alors dire donner un nouveau sens aux actions 

ordinaires de la vie, en les inversant pour privilégier le moment où le jeu est une 

stratégie afin d‟amener le rêve dans le quotidien, comme une façon de faire émerger 

une «seconde vie». Au fil du temps, les transformations de la vie de l‟île, comme 

l‟éloignement des pratiques quotidiennes des insulaires tout comme les références 

géo-sociales, le manque de partage des expériences de vie entre les natifs - qui était 

l'un des facteurs de cohésion du groupe- peut entraîner des changements dans la 

mesure où ces principes étaient les piliers sur lesquels se basaient la fête. Le labeur 

quotidien de la pêche ainsi que le travail avec les embarcations ont perdu du terrain 

avec l'émergence d'autres formes de travail, en particulier chez les jeunes. Ce nouvel 

environnement qui devient plus visible au cours des dernières décennies peut se 

répercuter sur l‟aspect de la fête au milieu d'une complexité de facteurs spécifiques et 

d'autres découlant de la contemporanéité. 

Mots-clés: fête; rite spectaculaire; pratiques quotidiennes; cortège de dévotion festif. 
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A terça-feira da festa em louvor a Santo Amaro de Cacha Pregos, na Ilha de 

Itaparica, é um rito espetacular sobre o qual será escrito esse ensaio/tese.  

Optei pelo estilo ensaístico neste trabalho de pesquisa - ensaio/tese -, levando em 

conta a especificidade do tema que será abordado e que, a meu ver, reclama o uso de 

uma metodologia não cartesiana, tomando como respaldo o livro de Víctor Gabriel 

Rodríguez (RODRÍGUEZ, 2012). Nesse sentido, pois, a estrutura deste ensaio/tese, 

aliada à minha experiência de pesquisadora, com andanças em campo, permite o 

deslizar de fronteiras de um trabalho stricto sensu acadêmico. 

Na perspectiva de Bião (2007, p. 27), um dos importantes proponentes da 

etnocenologia
1
, um 'rito espetacular' refere-se a uma adjetivação de práticas 

espetaculares, ou seja, fenômenos concretos e coletivos, que podem aproximar-se, de 

alguma forma, do teatro, porém com uma característica complementar, não 

substantivamente essencial. Aí se incluem os festejos públicos e as brincadeiras 

comunitárias, fenômenos alocados no campo dos ritos que expressam representações 

ou comemorações, de acordo com E. Durkheim
2
 [...]. 

Dessa forma, o cortejo devocional festivo da travessia de Cacha Pregos para 

Jaguaripe será particularizado como "rito espetacular" de acordo com esse  ponto de 

vista de Bião. 

Na Bahia do século XIX, o termo 'brincadeira' era utilizado, como nota Reis (2002, 

p. 131) no seguinte sentido: "[...] em outubro de 1845, a bordo de saveiros, homens e 

mulheres, dançavam e cantavam apoiados por atabaques e chocalhos [...]. com a 

chegada da polícia todos fugiram, à exceção de duas escravas e um escravo, este 

último carregando alguns "instrumentos da brincadeira" [...]".  

Tenderini (2003, p. 21) compreende a brincadeira como:   

[...] Expressões de impressionante complexidade, que, comumente, 

trazem em si uma dialogia entre seriedade e comicidade, entre o 

                                                             
1 Nova disciplina que surgiu de um movimento iniciado na França, em 1995 que "[...] estuda as 

práticas e comportamentos espetaculares organizados dos diversos grupos étnicos e comunidades 

culturais do mundo inteiro, [...] agregando disciplinas científicas que analisam o comportamento 

humano e as ciências das artes (PRADIER, 1998, p. 9). 
2 Les formes élémentaires de la vie religieuse, Quadrige,/ PUF, 1985, p. 542-546. 
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presente e o que passou, contando histórias situadas num tempo 

remoto, dialogando com temas atuais e mostrando situações do 

cotidiano dos lugares onde elas acontecem. Desta forma elas 
constroem também uma ponte estreita entre o lado do imaginário 

onde ela está situada e o lado do real, onde se situam os que dela 

participam. Fazendo uma análise relacional, a brincadeira é 

também, sem dúvida alguma, a realidade dos brincadores. Ela está 
na “fronteira entre a vida e a arte” porque possibilita o trânsito 

entre as duas expressando uma visão de mundo [...]. 

Na Ilha de Itaparica, a expressão denomina práticas culturais como festas, folguedos, 

afoxés, sambas de roda, ternos de reis, situações do cotidiano que valorizam as 

tradições e outros encontros comunitários, de cunho lúdico, que congregam pessoas 

para celebrar o riso, o brincar, a liberdade e o bem viver. 

Festas são lugares de memórias coletivas, do jogo, do lúdico, abrangendo dimensões 

socioculturais e religiosas. São fatores de desenvolvimento humano, na medida em 

que lidam com o simbólico, ritos, afetividade. No cenário da Baía de Todos os 

Santos, a diversidade cultural compreende complexidades que revelam identificações 

com um ideal de homem livre, traços de uma estética ancestral carregada de 

memórias. Na festa, o corpo promove a troca coletiva de representações e se oferece 

para apreciação do outro, num jogo que o complementa e transforma. (GOMES, 

2011, p. 531, 533, 537). 

O estudo teve origem numa mirada do senso comum sobre a festa em louvor a Santo 

Amaro de Cacha Pregos, especificamente o último dia dos festejos, uma terça-feira 

do mês de janeiro (data móvel). Nesse dia, os nativos de Cacha Pregos, juntamente 

com ilhéus de outras localidades e com a participação de pessoas que vivem no 

entorno da Baía de Todos os Santos, põem em prática a romaria que conduz Nossa 

Senhora dos Navegantes para o município de Jaguaripe, retornando numa polifônica 

corrida de saveiros. 

A pesquisa problematiza em que medida as transformações que vêm ocorrendo na 

Ilha de Itaparica afetam a coesão grupal, o contexto cultural, a acepção lúdica, a vida 

comunitária, as teorias nativas do bem viver, as identificações com o espaço 

geosocial insular, pilares sobre os quais a festa está apoiada.  

[...] Uma atitude de estranhamento e/ou exterioridade por parte do 

pesquisador em relação ao objeto, a qual provém da presença de 
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sua cultura de origem e dos esquemas conceituais de que está 

armado e que não são descartados pelo fato de estar em contato 

com outra cultura e outras explicações, as chamadas "teorias 
nativas". Na verdade, essa copresença, a atenção em ambas é que 

acaba provocando a possibilidade de uma solução não prevista, um 

olhar descentrado, uma saída inesperada (MAGNANI, 2009, p. 

134). 

As teorias nativas do bem viver na ilha denotam um sentido filosófico fazendo alusão 

ao compromisso de viver o momento, à maneira peculiar para urdir formas de pensar 

e atuar que articulam trabalho e festa, saberes ancestrais, e a importância das práticas 

cotidianas, a exemplo da habilidade no manejo de embarcações, medicina 

tradicional, técnicas de preparação de alimentos, relações socioafetivas, 

reciprocidade de interesses e obrigações. As práticas cotidianas, a troça, a reinvenção 

da vida fazem parte da dimensão lúdica da vida e são elementos básicos que 

norteiam a tessitura da festa. Um pensamento que ilustra adequadamente essa visão 

de mundo é o ponto de vista de D. Dete
3
: "a vida é uma festa, eu nasci em festa, é 

tudo que a gente tem. Quando eu morrer, se não tiver uma festa lá em cima, eu 

invento". 

Esse rito espetacular reúne saveiristas, festeiras e brincantes
4
, num contexto em que 

misturam prática devocional e brincadeira, se homenageando Santo Amaro de Cacha 

Pregos. A romaria desloca-se de Cacha Pregos na Ilha de Itaparica, para o município 

de Jaguaripe, numa atmosfera de devoção e carnavalização, em que prevalece o riso, 

a liberdade das coisas ao avesso, a ludicidade; as relações são abertas e solidárias, as 

hierarquias não são valorizadas, as comidas e bebidas são fartas e compartilhadas, 

revogam-se as regras e os comportamentos irrepreensíveis. (BAKHTIN, 2013, p. 8-

9). O tempo é livre, é uma temporalidade que se fundamenta no aqui-e-agora. 

As referências geossociais são o município de Jaguaripe e o município de Vera Cruz, 

na Ilha de Itaparica. Cacha Pregos, um distrito de Vera Cruz, acha-se encravado em 

                                                             
3 Brincante.  
4 "Assim se denominam os participantes de espetáculos populares do Norte e Nordeste do país". Para 

Antonio Nóbrega: "[...] Brincante é o nome como os artistas populares se autonomeiam [...]. [...] Eles 

têm uma percepção inconsciente de que, no momento em que atuam, estão brincando, no sentido mais 

amplo da palavra [...]". (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 65). Por extensão, adoto esse termo 

'brincante' (ou brincador) para os praticantes de cultura da Ilha de Itaparica, que com sua 

inventividade e domínio sobre um conjunto de práticas culturais, representam nas suas performances, 

as danças, músicas e cânticos característicos da Baía de Todos os Santos e seu redor. 
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um dos pontos extremos da costa da Ilha de Itaparica; seus limites são: ao norte, o 

município de Itaparica; ao sul, Barra dos Garcez; a leste, Oceano Atlântico e a oeste, 

a contra-costa e o município de Jaguaripe. Jaguaripe, um dos municípios banhados 

pelas águas da Baía de Todos os Santos (antiga Freguesia de Nossa Senhora d‟Ajuda 

de Jaguaripe), foi a primeira vila fundada no Recôncavo baiano, em 1697. Cada um 

com suas próprias vocações se irmanam para festejar o Senhor Santo Amaro de 

Cacha Pregos no trânsito festivo para Jaguaripe.  

As mudanças na forma de vida e no comportamento dos ilhéus, na Ilha de Itaparica, 

vêm ocorrendo, nas últimas décadas, com certa celeridade, em decorrência de vários 

fatores, como as alterações no meio ambiente, a invasão imobiliária, a mudança nos 

meios de deslocamento, por terra e por mar, e alterações no âmbito sociorrelacional, 

alterando comportamentos e visão de mundo. Assim, transformaram-se os laços de 

solidariedade, o sentido de vizinhança, o compartilhamento de ações do cotidiano, 

valores priorizados pelos nativos há alguns anos atrás. Por outro lado, a escassez de 

políticas públicas na região dificulta a participação efetiva dos jovens na vida das 

comunidades. A violência tem aumentado, por fatores diversos, e o crescimento das 

igrejas pentecostais repercute, por exemplo, na concepção e fruição das festas. 

A redução gradativa do número de saveiros, na ilha e ao redor, aponta para a quase 

ausência dessa embarcação que servia à lida do trabalho [pesca, venda do pescado, 

transporte de mercadorias, alimentos, animais, materiais de construção], ao socorro 

em situação de risco à saúde, às romarias e festas na ilha e ao redor da Baía de Todos 

os Santos, principalmente Salvador. Os ilhéus que comemoram a terça-feira em 

louvor a Santo Amaro de Cacha Pregos estão se defrontando com as transformações 

que afetam as práticas cotidianas e alteram o contexto da festa, provavelmente 

esboçando reações compensatórias.  

Nesse sentido, situando-me ainda no raciocínio desenvolvido por Magnani (2009, 

p.135), recorro à operacionalização prevista pela etnografia, fundamentando a análise 

do pesquisador numa perspectiva de troca entre sua visão de mundo e aquela dos 

praticantes de cultura, com o propósito de encontrar argumentos não identificados 

anteriormente para responder à problematização do estudo. 



16 

 

Os nativos buscam possibilidades de renovação da tradição, adotando novos sentidos 

para o fazer cotidiano, como o estreitamento das relações intergeracionais, o que tem 

sido difícil. É interessante notar que as formas de comunicação, intermediadas pela 

tecnologia, (celulares, internet etc.) vigentes nos diversos segmentos sociais, 

aumentam o fluxo de informações, entretanto, não parecem fortalecer os vínculos. As 

relações interpessoais assumem um caráter mais individualizado, com rupturas e 

transformações que são visíveis no cotidiano das comunidades. Esse é um dos 

aspectos a serem discutidos nesse ensaio/tese.  

Os elementos "tradicionais", coletivos, comunitários poderão ser sobrepostos a 

práticas que descortinam novos cenários de lucratividade e midiatização. As reações 

esboçadas pelos nativos podem possibilitar que a festa seja recriada como um 

fenômeno humano que produz significado para o povo insular. 

Nos seus estudos sobre o Recôncavo Baiano, Araújo (1986, p. 106) relata que, nas 

praias da Ilha de Itaparica, "[...] se espalhou a prostituição feminina e masculina, para 

deleite de milionários estrangeiros [...]". Nesse registro, o autor chama atenção para 

aspectos de degradação da ilha que, já naquela época, eram visíveis, bem como em 

outros municípios baianos do Recôncavo, como Saubara e ilha de Matarandiba, na 

Baía de Todos os Santos. Estavam explícitas ações de pouca valorização de certos 

segmentos sociais e reconhecimento da inventividade e das tradições dos insulares. 

Sublinho que a pessoa não “é” sozinha. Desde o momento da concepção, o homem 

está em relação, e, quando ele nasce, existe uma rede social esperando para acolhê-

lo. A festa evoca esse encontro em compartilhamento, a relação com a sociabilidade 

e suas identificações com os processos de produção de saberes da comunidade e 

ressalta o vigor do lúdico. Essa visão de mundo dos insulares, em que o lúdico 

convive com os aspectos solenes da vida, remete-me a Minois (2003, p. 294):  

[...] Com o exemplo dos antigos, mas apoiando-se também nas 

descobertas modernas, percebe-se que o riso pode constituir uma 

visão, que ele pode ter um valor explicativo e existencial, que pode 

colocar-se como rival da concepção séria e trágica imposta pelo 
cristianismo oficial. O riso não é só divertimento, pode ser uma 

filosofia [...]. 
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Algumas mudanças são decorrentes de transformações mais gerais. O viver 

cotidiano, nos grandes centros urbanos, está submetido a rotinas, realidades 

previsíveis estruturadas para alcançar determinados fins (PAIS, 2009, p. 33). 

Segundo o autor, nesses espaços, habitar é também imaginar, sendo a idealização 

possivelmente uma forma de melhor navegar no caos da vida diária. Na ilha, as 

circunstâncias atuais apontam para a adesão a aspectos que se aproximam da 

ambiência que vige nas grandes cidades; no campo da festa, tornam-se menos nítidos 

os elementos que singularizam as práticas culturais dos nativos, como o cultivo de 

repertórios transmitidos oralmente pelos mais velhos, o cultivo e respeito à natureza, 

a valorização das teorias nativas do bem viver, a socioafetividade como princípio 

particular para a construção das relações de convivência.    

Essas questões foram o ponto de partida para a formulação do problema, porquanto 

já me causavam inquietação há algum tempo.  

A partir dos primeiros anos da década de 1970, com a chegada de embarcações 

motorizadas de grande porte – os ferryboats – o número dos antigos saveiros foi 

diminuindo. Os novos meios de transporte rodoviário, com a abertura da rodovia 

BA-001 na Ilha de Itaparica, alteraram a economia da região, as formas de relação e 

as formas de sociabilidade das populações que habitam a Baía de Todos os Santos e 

seu redor. As mudanças, a partir desse período, tornaram-se mais evidentes. Foram 

conquistas que anunciaram possibilidades e outros arranjos na vida dos insulares. 

A relação entre a Baía de Todos os Santos, Salvador e a Ilha de Itaparica é estreita, 

qual um sistema entrelaçado por semelhanças e diferenças, de variadas e recíprocas 

influências. As singularidades dessa relação, que compõem um cenário importante 

onde serão desenrolados os enredos e travessias dos protagonistas, aparecerão no 

decorrer dos capítulos da tese.  

A terça-feira da Festa de Santo Amaro de Cacha Pregos mobiliza um grande número 

de pessoas da ilha, do seu entorno e de Salvador, para fazer a travessia de Cacha 

Pregos para Jaguaripe, na Baía de Todos os Santos. O trajeto acontece na interseção 

entre a costa atlântica, pela Ilha de Itaparica (Cacha Pregos) e o rio Jaguaripe, 

navegando rio acima, em direção à cidade de mesmo nome.  
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Mattoso (1992, p. 59-60) incorpora no contexto dos caminhos fluviais do Recôncavo 

e do litoral da Bahia a importância das vias fluviais no desenvolvimento da região. A 

autora cita que, sendo as pontes e as estradas raramente encontradas nesse território, 

no século XIX, a população deslocava-se por caminhos em carros de bois e 

montarias ou pelo curso dos rios, como o Paraguaçu, o maior do Recôncavo e o 

Jaguaripe. O rio Jaguaripe possui 72 quilômetros de extensão e teve papel de 

destaque na produção de riquezas nas cidades de Nazaré e Jaguaripe. "Embarcações 

de médio porte podiam subi-lo e descê-lo, continuando até Salvador, e nele a 

navegação a vapor data de 1852".  

As festas populares fizeram parte de minha trajetória pessoal, na Cidade Baixa, onde 

nasci, no bairro da Boa Viagem, em Salvador.  

Na Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, celebra-se a festa de Bom Jesus dos 

Navegantes. Inclui tríduo preparatório, procissão marítima na véspera, que conduz a 

imagem do santo, na galeota “Gratidão do Povo” (1892), construída pelos devotos, 

para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia; a imagem de Bom Jesus 

retorna à sua igreja, no dia seguinte, em outra procissão marítima com grande 

acompanhamento de diversos tipos de embarcações, após missa festiva e procissão 

terrestre que se repetem à chegada.  

Meu primeiro contato com a terça-feira dos festejos de Santo Amaro de Cacha 

Pregos ocorreu por curiosidade; eu ouvia relatos palpitantes dos nativos. Fiz registros 

audiovisuais, no formato de vídeo e fotografias, relativos à travessia, à saída e 

chegada das embarcações na terça-feira da Festa de Santo Amaro de Cacha Pregos. 

À medida que fui me fazendo mais presente na terça-feira da festa de Cacha Pregos, 

ampliei meus registros e, em 2006, apresentei na disciplina "Festas e 

espetacularidade", como aluna especial do Doutorado em Artes Cênicas da 

Universidade Federal da Bahia, um vídeo, intitulado "O subir e descer o rio 

Jaguaripe em homenagem ao Glorioso Senhor Santo Amaro". Foi a primeira mostra 

sistematizada sobre a festa, e algumas concepções começaram a ser maturadas ali.  

No meu trajeto do Doutorado, um prolongado problema de saúde na família 

comprometeu parte do meu tempo, condição limitadora que me fez alterar o rumo 

deste ensaio/tese. Diante desse cenário, selecionei autores que concorressem para a 
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compreensão da festa como experiência humana, seu valor para a existência dos 

ilhéus e as transformações que vêm ocorrendo nas últimas décadas na Ilha de 

Itaparica, abordando as consequências destas circunstâncias na terça-feira do trânsito 

festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe. 

Para construir o argumento deste ensaio/tese, optei por organizar esse trabalho de 

pesquisa entrelaçando ciência, arte, teorias tradicionais e contemporâneas que 

discutem a festa, a sociologia compreensiva de Michel Maffesoli, a etnocenologia 

(disciplina que venho estudando e em que publiquei trabalhos desde o Mestrado, por 

meio dos fóruns do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em 

Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade - GIPE-CIT da UFBA), numa visão 

qualitativa: "[...] conhecida como reflexividade, a explicitação das intenções, 

características pessoais, história e projetos existenciais dos pesquisadores 

constituem-se em elementos centrais para as escolhas metodológicas nas pesquisas 

qualitativas [...]" (MONTEIRO; MERENGUÉ; BRITO, 2006, p. 44). Meu interesse, 

quando fiz essa escolha, era construir ideias que favorecessem o desenvolvimento do 

corpus de conhecimento acerca do objeto de estudo, objetivando a "[...] subjetividade 

intrínseca aos fenômenos humanos [...]" (MONTEIRO; MERENGUÉ; BRITO, 

2006, p. 44) convergindo para as soluções possíveis do problema da pesquisa.  

Nesse campo de ação, a proposição de Maffesoli (2005, p. 125-126) está de acordo 

com os propósitos de investigação do objeto de estudo, quando argumenta: 

[...] Tal fenomenologia compreensiva é, sem dúvida, a melhor 

maneira de apreender o que eu chamo de respiração social, seu 

fundo contínuo, seus aspectos irruptivos e suas diversas 
intermitências. Além disso, a apresentação, preocupando-se com a 

verdade, favorece o conhecimento, isto é, aprende a "nascer com" o 

que é observado. Trata-se de uma postura intelectual 
particularmente adequada, quando se é confrontado com uma 

cultura nascente que, como se sabe, é sempre instável, complexa, o 

que, na maior parte do tempo, traduz-se por uma eflorescência de 

mitos, uma multiplicidade de imaginários dificilmente explicáveis 
pelo simples procedimento racionalista. 

O foco é o discurso que valoriza a visão de mundo do sujeito, o que significa 

considerar o conhecimento produzido pelo senso comum, raciocínio que se aproxima 

de um dos compromissos ideológicos da etnocenologia, quando rejeita o discurso 
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etnocêntrico atribuindo reconhecimento aos saberes e fazeres dos praticantes de 

cultura. 

A ligação entre a visada de Maffesoli e a etnocenologia estabelece relações com a 

discussão encetada no estudo em que a trajetória de vida, as formas de elaboração 

das práticas culturais e o cotidiano dos ilhéus conformam a tessitura da festa. São 

esses fatores que produzem o ritmo, a estética e a vitalidade do trânsito festivo de 

Cacha Pregos para Jaguaripe em homenagem a Santo Amaro. 

O lúdico, as práticas cotidianas da vida dos nativos, a visão de religiosidade, as 

peculiaridades da festa como suas histórias e enredos são a base fundamental para os 

ilhéus exibirem seu protagonismo, apontando o que faz sentido para eles. Entendo 

que essa perspectiva favorece a construção dos caminhos do estudo, na medida em 

que: "[...] pesquisadores sabem como conhecer, dominam os métodos; pesquisados 

conhecem o que pode ser conhecido em sua experiência; e a atuação conjunta gera 

um saber específico que beneficia a ambos [...]". (MONTEIRO; MERENGUÉ; 

BRITO, 2006, p. 37). 

No âmbito metodológico, é importante tornar explícita a forma de obtenção dos 

dados da pesquisa. 

Desde meados da década de 1970, venho registrando acontecimentos da Ilha de 

Itaparica. 

Inicialmente, os depoimentos, fotografias e registros audiovisuais foram feitos 

aleatoriamente; eu me colocava como uma cidadã intrigada com o estilo de vida 

comunitária, diferente da minha experiência na cidade de Salvador, e as formas 

próprias como eram organizadas as festas, onde eu observava que prevalecia o 

compartilhamento e, principalmente, o lúdico. Fui criando laços de amizade com os 

nativos e percebendo que a brincadeira enriquecia suas vidas e a minha também. Eu 

contribuía com recursos, ajudava em algumas tarefas quando solicitada, e participava 

efetivamente das festas, porque passei a ser moradora da ilha, durante boa parte do 

ano. 

Por outro lado, registros de experiências festivas foram realizados, a exemplo do CD 

Tributo à ancestralidade, gravado por mim, ao vivo, em 2002, na localidade de 

Ponta de Areia, município de Itaparica, que retrata o cortejo da Festa de Iemanjá, 
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uma festa religiosa realizada anualmente no dia 02 de fevereiro pelo Terreiro Ilê 

Omo Agboula. O CD, com selo da CD+ (Ceará), foi uma homenagem ao alapini
5
 

Domingos dos Santos, líder religioso do terreiro acima citado. 

Ampliando meu processo de aprendizagem, participei da comissão organizadora do 

II Encontro de Tocadores Mirins - ETOC (dezembro de 2003), „Caravana Zumbi do 

Conhecimento‟, na localidade de Ponta de Areia- Ilha de Itaparica, oportunidade em 

que as crianças alabês
6
 dos Terreiros Bate Folha, Bogum, Gantois e Tanuri Junçara 

de Salvador integraram o „Encontro de Tocadores Mirins‟ no Terreiro Ilê Omo 

Agboula. Anteriormente, eles se incorporaram ao I ETOC, um workshop sobre os 

tambores sagrados do candomblé, realizado no Terreiro Tanuri Junçara, em Salvador, 

em maio do mesmo ano.  

Quando foi instalado o Primeiro Curso Pré-Vestibular da Ilha de Itaparica, o 

Quilombo Ilha, na primeira década do ano 2000, fui convidada a ministrar a 

disciplina "Ética e Cidadania". O projeto, implementado por uma ONG, destina-se a 

estudantes carentes do município que almejam ingressar no ensino superior; um dos 

diferenciais do projeto é estimular a reflexão e o debate sobre questões relevantes 

acerca da cidadania nos grupos socioeconomicamente pouco favorecidos. Durante 

essa atividade, tive oportunidade de trocar experiências valorosas com estudantes, 

professores e autoridades do município, ampliando minha percepção sobre 

singularidades do cotidiano da ilha.  

A criação e execução do Projeto Escolinha de Saveiros de Barra Grande, que 

funcionou na localidade de mesmo nome, no período de 2005 a 2006, constituiu-se 

uma experiência inovadora no meu trajeto de pesquisadora.  

A organização foi compartilhada com pessoas da comunidade e o projeto teve o 

apoio de pessoas ligadas ao mundo náutico. O objetivo era estimular nas crianças e 

nos adolescentes o interesse pela prática do manejo do saveiro a vela, a aquisição de 

um repertório de conhecimentos sobre esse tipo de embarcação, seu uso na prática de 

esportes e o fortalecimento das identificações culturais. A escolinha tinha um local 

fixo de encontro e uma vertente itinerante, possibilitando que os participantes 

                                                             
5 Supremo sacerdote do culto aos Egungun da Sociedade Beneficente Religiosa e Cultural Omo 

Agboula. 
6 Tocadores de instrumentos de percussão, que conhecem a liturgia das religiões de matriz africana. 
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tivessem uma visão mais ampliada do ambiente cultural da Baía de Todos os Santos. 

Esse movimento foi muito importante para uma parte da comunidade, motivando o 

pescador Cosme Azevedo a construir o barco Fundo de Quintal, lançado ao mar no 

dia 07 de janeiro de 2006; o propósito era que a embarcação fosse utilizada para as 

atividades práticas das crianças e dos jovens que participavam da Escolinha. 

No que se refere ao trabalho de campo, alguns dados recolhidos foram utilizados na 

minha pesquisa do Mestrado em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia 

(2001-2003); outros foram arquivados, sendo selecionados para a pesquisa em curso. 

Os protagonistas, tanto os antigos, como os atuais, forneceram uma visão atual da 

festa. A percepção, que eles expressam a respeito da tradição, consiste numa criação 

selecionada pelo cultivo de repertórios, sobre o que eles entendem por tradição, 

como ela é lembrada e imaginada no momento atual. Essa oralidade é que define o 

que é verdadeiro, uma vez que explicita as representações do passado e as adaptações 

presentes, resultantes do caráter dinâmico desse trânsito festivo de Cacha Pregos para 

Jaguaripe.  

Dialogando com pessoas envolvidas na festa, anotei, por meio de entrevistas e 

depoimentos, informações anteriores ao ano de 2012, quando iniciei o Doutorado 

Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, no Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Prof. Milton Santos da Universidade Federal da Bahia. Alguns desses 

depoimentos, por constituírem material significativo para o presente estudo, foram 

incluídos na pesquisa de campo. 

O trabalho de campo foi realizado em etapas distintas, compreendendo, portanto, 

anos anteriores ao Doutorado e os anos de 2014, 2015 e 2016, atualizando entrevistas 

e realizando novas. Assim, pude recuperar dados antigos acrescentar-lhes novas 

miradas, e trazer à cena histórias que podem revelar perspectivas antes não 

reconhecidas. Neto (1994, p. 54) chama atenção sobre o lugar ocupado por pessoas e 

grupos, sujeitos de uma história a ser investigada; argumenta o autor que se deve 

tornar possível uma construção teórica, que as torne objetos de estudo, propiciando 

um cenário em que, intersubjetividades e interações entre pesquisador e informantes 

resultem na criação de novos conhecimentos. Na pesquisa de campo, utilizei a 

entrevista semi-estruturada e, em alguns casos, propus ao entrevistado um 
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determinado tema, por entender que essa seria a condição mais apropriada para a 

explicitação da problemática. Nas entrevistas, foram abordados o mundo náutico, a 

organização da festa, o protagonismo de saveiristas, festeiras e brincantes e o 

contexto da ilha antes e depois da década de 1970. A construção da metodologia teve 

o objetivo de tornar mais visível aspectos da investigação que possibilitem 

perspectivas de análise facilitadoras da construção do conhecimento, e consequente 

obtenção de respostas à problemática do estudo.  

No ano de 2015, a publicação do ensaio "Maré subiu, maré desceu: louvores a Santo 

Amaro de Cacha Pregos no trânsito festivo para Jaguaripe", no livro "Festas na Baía 

de Todos os Santos: visibilizando diversidades, territórios, sociabilidades”, 

encorajou-me a adotar esse título como definitivo para a tese. 

Para que se tenha um entendimento do estado da arte, na revisão bibliográfica, não 

encontrei literatura a respeito dessa louvação da terça-feira da festa de Santo Amaro 

de Cacha Pregos, o que aumentou o desafio de entender a festa em sua polissemia, 

nas práticas cotidianas que a sustentam. 

Serão apresentados três capítulos:  

Capítulo 1 - Cenário da festa: o mar da Baía de Todos os Santos se entrecruza 

com o rio Jaguaripe traça um panorama da Ilha de Itaparica e do município de 

Jaguaripe, para situar sociogeograficamente o trânsito festivo da terça-feira da festa 

de Santo Amaro de Cacha Pregos, com o propósito de contextualizar a festa como 

um fenômeno vivo e plural. 

O capítulo 2 -, Tessitura da festa, remete aos aspectos teóricos do tema de base, 

"festa", com foco no objeto da pesquisa. São os trajetos, as inversões das ações do 

cotidiano, as estratégias para favorecer o momento do brincar organizados numa 

dinâmica espiralar, apontando polissemias, multiplicidades, hibridismos e 

atravessamentos desse rito espetacular.  

Protagonismo da festa: encontro de saveiristas, festeiras e brincantes no 

capítulo 3 enfatiza os sujeitos que protagonizam e que ocupam seu tempo dando 

sentido à festa, nesse trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe, relacionado à 

ludicidade, gestualidade do corpo e suas interfaces. 
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1.1  A Ilha de Itaparica 

 

A Baía de Todos os Santos possui notoriedade desde suas origens. Nascida Kirimurê, 

uma lenda tupinambá marca esse nascimento pela fala e crença dos povos indígenas 

que viviam ao redor da Baía de Todos os Santos, os Tupinambá. Eles narram esse 

mito de origem citando que uma ave de plumas brancas voou noites e dias sem parar, 

saindo do infinito até chegar, exausta e morta, no litoral de uma terra que um dia 

passou a ser chamada Brasil. Suas asas longas abertas no solo geraram as praias, no 

local onde seu coração bateu no solo formou-se uma depressão que criou a Baía de 

Todos os Santos, cujas margens foram fecundadas pelo sangue dessa ave legendária
7
. 

Foi rebatizada no ano de 1501 com a denominação de Baía de Todos os Santos, pela 

expedição de Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio, que aportou na região para levar 

a efeito "o reconhecimento das terras ocidentais do Atlântico Sul" anunciadas pela 

narração do espanhol Hojeda e do português Pedro Álvares Cabral (ARAÚJO, 2011, 

p. 51); conforme era comum na época, costumava-se nomear os lugares 

"descobertos" homenageando o santo católico do dia, no caso, 1º de novembro, dia 

de Todos os Santos, no calendário católico. 

Essa baía possui uma superfície de 1.233 km² e é a segunda maior desse tipo no 

Brasil. Juntamente com as baías de Iguape e Aratu, compõe um sistema de 56 ilhas, 

no qual Itaparica é a maior ilha marítima do Brasil, "estuários de rios, manguezais, 

restingas e matas que compõem seus ecossistemas e formam sua paisagem natural" 

(CAROSO; TAVARES; PEREIRA, 2011, p. 14). Entre as ilhas que compõem a Baía 

de Todos os Santos, Itaparica é a maior delas e destaca-se como a "maior ilha 

marítima do Brasil". A história dos ilhéus, que habitam o espaço ao redor da Baía de 

Todos os Santos, aponta para uma estreita relação com esse contexto praieiro; as 

práticas cotidianas direcionadas ao universo marítimo reúne o cultivo de repertórios, 

pertenças religiosas, festas que difundem as raízes de um singular acervo cultural, 

com suas inteirezas e fragmentações.  

                                                             
7 Exposição 500 Anos - Baía de Todos os Santos, 2002, Salvador. Folder, Salvador: Museu de Arte da 

Bahia, 2002. 
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Paraíso (2011, p.74) relata que, mesmo antes dos portugueses aportarem em terras 

brasílicas, a luta entre os indígenas já existia há muito tempo. Os tupinambás fizeram 

com que os tupinaês se retirassem para o interior das matas do rio Paraguaçu. Antes 

desse grupo, provavelmente, viveu nessa região litorânea da Baía de Todos os 

Santos, o Grupo Gê, presumivelmente Kiriri. Conforme a documentação concebida 

por missionários jesuítas, administradores coloniais e cronistas, é provável que os 

indígenas de língua tupi fossem os mais numerosos ao longo desse território 

litorâneo fixado por conquistas e invasões, geralmente arbitrárias.  

A organização social dos tupis revela a existência de unidades locais ou aldeias, "[...] 

uma rede de alianças entre as várias tribos que se apresentava com grande fluidez em 

sua composição". Não eram praticadas formas de articulação social e política mais 

abrangentes que as citadas. (PARAÍSO, 2011, p. 74). 

Essa composição do tecido social vai sofrer modificações importantes com os novos 

modelos instaurados pelos lusitanos, definidos pela Coroa Portuguesa para assumir o 

controle do território, e fomentar a realização de empreendimentos na Baía de Todos 

os Santos e seu redor. 

Entre lusitanos e índios estabeleceram-se, com o passar do tempo, diferenças abissais 

que culminaram com rebeliões e enfrentamentos os mais diversos e cruentos. 

Prossegue a autora em sua observação minuciosa do tema (Paraíso, 2011, p. 96-98), 

argumentando que os problemas enfrentados pelos indígenas podem ser vistos como 

"um drama [...] em cinco atos". 

O primeiro, "[...] um período de escambo e relações relativamente pacíficas". 

O segundo ato começa com a instalação do projeto colonial de alterar a condição da 

colônia recém "descoberta" para um núcleo de produção de mercadorias, 

particularmente o açúcar. 

O terceiro é a inserção dos jesuítas, na esfera do plano objetivamente apresentado 

pelos portugueses e o estabelecimento do Governo Geral. Nessa fase, foram 

delineadas ações jesuíticas que coagiam os autóctones a alterarem sua forma de 

existência, desconsiderando seus valores e normas cotidianas (poligamia, 
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antropofagia, nudez, paganismo, moradas coletivas etc) para adaptarem-se aos novos 

modelos coloniais. 

Nesse período, as revoltas e os "movimentos de caráter messiânicos", como as 

Santidades, tornaram-se parte das formas de reação e negociação indígenas pelos 

seus direitos. Entre as Santidades, a que se tem mais notícia é a de Jaguaripe, "razão 

principal da visitação do Santo Ofício à Bahia (LEITE, 1965, p. 71, apud PARAÍSO, 

2011, p. 74). 

"O quarto, talvez o mais dramático, é o das epidemias entre 1560 e 1563" que 

deixaram os indígenas desnorteados. O medo da morte e o desconhecimento de como 

tratar aquelas moléstias, imputando aos jesuítas a obrigação de sanar os males, foram 

razões para a fuga dos índios. 

O quinto leva a efeito a reconstrução da vida nos aldeamentos
8
 e aldeias

9
 diante da 

complexidade evidenciada quanto a sobrevivência da população indígena de 

ajustamento aos projetos lusitanos, naquelas circunstâncias de tempo e espaço. Desta 

forma, pode-se constatar "[...] que toda capacidade de criar e recriar uma nova 

sociedade revela o índio como um sujeito histórico presente na construção do que 

hoje conhecemos como Baía de Todos os Santos". 

A relação entre a Baía de Todos os Santos, a Ilha de Itaparica e Salvador é estreita e 

dinâmica, como um sistema entrelaçado por semelhanças e diferenças, bem como por 

recíprocas influências.  

Os distintos grupos indígenas intercambiaram suas culturas, tradições, saberes e 

crenças com os lusitanos e, posteriormente, com os africanos para constituir um 

tecido social complexo. 

O cronista Sousa (1879, p. 305-306) oferece uma descrição ampla da dinâmica da 

vida dos donos da terra na Baía de Todos os Santos e seu redor:  

Os primeiros povoadores que vivêram na Bahia de Todos os Santos 

e sua comarca, segundo as informações que se tem tomado dos 

indios muito antigos, foram os Tapuias, que é uma casta de gentio 

                                                             
8 "Entendemos por aldeamento espaços ocupados por indígenas e que eram administrados por 

particulares, missionários ou administradores régios" (PARAÍSO, 2011, p. 87). 
9 "Entenda-se como aldeias unidades de povoamento indígena que mantinham sua autonomia" sendo 

administradas pelos próprios índios (PARAÍSO, 2011, p. 85). 
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muito antigo [...]. Estes Tapuias foram lançados fóra da terra da 

Bahia e da vizinhança do mar d'ella, por outro gentio seu contrario, 

que desceu do sertão, a fama da fartura da terra e mar d'esta 
provincia, que se chama Tupinaês, e fizeram guerra um gentio a 

outro, tanto tempo quanto gastou para os Tupinaês vencerem e 

desbaratarem os Tapuias, e lh'os fazerem despejar a ribeira do mar, 

e irem-se para o sertão, sem poderem tornar a possuir mais esta 
terra de quem eram senhores, a qual os Tupinaês possuiam e 

senhorearam muitos annos, tendo guerra ordinariamente pela banda 

do sertão com os Tapuias, primeiros possuidores das faldas do mar; 
e chegando á noticia dos Tupinambás a grossura e fertilidade d'esta 

terra, se ajuntaram e vieram d'além do rio de S. Francisco descendo 

sobre a terra da Bahia, que vinham senhoreando, fazendo guerra 

aos Tupinaês que a possuiam, destruindo-lhes suas aldêas e roças, 
matando aos que lhe faziam rosto, sem perdoarem a ninguem, até 

que os lançaram fora das vizinhanças do mar; os quaes se foram 

para o sertão e despejaram a terra aos Tupinambás, que a ficaram 
senhoreando.  

E estes Tupinaês se foram pór em frontaria com os Tapuias seus 

contrarios, aos quaes faziam crua guerra com força, da qual os 
faziam recuar pela terra dentro, por se afastarem dos Tupinambás 

que os apertavam da banda do mar, de que estavam senhores, e 

assim foram possuidores desta provincia da Bahia muitos annos, 

fazendo guerra aos seus contrarios com muitos esforços até a vinda 
dos Portuguezes a ella dos quais Tupinambás e Tupinaês se tem 

tomado esta informação, em cuja memoria andam estas historias de 

geração em geração. 

A narrativa é um meio significativo de encontrar o outro, aproximando-se de sua 

existência na vida ordinária [...] (LE-QUÉAU, 2000, p. 1). 

"[...] No ato de narrar se revela a construção de uma subjetividade inteira e completa, 

no duplo sentido dessa expressão: a construção da realidade por um sujeito e, ao 

mesmo tempo, a construção desse sujeito através de sua narrativa [...]" (LE-QUÉAU, 

2000, p. 2).  

Por meio das histórias narradas com base nas experiências vividas pelos ilhéus, será 

delineado o contexto em que se celebra Santo Amaro de Cacha Pregos na travessia 

para Jaguaripe, num cenário em que os protagonistas, saveiristas, festeiras e 

brincantes constroem-se nas interações das redes de comunicação da comunidade 

vinculadas às matrizes ancestrais, ao cultivo de repertórios, ao presente e às 

perspectivas de futuro.  
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Às questões, aqui levantadas, surgirão respostas ou outras perguntas resultantes de 

algumas décadas de convivência com os nativos da Ilha de Itaparica, que, objetivadas 

para atender ao propósito do trabalho, denunciam, de todo modo, marcas que essas 

experiências deixaram na minha história. 

A experiência coletiva da festa de Santo Amaro difunde as fortes raízes de um rico 

acervo cultural da Bahia. Nas últimas décadas, novas ambiências vêm se impondo 

com mais visibilidade no cenário da ilha. As transformações na vida insular, como o 

distanciamento das práticas cotidianas tendem a exercer influência na tessitura da 

festa, em meio a uma complexidade de fatores característicos da contemporaneidade. 

Recorro a Araújo (2001, p. 8) para contextualizar o projeto da Coroa Portuguesa para 

a recém "descoberta" Bahia de Todos os Santos. 

O projeto de D. Manuel I, rei de Portugal, de unir Gonçalo Coelho, escrivão do 

Tesouro Nacional a Américo Vespúcio, armador florentino que representava 

armadores, negociantes e banqueiros italianos, na expedição de 1501 tinha como 

finalidade garantir a posse das terras descobertas por Pedro Álvares Cabral (1500). 

Era preciso identificar as possíveis formas de exploração econômica das novas terras 

para que esses mensageiros levassem para os mais importantes agentes econômicos 

os dados a respeito da natureza, das populações que habitavam o território, as 

primeiras amostras de pau-brasil e de escravos tupinambás; de posse dessas 

informações fundamentais, a expedição realizou o descobrimento econômico do 

Brasil pela Europa. O propósito manuelino pôs em destaque a tensão entre a 

expansão marítima como plano de um empreendimento a ser realizado, em âmbito 

nacional, pela Coroa Portuguesa e um sistema de mercado que se mundializava.  

E assim a inocente Quirimurê saiu de sua oca tupinambá, conheceu 

portugueses, africanos e outros viajantes atlânticos; provou os seus 
sabores e dissabores; experimentou as suas riquezas e fraquezas; 

viveu seus amores e suas escravidões; tornou-se a Bahia com 

sobrenome de Todos os Santos; caiu no mundo (ARAÚJO, 2001, 
p. 8). 

No seu livro "Síntese geográfica da Ilha de Itaparica", Alves (1957, p. 36) expõe em 

detalhes características que assinalam aspectos da organização socioeconômica da 

ilha, entre finais do século XIX e a primeira metade do século XX: 
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"A Ilha de Itaparica, geralmente baixa no litoral, eleva-se para o interior onde 

apresenta um aspecto bastante acidentado, regada por vários rios e coberta de rica 

vegetação"; o coco (ALVES, 1957, p. 44) destacava-se como principal riqueza da 

região, além do dendê, da piaçava e uma variedade de árvores frutíferas. Segundo o 

autor (ALVES, 1957, p. 45), "existiu em 1890 em Itaparica um rico burgo agrícola 

instalado nas Fazendas Boa Vista, Gago, Pinto e Vera Cruz que era constituído por 

agricultores francêses, polacos e belgas". Merecem destaque nessa narração o 

registro das indústrias representadas pela fábrica de Tecidos São Benedito, a água 

mineral gaseificada, a Caieira, a Cerâmica Mocambo e a fabricação de tapetes e 

capachos, esta última produzida com a matéria prima da casca do coco (ALVES, 

1957, p. 73-75).  

Prossegue o autor fazendo alusão ao significado dessa produção para a organização 

da sociedade e da economia local: a fábrica de Tecidos São Benedito S.A. Agenor 

Gordilho Comércio e Indústria, inaugurada na primeira metade do século XX, foi a 

"pioneira no Brasil" a utilizar o gás natural no funcionamento de seu maquinário.  

"[...] Com um valor estimado em 80 milhões de cruzeiros possue esta indústria um 

capital de 25 milhões de cruzeiros. Emprega para mão de obra, 200 operários, sendo 

95% de Itaparicanos e 5% de estrangeiros especializados, que consomem anualmente 

a importância de 7,2 milhões de cruzeiros". O "algodão bruto", conforme aponta o 

autor (ALVES, 1957, p. 73-75), era a matéria prima que vinha do interior do estado 

para a confecção de sacos de farinha de trigo, açúcar e cereais; os equipamentos da 

empresa foram importados dos Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Alemanha. 

Outra fonte de bem econômico, que gerou riquezas para a ilha no século XX, a água 

mineral teve papel relevante na vida social, turística e econômica da Ilha de Itaparica. 

O município de Itaparica foi nomeado como Estância Hidromineral pela lei estadual 

nº 78, de 28 de agosto de 1936, "subordinando-se ao regime do art. 13, §1, da 

Constituição Federal, então vigente". As águas eram tidas como medicinais, 

diuréticas e digestivas sendo empregadas com êxito para tratamento de diversas 

moléstias. "[...] Os trabalhos de aproveitamento industrial das águas oligo-minerais 

medicinais da Fonte da Bica tiveram início no dia 12 de fevereiro de 1935, muito 
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embora a fama da água de Itaparica venha de datas distantes e estudada tem sido 

pelos médicos desde 1860" (ALVES, 1957, p. 85-87). 

A produção de engarrafamento era estimada em 20.000 unidades de 1/2 litro por dia, 

duplicando no verão; era vendida em Salvador e exportada "[...] com regularidade 

para Sergipe, 2.400 dúzias de garrafas de 1/2 litro mensalmente [...]" (ALVES, 1957, 

p. 92-93). 

Fraga (2002, p. 4) marca esse contexto nas décadas de 1940 e 1950, referindo-se ao 

ritual da ida à Fonte da Bica: "[...] era uma alegria para a criançada que, calçada com 

graciosos tamanquinhos que cantavam nos paralelepípedos da rua, seguiam caminho 

levando nas mãos, cuidadosamente, suas quartinhas de barro para beber da água 

milagrosa [...]". 

"Em 8 de setembro de 1942, jorrou o petróleo pela primeira vez na Ilha de Itaparica, 

no poço I - 2 - BA aberto na antiga roça do Padre João da Rocha, numa quantidade 

aproximada de 75 mil litros em 2 horas e de uma profundidade de 1500 metros. [...]". 

Foram perfurados 76 poços que não prosperaram porque não havia refinaria nem 

transporte para escoamento do produto (ALVES, 1957, p. 81). 

É válido fazer-se notar que a inauguração da refinaria Landulpho Alves, no 

município de Mataripe-Ba em 1950, situou o Recôncavo Baiano, entre os anos de 

1950 e 1980, na posição de "único produtor de petróleo no país [...]" (Oliveira, 2003, 

apud HATJE e ANDRADE, 2009, p. 20). 

A vinculação dos insulares à sua cultura, às riquezas naturais de um território 

próspero, tem relação com as histórias, práticas cotidianas, crenças de modelos 

civilizatórios que se intercambiaram e eles souberam aproveitar os elementos de suas 

matrizes para urdir concepções de existência singulares. 

Como bem caracteriza Olivieri-Godet (2011, p. 579):  

Além da ilha de Itaparica e a região do Recôncavo Baiano serem 

lugares em que ocorreram acontecimentos marcantes da história do 

país, sua dimensão simbólica está reforçada pelo fato de estarem na 

origem das primeiras inscrições poéticas da natureza brasileira. 
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Um empreendimento de grande valor econômico, realizado na Baía de Todos os 

Santos foi a caça da baleia. Seu produto final era exportado e atendia também às 

necessidades da população de Salvador e do Recôncavo baiano, a exemplo da carne,  

"[...] considerada produto depreciado e ordinário, era geralmente 

destinada a alimentar os escravos trabalhadores das armações, 

vendidas às ganhadeiras que as salgavam e as moqueavam, e, 
posteriormente, saíam vendendo pelas ruas das cidades, como em 

Salvador e vilas do Recôncavo [...] (CASTELUCCI JÚNIOR, 

2008, p. 182, 184)". 

Castelucci Júnior (2008, p. 182) segue adiante com o tema, notando que essa 

atividade produtiva foi inaugurada na Bahia, no início do século XVII, na vigência 

da Coroa Ibérica (junção entre Portugal e Espanha), ocasião em que o Rei Felipe III 

autorizou em 1602, os bascainhos Pêro de Urecha e Julião Miguel a capturarem 

baleias em costas brasileiras por um período de dez anos; as primeiras armações do 

Recôncavo baiano encontravam-se na Ponta de Itaparica e na Ponta da Cruz, ambas 

na Ilha de Itaparica. 

Durante mais de três séculos, a captura de baleias foi uma atividade lucrativa, 

entretanto, a incompetência administrativa da Fazenda Real arrefeceu os 

investimentos no século XIX. As armações mais antigas da Ilha de Itaparica 

passaram às mãos de investidores particulares e surgiram armações em Barra do Gil, 

Manguinho, Porto dos Santos e Gamboa (CASTELUCCI JÚNIOR, 2008, p. 184, 

185, 186). 

O depoimento de Abelhinha
10

 exemplifica as técnicas utilizadas na caça da baleia em 

Manguinhos: 

Existia o estaleiro do Mestre Chico em São João do Manguinhos 

registrado, cadastrado na Capitania dos Portos, ele dava recibo com 
CNPJ dele tudo direitinho. Era onde tem o candomblé do finado 

"Bui" era ali em baixo, a parte de cima ele tinha casa tinha um 

galpão que ele armava e descia ladeira abaixo; ele dizia que ali era 
o melhor lugar fazia e já descia na água, estratégico, né? A gente 

amarrava as corda onde tinha os dendezeiro e os coqueiro, pra ele 

não descer de vez, aí o pessoal ia equilibrando colocando um rolo 

de madeira por baixo da quilha. Ele avisava o dia que ia botar o 
barco dentro d'água, aí todo mundo ia pra lá pra ajudar. Eram 

sempre barco de dois panos, quinze metros, dezesseis metros, 

                                                             
10 Saveirista. 
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sempre assim, barcos maiores. Era a especialidade dele porque 

pescava baleia lá fora, baleeiros. 

Eles iam a pano e quando via a baleia eles arriavam e iam no remo 
pra se aproximar da baleia; era o Mestre D'Água ia na proa pra 

arpoar a baleia, depois descia quando ela se entregava pra fechar a 

boca. Panhava um tipo de um ponteiro chegava nos lábios da baleia 

mergulhando, enfiava e laçava pra não encher de água e ela descer. 
Com a boca fechada, o bucho, ela boiava, aí eles vinham trazendo 

a baleia no costado da embarcação. Tinha embarcação de chegar 

quebrada, o corte era aqui no Manguinho, o trato era aqui. Era um 
estrangeiro que era dono disso aqui quase tudo, ele comprava a 

baleia, a carne ele moqueava e entregava ao pescador e o óleo ele 

aproveitava; tinha um tacho lá em cima que eles ferviam. 

Chamava-se Duda, que era o dono do contrato aqui. Tinha os 
terrenos, a maioria dos pescadores, doou praticamente a área do 

Manguinhos toda. Mestre Nego era o mestre de mestrar, governar o 

barco. 

Até uns 60 anos atrás ainda se pescava baleia aqui, foi quando veio 

a ordem pra não se pescar mais. As baleias quando estão no grupo, 

cachalote, vai em cima e a mãe também vai em cima, protege. 
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É válido ressaltar que essa ambiência histórica, socioeconômica do cotidiano dos 

insulares é importante porque estabelece elos com o cultivo de repertórios, as 

experiências vividas, as trajetórias de vida, as habilidades no manejo de embarcações 

a vela (que era prática habitual nas comunidades da ilha), negociações, dissensões e 

antagonismos de suas relações ao longo do tempo, que se vinculam à contextura da 

festa de Santo Amaro de Cacha Pregos no trânsito festivo para Jaguaripe. 

Faria (2011, p. 272) aponta a importância da Baía de Todos os Santos no processo de 

formação socioeconômica e cultural do estado, especialmente da cidade do Salvador. 

Com suas 110 milhas quadradas, navegáveis na sua maioria, foi decisiva para a 

internacionalização da Bahia, partindo da cidade e do porto de Salvador, que foi o 

primeiro do Brasil, estabelecendo ligação com a cultura europeia e outras, entre as 

quais a cultura negro-africana. 

Na Baía de Todos os Santos, a globalização existiu desde o tempo do Brasil Colônia, 

num contexto de produtividade e ascensão; contemporaneamente, a Ilha de Itaparica, 

na Baía de Todos os Santos, vivencia um processo de falta de investimento, 
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evidenciada na precária infraestrutura, sistema de transporte, educação, saúde, 

dificultando avanços na sua vocação natural para turismo e lazer. 

Tem fundamento o posicionamento de Cavalcante (2001, p. 3), quando volta sua 

atenção para a notoriedade da Baía de Todos os Santos, numa perspectiva histórica e 

econômica quando refere: 

[...] Esta Baía de Todos os Santos não restringiu durante todo o seu 
tempo, o seu papel, o seu desempenho, a ser um ponto escolhido 

para sediar um governo. Foi muito mais do que isso, foi a escala 

obrigatória, para que ocorresse neste mundo, pela primeira vez, 
com perfeita compatibilidade, o uso de uma palavra que agora está 

muito em moda. Quando se pensa em globalização é indispensável 

pensar que a Baía de Todos os Santos foi fundamental, numa época 

em que não havia canal de Panamá, canal de Suez, a navegação era 
a vela, o casco dos navios era de madeira; era preciso um 

entreposto, uma sustentação para a tranquilidade dos navegadores 

que estavam no mar e dos armadores e comerciantes que investiam 
os seus capitais na relação global da matéria-prima gerada no 

Oriente das especiarias, das sedas e dos comércios, e a face 

consumidora dessa mesma riqueza gerada do ocidente europeu. 
Então se nós considerarmos a Baía de Todos os Santos como 

integrante desse processo, ela ganha para o processo 

historiográfico muito mais relevo do que se nós circunscrevermos a 

sua ação, o seu papel histórico tão somente na cidade de Salvador e 
terras ao redor [...].  

Nos seus primórdios, a Ilha de Itaparica foi um morgado na vigência do governo de 

Tomé de Souza; o povoamento do primeiro núcleo ocorreu em 1560, ocasião em que 

os jesuítas ergueram, no alto de uma colina, a igreja de Nosso Senhor da Vera Cruz, 

que se tornou Freguesia em 1563 (IBGE, 2015).  

A fundação da Ilha de Itaparica nos remete à fundação de aldeamentos, 

principalmente em torno da Baía de Todos os Santos, iniciada no governo de Mem 

de Sá. 

Santa Cruz de Itaparica, fundada em 1561, com cerimônia de batismo e casamento 

coletivos, foi destinada a congregar os tupinambás que viviam na Ilha de Itaparica e 

remanescentes de outros grupos de tupinambás transferidos do rio Paraguaçu. Os 

jesuítas continuaram na região até 1751, tendo como base a capela de Nossa Senhora 

da Penha de França e as fazendas que herdaram de Francisco Gil de Araújo e de Luiz 

Carneiro da Rocha. A construção da igreja, que hoje se encontra em ruínas, é de 
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1765. A capela original foi construída em 1561 pelo Padre Luiz da Grã e outros 

jesuítas (PARAÍSO, 2011, p. 95). 
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A Ilha de Itaparica, nos três primeiros séculos do Brasil Colônia, abrigou intensa 

atividade produtiva do Recôncavo da Bahia: os engenhos de cana-de-açúcar 

produziram boa parte dessa riqueza, mantendo-se esse apogeu econômico até meados 

do século XIX. O engenho de açúcar foi o elemento aglutinador da produção de 

riquezas nesse período.  

De distrito em 1814 passou a vila em 1831, elevada à categoria de cidade em 1890. 

O município é representado administrativamente em 1911, constituído pelos distritos 

de Itaparica, Jaburu, Salinas das Margaridas, Santo Amaro do Catu e Vera Cruz. Essa 

composição foi alterada por vários decretos e, em 1962, os distritos de Vera Cruz, 

Cacha Pregos, Jiribatuba e Mar Grande foram separados do município de Itaparica 

para formar o município de Vera Cruz (IBGE, 2015). 

O elemento essencial da festa é o cortejo pelo mar. 

Se por terra os nativos nos tempos mais antigos percorriam caminhos estreitos que 

permitiam apenas a passagem de um animal ou de pessoas, a pé, a relação com o mar 

era fundamental para a sobrevivência, na medida em que subsumia formas de 

interação, saberes e cultura local, atividade produtiva (a pesca), as viagens pela Baía 

de Todos os Santos para o comércio marítimo ou as romarias festivas; tudo regulado 

pelo ciclo das marés. A habilidade de enfrentar o meio ambiente era importante para 

criar formas apropriadas de existência diante de situações adversas. 

As "igapebas" e "igaras"
11

, que navegavam na baía e nos rios afluentes, procuravam 

o pescado, ora avançando para a costa oceânica, para o norte, ora para o sul 

(ARAÚJO, 2011, p. 51). A tecnologia dos indígenas, utilizada na construção das 

embarcações para a pesca e o transporte, marcou a relação dos ilhéus com o mar, 

tempos depois, que ampliaram e aperfeiçoaram os usos das embarcações que 

navegavam nos rios e córregos que compõem a geografia insular. 

A importância histórica e cultural das manifestações plurais e polissêmicas da Baía 

de Todos os Santos e seu redor é inegável. No ambiente dos louvores a Santo Amaro 

de Cacha Pregos no trânsito festivo para Jaguaripe alude-se à história, às teorias 

nativas do bem viver, destacam-se as águas como elemento essencial nas formas de 

apreensão do mundo, nas reverências aos orixás, saudados nos rituais de Presentes às 

                                                             
11 Canoas tupinambás. 
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Águas, que engendram uma predicação diferenciada, simbólica de elementos 

cotidianos das comunidades da ilha. 

O significado das águas é evidenciado por Denis (apud ARAÚJO, 2011, p. 58-59):  

[...] A Baía de Todos os Santos é um grande lago, cujas águas vão 

procurar junto das habitações os ricos produtos que ali se obtêm: e 

se as ditas águas não banham toda a extensão do Recôncavo, 
pequenos rios navegáveis descem do interior e formam outros 

tantos canais naturais, que diariamente trazem um novo tributo de 

abundância ao porto que os recebe (DENIS, 1980, p. 245). 

Numa atmosfera de multiculturalidade em território construído culturalmente à luz 

de matrizes ibéricas, indígenas e africanas que tecem os enredos da vida insular, o 

trânsito festivo abrange o vigor de pessoas que, motivadas pela alegria e pelo bem-

viver, deslocam-se de Cacha Pregos para Jaguaripe na maré baixa, cantando e 

sambando nas embarcações abastecidas com muita comida e bebida, batuques e 

cantorias. Na volta de Jaguaripe para Cacha Pregos, na maré alta, o movimento das 

ondas é forte, o rio cheio é para quem sabe navegar, quem não possui experiência 

encalha ou "alaga"
12

 o barco, perdendo a condição de avançar na corrida. São cenas 

de tensão destreza, malícia, ressaca dos festeiros e brincantes nas embarcações que 

acompanham a corrida; por outro lado, é fundamental a estratégia dos saveiristas 

para exercitar suas habilidades de bons navegadores e tomar dianteira para vencer a 

corrida. Continuar a festa em terra na chegada a Santo Amaro e fazer planos para o 

ano seguinte é a etapa final dos festejos. 

A propósito do cenário da festa onde a conjuntura praieira ganha relevância destaco 

Gandon (apud CASTELUCCI JÚNIOR, 2007, p. 13) que declara:  

A praia é a grande esquecida da historiografia clássica sobre a 

cidade de Salvador e sua região metropolitana. [...] Para se 
trabalhar com a história e a cultura praieiras é inevitável mergulhar 

na corrente de transmissão oral do que se convencionou chamar de 

cultura popular tradicional.  

A ideia de "cultura popular" transpassa temas relacionados à história, noções como 

erudito e popular, fronteiras entre o popular e o moderno, novas tecnologias, lugares, 

símbolos e memórias das comunidades. 

                                                             
12 Condição em que o barco enche de água e tende a afundar. 
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Um posicionamento que considero procedente para a compreensão do trânsito festivo 

de Cacha Pregos para Jaguaripe é o raciocínio de Abreu (2003, p. 2) que entende 

"[...] cultura popular como um instrumento que serve para nos auxiliar não no sentido 

de resolver, mas no de colocar problemas, evidenciar diferenças e ajudar a pensar a 

realidade social e cultural, sempre multifacetada [...]". Nessa conjuntura, o trânsito 

festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe, no qual se homenageia Santo Amaro de 

Cacha Pregos, legitima uma prática cultural coletiva, ritualizada no cortejo marítimo 

com seus códigos de cores, figurinos, musicalidade, num encontro de saveiristas, 

festeiras e brincantes. 

Ratificando o raciocínio de Abreu acerca de uma realidade multifacetada e que opera 

sob diferentes aspectos, García Canclini, (2003, p. 11) diz que: "[...] as culturas 

populares conseguem ser, atualmente, prósperas e, ao mesmo tempo, híbridas [...]", 

por incorporarem às suas produções, políticas públicas, apoios econômicos, 

divulgação nas mídias. O autor põe em destaque a importância de se rever as 

oposições que regulavam "os estudos de cultura popular como o tradicional e o 

moderno, o popular e o erudito [...]", argumentando que os fenômenos populares, na 

contemporaneidade, são "multideterminados", por fatores culturais, econômicos, 

políticos, podendo os praticantes de cultura movimentar-se "[...] entre mais de um 

sistema cultural". É adequado examinar "[...] por que muda, como muda e interage 

com a modernidade", uma vez que a continuidade das tradições não torna 

inexequíveis as alterações e suas reinvenções, considerando que as comunidades 

defrontam-se com o desafio de filtrar o que lhes interessa manter e o que desejam 

modificar. 

Esta posição é pertinente ao propósito do objeto de estudo. É válido ressaltar que a 

terça-feira da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos aproxima-se do pensamento de 

Abreu e Canclini, no que se refere à sua produção e pluridimensionalidade. 

Apresenta elementos que podem ser analisados à luz dessas reflexões considerando 

sua problemática, que examina em que medida as transformações, que vêem 

ocorrendo na Ilha de Itaparica, afetam o cotidiano, a coesão grupal, o contexto 

cultural, a acepção lúdica, a vida comunitária, as teorias nativas do bem viver, as 

identificações com o espaço geosocial insular, pilares sobre os quais a festa está 

apoiada. 
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O trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe desliza numa conjuntura de 

elementos como musicalidade, concepção estética, e religiosidade, representando 

uma fração do cotidiano dos ilhéus que abrange continuidades e versatilidades de 

uma cultura popular inspirada e inspiradora de trajetos, histórias de vida que 

embasam o imaginário da comunidade insular. 

Com o propósito de colocar o eixo da discussão na festa de Santo Amaro de Cacha 

Pregos para discutir as interrelações entre a "cultura popular" e a festa, recorro a 

Guinzburg (2006, p. 10) que, no seu livro "O queijo e os vermes", realiza um estudo 

minucioso sobre um moleiro, cujas ideias destoavam das pessoas de seu ambiente, a 

partir do qual constrói uma "hipótese geral sobre a cultura popular". A narrativa 

refere-se à cultura camponesa do período pré-industrial da Europa num tempo 

marcado pela propagação de ideias da Imprensa e da Reforma Protestante.  

O juízo sobre essa história pode articular-se, segundo o autor, à proposição de 

Mikhail Bakhtin sintetizada no conceito "circularidade", ou seja, um movimento de 

reciprocidade de influências entre as "classes dominantes" e as "classes subalternas", 

condição que suprime a hegemonia de uma classe sobre a outra.  

Esse desencadeamento de ações de duas vias corrobora a interação de elementos 

civilizatórios, que, no caso dos insulares de Itaparica, manifestam-se na solidez dos 

saberes, nos comportamentos comunitários, na espontaneidade da brincadeira. Cabe 

observar que, se no mar a palavra de ordem é união, solidariedade, na terra as 

relações são diferenciadas, envolvendo conflitos e disputas. Entretanto, na corrida de 

saveiros da terça-feira de Jaguaripe para Cacha Pregos, estes dois elementos estão 

presentes tendo em vista que, apesar da disputa que envolve a competição, os 

princípios de reciprocidades de obrigação são mantidos no apoio em favor de 

qualquer embarcação ou tripulante que apresente problemas durante o trajeto.  

A respeito da análise de Goethe (apud BAKHTIN 2013, p. 214) no livro " A cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais", sobre 

o carnaval de Roma, ponho em destaque um excerto no qual o poeta refere-se à festa 

não como dada ao povo, mas "que o povo dá a si mesmo": Nada de procissão 

brilhante, a cuja aproximação o povo deva orar e admirar-se: aqui limitam-se a dar 
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um sinal, que anuncia que cada um pode mostrar-se tão louco e tão extravagante 

quanto quiser, e que, com exceção dos golpes e do punhal, quase tudo é permitido"
13

. 

O povo não tem de forma alguma a sensação de que obtém alguma 

coisa que deveria aceitar com veneração e reconhecimento. Não 
lhe dão absolutamente nada, deixam-no em paz. Essa festa não tem 

objeto pelo qual seria necessário manifestar, surpresa, veneração, 

um respeito piedoso, isto é, justamente tudo que se oferece em 
cada festa oficial (BAKHTIN, 2013, p. 214). 

A forma dos insulares festejarem Santo Amaro de Cacha Pregos assume um caráter 

de carnavalização, inversão dos papéis sociais, farturas de todo tipo e o riso 

regenerador dá suporte à espontaneidade, ocasião em que os dilemas da vida são 

encarados com sátira e bom humor. Prossegue Bakhtin (2013, p. 105) afirmando: 

O verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele 

purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, da caráter 
unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos 

elementos de medo ou intimidação, [...] da ingenuidade e das 

ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, do 

esgotamento estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole 
da integridade inacabada da existência cotidiana. Ele restabelece 

essa integridade ambivalente [...] (BAKHTIN, 2013, p. 105). 

A afirmação de Bakhtin marca a função do riso na vida ordinária, referenciada a 

padrões de comportamento nem sempre flexíveis; o riso abranda a rigidez das 

normas cotidianas concedendo acesso às utopias, à espontaneidade, ao imaginário e 

ao lúdico. Os nativos experimentam o riso como uma forma de encontrar alternativas 

para enfrentar os desafios do dia-a-dia, renovando seus ciclos de vida. 

Um raciocínio que se aproxima dessa ideia encontra-se no argumento de Minois 

(2003, p. 204): "[...] O riso da festa, obrigatório e tirânico, expressa o interesse do 

grupo; o riso farsesco, egoísta e amoral, é o único meio de o indivíduo ter uma 

desforra sobre as coletividades nas quais ele é integrado à força e que o oprimem e 

protegem, ao mesmo tempo: paróquia, religião, família, senhoria, corporação, 

bairro..." 

 

                                                             
13 Goethe, Viagens à Suíça e à Itália. Paris, Hachette, 1862, p. 458. 
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1. 2 Episódios da vida insular  

 

A Ilha de Itaparica durante muito tempo ficou isolada do continente; o acesso à 

Bahia
14

 era feito exclusivamente por embarcações, sendo o saveiro a mais usual e 

maior numericamente. No interior da ilha, os nativos utilizavam animais (jegues, 

burros, cavalos) para transportar cargas, bem como para deslocamentos de grande 

extensão como viagens, passeios e festas. Referências geosociais como a relação com 

o mar constituem aspectos permanentes na vida de homens e mulheres da ilha, o 

"saber fazer" da habilidade para a construção e manejo de embarcações, a aptidão 

para a captura de peixes e mariscos, e para a "leitura" do tempo, competência que os 

mais velhos exercem ainda hoje e que era fundamental no planejamento da saída das 

embarcações para a pescaria.  

A vinculação e o pertencimento ao território nativo tinha, ainda, como traço 

característico as relações socioafetivas entre familiares, vizinhos, compadres e 

agregados, destacando-se a inclusão como condição necessária para uma satisfatória 

convivência social.  

Sobre o comércio e a importância das embarcações a vela no contexto 

socioeconômico da Baía de Todos os Santos e da Ilha de Itaparica, mais 

especificamente Cacha Pregos, o relato de 'seu' Jessé
15

 é relevante: 

As embarcações iam pro sul a vela, saindo aqui a barra, que é 

chamada barra dos Garcez, o pessoá chama barra de Cacha Prego, 

propriamente dito é barra dos Garcez, que pertence a Jaguaripe, 
que o pessoá chama entrar na barra de Cacha Prego [risos]. Os 

barcos sairiam aí, a vela, e iam pro destino entravam em Morro de 

São Paulo pra Valença, Taperoá, Nilo Peçanha e, enfim, o sul, ia 

pra Boipeba, onde tinha os produtos pra trazerem de lá pra cá, 
inclusive barcos que iam até próximo a Ilhéus, né?, no caso 

Camamu, Maraú, Itacaré. Tinha muitos produtos, inclusive a 

própria madeira, que hoje é comprada nos caminhão que vem aqui 
que vem trazendo as tauba [tábuas], era trazida de barco, era usada 

mais pra barco, hoje é usada pra construção. 

                                                             
14 Forma como os baianos de distintas regiões do estado referiam-se à cidade do Salvador, que 

persistiu provavelmente até finais do século XX. 
15 Saveirista. 
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E farinha, coco, muita banana mesmo que os barco trazia; nesse 

período [dezembro] era o abacaxi, era tanto barco que viajavam, 

que os barco de lá de Bom Jesus do Boqueirão, Bom Jesus dos 
Pobre vinham pra aqui esperar os barco que traziam essa 

mercadoria e passava, quer dizer, eles traziam, vendiam a esses 

barcos e eles aí levavam pra o território deles, Bom Jesus dos 

Pobre, Madre Deus, Mataripe, aquela região ali. Já esse barco que 
vendia essa mercadoria, no outro dia retornava pra o sul, pra trazer 

até outros tipos de mercadoria. 

A importância desse comércio na geração de renda para os insulares é ratificada por 

'seu' Jessé, o que colocava Cacha Pregos como um entreposto comercial marítimo até 

os primeiros anos da década de 1970: 

Era muito barco, aqui a atividade era essa, total de vela de içá, 98 

barco; aqui em Cacha Prego já teve proprietários dono e morando 

em Cacha Prego, tinha proprietário aqui que tinha quatro 

embarcações. Cada embarcação dessa utilizava três, quatro 
homem, ia o mestre e mais três tripulante ou dois tripulante, então 

a nossa sobrevivência aqui era grande. Tinha muito emprego, 

parecido a um entreposto era muito importante essa parte de 
saveiros daqui de Cacha Prego.  

Os desafios para lidar com a natureza, especialmente o mar, sua bonança, seus ventos 

e tempestades, e as condições socioeconômicas pouco favoráveis para grande parte 

da população insular demandava inventividade diante da necessidade de 

sobrevivência e de sentido para a vida. Esses enfrentamentos e reinvenções eram 

constitutivos de um sentimento de pertença ao território nas atividades diárias, como 

a "tapa"
16

 da casa, que em Barra Grande, Vera Cruz, por exemplo era motivo para 

fazer festa, com o samba de "barravento", típico daquela ocasião.  

O movimento de amassar o barro com os pés marcava o ritmo e os instrumentos de 

trabalho eram utilizados para acompanhar a cantoria, à semelhança de instrumentos 

musicais. Aliando o trabalho à brincadeira, cumpria-se o adjutório para a construção 

das casas da comunidade. O enfrentamento da realidade e a reinvenção da vida era 

um dos fatores de identificação com o território insular corroborando uma visão de 

mundo difundida entre os ilhéus.  

                                                             
16 Preenchimento da estrutura de taipa com uma mistura de barro, areia e água feito em mutirão pelos 

nativos. 
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Sobre as características das moradias no século XIX na ilha, Castelucci Júnior (2008, 

p. 113) nos chama a atenção, no seu livro "Pescadores e roceiros: escravos e forros 

em Itaparica na segunda metade do século XIX (1860-1888), afirmando que tais 

construções eram feitas com materiais existentes na região: "[...] as madeiras para 

fazerem "caibros" e o cipó para as amarras, eram retiradas da mata, que juntamente 

com as palhas de coqueiros, as folhas de palmeiras ou a piaçava e o barro [...]" eram 

a base das construções, em alguns casos de duração efêmera. 

Esta alusão do autor, Castelucci Júnior (2008, p. 115), vincula-se ao propósito da 

ligação entre trabalho e festa:  

Os forros eram em parte motivados a construírem sua morada de 
improviso também para fugir dos aluguéis. Para a construção 

desses casebres como o acima citado [refere-se a um "auto de 

arrematação" de uma africana liberta e os bens deixados por ela], 
os forros contavam com a participação e a solidariedade de 

vizinhos e amigos, e até de escravos na hora de erguerem sua 

morada. Após a conclusão do trabalho coletivo, que recebia o 
nome de adjutório, as festas comemorativas faziam parte do mundo 

do trabalho solidário e do divertimento da população escrava e 

forra, que festejava uma nova construção de diversas formas.   

A capacidade de salvaguardar determinados costumes denota o significado de certas 

peculiaridades na vida cotidiana para os nativos. Uma dessas práticas frequentes que, 

de certa forma, perdura até os nossos dia é o uso da meladinha. De acordo com 

Selma Conceição
17

:  

a "meladinha" é uma bebida que se serve pra os visitantes depois 
do nascimento da criança. É feita com folha de arruda, poejo, 

lórnia, mais pimenta do reino (caroço), cebola branca, mel e 

cachaça. As folha se corta bem miúdas, como a cebola e coloca de 
infusão na cachaça. O mel se coloca quando está perto do dia de 

nascer a criança. Os mais velhos preparava a meladinha no sétimo 

mês de gravidez da mulher; colocava numa garrafa e enterrava. 
Quanto mais curtida melhor. A mulher que pariu também bebe esse 

preparo, "pra limpar a barriga". 

Retomando as ideias de Minois (2003, p. 274), o argumento é que "[...] o riso, como 

forma de encarar a existência, encontra-se tanto nas elites como no povo [...]". 

                                                             
17 Brincante.  
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Esse enunciado é oportuno para salientar a importância do riso e da sátira na vida dos 

nativos da ilha. No tempo em que as localidades da Ilha de Itaparica não tinham 

calçamento, as ruas eram de chão batido. Essa condição facilitava o desempenho do 

'Pai de santo', personagem do folguedo do afoxé que remete a um pai de santo ou 

babalorixá das religiões de matrizes africanas, caracterizado para a brincadeira. 

Bigode
18

, solista do Afoxé de Barra Grande, conta: 

o Afoxé de Barra Grande parecia um candomblé mesmo! Tinha um 

pai de santo que ele ficava cabeludo; quando era pra sair no afoxé 
ele cortava o cabelo em cruz. Fomos pra Aratuba [localidade do 

município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica], a gente foi de noite; 

na véspera o pai de santo enterrava o feitiço, perto da casa daquele 
povo que a gente via que era gente de dinheiro [pessoas que 

moravam em casas 'de construção', geralmente veranistas, uma vez 

que grande parte dos nativos, naquela época, até a década de 1970 
do século XX, morava em casa de taipa, coberta com folhas de 

palmeira]. O feitiço era uns pedaços de pano que a gente enterrava. 

No outro dia o pai de santo chegava na porta: Ô dono de casa, quer 

que bote a mesa? Opa! Aí o pai de santo estendeu a toalha no chão 
deu, acendeu a vela, é, o negócio era bem feito, pegou pipoca, 

farofa, botou aí, jogou o búzio, aí o búzio deu: azar! Ele: ah! ah! 

Tão fazendo feitiço pra você, quer ver? 

Olhe o feitiço que tá na sua porta [o pai de santo mandava o 

assistente desenterrar o "feitiço", colocado num local que ele 

marcava para não esquecer]. Rapaz! O fulano na janela com a 

esposa, só via era jogar dinheiro! A gente chegava assim: "ô dono 
de casa quer que bote mesa?" (GOMES, 2004, p. 39-40). 

Evidenciando as formas de apropriação do homem nos locais onde habita e como 

essa ocupação do espaço determina, de certa maneira, como a pessoa marca, com seu 

corpo, seus movimentos, uma presença concreta e única, Certeau (1998, p. 176) 

defende: 

"[...] Os processos do caminhar podem reportar-se em mapas [...] 

de maneira a transcrever-lhes os traços (aqui densos, ali mais 
leves) e as trajetórias (passando por aqui e não por ali). Mas essas 

curvas em cheios ou em vazios remetem somente, como palavras à 

ausência daquilo que passou [...]. 

                                                             
18 Brincante. 
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Seguindo o pensamento do autor, exemplifico a atmosfera vigente na ilha, numa 

época em que as comunidades eram praticamente isoladas do continente. Selma 

conta que quando era criança em Barra Grande,  

o chão era de chão batido, os caminhos eram de areia e as pessoas, 

no cotidiano, andavam descalças [em ocasiões especiais, como nas 

festas, usavam tamancos]. Tinha poucos moradores aqui na Barra 
Grande e o povo daqui identificava as pegadas no chão, 

principalmente das pessoas da família: pelo formato dos pés, pés 

que não tinham cava, dedos dos pés abertos ou fechados, formato 
dos dedos dos pés, por exemplo, o dedo grande menor que o dedo 

vizinho e o que vem depois; tem gente que anda certo, outro 

caminha com o pé meio aberto, um pé pra um lado e o outro pé pra 
o outro. Quando uma pessoa ia pra o mato e demorava, saía um 

grupo pra cada lado, procurando pelo rastro. Os adultos 

observavam o rastro das crianças da casa, quando elas saía pra 

brincar e as crianças também conheciam as pegadas dos adultos; 
quando as crianças queria disfarçar suas pegadas andava sobre 

folhas. 

A narração dá conta de uma época em que as circunstâncias da vida cotidiana na Ilha 

de Itaparica eram a base das relações de convivência, definindo padrões de 

comportamento e ampliando-se para as reinvenções, processos criativos e práticas 

culturais como as festas concebidas como trajeto percorrido pelas tradições orais, 

expressões de pertencimento e de teorias nativas do bem viver. 

Os nativos, especialmente os pescadores, costumavam acordar cedo, e, antes de 

qualquer providência, dirigiam-se à praia, para observar como estava o tempo, 

olhando o horizonte, o mar e as nuvens. Esse costume ainda persiste entre os mais 

velhos na localidade de Barra Grande, mas vem se tornando raro, por motivo de 

doença, morte dos mais velhos, tal como outros aspectos da vida ordinária que estão 

se perdendo por falta de transmissão desses saberes, pouco difundido entre os jovens. 

A leitura da constelação do caminho de Santiago no céu, por exemplo, era uma 

alternativa de observação do tempo usada pelos nativos mais velhos. 

Na Ilha de Itaparica até os primeiros anos da década de 1970, as festas tinham um 

caráter local, num ambiente em que todos praticamente se conheciam e constituíam, 

assim, família. As festas dos santos padroeiros eram concorridas; as famílias se 

preparavam para receber os parentes, com a preparação da comida, um elemento de 

destaque nessas ocasiões, (a principal era a feijoada, mas eram feitas as fatadas, 
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moquecas e outras iguarias) cuidadosamente preparadas pelas mulheres nativas. Os 

moradores da ilha deslocavam-se com antecedência para as localidades, ficando dias 

e até semanas aproveitando os festejos e a convivência com familiares e amigos. 

Alguns alugavam casas para passar as festas! A ilha era um local relativamente 

isolado, mais movimentado no período do verão, com a chegada dos veranistas. A 

maioria das pessoas se conhecia; no caminho dos rios, fontes e no chão de areia da 

praia, se podia identificar, pelas pegadas, quem havia passado por ali, conforme 

contam os nativos.  

Helena
19

 lembra:  

Meu pai, Mané Prego [Manuel Jacinto Alves], que já fez 100 anos 
fazia dendê. Primeiro tirava o cacho do pé do dendê, depois 

cortava com facão, todo em redor do cacho e depois catava o 

dendê, um por um, cozinhava na água e depois tirava pra pilar ou 
pisar no pilão. Depois tirava o bagaço do dendê na água, 

esfregando a massa pra botar no fogo e sair o dendê; eram 12 latas 

de gás de dendê [o fruto]para fazer 1 lata de gás de azeite (no litro 
são 18 litros medindo com uma garrafa de cachaça ou outra). 

Depois que tirava do fogo deixava assentar pra tirar o azeite por 

cima e a lama que ficava embaixo [se não fizer assim não serve 

para consumir como alimento]. Alguns em Nazaré [das Farinhas] 
faziam sabão. O tempo que leva pra cozinhar depende da 

experiência de quem faz. Depois disso aí, ele tirava o azeite na 

parte de cima e colocava pra apurar no fogo, com um dente de alho 
e folhas de aroeira. Pra saber o ponto pegava um pouco do azeite 

num pedaço de pau, e colocava no fogo, quando o fogo subia é 

porque já estava no ponto. A parte de cima é a mais líquida e no 

fundo é o "bambá". 

O pescado era abundante, atendendo ao mercado de Salvador e às demandas de 

sobrevivência das famílias, na puxada de rede ou na pesca de calão. Os mais velhos e 

aqueles que passavam por algum problema de saúde, impossibilitados para o 

trabalho, recebiam seu quinhão, após a divisão do pescado. O mesmo acontecia 

quando se matava um porco, por exemplo; o dono do animal convidava os vizinhos, 

parentes, compadres e comadres para participar da matança e dividir com eles o 

animal em questão. 

As embarcações, principalmente saveiros e canoas eram o principal meio de 

transporte: para a pesca, transporte de mercadorias diversas, trajeto da Ilha de 

                                                             
19 Brincante. 
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Itaparica para Salvador, prestação de socorro, em casos de problemas de saúde, festas 

na Ilha e em outras localidades da Baía de Todos os Santos. As famílias costumavam 

ter sua embarcação, que era construída por etapas, com as economias reservadas para 

esse fim. Quando a embarcação ficava pronta, o saveirista, com amigos, família, 

atravessava a Baía de Todos os Santos, subindo e descendo os rios em "romarias" até 

a cidade de Candeias, para pagar promessas ou fazer uma espécie de "batismo" do 

saveiro. Os barcos eram, prioritariamente, a forma de deslocamento na Baía de 

Todos os Santos e seu redor, como também para Salvador e cidades do Recôncavo 

Baiano; uma vez que as vias terrestres eram precárias, de chão batido, ou atalhos 

entre rios e mata fechada.  

As festas dos padroeiros, nessa época tinham uma característica comunitária; cada 

ano havia uma pessoa responsável pela organização, que era formalizada com a 

"entrega do ramo". As famílias contavam com o apoio dos comerciantes, veranistas e 

outros colaboradores, por meio do "livro de ouro". 

 

 

Essa época representa um ciclo de experiências e práticas dos nativos da Ilha de 

Itaparica, que foi sofrendo modificações nos anos que se seguiram à década de 1970. 

Eliezer
20

 informa que nasceu em Salvador e com oito anos de idade veio para a 

fazenda São José/Alambique, na localidade de Barra Grande, Vera Cruz onde reside 

até hoje. Era, a princípio, local para passar férias depois passou a morar 

definitivamente. Ele narra: 

                                                             
20 Empresário. 
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Naquele tempo não existia energia nem água encanada, 

começamos com "aladim"
21

 de querosene, depois passou para 

"aladim" de gás liquefeito, geladeira, a gente tinha um motor aqui 
na fazenda. Aqui era fazenda de pecuária, coco seco e dendê. [..] 

Tinha aquela história que a fazenda tinha índios plantava-se cana, 

café, dendê, coco e gado; a gente vivia basicamente aqui de levar 

os cocos secos, azeite pra Salvador, pra feira de São Joaquim 
Velha [Água de Meninos]. A gente carregava dois às vezes três 

saveiros de coco seco com azeite e aí trazia a feira de Salvador, 

fazia as compras lá pra passar um mês aqui.  

Tinha uma despensa que tinha saco de farinha, saco de feijão, fardo 

de charque, porque às vezes o mar levava ressaca, não permitia que 

as embarcações saíssem, levava às vezes duas ou três semanas sem 

poder levar mercadoria pra Salvador. Aqui agente criava gado, 
galinha pra vender, pra sobrevivência, basicamente pra comer. era 

um tempo muito bom, apesar de não ter o avanço que tem hoje, a 

tecnologia. Não tinha energia, não tinha água encanada, mas era 
muito agradável, prazeroso. 

Algumas festas, folguedos e rituais estão desaparecendo. É difícil precisar a 

proporção de festejos que deixaram de ser celebrados, uma vez que, algumas 

comemorações são interrompidas temporariamente e retornam com a concepção 

anterior ou com outras formas de representação. Por outro lado, as mudanças do 

cotidiano colocam em dúvida a permanência dos festejos, no modelo atual, podendo 

ser reinventados, para fazer uma releitura da brincadeira com perspectivas futuras. 

Destacarei algumas brincadeiras que evidenciam perda de vitalidade, do ponto de 

vista da festa como capacidade criativa e espaço de recriação e novas 

experimentações. 

Os mecanismos de reinvenção são inerentes à cultura, como criação humana, 

portanto é importante problematizar como as redes de memória dos ilhéus, os 

possíveis processos (ou fragmentos) de identificação nas comunidades da ilha 

enfrentarão o desafio de uma possível recriação da festa.  

Os "peditórios" são uma denominação atribuída pelos ilhéus a uma forma de 

arrecadar "esmolas" para contribuir com as despesas das festas de santos padroeiros. 

As festeiras reuniam-se com pessoas da localidade, portando estandartes, 

instrumentos rústicos como atabaques e pandeiros, deslocando-se pelas ruas, 

                                                             
21 Espécie de lamparina de vidro e latão, contendo um reservatório e tendo no centro um pavio, que, 

ao ser aceso iluminava o ambiente. 
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cantando, dançando e parando nas casas para recolher os donativos. De alguns anos 

para cá essa forma de contribuição foi sendo extinta, porquanto as pessoas não se 

sentem seguras para recolher as doações à maneira antiga. Algumas festeiras 

instituíram o pagamento de carnets com esse objetivo. 

A respeito dos "peditórios" Biancardi (2000, p. 209) faz alusão a uma "[...] 

organização de grupos de fiéis que, visitando casas de vizinhos e amigos, 

procuravam arrecadar donativos para as festas de santos padroeiros das respectivas 

cidades". Era uma peculiaridade de países europeus de tradição católica que chegou 

ao Brasil trazida pelos lusitanos, na vigência colonial. 

O "batizado do menino morto" era um ritual que abrangia os nativos da localidade de 

Conceição - Vera Cruz consistindo num batismo simbólico de crianças recém-

nascidas que morreram sem ser efetivamente batizadas. Na noite de São João os pais 

e padrinhos dirigiam-se ao rio da Conceição, trazendo consigo uma toalha enrolada 

como se estivesse carregando um bebê; quando chegavam ao rio o batizado era 

realizado e a criança recebia um nome tornando-se, então, acolhido pela religião 

católica, deixando de ser um pagão. "O nome pertence ao homem e participa de sua 

substância. É inseparável. Chamá-lo, pronunciando-o em voz perceptível, é evocá-lo, 

sugerir-lhe a presença imediata, quase irresistível pela magia poderosa do nome [...]" 

(CASCUDO, 1951, p. 16). Naquele contexto, para os nativos da Conceição, 

praticando esse ritual repercussões desfavoráveis para as famílias seriam evitadas. 

Com o passar do tempo construíram-se casas próximas ao leito do rio da Conceição 

degradando-se o meio ambiente. Nas últimas décadas, a violência nos arredores do 

local não permite que a comunidade ponha em prática esse ritual. 

Nesse âmbito, o depoimento de uma senhora nativa da ilha é representativo. Ela 

narrou que estava grávida e perdeu a criança, o feto foi enterrado no quintal [nesse 

período as mulheres pariam em casa com as parteiras]. Na noite de São João, ela 

ouviu um choro de criança procurou por uma criança por perto, não havia ninguém. 

A parteira mandou que ela batizasse; ela pegou água benta que tinha em casa foi ao 

local dizendo as palavras: "eu te batizo Fulano". Desse dia em diante nunca mais 

ouviu aquele choro de criança. 

Os ternos de reis, ranchos e afoxés atualmente quase todos pertencem à tradição. 
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Os afoxés na Ilha de Itaparica não apresentavam um modelo único. Cada um 

mostrava suas "performances rituais", seus cânticos peculiares, em português, banto 

ou iorubá; os hinos são geralmente criados pelos brincantes. Um dos tipos de afoxé 

era inspirado nos Filhos de Gandhi de Salvador, com seus cânticos e danças 

influenciados por aquele afoxé.  

Outro padrão de afoxé era caracterizado por elementos das culturas afro-brasileiras e 

indígenas, na concepção de sua musicalidade, figurinos, cânticos e danças. Os 

brincantes construíam uma leitura apropriada à brincadeira, nas suas "performances 

rituais", entretanto essa interpretação não significava um simulacro, mas uma 

gestualidade diferenciada do gestual litúrgico. O lúdico era a via de elaboração da 

linguagem estética, que destacava figuras representativas como "Estandarte", "Pai 

João", "Mãe Pequena", "Caboclos" e outras que representavam simbolicamente os 

orixás, como o "Rei Africano" (homenagem a Xangô), Oxum, Iansã e Ossain. 

A respeito das "performances rituais" é Martins (2002, p. 88) quem ilustra bem, em 

minha opinião, essa noção: 

Nas danças rituais brasileiras, sejam de ascendência banto ou nagô-

iorubá, as coreografias côncavas e convexas que criam um espaço 
de circunscrição do sujeito e do cosmos remetem-nos não apenas 

ao universo semântico e simbólico da ação ali re-apresentada, mas 

constituem em si mesmas a própria ação, instituída e constituída 

pela performance do corpo. Dançar é performar, inscrever. A 
performance ritual é, pois um ato de inscrição, uma grafia [...]. 

Prosseguindo no argumento desenvolvido por Martins (2002, p. 88), é válido 

ressaltar que, segundo a autora, [...] nas culturas predominantemente orais e gestuais, 

como as africanas e indígenas, por exemplo, o corpo é, por excelência, o local da 

memória, o corpo em performance, o corpo que é performance [...]". 

A "Santa Mazorra" era uma brincadeira tradicional da localidade de Barra Grande - 

Vera Cruz, que acontecia na Quarta-Feira de Cinzas, há pelo menos 40 anos. 

Gomes (2007, p. 63) aponta que o símbolo da brincadeira é o jegue, que segue à 

frente de um grupo de pessoas enfeitado com folhas, flores, fitas coloridas, lenço nas 

orelhas e outros adereços disponíveis na hora. Tudo começou quando um grupo de 
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rapazes do local ainda saudosos da folia do carnaval saiu pelas ruas fazendo uma 

"folia", recolhendo mantimentos para fazer uma feijoada.  

Nos anos seguintes mantiveram o grupo de homens, incluindo mulheres; para tornar 

a brincadeira mais cômica resolveram pegar um jegue de algum morador [essa era 

uma prática comum na ilha, pegar alguma coisa dos vizinhos para divertimento do 

grupo. No São João, por exemplo, era usual retirar galinhas dos quintais para fazer a 

farra durante os festejos do santo]. Colocaram dois caçuás
22

 no animal, portando 

instrumentos de percussão rústicos e parando nas casas e nas "vendas"
23

, cantando e 

dançando ao som dos instrumentos que marcam o ritmo das músicas acompanhadas 

por palmas. Cumprido o roteiro da visitação às casas, que ia sendo definido ao longo 

do caminho, o grupo seguia para o armazém de um nativo onde o jegue recebia seu 

quinhão de grãos de milho e água, enquanto os brincantes comiam e bebiam à 

vontade para celebrar o encerramento do carnaval. 

O brincante que lidera a "Santa Mazorra", apresenta-se de forma cômica, portando 

figurino colorido e espalhafatoso; usa chapéu ornamentado com flores, óculos 

escuros vistosos, barbicha, calça e camisa de cores contrastantes. Ele promove o 

início das músicas cantadas na chegada às casas, recolhidas pela tradição oral e 

transmitidas pelos mais velhos, como a citada abaixo: 

Santa Mazorra é uma santa,  

santa da cabeça dura. 

Todo dinheiro que ela ganha 

é pra comprar raspadura. 

A Santa Mazorra teve grande prestígio no passado, no estado da Bahia; a brincadeira 

perdura em algumas regiões, com "visíveis sinais de decadência", como nota 

Biancardi (2000, p. 267). A autora diz que, para chegar à porta da casa escolhida 

pelos brincantes, era necessário "pedir licença" e faz alusão a uma das músicas 

cantadas: 

 

                                                             
22 Espécie de cestos confeccionados com cipó usados para carregar produtos diversificados: dendê, 

frutas, legumes, verduras e raízes das roças, pescados. Quando os insulares faziam viagens longas, 

como os deslocamentos para Salvador, pela praia, até Barra do Gil ou Mar Grande para pegar uma 

embarcação, as crianças eram transportadas nos caçuás colocados nos jegues (ou nos burros). 
23 Armazéns de secos e molhados que vendiam alimentos, vassouras, querosene etc. 
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A esta porta (bis) 

Quem haverá de chegar 

É minha "santa mazorra" 

Sua esmola vai tirar 

Cachaça pra sua goela  

Mais pra mim do que pra ela (BIANCARDI, 2000, p. 267). 
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Em Barra Grande, era uma tradição antiga que está sendo afetada, nos últimos anos, 

principalmente pela violência nas ruas da localidade. Na Gamboa, Indaia
24

 relata que 

a Santa Mazorra saía durante os festejos de São Pedro com um boneco, arrecadando 

dinheiro para o "cozinhado" do Dois de Julho [data que era muito festejada em várias 

comunidades da ilha]. Já Arlete
25

 lembra que, em Barra Grande, a Santa Mazorra 

saía "com uma estátua depois é que passou a sair com o jegue, que vinha da 

Conceição [localidade vizinha]". 

A festa de Parapatingas é celebrada em louvor a São Simão em Parapatingas (ou 

Pirapitingas), na antiga fazenda próxima à localidade de Tairu, em Vera Cruz, no dia 

vinte e oito de outubro, conhecida entre os nativos como "o vinte oito de outubro". 

Castelucci Júnior (2007, p. 84) esclarece: 

as rememorações e caminhadas dos antigos moradores de Tairu, 

todos os anos, para venerar o Santo Padroeiro, descortinam um 
passado a todo instante relembrado, denunciando a sincronia entre 

a festa e o significado do lugar para cada morador daquele 

povoado. 

Os festejos têm início nas primeiras horas da manhã, momento da celebração da 

missa nas ruínas da antiga igreja construída em 1829. Era uma prática frequente dos 

insulares logo que chegavam a Parapatingas tomar banho no rio de São Simão. 

Marina Azevedo
26

 conta que os nativos vinham cedinho pela praia "pra tomar logo 

seu banho no rio, o pessoal ia a pé, de cavalo, pelos caminho, [no tempo que não 

havia estrada] era muita gente naquela festa. Esse rio de São Simão é muito 

importante, não deviam deixar ele acabar". As crianças estavam sempre 

acompanhadas pelas pessoas mais velhas e não podiam afastar-se do local sem o 

consentimento delas; após a missa, todos reuniam-se embaixo do centenário 

tamarineiro para saborear os quitutes trazidos para a festa, que se prolongava até o 

final da tarde ou anoitecer. 

                                                             
24 Brincante.  
25 Brincante. 
26 Brincante.  
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Por outro lado, Osório (1979, p . 255) registra o assunto marcando a contextura da 

festa. Segundo o autor, "a festa de São Simão foi instituída em 1746, por Simão Brás 

em Pirapitingas, no antigo Morgado de Manoel de Lima da Rocha Pitta e Argôlo - o 

Aleluia", e era uma das mais expressivas da ilha. Os nativos assistiam à missa com 

música, foguetes, e muita animação no Largo do Castelo, aguardando "ao cair da 

viração" as apresentações das "corridas de saco e de argolinhas, o samba de roda, o 
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corta-jaca, a chegança e o afoxé". À noite, depois do jantar na casa de João Lima, 

juiz da festa era levado a efeito o leilão de "doces e comedorias", mercado por João 

da Barra. 

Esses leilões eram tradicionais e ocorriam praticamente em todas as festas de santos 

padroeiros da ilha, cada localidade tinha seu leiloeiro oficial, escolhido pela 

comunidade. Com o passar dos anos, a festa foi perdendo seu brilho, e mais 

recentemente os nativos já não se sentem seguros no local. Há alguns anos atrás, a 

família responsável pela organização da festa levou a imagem de São Simão para 

Salvador, que permanece até o hoje na Capela da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de 

São Joaquim. A festa continua sendo realizada precariamente, com pouca afluência 

de público. Nos últimos anos, o ambiente de devoção, brincadeira, ludicidade que 

permanecia vivo na memória dos ilhéus cedeu espaço à violência crescente e, com 

esses novos acontecimentos, os ilhéus que compareciam com suas famílias para 

reverenciar São Simão estão se afastando dos festejos. 

Lelé
27

 lembra aspectos da festa de Parapatingas que abrange as formas 

compartilhamento dos insulares e como eles se envolviam com os festejos: 

[...] a gente ia pra 28 de outubro, Parapatinga, naquele tempo, 

minha mãe, a gente ia de jegue, botava os meninos no caçuá, 

levávamos 8 dias em Parapatinga, tinha lugar onde ficar, ia o bloco 
de primeiro; era baile e era cordão, 'As Malandrinhas' e um bocado 

de coisa que surgia, o tamarineiro era enorme, a festa era embaixo 

do tamarineiro. Era muito bonito aquele pé, agora já tá ficando 
velho, tá se acabando. Senhor São Simão parecia uma pessoa, você 

tava andando, ele tava lhe acompanhando, ói; o sobrado dele a 

gente subia a escadaria e ficava lá em cima, muito bonito o sobrado 

de São Simão. Quem chegava subia; naquele tempo não tinha essas 
malandragem, depois muito com o tempo, que começaram a chegar 

gente estranha, a gente dizia que era home do mato, aí Margarida 

[pessoa da família que atualmente organiza a festa e que morava no 
local] achou de tirar São Simão daqui e levar pra São Joaquim, e 

até hoje nunca mais apareceu 

 [...]. É a festa tradicionais, apresentação de cordões, cada um lugar 

vinha um cordão pra disputar ali em Parapatinga, a festa era muito 
bonita, tinha gente! era só o dia 28. O padre vinha de animal, de 

cavalo, ia buscar o padre de Salvador vinha de barco saltava aqui e 

ia de cavalo, não tinha estrada. O rio de São Simão? é milagrosa 

                                                             
27 Brincante.  
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aquela água, agora que já tá acabado, o pessoal tá fazendo uma 

bagaceira por lá [...].  

Ela continua seu relato apontando as condições de vida e quais as estratégias 

empregadas pelas famílias para contornar as dificuldades de sobrevivência: 

Tinha e não tinha fartura, era difícil comer carne de boi, a comida 

aqui era mais galinha, passarinho, o meu pai plantava milho, 

melancia, ia pra roça, armava um laço, panhava aquele jacu, 
parecia galinha, ô xente, dia de domingo era o almoço preferido, 

tirando o feijão, era ensopado de passarinho, nós fazíamos o peixe, 

tudo isso. E é coisa boa, a gente até enjoava de comer aipim, fruta, 
fazia beiju, meu pai plantava , fazia farinha, nós tínhamos casa de 

farinha, minha mãe fazia o beiju pra vender, já tava enjoada disso 

tudo. Às vezes a gente ia pra roça ia plantar milho ou ajudar a catar 

carvão, a gente levava uma panela de barro, chegava lá fazia um 
cozido, era um pedacinho de carne, um pedacinho do toicinho e 

enchia a panela de verdura, era o que nós comíamos lá. Tempo 

bom não volta mais não, a vida boa. 

Quando chegava no inverno, então, a gente não tinha o que comer, 

só tinha coco, fruta, aí minha mãe fazia o quê? moqueca de fruta 

[fruta-pão] com o leite do coco, é o que nós comia, porque farinha 

tinha. Meu pai era pescador, botava munzuá, quando dava peixe ia 
pra Barra [Salvador] pra vender, às vez era um pedacinho de carne 

de boi que ele trazia, isso era uma novidade pra aqui. Comíamos 

carne de boi assim, de ano em ano, quando tinha a festa de 2 de 
Fevereiro, meu tio Galdino tinha um armazém, é que matava um 

boi. 

A respeito do samba de roda de Barra Grande, famoso na região ela diz: 

E o samba de roda pra mim não era pra acabar, e quanto mais vai 

passando o tempo a gente tem que aproveitar, resgatar, mas o povo 
aqui não, quando vai indo muito bem, no meio acaba. Aí neguinho 

vai saindo de um lado, vai saindo do outro... Eu que tô ali, ói, tenha 

o que tiver, tô constante, mas os outros não querem nada.  

Se o enfrentamento das demandas de sobrevivência era difícil para os insulares, 

especialmente no inverno, quando falecia uma pessoa da comunidade as dificuldades 

eram consideráveis. Cosme Azevedo
28

 narra as histórias que vivenciou quando não 

existia cemitério em Barra Grande: 

A festa daqui [da padroeira, Nossa Senhora das Candeias] era 

celebrada em Conceição, aqui não tinha igreja, ia celebrar na 

                                                             
28 Pescador.  



59 

 

Conceição voltava pra aqui pra fazer a festa aqui. Era na igreja 

antiga, a que tá em ruínas, as imagem ficava lá dentro... aquela é 

idêntica a da Freguesia [forma como os mais velhos se referem à 
atual localidade de Baiacu, denominada nos primórdios do 

povoamento de Freguesia de Nosso Senhor da Vera Cruz], que 

também eu alcancei funcionando, a missa era celebrada ali dentro. 

Ali naquela redondeza tinha um pai-de-santo que o pessoal até 
hoje... 

Quem morria aqui ia ser enterrado lá. Saía aqui pela praia, subia 

em Conceição aí depois da pista tinha um cajueiro ali chamado 
"descansa defunto". Daqui pra lá ia na mão, dali pra lá metia no 

pau, era um na frente, outro atrás e haja perna. Parava nesse 

cajueiro botava no ombro, amarrado aqui e aqui [faz um gesto com 

o corpo], com um pau atravessado no meio e o defunto 
"dançando". Saía daqui, vamos dizer com 50 pessoas, chegava lá 

com 4 ou 5, o sujeito não guentava a carreira, só ia acompanhando. 

Quando chegava lá às vezes a cova já tava pronta era enterrar e 
voltar, ou então em Aratuba, mais longe, mais difícil. Os mais 

velhos tá tudo enterrado lá. Depois foi que aqui "plantou" igreja, 

"plantou" cemitério. Pois é isso.  

Um ritual festivo-religioso habitual na ilha é o Presente às Águas, que, em Barra 

Grande, é lembrado por Sonildes
29

: 

O Presente daqui começou com vovó, mãe de minha mãe, não era 

levado como está hoje. Ela saía de porta em porta no dia três [o 
Presente nessa localidade acontece no dia três de fevereiro, último 

dia do ciclo de festas em louvor a Nossa Senhora das Candeias], no 

dia mesmo do Presente, saía nas casas dos pescadores, pegava um 
sabonete de um, um pente de outro, um dinheirinho assim que 

pegava... Ia lá pra casa de Osmar [nativo] que andava pra Nazaré 

trazia aquelas moringa, aquelas coisa, comprava moringa pintava e 

levava pras água. Aí foi cresceno, foi chegano veranista, daqui uns 
dia já não era mais moringa, já foi balaio; chegava na casa levava 

era perfume, era isso, era aquilo, finada Beatriz também ajudava; 

ela morava aqui, era esposa de Cafezinho, dono daquela fazenda ali 
[hoje Condomínio Coqueiral do Sul]. Tudo era arrumado na casa 

de vovó, ela morava lá nos Campos [rua da localidade], eu era 

garota, ali olhano, não lembro a idade, desde pequena olhano com 
minha curiosidade, ajudava a cantar, né? Não tinha mãe-de-santo, 

não. 

O Presente saía da casa da minha vó, vinha acompanhada com 

couro [instrumentos rústicos de percussão], era Sérgio [irmão], 
Dibó [irmão], João Bananeira, finado Sinésio, Jorge, esses menino 

é que vinha acompanhano, aí corria a rua ia até lá embaixo, hoje 

em dia não vai até lá embaixo. Antigamente tinha uma mãe-de-

                                                             
29 Brincante. 
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santo era Bertola, mas ela não saía, fazia o Presente dela também, 

parece que era de Nazaré. Ela fazia o Presente dela separado, tinha 

a data, dava caruru, tinha terreiro. Nisso vovó faleceu e eu não 
deixei acabar, não lembro com que idade eu tava (trinta e um?), eu 

tomei conta do Presente, saía nas porta com Zetinha [nativa], a 

gente começava a ouvir piada, um dizia, já comprou o vestido, 

agora vem comprar a calcinha, vai comprar o sutiã. A gente tirava 
esmola pra festa e pro Presente, naquele meio tempo. Depois a 

gente continuou fazeno festa, tomando o "ramo da festa"
30

, todo 

ano quando chegava o dia três tinha o Presente. 

Esse ritual em Barra Grande continua sendo realizado, com a liderança de Sonildes e 

outras pessoas que se incorporaram construindo um modelo próprio daquela 

comunidade. Em algumas localidades, o ritual passou a fazer parte da tradição, em 

outras surgiram jovens lideranças religiosas que organizam os Presentes de seus 

terreiros e aqueles da comunidade. 

A Ilha de Itaparica durante muito tempo ficou isolada do continente, sendo o acesso à 

Bahia feito exclusivamente por embarcações, sendo o saveiro a mais usual. A ligação 

entre a Ilha de Itaparica e a cidade de Salvador ocorria de distintos modos: por meio 

das festas, do comércio de produtos manufaturados como cerâmica de barro, cestaria, 

frutas, verduras, criação (animais de grande e de pequeno porte), entre outros. 

De acordo com Gomes (2008, p. 46), as festas populares de Salvador revelam 

vitalidade, intercruzamento de religiosidades, hibridação, na visada cancliniana, em 

que novas práticas culturais podem ser produzidas, aspectos que caracterizam as 

tradições baianas. Várias delas são realizadas nas proximidades do mar, para saudar 

santos católicos, divindades das religiões de matrizes africanas, congregando gente 

de toda cidade de Salvador, da Baía de Todos os Santos e seu redor, bem como de 

outras regiões do território baiano. 

Novas práticas culturais, bem como estratégias contemporâneas de produzir festas, 

podem ser observadas com as alterações ambientais, sociais e econômicas pelas 

quais vêm passado os nativos da ilha e a sociedade em geral. 

Além das festas locais realizadas habitualmente na ilha, transmitidas e muitas delas 

preservadas há várias gerações, os saveiristas da Ilha de Itaparica e seu redor 

costumavam participar das festas populares de Salvador. Como era costume vinham 

                                                             
30 Refere-se ao ato de tomar para si a responsabilidade de organizar os festejos da padroeira. 
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com suas famílias, vizinhos, amigos nos saveiros, cantando e sambando para 

comemorar os santos padroeiros. 

A religiosidade, tal qual um tecido que se tece delicadamente e de forma sutil, 

perpassa o desenvolvimento das narrativas, as ações de sociabilidade humana, 

reafirmando experiências coletivas herdadas dos ancestrais. 

[...] A ancestralidade que "constitui a essência de uma visão que os 
teóricos das culturas africanas chamam de visão negra-africana do 

mundo. Tal força faz com que os vivos, os mortos, o natural e o 

sobrenatural, os elementos cósmicos e os sociais interajam, 
formando os elos de uma mesma e indissolúvel cadeia 

significativa..." [...] (PADILHA, 1995:10, apud MARTINS, 2002, 

p. 83-84).  

O relato de Abelhinha exemplifica de que maneira ocorria o comparecimento à festa 

da Boa Viagem na procissão marítima de Bom Jesus dos Navegantes, no dia 

primeiro de janeiro. Ele relata que, há cerca de trinta anos atrás, conduziu, na 

procissão marítima, seu saveiro de dois panos, o "Ciclone", e outras embarcações 

como "o Tal", "Recreio do Bonfim" do "Mestre Gato" também estiveram presentes.  

Abelhinha narra que: 

Naquela época eram os barcos a pano que faziam a procissão, as 

embarcações de pesca também iam pra abrilhantar a festa, era um 
recreio. Saíamos daqui [da ilha] cedinho, às cinco horas da manhã 

no máximo, aí vinha a molequeira, o batuque cada um no seu barco 

batucando, cantando: "ó marinheiro é hora, é hora de viajar''. 
Primeiro eu ia à Capitania dos Portos com esses barcos todos; 

chegando lá o comandante olhava e nos autorizava a acompanhar a 

procissão, eles iam a remo [na galeota Gratidão do Povo na qual os 

homens da Marinha conduzem a imagem de Nosso Senhor dos 
Navegantes] e a gente ia a pano atrás.  

Quando chegava na praia da Boa Viagem, os barcos ancoravam na 

parte de dentro do pier saía todo mundo pra tomar cerveja, rezar 
um pouco na igreja. Na "Barraca do Jailton" tinha feijão, tinha 

cachaça. Ele dizia assim: agora é meu povo que eu vou atender, o 

povo da ilha; mamãe em vida ia comigo, as mulheres dos 

pescadores também participavam. Era tudo assim, com um respeito 
tão grande! Era gostoso aquele tempo. Saía de lá às seis ou sete 

horas da noite pra vim embora pra casa. 

O jornal Tribuna da Bahia, na matéria "A procissão marítima teve até trio elétrico", 

do dia dois de janeiro de 1976, publicou na página três:  
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Como acontece todos os anos milhares de pessoas e dezenas de 

embarcações acompanham a procissão do Bom Jesus dos 

Navegantes. A movimentação começou às primeiras horas da 
manhã e a novidade foi um "trio elétrico" aquático, instalado no 

barco "Farol das Estrelas". [...] O içar das velas de dezenas de 

saveiros foi um espetáculo de rara beleza. Os tripulantes dessas 

embarcações, ao contrário dos anos anteriores, quando participam 
pelo cumprimento da devoção, cederam este ano sua fé aos 

reclames dos grupos, que os alugaram para uma "curtição". [...] 

Saveiros acompanham a procissão marítima da Boa Viagem 
fazendo passeios turísticos. Ao contrário dos outros anos, o mestre 

"Yoyô", Vivaldo Gonçalves de Pureza, não deslocou seu saveiro 

"Indústria Brasileira" de Jaguaripe para cumprir sua devoção com 

o Bom Jesus dos Navegantes. A bordo da embarcação um grupo de 
pessoas cantava sambas e fazia batucadas com instrumentos de 

percussão, supridos com batidas e cervejas. "É a precisão de 

dinheiro" disse ele. Sua preocupação não era com a galeota que 
levava seu santo protetor, mas com a segurança do grupo, um 

pouco alto pelas bebidas alcoólicas [...]. 

Esses relatos revelam a relação dos insulares e dos habitantes de outros municípios 

ao redor da Baía de Todos os Santos com as festas e tradições, transmitidas entre 

gerações, num período em que os saveiros, em número expressivo, "eram um marco 

característico da paisagem baiana" (AGOSTINHO, 2011, p. 35). Já naquela época 

eram anunciados indícios de um período de transformações diminuindo o "ganho" 

dos saveiristas, que chegou ao seu ápice quando se consolidou o transporte marítimo 

executado pelos ferryboats, ocasião em que os saveiros foram desaparecendo da Baía 

de Todos os Santos. 

A ilha sofreu vários ataques estrangeiros: em 1587, corsários ingleses; em 1600, 

1622 e 1624, invasões holandesas, que persistiram até 1647 quando invadiram a ilha 

e edificaram um forte, onde, mais tarde, foi construída a Fortaleza de São Lourenço. 

Na Guerra da Independência da Bahia, que consolidou a independência do Brasil, 

(1822-1823), as batalhas que aconteceram em Itaparica destacaram chefes militares e 

heróis, como João das Botas, comandante das forças navais que libertaram o Brasil 

da opressão portuguesa (IBGE, 2015). 

Com o surgimento da navegação a vapor em 1878, entre o porto da Vila e Salvador, 

inaugura-se uma nova forma de ligação com a capital da Província da Bahia.  

O distrito criado com a designação de Itaparica, pela resolução régia de 02 de 

dezembro de 1814 e alvará de 19 de janeiro de 1815, estava subordinado ao 
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município de São Salvador, elevado à categoria de vila em 1831, e cidade de 

Itaparica em 1890. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município 

aparece constituído de 5 distritos: Itaparica, Jaburu, Salinas das Margaridas, Santo 

Amaro do Catu e Vera Cruz. 

 

 

 

Outros distritos foram criados e anexados ao município, como Encarnação e 

Manguinhos (1932), Santo Antonio dos Navegantes (1933)
31

. 

Em 1962, a ilha foi dividida administrativamente em dois municípios: Itaparica e 

Vera Cruz, conservando-se em divisão territorial
32

 (grifo meu) datada de 2007. 

Esses dois municípios, cada um com suas próprias vocações, se irmanam para 

festejar o padroeiro Senhor Santo Amaro de Cacha Pregos, no trânsito festivo para 

Jaguaripe. Cacha Pregos, um distrito de Vera Cruz, acha-se encravado em um dos 

                                                             
 
32 Refere-se ao território de identidade "[...] modelo de organização e desenvolvimento territorial 

proposto pelo governo federal (PERRICO, 2009) e adotado pelo governo do estado [da Bahia] a partir 

de 2007 [...]" (ADAN, 2012, p. 44). 
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pontos extremos da costa da Ilha de Itaparica. Seus limites são: ao norte – Itaparica; 

ao sul – Barra dos Garcez; a leste – Oceano Atlântico e a oeste – o município de 

Jaguaripe.  

 

 

1. 2. 1  A década de 1970 - divisor de águas 

 

A partir da década de 1970, as transformações começaram a tornar-se mais evidentes 

na ilha, entre elas o Club Mediterranée. 

Com a chegada de embarcações de grande porte para realizar a travessia entre 

Salvador e a Ilha de Itaparica, os ferryboats, e a construção das rodovias que 

possibilitaram o acesso à Ilha, e à cidade Nazaré, pela BR-101 nas proximidades da 

cidade de São Antonio de Jesus, as mudanças ganharam força e proliferaram as 

novidades, como o Aero Clube, O Club Mediterranée e o Supermercado Paes 

Mendonça.  

Brito, 1994 (apud BANDEIRA e BRITO 2011, p. 295) aponta que "[...] as antigas 

rotas marítimas foram sendo substituídas pelos acessos rodoviários, esfriando o 

tráfego de embarcações entre as terras do Recôncavo e a capital. O arrefecimento 

deste caminho pelo mar perturbou profundamente a arte de construção de saveiros 

[...]", desativando estaleiros e tornando escassa a madeira para a construção dos 

barcos. 

No município de Vera Cruz, entre as localidades de Barra Grande e Conceição, foi 

construído o Club Mediterranée, atualmente denominado "Club Med". A 

inauguração do resort constituiu-se num divisor de águas para o município, que não 

tinha luz elétrica, nem serviço de água encanada. A luz era de fifó, "pibigás"
33

, e a 

água, para todos os usos, era trazida dos rios e das fontes, nas latas de água que as 

mulheres carregavam na cabeça ou em caçuás e barricas
34

, trazidos pelos homens nos 

jegues. Durante o período das chuvas, a água era recolhida das bicas dos telhados, 

em tonéis e armazenadas em talhas de barro, para diversos usos da casa. 

                                                             
33 Luminárias alimentadas por pequenos botijões de gás. 
34 Pequenos barris de madeira usados para transportar água. 
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A luz e a água chegaram primeiro ao Club Med, que está instalado na localidade de 

Conceição, depois o fornecimento chegou a outras localidades da Ilha de Itaparica. 

Os nativos contratados naquela época trabalharam na construção civil, e, 

posteriormente, em atividades relativas à manutenção do clube. As mudanças na vida 

dos ilhéus se fizeram notar com uma melhoria nas condições socioeconômicas, 

anteriormente restritas à captura de peixes e mariscos, agricultura de subsistência, 

colheita de coco nas fazendas locais e serviços domésticos para os veranistas na 

época do verão. A partir desse período, as terras passaram a ser valorizadas e a 

especulação imobiliária teve início, com o advento dos condomínios fechados, 

alguns com marketing de vendas veiculado no estado da Bahia e em âmbito nacional.  

Helena considera importante a instalação do Club Med na ilha. Ela revela: 

Aqui as coisa era muito difícil, mas do jeito que tá hoje tornava-se 

fácil. Difícil porque não tinha emprego nenhum, os pai vivia de 
roça, de fazer dendê, tirar coco pra vender na feira lá no Bonfim, 

nesses lugar, pra sobreviver, e pescaria, meu pai saía pra noitecê no 

mar. Eles ia pescar de noite, pra chegar no outro dia, tinha vez; 

quando eles pegava alguma coisa ia pro Porto da Barra, lá é que 
vendia peixe, aqui não tinha onde vendê peixe. Quando eles vinha 

da Barra já vinha com alimento, comprava as coisa lá no Porto da 

Barra, que eles dizia que lá era melhor. E aqui não tinha mercado, 
não tinha nada, só umas vendinha, que vendia alguma coisa assim, 

eles já traziam tudo de lá do Porto da Barra vendia pra um rapaz 

chamado finado 'Zé Grilo', eu não sei o nome dele como era.  

O Club [Med] ajudou muito, muito mesmo, nem só aqui como o 

pessoal de Nazaré, tem muita gente empregado de Nazaré, tem 

gente de Aratuípe, não sei se ainda tá, no meu tempo tinha. Os 

pessoal de Itaparica, Manguinhos, Misericórdia, Mar Grande, quer 
dizer que o Club, né? um certo ponto foi um pai e uma mãe, eu 

acho. Eu era ajudante de cozinha, folguista de cozinha. Naquele 

tempo não tinha 'ticket' pra alimentação, agora todo dia 25 todo 
mundo tem sua cesta básica, vem a caixa compreta de tudo e inda 

vem outra caixa com produto de limpeza, eu não acho ruim. E tem 

uma coisa que o Club teje cheio, teje vazio, no dia 05 o dinheiro já 

tá na conta; possa até que pague até ruim, porque o pessoal só tem 
fé quando paga um bocado, "é melhor o pouco certo do que o 

muito desesperado..." 
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Além das atividades profissionais, os nativos da ilha participavam de eventos 

culturais no Club apresentando suas práticas culturais como "sambão"
35

, afoxés, 

reisados, os quais naquela época não possuíam uma organização formal como os 

atuais "grupos culturais", por exemplo. Constituíam-se nas brincadeiras que eles 

faziam nos finais de semana, nos festejos tradicionais do Dois de Julho, festas do 

padroeiro, Natal, Carnaval etc. 

Continuando seu depoimento Helena lembra:  

Carnaval tinha o carnaval dos funcionário mas não era separado 

dos chefe, todo ano no Natal tinha festa ali naquela 'família' 
[espaço específico de convivência onde eram feitas as refeições e 

realizados eventos para os funcionários]. Tinha festa de tudo, você 

comia e bebia do que queria, os chefe no meio. 

Com a chegada dos ferries e a abertura da BR- 101, as transformações tornaram-se 

mais visíveis. Em lugar das antigas "vendas" ou armazéns de secos e molhados, que 

já não atendiam às demandas da população, principalmente na época do verão, foi 

inaugurado o supermercado Paes Mendonça, em Bom Despacho, cujo proprietário 

possuía uma grande rede desse tipo de estabelecimento funcionando em Salvador 

(aquele grupo empresarial não existe mais).   

Comerciantes de Santo Antonio de Jesus, Salinas das Margaridas, e outras regiões do 

Recôncavo Baiano estabeleceram-se com mercados, açougues, lojas de material de 

construção, lojas do setor madeireiro diversificando o comércio local. Esse tipo de 

comércio, favoreceu, de certa forma, a geração de emprego e renda; as grandes 

empresas dominam o comércio e as menores são constituídas, na sua maioria, por 

membros de família. Sem recursos para empreender seus próprios negócios, os 

insulares ficaram restritos a pequenos bares e mercadinhos. Os jovens da ilha tendem 

a migrar para Salvador em busca de melhores oportunidades de estudo e trabalho. 

Recentemente políticas públicas beneficiam famílias, e os jovens que permanecem na 

ilha desenvolvem pequenas ações de empreendedorismo. 

Os problemas relativos à sustentabilidade evidenciaram-se com a corrida imobiliária, 

conforme nota Eliezer:  

                                                             
35 Grupos improvisados pelos nativos, utilizando instrumentos percussivos, nas brincadeiras dos finais 

de semana, e festas nas localidades da Ilha de Itaparica. 
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Os vendedores de peixe passavam na Barra Grande chegavam aqui 

na praia com os peixes nas costas pra levar pras peixarias da 

Conceição e da Barra do Pote, eles entregavam pra vender lá; a 
gente comprava o peixe aqui na beira da porta. Só tinha mesmo os 

nativos, pouquíssimos veranistas, a gente comprava peixe na maior 

facilidade tinha uma produção boa de peixe e uma variedade de 

peixe muito grande, o que hoje não tem mais, esse período foi no 
máximo 1985. De lá para cá a ilha foi crescendo, se desenvolvendo 

e a gente não tem aquela fartura de marisco e de peixe que tinha no 

passado. Hoje você tem aqui a rapidez do progresso e de 
comunicação das localidades, hoje você tem marisco aqui que vem 

de carro de Baiacu, de Salinas; antigamente com carro muito 

escasso, só de animal ou a pé. A gente ia lá pra "Fazenda Boca do 

Rio", onde tá o Club Med, a gente saía com a maré enchendo, cada 
um com uma bacia, com uma panela de alumínio, cada um voltava 

com uma panela de siri.  

A gente aí fazia siri de quarto, não tinha luz, a gente sentava no 
passeio, cozinhava o siri, fazia o pirão de azeite com farinha, ficava 

prosando e comendo siri, de manhã aparecia o casqueiro na porta. 

Era muito bom. Gaiamun, com a gente fabricava azeite, guaimum 
aqui era uma profusão, dentro de casa, debaixo da cama, tinha cada 

"burro" de guaimum, na varanda, nos quartos, entrava na casa 

atraído pelo cheiro do bambá tinha bastante guaiamum. Tinha um 

manguezal aqui do lado, onde é hoje o "Lagoa Dourada" 
[condomínio fechado].  

O Mediterranée também era um mangue, manguezal; tanto o Lagoa 

Dourada como o Club desbastaram, derrubaram o manguezal todo 
meteram a moto serra e... Aquele espelho de água era um mangue, 

o mar entrava até aqui, era um curso de um rio que veio de lá de 

Matarandiba, desemboca no Club Med chama "Fazenda Boca do 
Rio". Dentro do manguezal você ficava em cima das árvores 

pescando dentro da locas, tinha uns buracos assim, pescava de 

linha, de mão pegava um robalo grande... O Club foi comprado em 

1974, inaugurado em 1978. 

Eliezer continua sua narrativa lembrando as mudanças ocorridas com a instalação do 

Club Med, de certa forma favoráveis para os nativos, e as formas de convivência que 

eram a base das relações socioafetivas dos ilhéus: 

[...] o ferryboat foi a partir de 72, foi quando começou a circular, a 

Ponte do Funil foi inaugurada, se não me engano, em 69; essa pista 
foi feita em 1969, essa BA-001. Antigamente era uma estrada de 

barro, fechada de aroeira por cima, só dava pra passar um jipe, de 

Dr. Lívio Galvão [proprietário de terras da Penha em Vera Cruz]; 

tem o mesmo traçado que é hoje, foi feita pela DPPM, não foi o 
DERBA não, a ponte foi inaugurada em 72, foi na época de Luiz 

Viana Filho. A luz chegou primeiro chegou no Club, a gente teve 
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energia aqui, se não me engano, na década de 80, 82, tinha a 

Companhia de Eletrificação Rural, aqui, em Barra Grande, a ilha 

em si. As localidades da contra-costa demoraram um pouco mais; 
na beira de praia, de Gameleira a Cacha Prego foi nessa faixa de 

80, 82. A água foi um pouco mais tarde, o Mediterranée quando 

estavam vindo montou uma estação captando a água do rio [da 

Conceição], captavam, tratavam e fornecia pro Club, eu acredito 
que a água deve ter sido no final da década de 90, de 85 a 90, não 

tenho gravado na memória assim, não.  

Cada localidade aqui na ilha tem uma característica, uns eram 
destinados à pesca, outro mais pra agricultura; por ex. na 

Conceição o pessoal sempre foi mais inclinado pra pesca, já o de 

Barra Grande era mais inclinado pra roça, pra cultivo, na Barra 

Grande tinha alguns pescadores, mas a maior quantidade era mais 
pra roça, melancia, abóbora... aqui no fundo da fazenda, eles 

levavam esses produtos deles pra vender na feira de São Joaquim. 

O pessoal plantava roça aí no fundo, em troca nós dávamos a terra 
de graça pra ele plantar ele fazia a roça e nós plantávamos dendê 

[...]. 

A gente tinha aqui as festas de localidade, cada localidade tinha um 
dia pra fazer festa do santo padroeiro, na Barra Grande, 02 de 

fevereiro, Cacha Prego, a Conceição também tinha as procissões, 

assim [...]; na igreja católica, casamento, funeral, o pessoal aqui é 

muito solidário, nessa hora de funeral ou casamento, nos jogos de 
futebol, que tinha campeonatos muito bem disputados aqui na ilha, 

a gente perdeu isso... o futebol chegou pra congregar as 

localidades. Grande parte gostava de futebol e assistia os jogos, 
havia um congraçamento entre as localidades, havia uma 

concorrência saudável pra ver o melhor time, então era momentos 

que a gente tinha de confraternização. Em Barra Grande tinha o 
'Tremendão' e tinha o 'Palmeiras', que eu e Derme que era o 

técnico; eu escalava o time, era o treinador do time, o dono do 

time, o treinador do time [...]. 

A corrida imobiliária na Ilha de Itaparica foi um dos fatores que alteraram o 

cotidiano dos nativos, suas identificações com as tradições e a noção de 

pertencimento àquele território, bem como suas teorias nativas. 

É Castelucci Júnior (2007, p. 20) quem constata:  

[...] Por volta dos primeiros anos da década de setenta, o governo 
do estado, em parceria com o governo federal, construiu duas obras 

de ampliação dos sistemas de acesso a Itaparica. De um lado a 

Ponte do Funil que ligou a Ilha ao Recôncavo Baiano. Do outro, o 
sistema Ferry Boat, com balsas transportando carros e passageiros 

no sentido Salvador - Itaparica - Salvador. A conclusão de tais 

obras resultou em uma corrida imobiliária na proporção em que se 
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acentuava a ocupação das áreas nativas por parte dos turistas e 

veranistas. Quem por lá passou, nos meados da década de setenta, 

pôde perceber uma rápida transformação no panorama de toda a 
Ilha e na vida destes sujeitos [...]. 

O que ocorreu com o cotidiano dos ilhéus com a chegada dos novos tempos? 

Outros paradigmas se instauraram, surgiram novos personagens e concepções de vida 

distintas do bem viver, que durante muito tempo foi a base das relações socioafetivas 

dos nativos. 

Hall (2003, p. 44-46) aponta que o processo de globalização vem desordenando os 

modelos de cultura herdados e homogeneizados, desfazendo a noção de estabilidade 

das identidades. A quebra de fronteiras entre os diversos fluxos de povos e culturas 

estão subvertendo as concepções de identidade, "[...] diversificando as culturas e 

pluralizando as identidades culturais [...]". 

O autor prossegue sua argumentação assinalando que, na atualidade, o local e o 

global estão atrelados um ao outro, em função de um ser a circunstância 

indispensável para que o outro exista. As produções da modernidade tinham um 

centro único de referência, hoje esse centro não existe mais. 

Analisando o assunto, o posicionamento de Maffesoli (2005, p. 301-303), põe em 

discussão a noção de identidade, mencionando que "[...] a lógica da identidade, é 

algo de inteiramente relativo, que não é, [...] constante nas histórias humanas, e que 

se pode, portanto, considerar que assuma hoje outra forma [...]", que denomina de 

"lógica da identificação".  

Essas reflexões encontram eco no que venho observando no contexto atual da vida 

dos nativos da Ilha de Itaparica, no que se refere às suas práticas cotidianas, 

notadamente, com as mudanças ocorridas na região, a partir da década de 1970, 

conforme explicitado em parágrafos anteriores. São outros interesses relacionados às 

novidades tecnológicas, aos bens de consumo ao alcance de parte da população, que 

gradativamente constrói outros imaginários e desejos, promovendo o trânsito entre o 

tradicional e a modernidade, produzindo conflitos com antigas concepções de 

pertencimento. Desta forma, os ilhéus encontram-se numa encruzilhada entre a 

permanência do que foi herdado dos mais velhos e a versatilidade do que se 

considera, na sociedade atual, práticas culturais contemporâneas.  
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Esse processo de transição poderá sinalizar uma conciliação entre tradição e 

contemporaneidade, com a incorporação de determinados elementos, que mantenham 

a festa atualizada, produzindo sentido para os nativos?   

Nas festas e folguedos, os brincantes
36

 ocupam o espaço de forma apropriada com 

suas danças e cânticos. Aliam a arte aos movimentos corporais da rotina diária, 

criando performances e outras ações de caráter efêmero no ato da brincadeira
37

. É 

válido ressaltar, por exemplo, a gestualidade dos movimentos performáticos dos 

sambas de roda da ilha, singulares e próprios dos insulares, tema a ser retomado no 

capítulo três acerca dos brincantes da terça-feira das comemorações em louvor a 

Santo Amaro de Cacha Pregos.  

Na origem da construção do pensamento científico está o lúdico. A brincadeira é 

uma forma de impulsionar nossa humanidade. O lúdico da festa norteia a construção 

dos seus enredos e histórias, fundamentando-a.  

As corridas de saveiro congregam embarcações em torno da Baía de Todos os 

Santos. Possuem importância fundamental no respeito às tradições, uma vez que 

fomentam nos participantes, crianças, adolescentes e adultos, a prática da habilidade 

no manejo dos saveiros visando o fortalecimento da memória de uma relação de 

sobrevivência de pescadores e marisqueiras, na labuta para garantir o sustento das 

famílias. Além disso, as festas, as romarias pela Baía de Todos os Santos em passeios 

com as famílias, as homenagens aos santos católicos nas procissões marítimas e às 

divindades do panteão afro-brasileiro fazem parte do cultivo de repertórios dos 

insulares.  

A condição de organizar-se para o olhar do outro, contemporaneamente incorpora 

uma preocupação com as novidades da mídia; pode ser uma forma de renovação do 

público, sem perder os referenciais coletivos. 

As práticas culturais da ilha estão vinculadas a um antigo cotidiano das atividades de 

pesca, puxada de rede, colheita do coco e feitura do azeite de dendê, em que o lúdico, 

                                                             
36  Na Ilha de Itaparica, o vocábulo "brincadeira" define manifestações culturais, tais como festas, 

folguedos, rituais, situações lúdicas do cotidiano. Por extensão do termo, denomino de brincantes 

esses praticantes de cultura da ilha, verdadeiros performers do canto e da dança, que, por exemplo, 

compõem letra e música que identificam seus sambas de roda, ternos de reis, afoxés etc. 
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a religiosidade e o trabalho constituem-se dimensões interdependentes e 

representativas. Recriadas ao longo do tempo podem gerar um equilíbrio entre a 

tradição e a contemporaneidade; o sentido de coletividade fortalece a inclusividade, a 

identificação com o território e a observância dos saberes ligados às águas. 

A propósito dessa composição entre trabalho, festas e rituais, realizados em 

condições mais favoráveis outrora, o posicionamento de Fico
38

 é categórico: 

A gente tá precisando fazer mais, por causa da dificuldade 

financeira, de conseguir embarcação, antigamente a gente tinha o 
barco da Antártica

39
, era nosso meio de transporte, de trabalho, ao 

mesmo tempo a gente tinha boa convivência com o dono, ele 

liberava, a gente só fazia botar o óleo, pronto, a gente tinha mais 
condição de fazer isso. Tanto que nós fizemos umas três ou quatro 

vezes esse samba de roda na Ponta de Nossa Senhora. Nós 

fazíamos o caruru de Cosme e Damião aqui [na Gamboa, 
localidade de Vera Cruz] tinha que "arriar" o caruru depois de três 

dias, a gente marcava com as baianas [do afoxé Axé Obá] pra 

arriar lá em Ponta de Nossa Senhora fazendo samba, era uma festa 

que puxava outra, praticamente. Tem uma capela lá na Ponta de 
Nossa Senhora, uma capelinha de Cosme e Damião, tem duas 

concha na laje feita pela natureza mesmo, idênticas, uma de frente 

pro mar e outra de frente pra terra. Não sei se inda existe essas 
concha por causa da maré, avançando, avançando. [...] Fizemos 

uma festa aqui, eu não sei se foi três dias ou uma semana nos 

organizamos pra ir pra lá, pela facilidade do transporte.  

Essa circularidade, que torna dinâmica as manifestações culturais dos ilhéus, instaura 

um jeito de saber-fazer a festa engendrado por percepções diferenciadas e criadas 

pelas circunstâncias do grupo, e pelo sentido que produz no tecido social e afetivo da 

comunidade. 

A festa de Santo Amaro de Cacha Pregos na sua dimensão social, política, religiosa 

difunde as fortes raízes da cultura da Ilha de Itaparica na explicitação de narrativas e 

memórias de tradições, que expressam suas permanências e reinvenções.  

Esse rito, ancorado no lúdico e no espetacular, articula a oralidade, o imaginário e o 

simbólico, indicadores de uma forma particular de vida das comunidades. As 

tradições, as memórias e a trajetória de vida dos saveiristas, festeiras e brincantes dão 

                                                             
38 Marinheiro. 
39 Distribuidora de bebidas que atuava no comércio do município de Itaparica, na qual o entrevistado 

trabalhava. Encerrou as atividades nos primeiros anos de 2000. 
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suporte à dinâmica do festejo; expressam a maneira como eles interpretam a 

realidade, significando sua história e demarcando processos identitários.  

Maffesoli (2005, p. 301-303), defende que há uma 

[...] saturação de uma identidade estável e garantida por si mesma [...]", assinalando 

que suas "constatações empíricas" levam-no a propor que deslizar da identidade para 

a identificação constitui-se "um processo"; entende que "[...] o eu é apenas uma 

ilusão, ou antes é uma busca um pouco iniciática, não é nunca dado, definitivamente, 

mas conta-se progressivamente, sem que haja, para ser exato, unidade de suas 

diversas expressões".  

O universo da tradição envolve uma implicação com repertórios identititários que, à 

luz das transitoriedades, sustentam a festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, 

permitindo a abertura para as revitalizações de elementos desse rito espetacular. Na 

perspectiva religiosa para os praticantes de cultura a festa significa uma obrigação 

com sua comunidade. Ritual e religiosidade são elementos que abrangem a 

contextura da festa.  

O tempo da festa e as rotinas do cotidiano não são excludentes porque um projeto 

comum faz parte da contextura das práticas dos ilhéus, de consensos, disputas e 

identificação de valores e propósitos, que são fonte de significado para a existência 

dos nativos.  

A religiosidade, tal qual um tecido que se tece delicadamente e de forma sutil, 

perpassa o desenvolvimento das narrativas, as ações de sociabilidade humana, 

sustentando e reconfigurando demandas coletivos. 

As identificações que permitem as trocas na dinâmica engendrada pela cultura são 

permeadas pela alteridade, elemento mobilizador da suposta completude do sujeito 

permitindo que ele seja ele mesmo, em processo interativo, conflitivo ou 

complementar com o outro. Os saberes são construídos coletivamente pelo grupo 

numa perspectiva lúdica e criativa.  

Cultura, festas, rituais são processos de produção e transmissão dialógica de saberes; 

apresentam como principal base de sua especificidade a experiência humana. Desta 

forma, estão voltadas para a sensibilidade, a história do homem, suas narrativas e 
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processos de desenvolvimento, no qual as pessoas compartilham valores, formas de 

convivência, intermediados por acontecimentos, rotinas e modos de organização que 

definem um contexto.  

A festa, como prática cultural das sociedades humanas, agrega uma miríade de 

saberes e princípios organizadores, que tecem a trama das cenas protagônicas dos 

grupos que as realizam. Abrange uma pluralidade de elementos e significados, que 

torna complexa sua definição.  

Compreendo o trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe como forma de 

sociabilidade intencional e organizada dos nativos ocuparem-se das tradições e das 

novidades, buscando sentido para comportamentos que definem o festejo como rito 

espetacular. As representações sociais da comunidade são evidenciadas, num 

contexto fundamentado no cotidiano, ritualizado numa situação extracotidiana.  

 

 

1. 3  Jaguaripe - memórias em cena 

 

Jaguaripe pertence ao território de identidade do Baixo Sul, composto de quatorze 

municípios: Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo 

Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e 

Wenceslau Guimarães (ADAN, 2012, p. 44). 

Essas populações, conforme nota o autor, conservam suas práticas culturais, 

principalmente as tradições festivo-religiosas, a pesca e a arte da navegação, que 

fornecem o suporte necessário à sobrevivência desses habitantes da Baía de Todos os 

Santos e seu redor [...] (ADAN, 2012, p. 57). Prossegue o autor ressaltando a 

relevância dos intercruzamentos culturais para o contexto socioeconômico do 

território do Baixo Sul: 

"A interação de tantos povos e influências em um meio peculiar 

deu origem a uma sociedade multicultural, herdeira de tradições 
diversas, constantemente reinventadas no processo de produção da 

sobrevivência da população [...]".  
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Analisando o contexto da Baía de Todos os Santos e sua ligação com Salvador e seu 

redor, Azevedo (2011, p. 209) nota que transitavam nessa baía 1400 embarcações e 

as pessoas que habitavam a região possuíam barcos ou canoas; "os escravos e os 

pobres comiam quase exclusivamente farinha de mandioca, peixes e mariscos" 

(AZEVEDO, 1982, p. 11-16). Em seu relato, o autor (2011, p. 215) contextualiza o 

município de Jaguaripe e sua importância na região: 

"[...] Jaguaripe, na foz do mesmo rio, controlava a entrada a uma 

rica bacia de produção de mandioca, materiais de construção - 
madeira, pedra, cal, telha, tijolo - e utensílios de cerâmica. Ainda 

no final do século XVI ali teve engenho Gabriel Soares de Souza. 

Nazaré das Farinhas, situada no limite de navegação do mesmo rio 
Jaguaripe, nasceu também de um engenho pertencente a Fernão 

Cabral de Athaíde (1584)". 

A pujança dos recursos naturais do território da Bahia, sua zona portuária de grande 

significado para as rotas da navegação portuguesa e seus sertões desbravados e 

transformados, posteriormente, em pólos de crescimento econômico, foi cenário de 

disputas e conflitos durante o processo de colonização. 

Desde o começo da ocupação portuguesa as relações entre portugueses e índios não 

foram unânimes, alternando-se entre negociações, hostilidades e enfrentamentos. 

A Baía de Todos os Santos foi palco de embates e conflitos entre indígenas e 

lusitanos que impuseram "projetos de apropriação" da terra, exploração da força de 

trabalho, mudando radicalmente as formas de organização econômica, social e 

política dos índios (PARAÍSO, 2011, p. 85).  

Nessa conjuntura de revoltas e negociações, surgiram as santidades, (grifo meu) 

movimentos de rebelião que contrafaziam aspectos dos ritos católicos, como forma 

de resistência e certa estratégia de "adaptação" às alterações tornadas obrigatórias 

pela Coroa Portuguesa, que acentuaram a violação de territórios e a escravidão 

indígena. 

Na travessia de Cacha Pregos para Jaguaripe, no subir e descer das marés, a terça 

feira deste ciclo comemorativo conecta a Ilha de Itaparica com Jaguaripe, município 

procedente da criação da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe em 

1613, um dos mais antigos da Bahia. "[...] Foi elevado à categoria de cidade em 1899 
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e muito auxiliou a causa da Independência, fornecendo seis batalhões e uma 

companhia de artilheiros". O município fez parte de um sítio histórico e cultural que 

notabilizou a Bahia (IBGE, 2015). 

Em 1613, Jaguaripe era usado como porto para abastecer caravelas com dendê, coco 

e piaçava. O município constitui-se de cinco distritos: Jaguaripe, Camassandi, 

Cunhangi, Jacuruna e Pirajuía, conforme divisão territorial de 01/07/1960. Uma 

característica curiosa é ser ele ligado por túneis subterrâneos que os moradores 

empregavam habitualmente para se defender dos ataques indígenas. No Paço 

Municipal, a Prisão do Sal, temida pelos criminosos tinha a peculiaridade de afogar 

os prisioneiros quando a maré subia, ocasião em que as celas eram inundadas (IBGE, 

2016). 

A convivência entre os habitantes do território brasileiro é discutida por Schwartz 

(2003, p. 15) que assinala a associação das relações entre ameríndios e africanos da 

diáspora, aos projetos e interesses da Colônia em utilizar, a princípio, grupos 

indígenas como mão de obra escrava e, posteriormente, submeter os africanos a essa 

mesma condição. 

“O uso das populações indígenas como forças militares na periferia do império, 

como “soldados étnicos”, era [...] comum nas Américas [...]” (SCHWARTZ, 2003, p. 

17). Os portugueses encabeçaram o emprego dessa estratégia estimulando as divisões 

“tribais”, pactuando com os silvícolas que se aliassem a eles, o “controle e 

policiamento” dos africanos escravizados nas colônias. Entretanto, nem todos 

aderiam a esse estratagema, ou seja, alguns grupos lutavam para não se submeter ao 

processo de escravização de colonos e autoridades lusitanas.  

A população indígena que habitava o litoral brasileiro na época do "descobrimento" 

ocupara essa região havia pouco tempo, conquistando o território a partir de guerras 

entre nações, habilmente organizadas por astutos guerreiros das tribos. Os caraíbas 

tupis, tidos na conta de "especiais" pois comunicavam-se com os espíritos dos 

ancestrais motivavam outros guerreiros a lutar e procurar a "morada dos heróis 

antigos, a terra de bem-aventurança onde não se morria jamais" (Terra sem Mal). 

Para tais pregações, usavam ervas que conduziam ao transe celebrando o ritual com 

música, "batuques, e passos ritmados [...]". [...] Relativos aos [...] ritos cerimoniais 
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ou aos caraíbas que os executavam os lusitanos denominaram no início de 

santidades, embora estranhassem a denominação pela propagada ausência de 

religiosidade dos indígenas (VAINFAS, 1995, p. 13). 

A Santidade de Jaguaripe, que eclodiu por volta de 1580, no sul do Recôncavo 

Baiano foi, de acordo com o autor (VAINFAS, 1995, p. 14): 

[...] a mais importante de nossa história quinhentista, autêntica 
seita herética que, comandada por um caraíba já marcado pela 

catequese jesuítica, desafiou o colonialismo, a escravidão e a obra 

missionária dos inacianos, incendiando engenhos, promovendo 
fugas em massa dos aldeamentos, pondo em xeque, enfim, o status 

quo colonialista da velha Bahia de Todos os Santos. 

Ao tomar conhecimento do movimento insurgente, o Santo Ofício Lisboeta 

providenciou a Primeira Visita da Inquisição Lisboeta ao Brasil, entre 1591 e 1595, 

sob a liderança do visitador Heitor Furtado de Mendonça; com os dados recolhidos 

sobre o movimento foram arrolados vários processos [...] (VAINFAS, 1995, p. 15). 

É curioso notar, que, no mesmo período em que os ameríndios da santidade de 

Jaguaripe clamavam por direitos subtraídos pelos colonizadores, num movimento 

insurgente, tinha lugar em Montereale (Itália) o posicionamento do moleiro 

Menocchio, cujas "[...] metáforas recorrentes são com certeza uma resposta à 

necessidade de tornar mais próximas e compreensivas as figuras centrais da religião, 

traduzindo-as em termos da experiência cotidiana" (GUINZBURG, 2006, p. 110). 

Parece-me haver uma homologia entre Menocchio e os propósitos insurretos dos 

tupinambás da santidade de Jaguaripe. 

Guinzburg (2006, p. 53) faz alusão à eclesiologia de Menocchio que apresenta 

pontos de semelhança com as opiniões dos anabatistas como sejam: "[...] a 

simplicidade da palavra de Deus, a negação das imagens sacras e dos sacramentos, a 

negação da divindade de Cristo", o apoio a uma religião sem as "pompas" da Igreja, e 

sim de caráter prático privilegiando as ações realizadas. Apesar de serem ressaltadas 

essas semelhanças não se tem certeza que Menocchio fosse um anabatista. 

Nessa linha de raciocínio, Vainfas (1995, p. 121-124), relaciona, exemplificando, a 

prática do rebatismo, "rito iniciático" da santidade que tinha como objetivo "[...] 

purificar os índios dos males do colonialismo e prepará-lo para a iminente 
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regeneração [..]". A seita anabatista rebatizava seus seguidores para, simbolicamente, 

afastá-los do mundo não redimido. No caso dos índios tupis, esperava-se como 

resultado a "limpeza" da "mácula cristã" que intentava subtrair-lhes da gentilidade e 

fazia-se o rebatismo na igreja católica, nas matas, à beira do rio, e ainda na casa na 

casa de Fernão Cabral.  

Também nesse caso, o autor (VAINFAS, p. 121-122) esclarece que a seita anabatista 

não possuía uma vinculação com as idolatrias ameríndias, mas esse fato sugere uma 

aproximação daquele movimento religioso de contestação com as práticas de 

inversão dos ritos católicos luso-brasileiros levadas a efeito pelos tupis, que na esfera 

religiosa tentavam conservar sua identidade, àquela altura aniquilada pelos lusitanos. 

Opunham-se à liturgia católica, na tentativa de, estrategicamente, recuperar a 

conjuntura de poder, deslocada para os jesuítas e autoridades da Colônia.  

Os adeptos da Santidade de Jaguaripe zombavam dos padres e do catolicismo, 

combinando "[...] os ingredientes da mitologia tupi e o sentido anticolonialista, 

antiescravista e anticristão, que os caraíbas e sectários veiculavam em sua mensagem 

[...]", "[...] carnavalizando, como diria Bakhtin, as crenças e os ritos oficiais [...]" 

(VAINFAS, 1995, p. 106 - 107).  

Recorro a Bakhtin (2013, p. 74) para explicitar essa assertiva de Vainfas:  

[...] o jargão dos clérigos, dos monges, dos escolares, dos 
magistrados, assim como a língua popular falada, estavam cheias 

de pastiches de toda espécie dos diferentes textos religiosos, 

orações, sentenças, provérbios e afinal simplesmente dos nomes 

dos santos e mártires [...]. 

Fernão de Taíde, rico escravocrata de Jaguaripe atraiu os índios da Santidade de 

Jaguaripe para suas terras, prometendo a união da igreja católica com a igreja da 

Santidade e a distribuição de terras onde todos poderia viver "e com plena liberdade 

de culto". Seu objetivo era alimentar a ilusão de que suas terras eram a almejada 

"terra da imortalidade" para escravizá-los (VAINFAS, 1995, p. 98).  

O processo inquisitorial sentenciou o senhor de engenho a pagar pesada multa em 

dinheiro além de uma penitência religiosa e "[...] ao degredo por dois anos "para fora 

de toda a costa do Brasil". Foi enviado para Portugal, não se sabe ao certo se, Lisboa 

ou Algarve, sua terra natal. O destino dos tupis foi retornar às missões, além daqueles 
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que já haviam morrido no tempo em que a Inquisição esteve na Bahia (VAINFAS, 

1995, p. 195-197).  

Pressupõe-se que tudo começou com os jesuítas: "[...] A prevalecer sobre todas as 

interpenetrações, relembro a colonização cristã em língua tupi, matéria-prima na qual 

se moldou a heresia do trópico, a idolatria luso-brasileira dos tupinambá" 

(VAINFAS, 1995, p. 229).  

Voltando ao moleiro Menocchio, Guinzburg (2006, p. 139) menciona:  

[...] As palavras de Menocchio trazem por alguns momentos à tona 

as profundas raízes populares da utopia, tanto cultas como 
plebéias, frequentemente considerados meros exercícios literários. 

Talvez essa imagem de um "mundo novo" contivesse algo de 

muito velho, ligado a uma memória mítica de uma remota era de 

bem-estar [...]. 

Isto aproxima, a meu ver, o moleiro dos tupinambás (liderados por Antonio Caraíba, 

líder da Santidade de Jaguaripe que não acompanhou aqueles membros da tribo, 

aguardando em suas terras o rumo dos acontecimentos), que buscavam a "Terra sem 

Mal", narrada nos cânticos tupis... Entretanto, diferentemente do poderoso lusitano 

Fernão de Taíde, Menocchio foi sentenciado à prisão e executado.  

Para os tupinambás a "Terra sem Mal" era o "espaço sagrado, espaço cósmico: 

oposto a todo o resto, ao caos, à "extensão informe que o cerca [...]" (VAINFAS, 

1995, p. 105). Ou como diria Menocchio sobre o paraíso: "[..] uma festa que não 

acabasse mais, livre da oscilação periódica entre "escuridão e luz", carestia e 

abundância, quaresma e carnaval [...]" (GUINZBURG, 2006, p. 139). 
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Os nativos mais antigos da Ilha de Itaparica contam que na Casa de Câmara e Cadeia 

de Jaguaripe os prisioneiros eram submetidos à tortura, uma vez que, quando a maré 

subia, as celas eram inundadas e muitos morriam afogados. É interessante notar que 

essa história é recorrente sempre que eles citam o município de Jaguaripe. 

Azevedo (2011) descreve a arquitetura da antiga vila e uma delas me interessa por 

referir-se às circunstâncias mencionadas pelos ilhéus e que permanecem no 

imaginário da população. Assinalando as características dos edifícios públicos do 

Recôncavo baiano, o autor destaca a Casa de Câmara e Cadeia que abrigava no 

pavimento superior o legislativo, o executivo e o judiciário e no andar de baixo a 

cadeia pública:  

[...] trata-se de um casarão recoberto por telhado de quatro águas, 

que [...] pouco difere de uma casa nobre civil. Mas possui duas 
particularidades. As enxovias ficavam em um subsolo aberto para o 

mar, que eram inundadas nas maiores marés e ao seu lado ficava 

um portal, onde se realizava o mercado com produtos trazidos de 
barco [...] (AZEVEDO, 2011, p. 248). 

No trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe essas reminiscências parecem 

emergir com outros significados e o que foi percebido como sofrimento, privação da 

liberdade, morte transforma-se em brincadeira, utopia, troça, excessos de comida e 

bebida, a carnavalização da vida. O cultivo desses repertórios coletivos torna patente 

o entrelaçamento de mundos que interagem caracterizando esse rito espetacular 

como um acontecimento plural. Conforme o raciocínio de Nora (1993, p. 3) [...], a 

memória é um absoluto [...]". 
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2.1 Polissemias 

 

O termo 'festa' incorpora uma multiplicidade de conceitos que podem ser 

complementares, contraditórios, transversalizados pelas noções de coletividade, de 

jogo, da devoção, do lúdico e do cômico, do compartilhamento de memórias, de 

processos identitários marcados pela interação social. Esse conjunto de interações 

define o fluxo dos acontecimentos, abrindo possibilidades para as renovações e 

recriações dos criadores de cultura. 

A terça-feira da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos representa uma encruzilhada 

de enredos, uma inversão de valores dos insulares que se apropriam desse tempo e 

desse espaço para fazer emergir suas memórias, sua arte de jogar a vida, seu 

envolvimento com as práticas cotidianas da ilha, como, por exemplo, a habilidade no 

manejo de embarcações a vela: "[...] a "memória" coletiva luta contra a memória do 

cotidiano, dinamizando fragmentos e [...] o esquecimento quer dizer, ao mesmo 

tempo, morte e retorno à vida" (FERREIRA, apud ZUMTHOR, 1997, p. 6-7). 

Cosme Azevedo narra que o cortejo marítimo da terça-feira da festa de Santo Amaro,  

Em si lembra porque antigamente era mais lento era de canoa; o 
saveiro que tinha era aquele saveirão era tudo na vela. Agora é 

totalmente diferente, é tudo motorizado, até os barcos de corrida é 

tudo rebocado (a motor); um dois ou três é que vão na vela, quando 
chega lá, se tiver atrasado, os barcos que vem atrás pega e puxa.  

Esse depoimento nos fornece uma idéia das alterações que foram ocorrendo ao longo 

do tempo na trajetória da festa, cuja vitalidade estava na construção de projetos 

coletivos que expressavam práticas cotidianas próprias de cada comunidade. A 

comunidade de Conceição, por exemplo, era uma das localidades que detinha um 

knowhow no segmento da pesca e, desde os primeiros anos de vida, as crianças 

brincavam de construir, com casca de coco seco, as embarcações, tecido de algodão e 

outros para a confecção das velas que, mais recentemente eles produzem de plástico, 

demonstrando forte interesse pela tradição da produção e manejo de embarcações a 

vela. A localidade de Cacha Pregos era conhecida em toda a ilha pelos seus mestres 

construtores de saveiros, ofício desenvolvido nos estaleiros do lugar gerando 
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emprego e renda, além do comércio que se difundia pela parte sul da Baía de Todos 

os Santos. 

Elementos simbólicos valorizados pelos insulares, como seus rituais, sua 

religiosidade, sua cosmologia denotam o compromisso de viver o momento como 

uma maneira apropriada para estabelecer o diálogo entre a tradição, as memórias e a 

contemporaneidade; a tessitura da festa indica os diversos matizes que identificam as 

experiências vividas pelos mais antigos, mas que se mantém aberta para novas 

formas de 'experienciar'. Os nativos são influenciados pelos acontecimentos da 

sociedade atual, a exemplo da tecnologia e da mídia, que se associam às 

características éticas e estéticas da festa. Desta forma, são redimensionadas algumas 

características que vão tomando corpo e interagindo com o que foi herdado dos 

antepassados. 

Essas influências multiculturais alteram comportamentos e propiciam a atualização 

dos valores tradicionais e a criação de outros léxicos que  expressam o sentido, 

para os nativos, do trânsito festivo que caracteriza a terça-feira da festa de Santo 

Amaro de Cacha Pregos. 

"O nome é a essência da coisa, do objeto denominado. Sua exclusão extingue a coisa. 

Nada pode existir sem nome porque o nome é a forma e a substância vital. No plano 

utilitário, as coisas só existem pelo nome [...]" (CASCUDO, 1951, p. 141). 

Visando estabelecer uma analogia entre nome e conceito para sustentar meu 

argumento, a terça-feira da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, o último dia dos 

festejos em louvor a Santo Amaro, que é o objeto desse estudo, será caracterizada 

como uma experiência humana em que os ilhéus confirmam suas tradições tornando 

concreto um momento lúdico-religioso que coloca em cena suas práticas cotidianas, 

seus enredos e histórias. A travessia de Cacha Pregos para Jaguaripe (denominada há 

tempos atrás de romaria) dá-se na Baía de Todos os Santos, palco de acontecimentos 

importantes, como a Santidade de Jaguaripe, notável rebelião indígena que durante 

seu processo teve a visitação da Inquisição Lisboeta ao Brasil para arrolar processos 

e punir os envolvidos, discutida no 1º capítulo. Desta forma, pretendo construir um 

tracejamento da festa, ampliando meu horizonte para além da dimensão descritiva. 



83 

 

Na tentativa de concretizar uma mirada além do descritivo, recorro a Bião, profícuo 

estudioso da etnocenologia no Brasil a partir dos anos de 1990. Refiro-me à 

definição dos objetos dessa disciplina, desde sua origem descritos como "as práticas 

e os comportamentos humanos espetaculares organizados" (BIÃO, 2009, p. 51) e 

sistematizados, por sugestão do autor, em três subgrupos: artes do espetáculo, ritos 

espetaculares e formas cotidianas.  

Visando uma aproximação aos propósitos desse trabalho, retomo mais longamente o 

argumento de Bião (2009, p. 52-53), que caracteriza os ritos espetaculares (grifo 

meu) como fenômenos adjetivamente espetaculares, ou seja, embora possuam uma 

conotação comunitária na sua produção, sejam voltadas para o deleite do público, de 

forma livre encontram-se no campo das brincadeiras comunitárias, dos rituais 

religiosos e dos festejos públicos.  

Esses fenômenos não têm um caráter artístico (tal como os fenômenos 

substantivamente espetaculares) e estão incluídos, segundo Bião (2009) na 

terminologia de Durkheim, dos "ritos representativos ou comemorativos" 

(DURKHEIM, 1985, p. 542-546). É esse o mote da terça-feira da festa de Santo 

Amaro de Cacha Pregos, um testemunho da devoção ao santo padroeiro de Cacha 

Pregos, que se manifesta numa religiosidade festiva cruzando os mares da Baía de 

Todos os Santos no subir e descer das marés, entrecruza a fé das tradições locais das 

romarias e das corridas de saveiros, uma forma particular dos insulares expressarem 

seu cotidiano, sua visão de mundo, suas crenças e seus valores. 

O estudo problematiza a 'festa' contribuindo com outras versões, relativas às 

construções e visões de mundo dos insulares, nas quais o cotidiano exerce papel 

essencial, não apenas no que se refere aos seus saberes e fazeres, como também na 

transmissão desses valores, de caráter predominantemente oral. Transmitidos às 

novas gerações, qual uma teia sustentam o imaginário da comunidade entrelaçando o 

cômico, a devoção, a ludicidade, a sátira, presente nas 'tiradas' dos versos nos sambas 

de roda de festeiros e brincantes. Maffesoli (1988, p. 194) afirma que a 'existência 

humana' é uma combinação do anedótico ao trágico. Tendo vivenciado, como 

pesquisadora, essas 'realidades' desde os estudos desenvolvidos no mestrado da 

Universidade Federal da Bahia, assumi o propósito de ampliar o debate sobre 'a 
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festa', elegi a terça-feira dos louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos no trânsito 

festivo para Jaguaripe como tema dessa pesquisa. Para provocar rupturas, faz-se 

necessário compreender que mergulhar no campo de pesquisa requer a imersão "no 

caos ou nos clichês dele retornando com um traço, ou uma palavra [...]" (FERRAZ, 

2013, p. 99). 

Para explicitar a problemática e entender como o contexto das transformações da 

vida cotidiana na ilha podem afetar os louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos, na 

travessia para Cacha Pregos é necessário abordar o conceito de cultura. Com esse 

propósito, recorro a Geertz (1989, p. 3), quando afirma que tal como outros conceitos 

que surgem na ciência, „cultura‟ assemelhava-se a uma espécie de chave para 

explicar as várias dimensões da vida humana, de forma versátil e quase infinita [...].  

Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis [...] a cultura 

não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 

processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 

descritos de forma inteligível - isto é, descritos com densidade 

(GEERTZ, 1989, p. 10). 

Compreender com densidade os louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos significa 

apresentar essa experiência vivida pelos nativos, apurando a importância desse rito 

espetacular para conceituá-lo de maneira inteligível, circunscrever a festa numa 

perspectiva de vivência coletiva aludindo a trajetórias existenciais, para revelar seus 

fluxos e essencialidades. 

Minha inquietação quanto às transformações que estão acontecendo na vida cotidiana 

dos ilhéus está relacionada às repercussões dessas circunstâncias na tessitura da festa 

de Santo Amaro de Cacha Pregos. Sob essa rubrica, existe uma complexidade de 

fatores gerais e específicos próprios da contemporaneidade (a exemplo da violência e 

da entrada avassaladora das drogas nas grandes e pequenas cidades), a falta de 

perspectivas pessoais e profissionais, que contrastam com a diversidade de saberes 

que configuravam a singularidade das práticas culturais dos nativos da ilha. 

É Morin (2002, p. 57) que dá força a esse raciocínio quando ressalta que as 

singularidades de uma cultura são mantidas, salvaguardando "sua identidade", e que 

as assimilações enriquecem a cultura constituindo-se uma via para a entrada de 
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outros saberes e tradições. Prossegue o autor (2002, p. 59), argumentando que as 

festas atestam a ludicidade do homem, sua loucura e poesia, e não apenas um 

intervalo no seu cotidiano para a retomada da vida prática; o sistema de crenças e 

mitos não diz respeito a ilusões ou superstições, mas evoca relações manifestas ou 

implícitas "[...] entre o psiquismo, a afetividade, a magia, o mito, a religião [...]".  A 

expansão da festa e seu enriquecimento com a introdução de outros saberes e 

tradições é que não vem ocorrendo nos louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos nos 

últimos anos. 

Concordo com o autor sobre essa particularidade da cultura em dinamizar o cotidiano 

e as celebrações das comunidades, associando seus simbolismos, suas „realidades 

palpáveis e impalpáveis‟ e lanço mão do relato de D. Nitinha
40

 que contextualiza o 

aspecto lúdico-religioso da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos vinculada às 

identificações dos nativos com suas celebrações, brincadeiras, práticas cotidianas, 

ocupação do espaço público e um aspecto importante, relacionado ao problema da 

pesquisa, que é a transmissão de saberes, função ocupada, de ordinário, pelas pessoas 

mais velhas da comunidade: 

Antes começava quinta-feira; sexta-feira os músicos chegavam. O 

começo da festa era sábado; os músicos iam pra Catu. Tinha um 

acompanhamento pro Catu antes, chamava 'as vésperas', diziam 
assim "vamo fazer as vésperas", era a véspera da festa. Chegava no 

Catu, tocavam, tiravam esmola e tudo... e voltavam pra Cacha 

Pregos. Era segunda-feira, depois que o pessoal tava trabalhando ... 
na Petrobrás, tinha muita gente da Bahiana

41
 aí mudaram a festa 

pra domingo e segunda. Então a festa começa assim sexta-feira, 

sábado tem a festa de largo, essas coisas... domingo tem o 

acompanhamento que leva Senhor Santo Amaro a Jiribatuba. Lá 
tem a missa, procissão, aquela tradição toda... enfeitam as ruas, 

enfeita lá o anfiteatro, tudo ali... retornam à tarde e quando é 

segunda-feira, nós fazíamos a missa, a procissão... Agora é assim, 
cada ano uma pessoa pega a festa, né? tem aquele chefe... 

antigamente era de surpresa. Dois anos mesmo que eu fiz a festa, a 

festa era com trinta mulheres, a gente "tomou" a festa, entregaram 

'o ramo' (na Igreja) assim, sem eu saber. Ai, meu Deus, como é que 
vai? Como a gente sabe que a gente faz um trabalho muito bom aí 

na Associação, aí a gente pegou de corpo e alma, foram sessenta 

                                                             
40 Festeira.  
41 Companhia de Navegação Bahiana - CNB, cujas embarcações, os ferryboats, fazem hoje a travessia 

entre o terminal de São Joaquim, em Salvador e o terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica e 

que fazia a travessia por navios, anteriormente. Atualmente, a empresa que presta esse serviço 

denomina-se Internacional Marítimas. 
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mulheres; essa festa nossa não teve homem. Só tinha homem 

assim, quando passava era meu filho, o rapaz que acompanha a 

gente também na Associação, que era pra pegar os engradado. No 
ano que eu tomei a festa a Filarmônica de Jiribatuba veio com 48 

músicos, foi em 1990. Nós botamos uma barraca na praia e 

começamos a vender bebida, muita comida, fazia muito tira-

gosto... a gente faz muito artesanato na Associação, foi como nós 
fizemos a festa. 

Ora, esta narrativa de D. Nitinha é emblemática, porque delineia a contextura do 

cenário da festa como uma continuidade lúdica das atividades cotidianas explicitando 

produção e fruição; esse ambiente instaura um (des)equilíbrio entre celebração, 

socialidade
42

, rituais, identificações, sobrevivência e valores que são essenciais para 

os arranjos culturais da comunidade. Estas circunstâncias caracterizam a festa como 

exercício poético de vitalidade, versatilidade e estilo de vida dos insulares (GOMES, 

2011, p. 532). 

Muito se tem discutido sobre a noção de "identidade" quando se conceitua a "festa"; 

o elemento 'identitário' como representação social me sugere uma conscientização 

dos praticantes de cultura do seu papel na comunidade, sobre os vínculos e conflitos 

entre as pessoas, as linguagens comuns e as imagens que fazem de si mesmos e do 

lugar onde vivem ('territorialização'). Nessa travessia, os protagonistas da festa fazem 

parte de um coletivo que representa, com suas redes de relações, experiências e 

formas de produção do cotidiano definindo um lugar de encruzilhada em que se 

cruzam e articulam rituais de celebração, devoção, brincadeira, encontro, 

socialização, numa temporalidade e espaços moventes, que caracterizam a festa 

como rito que "[...] possui a faculdade de conduzir os homens a proceder à eventual 

reconstituição deles mesmos através do confronto com as forças anônimas da 

natureza e do "Eu" [...] (DUVIGNAUD, 1983, p. 70). 

Stuart Hall (2003, p. 11, 15, 16), que participou e consolidou o movimento dos 

'Estudos Culturais' (1964), um conjunto de atividades organizadas para expressar o 

pensamento cultural na Universidade de Birmingham, defende que "[...] a identidade 

é um lugar que se assume, uma costura de posição e contexto, e não uma essência ou 

substância a ser examinada", ressaltando a condição de hibridização inerente a toda 

                                                             
42 Para expressar a noção de coletividade visando uma compreensão mais ampliada dos 

comportamentos dos insulares na sua vida cotidiana, adotei o termo 'socialidade' que, segundo 

Maffesoli (1988, p. 229), tem ênfase no coletivo, no senso comum, no presente e na empatia. 



87 

 

identidade. O termo envolve uma complexidade de aspectos, uma vez que pode 

adentrar por campos do conhecimento como a psicologia, sociologia, antropologia e 

outros, o que se encontra fora do propósito desse trabalho. No entanto, as reflexões 

de Duvignaud e de Hall acima citadas guardam relação com a "expansão de 

consciências" e de afetividades que compõem os comportamentos coletivos da festa. 

Para ampliar o tema destaco o posicionamento de Maffesoli, que aborda o conceito 

de "identificação" e imprime um enfoque que valoriza a noção de um "Eu" como 

uma obra aberta que não comporta a presunção de características supostamente 

'fixadas em pedra' para conformar os sujeitos. O autor, discutindo a pertinência da 

noção de 'identificação' no contexto da etnocenologia, (apud BIÃO, 1999, p. 18) 

afirma que tal conceito deveria ficar estabelecido para a "ciência contemporânea pós 

moderna" no lugar de identidade, considerando que "[...] identificações sucessivas, e 

não identidade única e eterna, seria de maior utilidade heurística atualmente". Bião 

(2009, p. 60-61) reitera esse posicionamento ao referir-se à identificação, (grifo 

meu) "como uma construção temporária, existencialista e dinâmica, contraposta à de 

"identidade", como uma categoria definitiva, essencialista e estática, que se 

encontraria em crise na contemporaneidade". 

Há uma certa aproximação entre a visão dos dois autores. No entanto, faço a opção 

de adotar nesse estudo a noção de "identificação" de Maffesoli, que acredito ser mais 

apropriada para demonstrar as ideias que organizam a trama dos praticantes de 

cultura da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos.   

Maffesoli torna mais ampla a discussão desse conceito no livro "No fundo das 

aparências" (2005, p. 301) ao apontar:  

"[...] Pode ser, em compensação, muito útil mostrar que o que 

serve de suporte ao individualismo, a lógica da identidade, é algo 
de inteiramente relativo, que não é, de modo algum, constante nas 

histórias humanas, e que se pode, portanto, considerar que assuma 

hoje uma outra forma. No caso, o que proporei chamar lógica da 
identificação. Além ou aquém das relações sociais concebidas 

segundo o modelo da física clássica, pode existir um outro modo 
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de abordagem, apoiando-se numa "teoria da relatividade", o que 

determinaria o estar-junto da socialidade"
43

.  

Essa mirada de Maffesoli suscita questões, e o autor admite a dificuldade em definir 

seus limites práticos. No entanto, há coerência em conceber o homem na sua 

complexidade, com seu pertencimento a vários contextos socioculturais, protagonista 

de múltiplas realidades empíricas, daquelas que reúnem valores e símbolos dos 

grupos, e até virtuais. O indivíduo então é um "efeito de composição" (sic) que 

'desliza' de uma identidade supostamente 'estável' a uma identificação que pode 

assumir formas de expressão como o transe e a máscara. 

Na festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, ancorada no lúdico e no espetacular, o 

imaginário, a oralidade e a religiosidade atuam como suportes para indicar 

'identificações' dos nativos que logram representações sociais apontando como os 

ilhéus apropriam-se da realidade, constroem seu cotidiano, interpretam sua história, 

reinventando a festa e atualizando a memória da comunidade.  

A memória abrange vários campos do conhecimento, indicando 'certo modo de 

apropriação do tempo'. Analisando o assunto, Le Goff (1996, p. 471) menciona que 

Bergson "considera central a noção de "imagem" na encruzilhada da memória e da 

percepção (Matière e Mémoiré, 1896), assinalando a existência de "[...] uma 

memória profunda, pessoal, "pura" [...] que articula memória e espírito. Já Breton 

(1822) relaciona memória e sonho, problematizando a memória no contexto do 

surrealismo que tem a primazia do sonho na sua concepção. Le Goff (1996, p. 471-

472) evoca Freud para falar da memória como "escolha"[...] ligando o sonho à 

memória latente e não à memória consciente [...]". 

A festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, com seu compartilhamento de memórias e 

'realidades' comuns aos ilhéus que participam desse rito espetacular, constitui-se um 

palco onde as cenas que eles protagonizam nas suas comunidades são atualizadas na 

travessia que cruza a ilha em direção ao município de Jaguaripe, explodindo em 

samba, cantorias, 'grito de carnaval' e a procissão final que reconduz a imagem de 

Nossa Senhora da Ajuda à sua igreja matriz em Jaguaripe. A festa simboliza a 

devoção ruidosa a Santo Amaro, “o riso como poder revolucionário, potência 

                                                             
43 Termo que, segundo o autor, possui vários significados destacando-se a ênfase no coletivo, no senso 

comum, na imprevisibilidade do cotidiano com seus ruídos e polifonias (MAFFESOLI, 1988, p. 229). 
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criativa, capaz de confrontar-se com a decomposição e o renascimento da vida” 

(MINOIS, 2003, p. 272). 

Em estudos mais recentes como os de Pierre Nora (apud Le Goff, 1996, p. 472-473), 

a memória coletiva é definida como aquilo que foi retido do passado vivido dos 

grupos ou o que os grupos produzem do passado; os "lugares" de memória coletiva 

refutam a 'temporalidade linear' para privilegiar os tempos múltiplos em que o 

individual implanta-se no coletivo. 

Os nativos mantêm vivas informações do seu cotidiano fortalecidas pela gestualidade 

(danças, movimentos corporais, formas de construção e manejo das embarcações) e 

que fornecem novos aspectos a certas características da festa, a partir da 

incorporação de novos elementos, atualizando o passado e dinamizando o presente, 

ou o que eles interpretam como tal.  

Considero que a festa não deve ser vista como uma reprodução monocórdica do 

cotidiano, este como um campo de forças no qual a festa se assenta e se amplia com 

suas pluralidades e fronteiras. 

Respaldo minha reflexão no texto de Maffesoli (1988, p. 195): "Existe, efetivamente, 

um „conhecimento‟ empírico cotidiano que não pode ser dispensado. O „saber-fazer‟, 

„saber-dizer‟ e „saber-viver‟, todos de tão diversas e múltiplas implicações, 

constituem um dado cuja riqueza a fenomenologia tem, com inteira justiça, posto em 

destaque [...]". A terça feira da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos concretiza, 

nas performances da brincadeira, os saberes comunitários, expressões de 

religiosidade, fatos da vida social, ao mesmo tempo cômicos e picantes, quando 

sambadores e sambadeiras "tiram o samba" durante a festa. Nessa atmosfera 

multicultural
44

, a influência das matrizes ibéricas, africanas e indígenas em que estão 

assentados os paradigmas culturais do Recôncavo Baiano fornecem vitalidade a esse 

rito espetacular. 

A percepção dos mais velhos sobre os louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos 

durante a travessia para Jaguaripe constitui-se um aspecto de inestimável valor para 

                                                             
44 Vocábulo definido por Hall (2003, p. 52) para descrever "[...] as características sociais e os 

problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades 

culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de 

sua identidade "original"[...]". 
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se entender a historicidade
45

 desse rito, uma vez que os saberes dos mais velhos estão 

desaparecendo, dada à sua característica específica de transmissão oral. Martins 

(2002, p. 72) ilustra bem esta circunstância quando afirma que "[...] nas 

performances da oralidade, o gesto não é apenas uma representação mimética de um 

aparato simbólico veiculado pela performance, mas institui e instaura a própria 

performance. [...]. O gesto não é apenas narrativo ou descritivo, mas 

fundamentalmente performativo”. As festeiras de Cacha Pregos transmitem sua 

percepção da festa num viés de jogo e brincadeira, comunicando dimensões do 

sensorial, do cognitivo, do real e do imaginário coletivo dos ilhéus. Essa condição, 

tal como uma filosofia de vida, manifesta-se nos diferentes níveis de relações que 

fazem parte do cotidiano e convergem com mais força durante o festejo. 

Geertz (1989, p. 4) afirma que, se alguém quer entender a ciência, deve levar em 

consideração, primeiramente, não suas teorias ou descobertas, mas deve ver (grifo 

meu) o que fazem seus praticantes. 

Na festa, estão interrelacionadas ciência, arte, ludicidade, numa polissemia que 

caracteriza esse trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe. Não se trata 

particularmente de uma construção artística, porém os brincantes possuem um senso 

estético próprio, improvisam, adaptando-se ao momento, grafando, com seus 

símbolos, figurinos, música e dança, os acontecimentos do cotidiano, que 

manifestam no festejo. 

Lanço mão da narrativa de Selma Conceição, que manifesta sua compreensão da 

festa: 

A festa é uma curtição, eu gosto por causa da corrida [de saveiros], 
a emoção é voltar, um barco vai pro lado, vai pro outro, a torcida... 

Quando eu vou com Cosme no barco de apoio, a gente dava volta, 

ele via como tava o barco de Barra Grande, era o foco: ele dava 

socorro a cada um que precisasse. Vai olhando tudo, vai pela 
beirinha do mangue, se atolar... Um dá a mão ao outro, os gritos... 

O que chama mais atenção é a quantidade de barcos. A cidade 

também [Jaguaripe], você brinca, não tem confusão. Pelo mar é 
outra coisa, vai distraindo, os barcos passando pelo outro, a 

música, fazendo samba, batendo na mão [...]. Nos primeiros anos o 

                                                             
45 Conceito registrado por Alves (2010, p. 41), quando se refere à perspectiva "construtivista" dos 

estudos sobre cultura: "[...] a ideia de historicidade nos aponta para o caráter processual (temporal) e 

essencialmente situado da ação [...]". 
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barco que eu ia acompanhava o barco da procissão, a gente ia até a 

igreja tinha a missa, depois a gente fazia a farra; o jazz na sede 

[Sede de Filarmônica de Jaguaripe] e os bares com som. Voltava 
de tarde acompanhando a corrida de barco.  
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Esse relato alude a uma apropriação afetiva da festa como um lugar de 

experimentação coletiva, onde se expressam as emoções, a religiosidade, o lúdico, o 

momento carregado de memórias, no qual se privilegia o aqui-e-agora vivido com 

intensidade. 

O aqui-e-agora da festa me reporta à noção de "momento" em Moreno (1978, p. 83), 

cujo significado está relacionado com o 'ato criador', estado provisório do ato vivido. 

É o momento que impulsiona o homem para que ele seja 'espontâneo', estando, 

assim, em permanente disponibilidade para o 'ato criador', que o afasta da 'conserva 

cultural': do que é cristalizado, repetido automaticamente, sem abertura para o novo. 

Moreno sonhava com a transformação da sociedade a partir da ação com a 

comunidade, que tivesse um enfoque distinto do que ocorria no contexto científico da 

época. Ele criou uma “ciência das relações sociais” na qual “o encontro é 

improvisado, não estruturado, não ensaiado ocorre no fragor do momento. É „no 

instante‟ e no „aqui e agora‟[...]”. Os fatores emocionais, sociais e cósmicos 

convergem numa experiência da identidade total e recíproca;
46

 é considerado o ponto 

mais alto e talvez ideal do processo de interação humana (MORENO, 1995, p. 38).  

O autor tinha como filosofia a crença na capacidade criativa do homem que, criador e 

co-criador, poderia construir uma nova forma de estar no mundo, no grupo e em co-

ação. Esta ação não se daria no vazio; estaria comprometida com a responsabilidade 

de contribuir com a construção de uma sociedade onde a inclusão possibilitasse o 

diálogo de distintos grupos, denotando uma perspectiva política da relação do 

homem com o mundo, nos seus impedimentos e soluções possíveis da experiência 

coletiva. O homem confirma sua existência na alteridade com o outro, sendo cada um 

agente de transformação dos demais. O homem na concepção moreniana 

desempenha papéis. São esses papéis que constituem o 'Eu'.  

Analisando a relação entre cultura, política e poder na sociedade contemporânea 

Vargas Llosa (2013, p. 117) argumenta que, nas sociedades abertas, a cultura tem 

autonomia, mas existe em relação com a política, uma vez que o estado tem como 

dever apoiar e promover atividades culturais com a finalidade de proteger e 

promover o patrimônio cultural, além do que a influência da cultura sobre os 

                                                             
46 Tradução minha. 
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processos políticos, na opinião do autor, num contexto de avaliação permanente, 

obsta a degradação da vida política.  

Ora, a experiência coletiva, pública da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos alterna 

momentos rituais, de devoção, evocação da memória de um tempo passado e do 

presente num determinado espaço e temporalidade, com o riso, o lúdico e os 

excessos próprios da festa. A temporalidade não é horizontalizada, mas espiralada 

nos seus contornos e produção. A política impacta a ambiência da festa, por 

acontecer num espaço público, sujeito, portanto, a determinações do poder público 

para sua fruição. Explicitando sua interpretação sobre o entrelaçamento entre cultura, 

política e poder, Vargas Llosa (2013, p. 118) afirma que, no mundo atual,  

[...] a influência exercida pela cultura sobre a política em vez de 

exigir que esta mantenha certos padrões de excelência e 
integridade, contribui para deteriorá-la moral e civicamente, 

estimulando o que possa haver nela de pior [...]. No compasso da 

cultura reinante, a política foi substituindo cada vez mais ideias e 
ideais, debate intelectual e programas, por mera publicidade e 

aparência [...].  

A festa de Santo Amaro há algumas décadas atrás: o grande marketing era a igreja, o 

padre, a fé dos devotos; esses elementos estavam vinculados aos saberes e fazeres 

dos nativos, às brincadeiras, ao samba de roda, à capoeira, ao bom violeiro, às 

bebidas e comidas vendidas nos leilões para arrecadar fundos para a festa e 

apreciadas com excessos durante os louvores ao santo. As pessoas da localidade de 

Cacha Pregos ocupavam a cena da festa com tarefas definidas pelos festeiros, 

esforçando-se para executar, cada um de forma mais exitosa que o outro, a 

empreitada recebida, 'para honra e glória do Senhor Santo Amaro'. 

Analisando as alianças entre santos e devotos no contexto das festas populares na 

Bahia, Couto (2010, p. 71) argumenta: “se santo e devoto conseguissem cumprir suas 

obrigações a contento, o fiel comemorava o fim do acordo com exuberante festa [...]” 

que incluía “[...] “novenas, procissões, banquetes e bailes [...]”; essa era uma 

oportunidade singular para a diversão, articulando a religiosidade com a brincadeira. 

Uma visão que pode coexistir com o raciocínio de Couto (2010, p. 71 é a perspectiva 

de D. Nitinha segundo a qual a tradição perdura, de certa forma, na sua 
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essencialidade, embora, no presente ela aponte alterações que consegue discernir na 

contextura da festa: 

A festa começa na sexta-feira, quando os músicos chegam. No 

sábado, tem a festa de largo, domingo tem o acompanhamento que 
leva o Senhor Santo Amaro a Jiribatuba, lá tem a missa, procissão, 

aquela tradição toda. No início essa romaria era de canoas, depois 

começou a tradição de barco e a festa continuou. na segunda-feira 
nós fazemos a missa e a procissão em Cacha Pregos. Na terça-

feira, o acompanhamento vai levar Nossa Senhora dos Navegantes 

pra Jaguaripe, isso aqui fica cheio de barcos; vem gente de tudo 
quanto é lugar, de Boipeba, de Valença, desses canto todo, isso 

aqui fica cheio. Realmente eles não vão levar Nossa Senhora, é só 

mais um pretexto de beber... 

Cruzar os mares da vida nas alternâncias da maré é uma forma de compreender e se 

situar no mundo. A brincadeira, com sua pluralidade de expressões e propósitos 

instaura vias de acesso para apreender as teorias nativas dos insulares. 

A cultura, então, é emoção, afetividade, criação, ato vivo de improvisação com a 

retaguarda da memória, que se manifesta com a mediação do corpo. O cenário onde 

esse corpo expressa suas simbologias na festa é contextualizado pelas experiências 

humanas dos saveiristas, festeiros e brincantes vivenciadas na sua relação com o 

outro, na sua concepção estética do festejo; a ação incentiva, dinamiza a contextura 

da brincadeira atribuindo à realidade novos significados (GOMES, 2007, p. 175). 

O lúdico, no contexto da travessia de Cacha Pregos para Jaguaripe,  é a 

desconstrução do que é regular, do que está previsto; alude à atitude sarcástica do 

bem viver dos insulares que coloca em segundo plano as mazelas, os momentos 

caóticos da vida, privilegiando o riso, a alegria.  

As novas gerações de crianças e jovens da Ilha de Itaparica sofrem influências da 

contemporaneidade nas suas distintas dimensões, como a tecnologia, a moda, a 

linguagem falada, que resultam em outras formas de interpretar e viver o cotidiano, 

observando-se, atualmente, um distanciamento das tradições, dos saberes dos mais 

velhos, possivelmente considerados como 'antigos'. 

A festa dinamiza a trajetória da vida da comunidade afigurando que são possíveis as 

interfaces entre a brincadeira, os conflitos e as negociações como estratégias de 

representação social; emerge como oportunidade para atualização das práticas sociais 
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e de recriação do cotidiano. Entretanto, vale ressaltar que mudanças abrangendo uma 

complexidade de fatores específicos  e outros decorrentes da contemporaneidade, a 

exemplo da violência experimentada nos grandes centros urbanos e também na ilha, 

vêm alterando a ambiência da festa. Fatores econômicos são motivo de preocupação 

principalmente dos saveiristas, que arcam com despesas de manutenção das 

embarcações, bem como do custeio relativo à tripulação.  

Esse rito espetacular exerce importante papel no âmbito social, político e relacional. 

Quem pratica a devoção na festa está imbuído do sentimento de fé em Santo Amaro e 

motivado a reverenciá-lo como símbolo religioso, numa manifestação pública. Por 

outro lado, o contexto lúdico, tão importante quanto a solenidade da devoção, prevê 

que tenham lugar as expressões de alegria, abundância, renovação do cotidiano, a 

serviço da vida que morre e renasce a cada dia com suas frustrações e vitórias. 

Reduzem-se os limites entre a reverência religiosa dos louvores ao santo e as 

manifestações irreverentes, nas quais se celebra o riso, a liberdade, tendo como 

princípio o caráter passageiro da vida.  

Digna de nota é a concepção de Pais (1993, p. 108) sobre o cotidiano. Em sua 

argumentação, ele assegura que, embora se diga costumeiramente que o cotidiano 

parece monótono e rotineiro em aspectos menos importantes das experiências da vida 

social, no aparente “nada de novo” do dia-a-dia é que se descobrem as “condições e 

possibilidades de resistência que alimentam a sua própria rotura”. Essas reflexões 

encontram ressonância na tessitura dos louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos no 

trânsito festivo para Jaguaripe. É nesse fluxo da vida aparentemente inútil e 

repetitivo que a festa encontra seus elementos de referência, sendo a repetição de 

atos e processos transitórios, às vezes invisíveis, que promovem a abertura para a 

criação cultural que esse trânsito festivo produz. O cotidiano não é tomado como 

princípio absoluto de constituição da festa, mas na polissemia da vida social são 

encontradas pistas a serem seguidas pelos protagonistas para agregá-las como 

dimensões simbólicas da festa. 

 

 

 



96 

 

2.2 Louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos 

 

A festa de Santo Amaro evoca a teatralidade, termo que, na concepção de Bião 

(2009, p. 93), é próprio do momento em que "[...] o sujeito age e se comporta para a 

alteridade, com uma consciência mais ou menos clara mais ou menos confusa de 

organizar-se para o olhar do outro [...]". Nesse caso, o "rito espetacular" soma-se à 

teatralidade, uma mirada de jogo de papéis que remete ao cotidiano dos sujeitos e 

emerge como um repertório de movimentos vinculados à cultura, à diversidade 

cultural, à religiosidade, na ambiência da festa. É o que defendo que define as ações 

de constituição das cenas desse festejo, no contexto do jogo, da brincadeira.  

As noções de teatralidade e "rito espetacular" são originárias da etnocenologia, 

inserida no contexto de um paradigma tradicional por Santos (2012, p. 56), quando 

afirma que existe uma dimensão estética no mundo, e, no campo de ação desse 

elemento estético, há uma multiplicidade de fenômenos que podem ser 

compreendidos como cenas, e ordenados como cenas com seres humanos (ditas 

cenas humanas) ou sem seres humanos (ditas naturais).  

É nesse contexto que se inscreve a etnocenologia como disciplina particular da 

cenologia humana para levar a cabo os estudos sobre aspectos da geografia, da arte, 

do cotidiano contemporâneo ou tradicional pesquisando atividades de grupos 

humanos nas suas matrizes estéticas, configurando essas cenas como 

comportamentos espetaculares e organizados (SANTOS, 2012, p. 57). 

A produção das formas de comportamento denominadas de espetaculares indica uma 

condição específica que expressa a maneira de ser, de se comportar, de se apresentar 

de forma distinta do cotidiano. Essa condição pertence ao domínio da etnocenologia, 

na perspectiva de dar voz aos praticantes da cultura, para que eles falem do lugar 

onde seus saberes e fazeres são produzidos. 

Esse modo espetacular pode ser observado nas cerimônias, festas, rituais religiosos, 

tradições culturais que revelam padrões característicos de representação de histórias, 

enredos que se tecem no âmbito da comunidade, legitimando suas práticas coletivas. 
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No mês de janeiro, os habitantes de Cacha Pregos, no município de Vera Cruz, Ilha 

de Itaparica homenageiam seu padroeiro, o glorioso Senhor Santo Amaro. A 

população local, os veranistas, os habitantes de distintas localidades ao redor da Baía 

de Todos os Santos, reúnem-se para as missas, novenas, procissões (marítimas e 

terrestres), a tradicional lavagem da igreja, corrida de saveiros a vela, serestas e 

shows com bandas locais e outras. 

Numa atmosfera de mistérios e caminhos, o mar tece os fios das relações essenciais 

aos habitantes da ilha. Engendra uma forma de pensar e se situar no mundo que 

perpassa as práticas cotidianas, as manifestações religiosas, a cultura dos nativos. 

Cruzar os mares da vida nas alternâncias da maré origina uma forma de compreensão 

do mundo, na qual a festa, com sua pluralidade de expressões e propósitos, instaura 

vias de acesso à prática do brincar, ao riso, ao lúdico mesclado com a devoção dos 

louvores a Santo Amaro. Os saberes ancestrais transmitidos oralmente às novas 

gerações qual uma teia oferecem suporte ao festejo, seja do ponto de vista religioso 

ou do cultivo de repertórios que articulam por meio da oralidade, as danças, a 

musicalidade, a renovação da fé, a cada ano em que a festa é produzida. A travessia 

entre a vida e a morte é encarada como processo contínuo, possibilitando a busca de 

soluções coletivas para as situações de vida (GOMES, 2015, p. 185, 191). 

A terça-feira ganhou tal visibilidade entre os nativos e outros participantes, que 

muitos deles tomam parte nos festejos prioritariamente nesse dia. 

Não se sabe exatamente quando a Festa de Santo Amaro começou. Segundo uma 

festeira de Cacha Pregos, D. Nitinha: "essa festa é tradição de mais de não sei 

quantos anos, duzentos anos, trezentos anos... de meus avós, de meus tataravós...". 

A corrida de embarcações a vela e a remo (canoas) acontece na terça-feira da Festa 

de Santo Amaro de Cacha Pregos há mais de cem anos, segundo os nativos, sendo 

um fato constituído até nossos dias. Há quarenta e nove anos está inserida no 

calendário de corrida de saveiros a vela da Ilha de Itaparica, denominada de „regata‟. 

A programação da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, que ocorre em janeiro 

(data móvel) assim é noticiada por D. Nitinha: 

Na sexta- feira, Nossa Senhora dos Navegantes vem de Jaguaripe para Cacha Pregos.  
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Sábado - eram realizadas "as vésperas", um acompanhamento marítimo para Santo 

Amaro do Catu; a população deslocava-se em embarcações a vela conduzidas pelos 

saveiristas, com músicos para fazer a festa naquela localidade. Atualmente esse 

acompanhamento pertence à tradição. 

Domingo - missa na igreja de Cacha Pregos e romaria marítima para Jiribatuba. 

Segunda - dia principal: missa e procissão terrestre em Cacha Pregos. 

Terça - Nossa Senhora dos Navegantes sai de Cacha Pregos e retorna para Jaguaripe, 

em romaria marítima. No retorno de Jaguaripe para Cacha Pregos, ocorre a corrida 

de saveiros a vela. 

A festa de Cacha Pregos pode coincidir com a festa de Jaguaripe, que acontece 

também no mês de janeiro, o que altera algumas situações dentro da programação 

habitual. No ano de 2016, por exemplo, a imagem que participou da festa de Santo 

Amaro foi Nossa Senhora do Rosário, porque, com a coincidência de datas, Nossa 

Senhora dos Navegantes não se deslocou de Jaguaripe para Cacha Pregos. 

As pessoas alugam embarcações ou utilizam barcos de sua propriedade para fazer a 

travessia de Cacha Pregos para Jaguaripe; cada grupo leva comidas, bebidas, 

organiza charangas
47

 para que durante a permanência em Jaguaripe a comida e a 

bebida sejam fartas e a diversão garantida. Os competidores da corrida de saveiros 

seguem em barcos específicos, preparados para tal, acompanhados dos barcos de 

apoio, que têm funções próprias e atendem aos barcos aos quais devem socorrer, 

como também a outros, solidariamente, quando necessário. No município de 

Jaguaripe, os brincantes organizam as rodas de samba, ao mesmo tempo em que a 

Filarmônica de Jiribatuba
48

 faz o arrastão
49

 com os participantes da festa; as 

charangas atraem os participantes, que percorrem as ruas e ladeiras, improvisando 

uma polifonia de expressões musicais no calor dos festejos. É uma explosão da 

corporeidade, da embriaguês, momento do riso, da sátira, uma pluralidade de sons e 

uma gestualidade que não é costumeira aos atos do cotidiano acontece ali. 

                                                             
47 Pequenos grupos musicais, compostos de instrumentos de percussão e sopro. 
48 Localidade do município de Vera Cruz. 
49 Espécie de cortejo musical que mobiliza um grande número de pessoas, deslocando-se em 

determinado espaço físico. 
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Para alguns nativos, a palavra 'corrida' remete a um tempo, em que as embarcações 

eram a vela e faziam uso do remo, antes da chegada dos „ferries’, na década de 1970. 

As embarcações, principalmente os saveiros, eram o principal meio de transporte 

para a venda do pescado e as trocas do dia-a-dia com a cidade de Salvador. Na 

localidade de Barra Grande [Vera Cruz, Ilha de Itaparica], saveiristas e pescadores 

quando se deslocavam para Salvador necessitavam chegar com rapidez para a venda 

do pescado, geralmente no Porto da Barra, ou na rampa do Mercado Modelo, 

dependendo das condições do tempo. Assim, quem chegava mais rápido nessa 

corrida conseguia o melhor preço e vendia um produto mais fresco, uma vez que, 

nessa época, as formas de conservação eram precárias. Não havia luz elétrica, e as 

primeiras geladeiras que apareceram eram a gás e foram adquiridas por poucos 

comerciantes; os nativos, na sua maioria, não dispunha de recurso para obter o 

produto. Para o consumo doméstico, as mulheres salgavam os peixes, o que 

possibilitava a utilização mais prolongada e segura do alimento. 

Não se pode trazer à discussão o caráter de carnavalização dessa festa, a inversão dos 

papéis sociais, farturas de todo tipo, sem pensar no riso. Bakhtin (2013, p. 

105)pontua: 

O verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele 
purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter 

unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos 

elementos de medo ou intimidação, do didatismo, da ingenuidade e 
das ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, do 

esgotamento estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole 

da integridade inacabada da existência cotidiana. Ele restabelece 
essa integridade ambivalente [...]. 

Esse "verdadeiro riso" eu remeto às “formas espontâneas” e lúdicas que marcavam as 

práticas cotidianas dos nativos da ilha, especialmente suas práticas culturais. O autor 

contextualiza o riso como uma carnavalização da vida e esse jogo lúdico e cômico 

seria, durante a vigência do carnaval, um jogo que se transforma na vida real 

(BAKHTIN, 2013, p. 7).  

A imagem grotesca descrita por Bakhtin (2013, p.21) é caracterizada como "[...] um 

fenômeno em estado de transformação, de metamorfose ainda incompleta, no estágio 

da morte e do nascimento, do crescimento e da evolução [...]". A ambivalência do 
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antigo e do novo, da morte e do nascimento, do começo e do fim caracteriza a festa e 

contribui para manter viva a memória dos ilhéus, no trânsito festivo de Santo Amaro 

para Jaguaripe; esse caráter ambivalente é intensificado pelas histórias, pelo mundo 

de ludicidade e brincadeira, transfigurando a realidade em fantasia, num riso que 

satiriza e reaviva o imaginário coletivo. 

Segundo Bakhtin (2013, p. 133), na praça pública nos dias de festa na Idade Média e 

também no decorrer do Renascimento, instaurava-se “um segundo mundo especial 

no interior do mundo oficial”. Nessas ocasiões, a comunicação predominante era a 

linguagem familiar, que se constituía numa língua especial, não apropriada para ser 

falada em outros locais; diferia da língua falada pela aristocracia burguesa, pelo clero 

e caracterizada pelos elementos grosseiros, pela sátira e pelo riso.  

Desde a saída das embarcações de Cacha Pregos em direção ao município de 

Jaguaripe pode ser evidenciado um ambiente de carnavalização na 'romaria' que leva 

Nossa Senhora dos Navegantes de volta para a igreja matriz de Jaguaripe. Palito
50

 

refere que: "começaram a surgir as primeiras regatas na ilha nos anos 1970, de 1975 

em diante. Começou com uma regata que tinha em Manguinhos [...], tinha a de 

Jaguaripe, que eles chamavam naquele tempo 'romaria', a de Cacha Pregos". Os 

saveiros retornam de Jaguaripe para Cacha Pregos na corrida; esta abrange nativos da 

ilha, de localidades da Baía de Todos os Santos e saveiristas de Salvador. 

 No primeiro deslocamento, de Cacha Pregos para Jaguaripe, as embarcações seguem 

enfeitadas com bandeirolas e palmas de dendê; numa polifonia muito própria, o 

cortejo marítimo é pulsante, a gesticulação é vigorosa, as pessoas conversam, gritam, 

convocam os atrasados para que embarquem e não atrasem a viagem. Tocam, cantam 

e sambam dentro dos barcos, preparando churrasco e outros petiscos. A comunicação 

é livre, muitas vezes usam uma linguagem macarrônica, debochada, alegre de 

ordinário. As palavras de cortesia misturam-se a saudações prazenteiras à vida, à 

festa, aos gritos entre os ocupantes dos barcos quando eles se cruzam, 

cumprimentando os companheiros de outras embarcações, oferecendo seus préstimos 

no caso de algum problema durante a viagem. O cortejo marítimo, de caráter lúdico-

                                                             
50 Saveirista. 
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devocional, propicia a convivência harmônica não se percebendo antagonismos nesse 

momento da brincadeira e das homenagens ao santo.  
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Os brincantes e festeiras vão apreciando a viagem comendo, bebendo, fazendo 

baticum na palma da mão e tocando instrumentos de percussão. Ora, enquanto esses 

protagonistas promovem tal polifonia, os saveiristas navegam em suas embarcações 

de dois ou três panos ou como ocorre mais contemporaneamente são rebocados pelos 

barcos a motor, atentos às marés e concentrando-se para enfrentar a corrida no 

retorno da romaria. Ao chegar a Jaguaripe, o movimento de gente subindo e 

descendo a ladeira do porto é intenso; é gente se atolando na lama do manguezal ao 

sair dos barcos, foguetório e samba de roda. Na festa de Santo Amaro, contrapor a 

religiosidade à loucura festiva, suas polifonias e excessos seria retirar seu sentido e 

versatilidade. 

Recorro a Soihet (2002, p. 341), que cita no seu texto "Festa da Penha: resistência e 

interpenetração cultural (1890-1920)” para exemplificar esse entendimento: 

Hei de galgar os degraus lá da Penha 

Aflito para chegar à capela 

Vou rezar um padre nosso pra Santa 

Depois então acender minha vela 

Quem visitar o arraial vai cantando 

O samba que fiz pra matar a saudade 

 

MAX BULHÕES E JAIME VOGELER, "Promessa"  

 

Para iniciar o samba de roda, os participantes da festa organizam ou improvisam 

grupos de pessoas que tocam instrumentos de sopro e percussão, pandeiros, 

tamborins, timbaus, cavaquinhos e violões. O samba da ilha apresenta uma 

performance própria que se caracteriza por um jogo de corpo, que sugere as 

ocupações diárias do trabalho nas embarcações, da lavagem de roupas nos rios, da 

feitura do dendê ou dos afazeres domésticos e da labuta coletiva das tapas da casa, 

destra forma as sambadeiras e sambadores se deslocam pelas ruas e ladeiras de 

Jaguaripe, cantando, dançando, batendo palmas, entrando e saindo dos grupos 

espontaneamente, exibindo seus movimentos corporais para experimentar todas as 

modulações e ritmos. A multidão espalha-se pela cidade seguindo o samba, enquanto 

devotos seguem a procissão, acompanhada pela Filarmônica de Jiribatuba. Após a 

procissão, começa o „grito de carnaval‟ na sede da Filarmônica de Jaguaripe, onde 
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são executadas marchinhas de carnavais antigos e músicas recentes. É razoável 

considerar que as narrativas dos nativos são veiculadas na festa por meio do samba 

de roda, mostrando enredos, cantorias, cada um se organizando para a brincadeira, 

para o espetáculo. 

Trindade-Serra (2009, p. 114-115) marca elementos coreográficos do samba, 

assinalando: eles movimentam-se "em leves balanços, no ritmo que produzem, sem 

sair contínua e sincronicamente do ponto que cada um ocupa na circunferência, 

desloca-se um de cada vez para o centro onde o dançarino destacado executa um 

solo". O movimento conclui-se quando um participante convida outro membro da 

roda com a umbigada
51

 "[...] ou no caso do "samba de esparro", um toque de joelho 

na coxa, que pode ser apenas insinuado". 

Nos louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos, respeita-se a tradição e improvisa-se 

segundo as novidades do dia-a-dia; a tradição oral dita as regras da brincadeira. Ao 

mesmo tempo em que se preserva a tradição, dialoga-se com a contemporaneidade, 

percebendo-se mudanças com referência à dinâmica da festa, na medida em que 

surgem outras formas de protagonismo que anunciam versatilidade, porém, por outro 

lado, podem ser fator de vulnerabilidade da brincadeira. É válido assinalar que os 

elementos da religiosidade ajudam a manter viva essa manifestação cultural, 

articulando narrativas, enredos e práticas cotidianas implícitas nesse rito espetacular. 

 

 

 

                                                             
51 Movimento convencional de encostar um umbigo no outro. 
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No retorno de Jaguaripe para Cacha Pregos acontece a corrida de saveiros, momento 

de entusiasmo e tensão, no qual a gestualidade ganha contornos distintos e 

representativos dos papéis que cada um desempenha naquela circunstância, 

dependendo da tarefa executada na equipe. 

O "cueiro" por exemplo, seu trabalho é esgotar a água do saveiro, quando a água 

embarca, ou seja, entra por um dos bordos da embarcação quando sopram os ventos 

fortes; ele fica agachado ou sentado no meio do saveiro com um recipiente na mão 

retirando a água. O termo "cueiro" é originário do uso de uma cabaça cortada no 

meio, no formato de uma cuia, que era utilizada para essa finalidade. O corpo dos 

competidores, retesados, braços firmes, joelhos semiflexionados, olhar atento denota 

a condição corporal necessária para enfrentar a maré de enchente, vento de proa e 

fortes correntezas. É imprescindível vencer os obstáculos, dominar a natureza e 

conduzir o saveiro de forma habilidosa e harmoniosa para ser bem-sucedido na 

competição; a maneira de mestrar e enfrentar as situações habituais e, 

principalmente, as situações adversas, "as surpresas" definem o resulto final da 

competição (GOMES, 2015, p. 194, 195). 

Américo
52

, tripulante do saveiro a vela "Barra Grande I" enfatiza: "Se alguém se 

soltar do barandá
53

 (ou barangandã) e cair no mar, ou se tiver excesso de peso e o 

tripulante pular no mar, o resgate tem de ser rápido" (GOMES), 2015, p.195). 

Durante a corrida os mestres de saveiro seguem nos saveiros motorizados para 

orientar e dar apoio aos barcos de sua comunidade. Eles concentram sua atenção na 

visão da disputa, dando volteios em torno dos saveiros a vela, prontos para agir 

quando alguma manobra não é bem sucedida, pois a embarcação pode se alagar, 

emborcar ou sofrer avarias importantes como a quebra do mastro ou da verga, que 

podem inviabilizar a permanência da equipe na corrida. Nesse ponto a intervenção 

dos mestres tem grande valor, porque eles transmitem para as novas gerações, suas 

experiências com o mar e os ventos aprendidas na labuta com a pesca e viagens pela 

Baía de Todos os Santos.  

                                                             
52 Tripulante de saveiro. 
53 Pequeno mastro com cabos no qual o tripulante se apoia para equilibrar a embarcação. Ele fica com 

o corpo no bordo do saveiro e inclinado para fora da embarcação, quando o vento está forte. 
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Em uma corrida quando fazia barandá no saveiro a vela "Barra Grande I", Joel
54

 

passou por uma dessas adversidades. Seu depoimento é emblemático: 

Painho [o pai Antonio Azevedo era quem mestrava o saveiro 

naquela ocasião] disse assim: ó, vai ter que sair mais do barandá 
que é vem vento mandou puxar o "caro"

55
, puxou a "escota"

56
, 

quando o vento pegou, menino, o saveiro fez assim.... [faz um 

gesto com o corpo] ééééé.... Ia no "barravento", esse daí [referindo-
se ao tio Renato Azevedo que fazia também o barandá na corrida e 

estava ao lado dele enquanto fazia o depoimento] quando o vento 

chegou rodou ele assim [outro movimento corporal], foi por baixo 
do "barravento" dele. Antonio disse: agora, sair do barandá! 

menino, quando eu fiz 'fixe' [segurou a corda com firmeza, com 

força], o barco se equilibrou, só não foi daqui pro bar de Renildo 

[definindo uma distância que se aproximava do que aconteceu na 
corrida, embora ele não tivesse noção da distância, por causa da 

velocidade do barco em relação a ele], a corda prê... e eu prá... 

dentro d'água. Jogaram um pedaço de tábua desse tamanho [outro 
gesto indicando que era pequeno] preu pegar, painho ou se 

preocupava com ele [para levar a embarcação de forma satisfatória, 

vencendo a situação desfavorável] ou comigo. Eu olhava pra titio, 

titio tava como daqui lá no Cavaco
57

 [referindo-se ao seu tio 
Cosme Azevedo que acompanhava a corrida no barco de apoio e 

mencionando uma distância provável entre ele e o citado barco], 

ele aí, ó... a velocidade que a gente vinha... é porque o barco a 
motor não acompanha a velocidade [do barco a vela]... Aí eu... 

dessa vez eu vou dar na praia, eu vou "gravitar", mas eu fiquei, a 

maré me tirando, mar de vazante, já quase, daqui a pouco é vem 
dois barco de Salvador, passou assim por perto: "eu não vou te tirar 

porque tô me "alagando", escute...[risos]. Esses barco já tinha 

passado tudo, véio, eles sai primeiro que a gente [a ordem de saída 

dos barcos depende da 'categoria' de cada embarcação]... Aí daqui 
a pouco vem o outro "Brotinho" passou bastante "barravento", não 

deu pra me pegar, mesmo assim já vem completo..., aí vem o cara 

assim por cima 

 [o barco numa posição favorável para se aproximar dele e resgatá-

lo], ele jogou em cima de mim: "se prepare, se prepare!", me 

preparei, larguei a tábua, depois passei, saí me arrastando, quando 
eu subi ele disse: "vá pro barandá, rapaz eu só te peguei porque 

tava precisando de um! [risos]. Eu disse: graças a Deus! e ainda 

ficou em segundo lugar, "Brotinho" ficou no primeiro. Aí quando 

eu cheguei lá eu falei pra Cláudio [primo e membro da tripulação 
do saveiro "Barra Grande I"]: você ficou em que posição? ficou no 

quinto, eu digo: ah! meu filho, eu tirei em segundo lugar, viu? 

                                                             
54 Saveirista. 
55 Corda presa no cabeço [pé] da verga que tem a função de controlar a vela em função do vento. 
56 Cabo de laborar, preso ao punho das velas, com a função de caçar (puxar) ou folgar (soltar) o pano 

(SMARCEVSKI, Lev. Graminho: a alma do saveiro. Salvador: Odebrecht, 1996, p. 118). 
57 Uma enseada da localidade de Barra Grande. 



106 

 

 



107 

 

É válido ressaltar que mesmo em situações difíceis prevalece a "filosofia do bem 

viver" das teorias nativas, que identificam os insulares da Ilha de Itaparica com uma 

ambiência sociocultural que corporifica o lúdico-devocional desse trânsito festivo. 

Tudo é possibilidade, o riso é porta-voz da labuta cotidiana e da festa. 

As pessoas que acompanham a corrida nos barcos motorizados estão 

simultaneamente atentas à disputa e dando ao corpo a oportunidade de relaxar e 

aproveitar a brincadeira. Elas exteriorizam com gritos de incentivo ou 

descontentamento, insultos, aplausos e hurras o desempenho dos competidores. 

Retomando o relato de Soihet (2002, p. 341), a autora constrói a seguinte narrativa a 

respeito das romarias portuguesas que tinham como finalidade o pagamento de 

promessas a santos católicos: o deslocamento dos viajantes era feito em grupos que 

levavam provisões, bebidas, como os vinhos, numa marcha que já se caracterizava 

como uma festa, porquanto se cantava e dançava pelos caminhos. "Nos arredores do 

Porto, no Minho ou nas Beiras, cruzavam-se carroças ornamentadas com folhagem, 

no Alentejo, os churriões, que as famílias tinham organizado para aí permanecerem 

por vários dias, durante o acampamento [...]".  

É nesse conjunto de circunstâncias que se tecem os louvores da terça-feira a Santo 

Amaro de Cacha Pregos, onde as cantorias e a dança envolvem os corpos em 

performance dos festeiros e brincantes representando uma realidade concreta, que é a 

ritualização do enredo construído pelos nativos, originário de matrizes culturais 

ancestrais reinterpretadas. Eles elaboram uma leitura da festa com base no ritual e no 

lúdico (que expressa, de certa forma, uma sátira e uma comunicação metafórica de 

seus saberes, de antigas memórias, de conflitos entre o velho e o novo), operando 

entre a tradição e a contemporaneidade. É provável que dessa releitura sejam criados 

novos elementos que atualizem as novidades que surgem na sociedade e que eles vão 

reinventando. 

Desse modo, é possível concordar com Reis (2002, p. 131-132) quando se refere ao 

modelo de festa africana, no seu texto sobre a festa negra na Bahia na primeira 

metade do século XIX. Para ele, as festas apresentavam um "estilo processual" que 

se movimentava pelas ruas da cidade e "a roda, o círculo festivo" (segundo Sterling 

Stuckey, para retratar uma manifestação da diáspora afro-americana) une-se ao 
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cortejo como manifestação cultural por excelência nas celebrações das festas 

brasileiras. 

Esses elementos às vezes se justapõem realizando um processo de interação 

dinâmica, verdadeiras teias que contêm significados cujos signos aludem a mitos e 

histórias de vida revelando um modo de ser e de se comportar da comunidade. 

 

 

2.3  O trânsito festivo para Jaguaripe  

 

Os deslocamentos marítimos na Ilha de Itaparica demandam habilidades específicas 

para quem navega nesses mares aparentemente tranquilos. Há algumas décadas atrás, 

quando a ilha possuía grande número de embarcações como canoas e saveiros para o 

deslocamento entre as localidades da Baía de Todos os Santos, principalmente 

Salvador, a habilidade para entrar e sair das barras, o conhecimento de ventos e 

marés, dos pontos de referência em terra eram fatores de sobrevivência e de melhor 

condição para a venda do pescado e de outros produtos cultivados nos sítios e roças 

da região.  

Os altos e baixos das marés assemelham-se, de certa forma, à dinâmica da festa que, 

de acordo com as circunstâncias do momento, evidencia maior ou menor vitalidade. 

Acontecimentos que antecedem o dia do festejo podem alterar a presença de 

participantes e as formas de participação. 

[...] Quando vista como um conjunto de mecanismos simbólicos 

para controle do comportamento, fontes de informação e extra-
somáticas, a cultura fornece o vínculo entre o que os homens são 

intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se 

tornam, um por um. Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós 
nos tornamos individuais sob a direção dos padrões culturais, 

sistemas de significados criados historicamente em termos dos 

quais damos formas, ordem, objetivo e direção às nossas vidas 
[...]" (GEERTZ, 1989, p. 37). 

A festa, que eu defendo como um rito espetacular prenhe de cultura, apresenta um 

caráter lúdico e ritual-religioso; essa dimensão favorece a compreensão do tecido 
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cultural do qual fazem parte os ilhéus, porquanto alude a um fenômeno poético e 

sensível das experiências de vida dos nativos. Ao lado disso, também cumpre 

funções sociais, pela vinculação do grupo na construção de ações comunitárias que 

simbolizam e constroem desejos e expectativas experimentados num cotidiano de 

histórias e tradições. 

Olhar o outro tal como ele é, alguém dotado de história, de afetos, de saberes, que 

interage e desenvolve coletivamente padrões de comportamento sociais era comum 

na ilha. A alteridade afigurava-se como processo dialógico, no qual o sujeito 

interrelacionava-se com o outro de forma conflitiva ou complementar, mas solidária, 

conservando-se o respeito pelo outro. 

O distanciamento das práticas cotidianas dos ilhéus e de outras formas de 

identificação como as referências geosociais são vetores que poderão resultar em 

alterações na festa, na medida em que já se torna escasso o compartilhamento das 

experiências de vida entre parentes e vizinhança, que era um dos fatores de coesão 

entre os nativos. Nas atividades cotidianas, a labuta diária da pescaria e o trabalho 

com as embarcações vêm perdendo espaço com o surgimento de outras formas de 

trabalho, principalmente entre os mais jovens. O cuidado com a natureza, o jogo de 

corpo das atividades lúdicas, as rodas de samba já não fazem parte de um cenário 

anteriormente bucólico, no qual as brincadeiras e os saberes tradicionais de homens e 

mulheres tinham significado. 

A esse propósito, o relato de 'seu' Jessé, contando sua experiência como saveirista em 

Cacha Pregos, é emblemático: 

Na localidade [Cacha Pregos] a atividade em si era a pesca e o 
embarcadiço, como chamavam, que era viajar embarcado, barcos a 

vela que ia pra o sul, levando a coisa daqui e trazendo mais de lá 

pra cá; carregava coco, farinha, azeite de dendê, abacaxi. Eram 

muitos barcos a vela que trafegavam. Esse era um dos objetivos 
daqui e a pescaria, que aqui na época ainda me recordo tinha 11 

calões, que era rede de pesca chamado 'calão', hoje se muito tiver é 

3 ou 4, não é propriamente dito calão, é rede de náilo [nylon]; 
naquela época o calão era de fio, [algodão] era tinturado, usava 

uma tinta, a casca de mangue. Usava na água, deixava um tempo, 

ele tinturava ficava vermelhado, quase um preto assim, mas bem 
vermelhado; essa é uma das história da pesca daqui, que era a 

sobrevivência daqui, a pesca embarcado. 
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As recordações registradas na memória de 'seu' Jessé manifestam as experiências 

vividas na comunidade; a atividade da pesca tinha um caráter praticamente 

hereditário e era nesse âmbito que se revigoravam os vínculos conviviais, a 

solidariedade, as relações de trabalho, a alteridade e as identificações com a 

ambiência insular. 

Na perspectiva de Maffesoli (2005, p. 160), “[...] o estilo de vida não é uma coisa 

inútil, pois é [...] o que determina a relação com a alteridade: da simples 

sociabilidade (rituais, civilidade, vizinhanças) à socialidade mais complexa 

(memória coletiva, simbólica, imaginário social).” 

As festas em quase toda a ilha possuíam uma vinculação com as práticas cotidianas, 

e é importante ressaltar que saveiristas e pescadores eram e são, ainda hoje, 

brincantes e festeiros dos louvores a Santo Amaro misturando papéis numa constante 

dinâmica da tradição. As representações sociais da comunidade davam sentido a 

comportamentos e práticas que articulam a oralidade, o imaginário, as alianças e 

dissidências  expressando uma visão de mundo que priorizava o bem-viver. 

Aparentemente a festa não está submetida a uma lógica de mercado. No seu livro 

Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade, Néstor García 

Canclini (2003, p. 211) constata que a "[...] fascinação pelos produtos, o descaso 

pelos processos e agentes sociais que os geram, pelos usos que os modificam, leva a 

valorizar nos objetos mais sua repetição que sua transformação [...]", referindo-se à 

forma como estão voltadas as atenções para o popular, seus usos e contradições. 

Os louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos no trânsito festivo para Jaguaripe 

requerem que os participantes recorram às suas vivências e ao imaginário coletivo do 

grupo. Construindo com a mediação do corpo uma gestualidade que revela a 

condição de alteridade, trocas e vitalidade característicos dos nativos da ilha, 

delineia-se uma perspectiva de pluralidade de comportamentos correlacionados à 

percepção do contexto cotidiano dos festeiros, seu pertencimento ao cenário insular e 

as representações sociais que a festa evoca. 

Os festejos refletiam o cotidiano das atividades de pesca, puxada de rede, colheita do 

coco e feitura do azeite de dendê, de outras festas religiosas católicas e manifestações 

religiosas de matriz africana. Nestas práticas, o lúdico, a religiosidade e o trabalho 
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constituíam-se dimensões interdependentes e representativas. Os modelos de 

comportamento e o modo de vida na ilha de uma maneira geral têm sofrido 

alterações mais contundentes nas últimas décadas. Os valores que colocavam em 

cena e compunham as narrativas comunitárias sofreram mudanças que são expressas 

na perda de função social, política e educativa da festa; por outro lado, apesar da 

vitalidade dos saveiristas, festeiras e brincantes, os problemas econômicos, a 

preocupação com a sobrevivência das famílias, com a segurança dos participantes 

enfraquece a ambiência de ludicidade, aspecto primordial que sustenta o cenário da 

festa, nos seus processos de interação, tensão e negociação.  

O descompasso entre o que é veiculado pela mídia e a visão de mundo do homem 

insular que não privilegiava a lógica consumista de mercado, assim como as 

precárias oportunidades de trabalho, de crescimento pessoal e profissional estão 

ocasionando um tensionamento no interior das famílias, que assistem perplexas a 

invasão das drogas e o aumento da violência, por exemplo. Algumas ferramentas 

mantenedoras da tradição sofrem desvios de rumo ou são "esquecidas" pelos ilhéus. 

É Zumthor (1997, p. 20) quem adverte: "[...] memória e esquecimento são 

instrumentos conjuntos e indissolúveis de toda ação, pondo em obra um ou outro dos 

valores assim designados [...]". 

Como a festa vem se transformando e interagindo com as forças da 

contemporaneidade? 

As práticas culturais da Ilha de Itaparica vêm sofrendo modificações talvez não tanto 

na sua estrutura. Nos louvores a Santo Amaro de Cacha Pregos gradativamente 

ocorrem deslocamentos de elementos da tradição, com a incorporação de 

„ferramentas‟ que, em minha opinião, colocam os nativos numa encruzilhada entre a 

hibridação
58

 (no sentido cancliniano) e as tensões geradas na festa nesse processo de 

alternância entre as novidades (tecnológicas, acesso maior a bens de consumo) e o 

que eles têm vivido desde a origem desse rito espetacular, como uma tradição 

transmitida pelos antepassados. As mudanças não são incongruentes com a condição 

                                                             
58 Refere-se a "[...] processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas]" (GARCÍA CANCLINI, 

2003, XIX). 
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da festa como fenômeno vivo, que se recria e se moderniza, a questão é discutir 

como está se dando o encontro entre esses dois mundos. 

Notadamente essas reflexões encontram repercussão, em certa medida, na visão 

contemporânea da cultura manifestada por Rubim (Alves, 2010, p. 9) que adverte: 

"[...] a cultura assume um lugar cada dia mais significativo na conformação da 

singular sociabilidade que caracteriza a contemporaneidade [...]". Isto porque estudos 

análogos e documentos institucionais outorgam à cultura uma centralidade no 

cenário da sociedade. Desta forma, conforme Rubim (Alves, 2010, p. 10) agregam-se 

movimentos transversais como a "culturalização da política e da economia", 

incorporando-se "interfaces com a educação, saúde, comunicação, turismo, etc". 

Todas essas dimensões elencadas pelo autor estão relacionadas ao contexto da festa 

enfatizando, de alguma forma, seu caráter simbólico, plural, referência para o 

desenvolvimento de relações que são o pano de fundo para fluir o jogo da vida. 

O relato de Lelé manifesta essa presença viva e um sentimento de pertença que se 

multiplicava nas interações sociais dos ilhéus: 

Quando eu estava morando com meu irmão eu sempre participei 

[da festa da padroeira de Barra Grande, Nossa Senhora das 
Candeias, nos dias 1º, 02 e 03 de fevereiro], depois que me casei, 

em 1967, vinha ás vezes e outras não; quando morava com meu 

irmão vinha pra festa de fevereiro, mês de Maria, São João, 

qualquer festa que tinha por aqui eu tava vindo. Mesmo chovendo, 
a gente pegava lancha, nós tivemos um ano de São João, não tinha 

transporte pra gente vim, nós vimos numa plataforma, foi... É tipo 

uma plataforma, tinha um cercado de ferro, com uma corda, a 
gente veio ali em cima, veio até Mar Grande, pegamos essa balsa 

no Mercado Modelo. Veio trazer a gente, fazia travessia, saltava 

em Mar Grande e aí veio andando. 

Alves (2010, p. 24) lembra a longa história que encerra o termo “cultura” e suas 

mudanças ao longo do tempo. Rememorando os gregos, o autor traz à baila a noção 

de paideia, “[...] designação grega para o cultivo espiritual do indivíduo, o de 

educação e formação da personalidade e o produto intelectual de um povo [...]”. 

Ainda de acordo com o autor, a noção de cultura entre os gregos não se limitava aos 

ideais de uma sociedade aristocrática. O poeta Hesíodo, afirma Alves (2010, p. 25), 

considerava que o trabalho e a justiça, elementos valorizados e transmitidos pelos 

campesinos eram a verdadeira areté (virtude) do homem. A educação popular 
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representaria os valores e normas básicas da cultura que teria esse caráter prescritivo 

de nortear comportamentos a serem incorporados por indivíduos e coletividade com 

o propósito de lograr a formação humanista.  

O que caracteriza a festa como um lugar de produção de conhecimento são suas 

tessituras no campo da cultura: a transmissão oral de uma musicalidade própria dos 

nativos cultivada nas localidades aprendida e exercitada nas festas, a religiosidade 

ritual-lúdica, o riso, a concepção estética, a memória coletiva, a pluralidade de 

tradições, as formas de comportamento referenciadas por princípios coletivos de 

solidariedade, a linguagem própria do tempo festivo, a visão de mundo, o 

compartilhamento de histórias e modos de ser do cotidiano. 

Bakhtin (2013, p. 57) define sua noção do riso como uma maneira de acessar 

aspectos importantes da existência humana, vez que representa uma concepção de 

mundo na qual a verdade é explicitada de "um ponto de vista particular e universal", 

sendo essa verdade apreendida por outro ângulo, significativo e, por vezes, até mais 

sério. Segundo esse pensador, "[...] no grotesco popular, a loucura é uma alegre 

paródia do espírito oficial, da gravidade unilateral, da 'verdade' oficial. É uma 

loucura festiva.” (BAKHTIN, 2013, p. 35). 

Tavares (2012, p. 119), no texto sobre Religião, festa e ritual como agenciamentos 

possíveis, alerta para as novas propostas que deslizam de "metáforas 

representacionais para uma pragmática [...] dos modos de ser no mundo, levando-nos 

a uma postura bem mais "cautelosa" diante das possibilidades compreensivas do que 

costumamos chamar de "alteridade" e "realidade".  

Esta citação é importante porque a dinâmica do processo cultural pode ser um mote 

para compreender a festa de Santo Amaro de Cacha Pregos como impulsionadora na 

formação das individualidades e do coletivo, numa trama que se conecta com um 

mundo em transformações rápidas; as descontinuidades que problematizam as novas 

feições da festa podem resultar em acréscimos ou exclusão de alguns elementos 

motivado pelas urdiduras da vida. 

Na festa, a religiosidade caracteriza-se por diferentes pertenças oriundas das 

influências indígenas (culto ao índio mítico reverenciado na ilha por ocasião da festa 

do Sete de Janeiro que comemora a Independência da Bahia na Ilha de Itaparica); a 
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inspiração africana (o culto aos orixás e o índio do 'candomblé de caboclo', 

reverenciado em certos terreiros da ilha); a influência portuguesa (missas, procissões, 

devoção aos santos padroeiros).  

Nesse sentido, é interessante por em destaque a observação de Duvignaud (1983, p. 

21) quando se expressa a respeito de certas festas brasileiras: "[...] festas minúsculas, 

disseminadas por todo o país, em que as práticas africanas, indígenas e cristãs 

mesclam-se segundo químicas cada vez diferentes [...]". 

Prosseguindo, Duvignaud (1983, p. 23) reporta-se à conjuntura do mundo ocidental 

no qual a existência tem um caráter utilitário e finalístico, inclusive a festa, que assim 

é compreendida em diversas abordagens; o autor expressa um ponto de vista 

contrário a essa perspectiva, argumentando que "[...] a meu ver, o que ressalta na 

festa - como também no jogo, na arte, no imaginário em seu sentido mais dilatado - 

e, justamente a sua „finalidade zero‟". Essa discussão encontra eco no que 

compreendo como a urdidura da terça-feira da festa de Santo Amaro de Cacha 

Pregos. O lúdico, como singular de interpretação da realidade, a oralidade e sua 

pertinência, as tramas forma e enredos do cotidiano, as suas labutas pela 

sobrevivência, identificando-os como sujeitos sociais daquele espaço geosocial. 

Entrelaçar os fios da festa representa, então, paralelamente à ordem prevista nas 

ações ordinárias da vida, inventar e reinvertar a existência, para vir à tona outro 

tempo, onde o brincar faz emergir uma 'segunda vida'. 

Não é sem razão que Arlete, quando entrevistada a respeito do seu interesse pela 

travessia de Santo Amaro a Jaguaripe no dia da festa, afirma: "o bololô, o pessoá... o 

passeio de barco, é bom; um grita de um lado, outro grita do outro... xinga, e aí um 

encontra com o outro... (associando a festa à mistura, à confusão, ao “falatório”, à 

gritaria acentuada pela bebida, à gesticulação excitada, ao emaranhado de coisas e 

pessoas que, de algum modo culmina com a confluência das pessoas). 

Bakhtin considera que “a festa é a propriedade fundamental de todas as formas de 

ritos e espetáculos cômicos da Idade Média”. 

Para o autor:  

As festividades (qualquer que seja o seu tipo) são uma forma 

primordial, marcante, da civilização humana. Não é preciso 
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considerá-las 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 do 

mundo (BAKHTIN, 2013, p. 7). 

Com o propósito de entender como se dá esse intercruzamento, lembro Sodré (2010, 

p. 86) que enuncia seu pensamento declarando que "a tradição definiria o catolicismo 

como religião dos baianos, caracterizada como uma religiosidade dos povos 

civilizados, ideal para operar nos "costumes bárbaros", dignificando-nos e 

associando-nos aos antepassados europeus, fonte de erudição". Esse ideário geraria a 

noção do catolicismo constituir-se a "religião oficial" e o candomblé estabelecer elos 

com os "hábitos bárbaros" que devem ser submetidos à conversão, o que não logrou 

o êxito esperado, "pois as formas sincréticas passaram a habitar a religiosidade 

popular". Nesse aspecto, vale a pena lembrar que o gestual de festeiros e brincantes 

possui um caráter apropriado a um rito espetacular adquirindo significados ou 

adotando modelos que indicam recriações, em conformidade com o contexto festivo, 

público, não se constituindo simulacros de gestos rituais religiosos. 

Para esgrimir sobre a religiosidade na festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, 

seguirei alguns caminhos propostos por autores que versaram sobre o tema, 

percorrendo um trajeto no qual são revisitadas situações que remontam aos 

primórdios da formação do Brasil. 

À luz do pensamento de Émile Durkheim, pretendo destacar alguns elementos que 

constituem a religiosidade da festa.  

Durkheim (1996, VII), na introdução do livro As formas elementares da vida 

cotidiana, marca que cada religião tem sua complexidade e está de acordo, embora 

distintamente, com "[...] a condições dadas da existência humana [...]. Continuando 

seu pensamento ele lembra que "[...] os ritos mais bárbaros ou os mais extravagantes, 

[...] traduzem alguma necessidade humana, algum aspecto da vida, seja individual ou 

social [...]". 

Visto dessa perspectiva, é possível atribuir singularidade ao trânsito festivo da festa 

de Santo Amaro de Cacha Pregos, tendo em vista que, na sua expressão de 

religiosidade, os nativos adotam modelos que vêm sendo cultivados e de certa forma 
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preservados e que se coadunam com as tradições herdadas das matrizes culturais 

formadoras do povo brasileiro. A Ilha de Itaparica durante muito tempo viveu 

relativamente isolada (embora sua relação com a cidade de Salvador e a Baía de 

Todos os Santos fosse expressiva), o que facilitou a permanência de várias tradições 

locais que, de forma devocional e lúdica, representam práticas e saberes ancestrais 

significativos para o convívio social dos insulares. 

Prosseguindo na sua argumentação, Durkheim (1996, p. X, XI) afirma que: "[...] nem 

o pensamento, nem a atividade religiosa encontram-se igualmente distribuídos na 

massa dos fiéis; conforme os homens, os meios, as circunstâncias, tanto as crenças 

como os ritos são experimentados de formas diferentes [...]". 

Tenho observado nas comunidades da ilha que a presença de igrejas “evangélicas” 

tem gerado transformações na forma habitual de agir dos nativos, especialmente no 

que se refere à participação em festas públicas comunitárias. Um exemplo disso são 

as altercações ocorridas entre os seguidores dessas religiões e os devotos de religiões 

de matriz africana, especialmente em rituais dessas últimas, como as "oferendas às 

Águas" (presentes depositados nas águas do mar ou dos rios para o orixá Iemanjá ou 

para o orixá Oxum); por outro lado, alguns insulares que anteriormente pertenciam 

aos 'terreiros' de candomblé da ilha passaram a ser evangélicos, o que ocasionado 

algumas 'baixas' nos citados terreiros. 

Entretanto, para confirmar a afirmação anterior de Durkheim, Carlito
59

, perguntado 

se as igrejas evangélicas diminuíram a animação das pessoas que participam das 

festas na localidade de Baiacu, refere que:  

aqui só tinha uma igreja, 'Assembleia de Deus', hoje tem uma base 
de umas oito, é religião pra meter medo. Dizem que tem uma 

menina que botou uma igreja aí agora, dizem que o pessoal, os 

crente dá até santo, você vê que situação? ele se manifesta batendo 

parma [palma] orano [orando]. 

Depreende-se daí que novas vertentes de expressão da fé podem ser criadas (ou 

recriadas), nos lembrando que as fronteiras entre as formas de religiosidade podem 

ser flexibilizadas e constituem dinâmicas próprias da pluralidade cultural brasileira, o 

que se constata com mais clareza na atualidade. 

                                                             
59 Saveirista. 
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Ampliando seu depoimento, Carlito revela que: 

O ambiente de Baiacu, aqui não tinha nada, o negócio daqui era 
pescaria, como é até hoje, pescaria de camarão, de taboca, 

maçambê; não sei que milagre os menino não tá pescano aí xangó. 

Ontonte [anteontem] aqui morreu pra mais de três mil, dois mil de 
xangó. Festa aqui era toda hora [risos], como até hoje, hoje ainda 

piorou. Aqui qualquer minutozinho vai tê festa, o pessoá aqui dia 

de sábado não trabalha, domingo piorou, segunda-feira é mesmo 

que sábado, domingo, aqui ainda é até melhor segunda-feira. Aqui 
fazia o carnaval, carnaval aqui era bom. [...] festa aqui tem todo 

dia, antigamente era aquele "jazz", quem ia buscar o "jazz" lá em 

Salvador era eu, ia buscar o instrumento de assopro, era trompete, 
trombone, baterista [...]. 

A festa assume lugar de destaque e é atividade intrínseca da vida insular; trabalha-se 

durante a semana, o trabalho no mar é árduo, mas a brincadeira não tem horário, dias 

ou espaços determinados. Fazer festa sugere uma forma saudável de levar a vida, 

confirmando as teorias nativas do bem viver e evidenciando a coerência dessas 

teorias no tecido cultural da ilha. 

Na introdução do livro As festas no Brasil Colonial, Tinhorão (2000, p. 7-9) 

contextualiza o ambiente festivo possível no tempo em que os portugueses chegaram 

ao Brasil. O autor lembra que as 'festas' não eram propriamente destinadas ao lúdico, 

à brincadeira, mas espaços de "sociabilidade festiva" relativos às comemorações 

(aniversários, casamentos e outras) da família real e do calendário religioso definido 

pelas autoridades religiosas. 

À época, existiam as pequenas vilas habitadas pelos colonos brancos que 

administravam a Colônia e pelos indígenas agrupados em volta dos colégios dos 

jesuítas. Tinhorão denomina de "oportunismo lúdico" a forma como os "naturais da 

terra" e posteriormente os africanos escravizados submetidos à "obediência civil ou a 

mortificações e abstinências em nome da fé", escaparam pelos "desvãos dos rituais 

públicos civis e religiosos, acabando por transformar em diversão pessoal o que lhes 

era apresentado como evento oficial ou de devoção". 

Neste ponto, Tinhorão (2000, p. 13-14) marca que no dia 26 de abril de 1500, um 

domingo de Pascoela, colonos portugueses misturaram-se aos indígenas numa 

"primeira reunião pública festiva" que sugeria uma espécie de 'aglomeração 

carnavalesca' improvisando um "baile" ao ar livre. Esses portugueses, de acordo com 
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o autor, eram oriundos "da velha estrutura tradicional do mundo rural ibérico", ao 

contrário da "nova burguesia urbana dos mercadores de Lisboa associados ao rei de 

Portugal na empresa das navegações". Assim, inaugurou-se uma mistura étnico-

cultural que se estenderia até os nossos dias nesse país chamado Brasil. 

Uma convergência de circunstâncias semelhantes têm ensejo na travessia da terça-

feira da festa de Santo Amaro, momento apropriado para reunir festeiras, saveiristas, 

brincantes de vários lugares da Ilha de Itaparica, da Baía de Todos os Santos e seu 

redor, em procissões marítimas e terrestres, numa mistura de fé, devoção e 

carnavalização. A ação ritualística salienta uma percepção diferenciada, dialética e 

simbólica de elementos do cotidiano ali consagrados, expressando na festa o ato de 

brincar, uma concepção de mundo, as tradições culturais. 

"[...] A festa foi incorporada ao sagrado e, daí, às regulamentações coletivas. 

Ninguém reparou que o conhecimento da vida social implicava o conhecimento do 

não-social e do anti-social. A festa é tudo isto, quer utilizando provisoriamente os 

signos coletivos ou as classificações consagradas e, destarte, aproximando-se das 

cerimônias rituais, quer colocando-se, de passagem, ao serviço de um poder, quer 

atingindo o transe, o êxtase, quer tornando a festa privada dos corpos e da volúpia 

[...]" (DUVIGNAUD, 1983, p. 69). 

O corpo promove a troca com o coletivo, sendo o sujeito visto pelo outro num jogo 

de papéis que o complementa e transforma. No contexto da festa, o corpo encarna 

uma gama de possibilidades de ação compartilhadas pelos participantes, que 

produzem uma espécie de catarse coletiva durante a brincadeira. As matrizes 

ancestrais relembradas nos cânticos, nas danças, no manejo das embarcações, 

concebem comportamentos que abarcam a sátira, o divertimento, o cultivo à 

religiosidade sem ferir princípios da liturgia religiosa (GOMES, 2011, p. 537). 

Ainda versando sobre esses elementos da festa, assinalo que, na Ilha de Itaparica, os 

ofícios religiosos também apresentavam uma conotação festiva conforme indica 

Andrade
60

 (apud GOMES, 2004, p. 29), fazendo referência ao contexto da catequese 

jesuítica do teatro de "caráter alegórico e carnavalizado" do padre José de Anchieta: 

a carta do padre Leonardo Vale, em 1561, na Bahia, descreve uma procissão ocorrida 

                                                             
60 ANDRADE, Mario de. Danças dramáticas do Brasil. 1º. Tomo. 1982, p. 32-33. 
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após a celebração de uma missa pelo Bispo e seus ministros, contando com a 

participação dos "Gentios"
61

, que tocavam seus maracás e cantavam, numa espécie 

de "folia" que compunha o ato solene daquele momento.  

Após a procissão terrestre, o samba de roda, o "grito de carnaval", a fartura de 

comida e bebida em Jaguaripe, encerram-se as comemorações naquele município, 

então os saveiristas e seus mestres organizam-se para retornar a Cacha Pregos na 

corrida de saveiros, tradição cultural praieira que evidencia as habilidades no manejo 

dos saveiros a vela [ou a pano como dizem os nativos], põe em relevo as 

experiências dos mais velhos que mestram os saveiros e aqueles que conduzem os 

barcos de apoio elevando a autoestima dos insulares e rememorando antigos valores 

de cidadania e solidariedade; assim eram as corridas ou romarias de décadas atrás em 

que se incorporavam várias embarcações, principalmente saveiros e canoas.  

 

 

                                                             
61 Termo utilizado na língua portuguesa do período significando 'bárbaro', 'pagão', 'selvagem'. 
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As localidades que habitualmente compareciam com seus saveiristas [os mais velhos 

e os jovens que almejavam "governar" os saveiros para tornarem-se bons 

navegadores e/ou mestres] eram Itaparica, Baiacu, Amoreiras, Manguinhos, 

Gameleira, Mar Grande, Gamboa, barra a dentro da Baía de Todos os Santos; Coroa, 

Barra do Pote, Conceição, Barra Grande, Aratuba, barra a fora na costa oceânica e 

Caixa Pregos, extremo sul da Ilha de Itaparica.  
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Os saveiros a vela, de um ou dois mastros participantes das corridas eram: Tira 

Teima, Amor Jovem, Pitalo, Sol Nascente, O Bando, Goiaba, Pirracento, Frenesy, 

Tiganá, Lua de Yemanjá, Brinco da Costa, Fé, Sanmilay, Encantado, Filhos de 

Yemanjá, Spartak, Mané, Barra Grande I, Barra Grande II, Fundo de Quintal, Cacha 

Pregos, Taí, Brotinho Legal, Tigamar, O Zé, Raízes de L'Arcansar, Ciclone, 

Bambolê, Bambolê Júnior, Aurora, O Tal, Noroeste, Ti Ti Ti, Chega Mais. 

(GOMES, 2015, p. 193). 

A festa não possui um apelo mercadológico específico, portanto, não se pode ignorar 

sua importância na formação da cultura nativa, um patrimônio cultural da Baía de 

Todos os Santos, que se reinventa e mantém seu sentido de fé, alegria e transgressão, 

na interação de saveiristas, festeiras, brincantes (sambadores, sambadeiras e 

tocadores). Esse agrupamento de pessoas lembra as 'aglomerações carnavalescas' dos 

antigos cortejos processionais lusitanos, nas formas particulares do homem praieiro, 

que conecta o sistema socioambiental às suas visões de mundo, marcando a 

organização e a dinâmica da festa. 

Essa condição da travessia de Cacha Pregos para Jaguaripe nas comemorações a 

Santo Amaro de Cacha Pregos está de acordo com o raciocínio de Martín-Barbero 

(2003, p. 15) que assegura: " [...] o mercado não pode criar vínculos societários, isto 

é, entre sujeitos, pois estes se constituem nos processos de comunicação de sentido, e 

o mercado opera anonimamente mediante lógicas de valor que implicam trocas 

puramente formais [...] que somente engendram satisfações ou frustrações, nunca, 

porém, sentido [...]".  

O festejo dialoga com a oralidade, com as matrizes culturais que referenciam a 

estética do figurino, as cantorias, as danças, elementos que dão ênfase à sua 

constituição. Entretanto, algumas circunstâncias têm afetado o tecido simbólico da 

festa, nas últimas décadas, com o surgimento de novos arranjos que estão alterando 

seu sentido para os nativos. Um exemplo disso são as manifestações religiosas, como 

as religiões evangélicas, apregoando formas de comportamento que não se coadunam 

com a atmosfera de excessos e polifonias da festa. 

Nesse contexto, é interessante notar o entrecruzamento entre o lúdico, a brincadeira e 

o ritual-religioso, a carnavalização e as manifestações de fé dos devotos. Essa 
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observação ganha mais força com o posicionamento de Geertz (1989, p. 67), quando 

põe de manifesto que "[...] a religião ajusta as ações humanas a uma ordem cósmica 

imaginada e projeta imagens da ordem cósmica no plano da experiência humana 

[...]".  Esse cabedal de símbolos cultivados pelos nativos que abrangem as tradições, 

concretizadas no sistema da festa, atualizados pela incorporação de elementos e 

exclusão ou modificação de outros, atuam na produção de sentido para a 

efervescência da festa.  

Fundamental para o propósito desse trabalho é discutir questões representativas da 

dimensão diacrônica da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos e o impacto que as 

transformações geram na coesão grupal, no contexto lúdico, na vida comunitária, nas 

identificações com o espaço geosocial insular, pilares sobre os quais a festa está 

apoiada. O imaginário presente na memória dos insulares sobre esse processo 

expande mais essa problematização. 

Existem autores que conceituam a 'festa‟ como descanso da lida cotidiana.  

Ferlini, por exemplo, (2001, p. 452, 454) dá relevo ao ambiente do mundo do 

trabalho e das comemorações e festividades no âmbito cristão do Brasil Colônia e 

relata que a festa tinha funções bem definidas pelos senhores de escravos: constituía-

se num interstício normatizado entre o tempo de produção e o intervalo do trabalho, 

esse intervalo de tempo favorecia o lazer e a interação entre os africanos. Apesar da 

necessidade da sociabilidade eram evidentes os perigos desse período de descanso, 

uma vez que os trabalhadores escravizados de ordinário aproveitavam esse momento 

para seus "batuques", ao invés de participarem dos ofícios religiosos católicos, como 

convinha à classe dominante. 

Hoje, o trabalho já não ocupa essa centralidade na vida das pessoas, inclusive na ilha. 

Os tempos são outros... 

Em situação oposta a essa vertente do Brasil Colonial, os caminhos da construção do 

trânsito festivo de Santo Amaro na sua travessia para Jaguaripe apontam para uma 

rede de tramas, fronteiras e horizontes que proponho para o delineamento da 

percepção do que é o trabalho para os ilhéus. Para os insulares, pelo que observei na 

pesquisa de campo e apoiada na minha vivência no interior de algumas comunidades 

da Ilha de Itaparica, são tênues as fronteiras entre trabalho e festa, pois, na visão de 
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mundo dos ilhéus, o trabalho não se coaduna com a noção de castigo, obrigação 

sendo percebido como fator de sobrevivência, parte integrante de um todo que é a 

vida, dessa forma não se sublinhando a polarização que acontece nos grandes centros 

urbanos. 

É Souto (2007, apud SOARES et al, 2009, p. 164) quem nos chama a atenção a 

respeito dos saberes dos pescadores da Baía de Todos os Santos, manifestando, que 

são conhecimentos tradicionais sólidos, "[...] sobre biologia, ecologia e 

comportamento de muitos pescados [...]" com frequência ratificado pela ciência. 

Identifico, entre os saveiristas mais velhos da Ilha de Itaparica, outros saberes, por 

exemplo, a época que eles elegem para a retirada das madeiras que irão confeccionar 

vergas e mastros dos saveiros de corrida. 

A pesca na Ilha de Itaparica é predominantemente artesanal, realizada pelos homens 

nativos (salvo raríssimas exceções), enquanto às mulheres cabe a captura dos 

mariscos. O trabalho na ilha tem uma dimensão estética, inventiva, própria das 

pessoas que têm em comum a necessidade de viverem num mundo solidário, onde 

vigem ainda as relações de vizinhança e compadrio, a relação com o mar, que 

fornece o sustento de vários segmentos da população, partilhando com a natureza 

grande parte de seus atos, conciliando caos e equilíbrio. As comunidades 

privilegiavam a solidariedade entre seus membros, o que era fundamental para 

superar as dificuldades, principalmente econômicas, mantendo certa coesão grupal. 

Atualmente, essas ações são minoritárias e aliadas a outros fatores evidenciam um 

empobrecimento econômico e sociocultural dos nativos.  

No cenário da Ilha de Itaparica, a diversidade cultural reúne elementos geosociais, 

religiosos, políticos revelando complexidades características de um ideal de homem 

livre, nuançado pelas matrizes ibérica, africanas e indígena. Os louvores da terça-

feira da festa de Santo Amaro situa-se numa encruzilhada entre ficção e realidade, na 

qual a cultura, como 'teia de significados' acentua ou ameniza os acontecimentos e 

sua análise. Seguindo a pista de Geertz (1989, p. 4), entendo essa diversidade cultural 

que ancora a festa da travessia de Santo Amaro para Cacha Pregos como um feixe de 

identificações, construídas ao longo do tempo, perpassando as relações entre as 

pessoas das comunidades, mediadas pelo sistema de poder, pelos processos de 
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comunicação, aprendidos e (re)significadas como um fenômeno vivo e plural, apesar 

de certa desestabilização dos vínculos e das tradições.  

Hall (2003, p. 73) discutindo as várias facetas do multiculturalismo no que tange à 

oposição tradição versus modernidade, elabora uma maneira peculiar de 

compreender a cultura. Segundo o autor, as "[...] culturas distintas, homogêneas, 

auto-suficientes, fortemente aglutinadas das chamadas sociedades tradicionais" 

definidas pelo viés antropológico enfocam a tradição cultural numa visada que 

estabelece uma ordem de dependência das pessoas à vida comunal, enquanto a 

"cultura da modernidade" contrapõe-se a esse olhar como "aberta, racional, 

universalista e individualista [...]". 

As comunidades tradicionalmente pesqueiras da Ilha de Itaparica e no seu redor, em 

sua ambiência geosocial, defrontam-se com fatores adversos que estão favorecendo 

mudanças de comportamento, desde as trocas solidárias que embasavam a vida 

comunitária, à disposição para a labuta da pesca, às formas de concepção das festas.  

Ratificando essa reflexão, Ronan (2011, p. 295) ilustra bem, em minha opinião, as 

transformações no panorama da Baía de Todos os Santos, onde está situada a Ilha de 

Itaparica. Assinala o autor citando Brandão (2007) que, na virada para o século XX, 

o Recôncavo Baiano já não produzia petróleo, grande fonte de riqueza da região, 

descoberto em meados deste mesmo século e que polarizou a chegada de imigrantes, 

culminando com a abertura de estradas, para o deslocamento de pessoas e 

escoamento de produtos. Os antigos caminhos foram deixados de lado bem como as 

rotas marítimas foram substituídas pelos acessos rodoviários, diminuindo o tráfego 

de embarcações entre o Recôncavo e Salvador. Uma das consequências dessa 

conjuntura foi a desativação gradativa dos estaleiros e o desestímulo dos mestres 

para a manutenção da arte de construção de saveiros na região. 

Esse declínio tornou-se mais acentuado a partir da década de 1970, com a chegada 

dos ferries e a inauguração do Club Mediterranée (Club Med) que, para muitos, 

significava a possibilidade de progresso socioeconômico, mas com o decorrer do 

tempo nem o novo sistema de transporte, nem a instalação do resort conseguiram 

alcançar o efeito desejado, ou seja, a revitalização da ilha. 

O depoimento de Palito demonstra a importância dessa questão para os insulares:  
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Eu gosto, eu adoro, o único esporte que eu pratico é isso aí, é de 

saveiro. É uma coisa que eu gosto muito, mas eu fico triste quando 

eu vejo as regatas lá na ilha participar onze, doze barcos. Eu tenho 
registros de uma corrida de Itaparica pra Mar Grande, sessenta e 

cinco saveiros de vela de pena; só desse tipo aí existiam seis 

naquela época, tinha seis de duas velas: era 'O Tal' [do qual ele é 

proprietário], 'Bambolê', 'Ciclone', 'Aurora', "Ti Ti Ti' e 'Chega 
Mais'. 

A transmissão oral constitui-se um elemento essencial do processo comunicacional e 

das teorias nativas na ilha de uma geração a outra. Bião (2009, p. 254) dá relevo ao 

que ele denomina de "[...] matriz de oralidade que identifica o conjunto de línguas 

africanas e ameríndias que formaram a baianidade contemporânea (associadas 

evidentemente ao português [...]" que congraça uma matriz escrita com a 

multisensorialidade  (BIÃO, 2009,  p. 254-255) e singulariza uma forma de ser em 

que os sentidos do olfato, audição e tato são privilegiados, o passado é referência 

para a temporalidade do dia-a-dia, a interação entre várias expressões espetaculares 

como as festas, rituais religiosos e outros não requer que haja uma preponderância de 

uma expressão sobre a outra. Este é um aspecto importante para particularizar a 

atmosfera de devoção e carnavalização que embasa a fé, a alegria, o riso da terça-

feira da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos. 

Para empreender a travessia da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, no trânsito 

festivo para Jaguaripe, defendo a cultura como vivência coletiva que remete a 

trajetórias de vida, num contexto de diversidade cultural em que são 

problematizadas,  "[...] as linhas fronteiriças da transição assinaladas por situações de 

crise cuja duração e características estão condicionadas por movimentos de 

composição e recomposição [...]" como afirma Fontenelle (DUVIGNAUD, 1983, p. 

11).  

As festas possuem um lugar de destaque no contexto histórico e cultural das 

expressões tradicionais da Ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos. 

Relacionadas ao cotidiano das práticas dos nativos, ao cultivo de repertórios que 

vinculam o simbólico, o imaginário, mitos e ritos, situam a dimensão devocional 

como expressão de descontinuidade das atividades cotidianas, estas não percebidas 

como ações excludentes, enquanto os elementos lúdicos atuam como forma 

simbólica de manifestar seus princípios e convicções. Eles costumam denominar as 
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festas, rituais de oferendas às águas, folguedos e outras práticas culturais como 

'brincadeiras'; esse brincar vincula-se "[...] à memória, como propriedade de 

conservar certas informações [...]" que dizem respeito a funções psíquicas que 

permitem a atualização de fatos do passado ou que a pessoa reproduz como se fosse 

passado (LE GOFF, 1996, p. 423), delimitando fronteiras de épocas que vivem ou 

viveram. Desta forma, convocam as memórias individuais e coletivas da 

comunidade, traduzindo no presente as vivências do passado e a trajetória de vida 

daqueles que vivenciam essa experiência. 

Discutir a cultura requer uma compreensão do homem, adentrando em seus enigmas, 

percepções e, no caso do povo brasileiro, embrenhar-se na mistura de culturas, raças, 

e religiões que permearam sua composição, isto porque, à luz do pensamento de 

Martín-Barbero (2003, p. 14) " [...] a cultura escapa a toda compartimentalização 

irrigando a vida social por inteiro [...]". 

Viver o momento, pelo encontro, para compartilhar a fruição da festa dinamiza esse 

rito espetacular, sendo um dos fatores que mantém sua vitalidade. Ao longo do 

tempo, a história tem concedido maior legitimidade aos fatos registrados em 

documentos. No entanto, é imperativo destacar outras formas de preservação da 

brincadeira com o vigor das ações e movimentos expressos pelos insulares na festa. 

Martins (2002, p. 71-72), recorrendo a Pierre Nora, destaca uma linha de 

argumentação na qual "[...] a memória do conhecimento não se resguarda apenas nos 

lugares de memória [como] bibliotecas, museus e outros [...] mas constantemente se 

recria e se transmite pelo ambiente de memória, ou seja, pelos repertórios orais e 

corporais, gestos, hábitos, cujas técnicas e procedimentos de transmissão são meios 

de criação, passagem, reprodução e de preservação dos saberes [...]". 

D. Nitinha ilustra esse raciocínio: 

A gente mocinha era muito peixe que tinha aqui, tinha os 

comerciante que comprava, as canoa vinha cheia de peixe botavam 

lá no quintal e tinha as escamadeira, ali a gente ja ganhava um 

dinheirinho, espetava, secava e entregava a eles, aí eles pagavam a 
gente, não é? Não tinha meio de vida aqui, o meio era esse, as 

mulheres ir pra fonte buscar água pra vender, a lata d'água na 

cabeça, vinha na canoa, de manhã cedo, ia pegar no Catu, na fonte 
do Mato; ia lavar roupa em Itapicirica, era assim. Quem tinha os 

filho botava na casa da mestra; vinha da escola, ia pra casa da 
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mestra, os menino botava pra aprender o ofício, era carpinteiro, 

pedreiro, todos aqui tem profissão, os menino não ficava na rua 

não. As meninas iam pra casa da mestra costurar ponto de cruz, 
fazer flor na casa de D. Glorinha, era a mestra. A casa ficava cheia, 

ela ensinava a ler, depois ensinava a fazer flor. 

 

 

2.4 Contornos, frestas e rupturas 

 

Reis (2002, p. 101) assinala que a festa na Bahia do século XIX foi vivida pela 

população escravizada "com diversos fins, sentidos e resultados". É um raciocínio 

refutado por autores que defendem que a festa não possui uma finalidade, por outro 

lado lança indagações sobre os contornos, frestas e rupturas que abrangem a festa. 

Sob a rubrica das finalidades da festa, o autor pontua que a festa era uma estratégia 

política dos governantes na Bahia escravocrata do século XIX para manter a paz, 

porquanto o "entretenimento" dos escravos com suas danças e cantorias nos 

domingos e dias santos garantia a tranquilidade dos senhores, uma vez que, segundo 

as autoridades, enquanto festejavam "esqueciam" os sofrimentos e opressões a que 

eram submetidos. Por outro lado, encorajava a divisão étnica porque cada nação 

festejava separadamente competindo entre si para levar às ruas a festa que 

despertasse mais entusiasmo na população (REIS, 2002, p. 112). 

As festas também estavam relacionadas às revoltas dos africanos escravizados, isso 

evidenciava a subversão própria da festa, que se concretizava em motins de toda 

ordem. Tal como é apontado por Reis (2002, p. 116-117), a ocasião em que ocorreu o 

levante dos Malês em janeiro de 1835, durante o ciclo de festas do Bonfim, dia de 

folga para os Malês e que coincidiu com as comemorações do ramadã. Nos 

engenhos, essas revoltas também aconteciam, conforme foi noticiado em fevereiro de 

1835 que escravos da Ilha de Itaparica juntamente com escravos de Cachoeira 

fizeram planos para uma rebelião no domingo de carnaval. 

Ora, seguindo a pista de Couto (2010, p. 57), a autora assegura que, no século XIX, 

havia preocupação com os caminhos que seriam seguidos pelo catolicismo brasileiro, 

porque o clero e pessoas das classes dominantes identificavam na elite o segmento da 
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sociedade com condições para "vivenciar a fé católica de acordo com a ortodoxia", 

enxergando o povo como ignorante e supersticioso, portanto colocado num patamar 

inferior no mundo social da época. Era evidente que a mistura, circularidade entre as 

práticas religiosas, demandava vigilância por parte das autoridades eclesiásticas. 

Nessa época, a religiosidade situava-se entre dois mundos: o da religião oficial, 

ortodoxa (clero e classes dominantes) e o da 'religião popular' que recebia os 

ensinamentos cristãos, mas incorporava outras práticas religiosas, condição essa 

ainda vigente no ambiente das crenças dos ilhéus. Apoio-me em Geertz (1989, p. 71-

72), que revela: "[...] não se pode falar de apenas uma espécie de motivação chamada 

religiosidade, da mesma forma que não existe apenas uma espécie de inclinação que 

se possa chamar devoção". O que se observa na Ilha de Itaparica é um 

'intercruzamento de religiosidades', que reúne algumas práticas religiosas distintas, 

inaugurando, na festa, tal como no cotidiano, possibilidades de manifestar a fé, a 

devoção, numa perspectiva de harmonização e não de antagonismo. 

O que são esses novos tempos na ilha? Como os nativos conviveram, se adaptaram 

ou se contrapuseram a esses impactos? 

As festas eram locais e realizadas com o apoio das famílias, que trabalhavam antes, 

durante e depois delas; nas últimas décadas, foram sendo introduzidos outros 

elementos, outras formas de organização e fruição se expandiram, adotando-se novos 

modelos. A princípio, a essência da festa é preservada, os protagonistas não são 

indiferentes às mudanças, embora seja perceptível que as novidades, por vezes, 

superam as antigas relações de coesão entre os nativos. 

Os pescadores nas últimas décadas associaram-se às colônias de pesca, estando 

submetidos a outra lógica de vinculação que difere dos laços anteriores de interação 

entre companheiros, vizinhos, compadres e familiares. Embora os pescadores tenham 

acesso à aposentadoria e outros benefícios do governo (a exemplo do defeso), a 

vinculação entre eles constituída por uma rede de solidariedade, ensinamentos 

transmitidos oralmente e concretizados na prática da pesca está desaparecendo. 

Os conflitos familiares muitas vezes são ocasionados por agentes externos ao grupo 

familiar, a exemplo de problemas que afetam a sociedade contemporânea, como a 

violência, a falta de oportunidade de trabalho, as drogas. O pescado tornou-se mais 
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escasso, em algumas localidades; a pesca artesanal ainda é um importante meio de 

sobrevivência, mas o cuidado com a natureza não vem sendo observado por alguns 

pescadores e marisqueiras, que usam ferramentas como bombas e produtos químicos 

para a captura de peixes e moluscos, o que contribui para a degradação do meio 

ambiente e a consequente perda de renda e a precariedade de obtenção do pescado. 

Por outro lado, os mais velhos vão perdendo o vigor físico que a pesca demanda, 

apesar de continuarem na atividade; enquanto isso, os mais jovens, desabituados com 

a labuta no mar, demonstram pouco interesse por esse tipo de trabalho. Em algumas 

localidades, a situação é visivelmente crítica. 

As hortas, responsáveis pelo cultivo da agricultura familiar, deixaram de existir e os 

espaços de moradia, caracterizados por quintais, que permitiam o cultivo de 

hortaliças e frutas foram sendo gradativamente reduzidos e substituídos pela 

construção de casas para aluguel no verão ou por temporadas. Os ilhéus adaptaram-

se a essas transformações com a compra de alimentos e outros gêneros na Feira de 

São Joaquim, em Salvador, nos mercados e mercadinhos da região, alguns dos quais 

são de sua propriedade; são pequenos 'comércios' que não alavancaram a economia 

da região. Essa estratégia possibilitou o desenvolvimento de um microeconomia; 

entretanto, a qualidade de vida, a precária preservação do mar e dos rios não 

acompanharam uma lógica de desenvolvimento sustentável. 

Com a chegada dos ferryboats e o advento das rodovias, o transporte marítimo foi 

sendo gradativamente extinto. Os saveiros foram desaparecendo e os que restaram 

foram vendidos para empresas de turismo, com a finalidade de serem transformados 

em escunas para atividades de lazer. A esse respeito, Palito afirma que:  

a participação dos saveiros nas corridas da ilha altera-se a cada dia, 

porquanto o alto custo para os donos das embarcações está 
tornando 'inviável' a ida às corridas: "[...] hoje as pessoas 

aprenderam um ritmo que implantaram lá na ilha, que isso nunca 

houve, você ir pra regata e receber pela participação, hoje 
determinaram assim. [...] se você for fazer a conta, se você botar 

quatorze marinheiros é quase mil reais, só da tripulação; aí você 

tem que dar almoço, cerveja, água, transporte. Se não der pra 

voltar, vamos dizer o barco foi correr em Barra Grande, não tem 
condição de voltar pra Manguinho no mesmo dia, aí vou falar com 

um conhecido, Cosme, qualquer um daqueles pra dar uma olhada 

botar uma amarração, guardar as velas, que você não vai deixar no 
barco. Pro cara se deslocar [membro da tripulação] você tem que 
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pagar o transporte dele, eu fretava uma "van" pra poder levar o 

pessoal até em casa. 

Para fazer face a esses embates, prossegue Palito: "Então muita gente começou a 

mudar dos saveiros maiores pros menores, pra ter menos tripulantes, e nisso aí o que 

entristece é que foi acabando os saveiros". 

A instalação da água encanada e da luz elétrica trouxe esperanças de uma vida 

melhor, de novas formas de viver, opções satisfatórias de trabalho para os nativos, o 

acesso às novas tecnologias hoje. 

A chegada do Club Med para a Ilha de Itaparica foi um divisor de águas para a 

realidade simples que predominava no viver cotidiano dos insulares: surgiram novas 

oportunidades de emprego, melhor remuneração e outras condições de trabalho e 

estabilidade econômica; os nativos construíram outras formas de relacionamento, 

casamentos e ajuntamentos. Entretanto, a inauguração do resort não trouxe o sonhado 

desenvolvimento econômico, então os nativos deslocam-se para Salvador à procura 

de emprego. Foi inaugurado por iniciativa do Instituto Cultural Steve Biko um curso 

pré-vestibular na ilha, que integra um dos projetos da instituição, proporcionando o 

estudo gratuito para estudantes negros com situação socioeconômica desfavorável e 

que desejam fazer um curso universitário; atualmente a gestão do curso pré-

vestibular está a cargo da Prefeitura Municipal de Vera Cruz. Com a perspectiva do 

ENEM, o acesso à universidade tornou-se mais democrático, porém na ilha as 

condições da escola pública são precárias. 

Paul Zumthor (1997, p. 27) versa sobre a memória num campo teórico-poético. O 

autor defende que  

[...] conquista progressiva, árdua, daquilo que a comunidade 

considera sua herança, a memória coletiva luta contra a inércia do 
cotidiano, captura os fragmentos que sente significantes ou úteis, e 

trabalha por dinamizá-los em elementos de tradição. Assim 

isolados, centrados, funcionalizados, estes fragmentos mudam de 
natureza, e esta mutação é o próprio resultado da seleção, a 

consequência de uma vontade do esquecimento [...]. 

A terça-feira da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos comporta uma multiplicidade 

de olhares, estratégias, desejos, cultivo de repertórios representando uma versão da 

realidade, uma concepção de vida que os criadores de cultura receberam da tradição. 
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É uma forma de apreensão do mundo que remete a uma filosofia do bem viver, 

atualmente vivenciada de forma distinta pela adaptação às transformações da 

contemporaneidade. Apesar disso, existe uma intencionalidade de viver o momento, 

o aqui-e-agora que, na perspectiva dos insulares, é uma forma de incorporar o 

inesperado, talvez na tentativa de atualizar suas práticas culturais. para uma possível 

permanência da festa. 

Situando-me ainda no argumento desenvolvido por Zumthor (1997, p. 13-14) 

[...] a memória do grupo [...] tende a assegurar a coerência de um 

sujeito na apropriação de sua duração: ela gera a perspectiva em 
que se ordena uma existência e, nesta medida, permite que se 

mantenha a vida. Seria apenas paradoxal sustentar que ela cria o 

tempo. É evidente que cria a história, ata o liame social e, por 

conseguinte confere sua continuidade aos comportamentos que 
constituem uma cultura. 

Os rituais e o cultivo de repertórios ajudam os ilhéus a construir uma concepção de 

mundo cunhada pelas identificações com as práticas comunitárias do cotidiano e da 

tradição, pelos acontecimentos e protagonismo de saveiristas, festeiras e brincantes 

que marcam a história insular. Essas memórias são a base para colocar em cena os 

saberes transmitidos pelos mais antigos, compartilhadas com propriedade pelo grupo 

no cotidiano e na festa. 

Duvignaud (1983, p. 24-25) defende que a festa "corta uma sequência" e estabelece 

uma ruptura na sucessão de situações da vida ordinária, considerando que "a vida 

coletiva" é imprevisível e inventiva e não está fixada às formulações unitárias dos 

acontecimentos diários. Ampliando seu pensamento, Duvignaud (1983, p. 68) marca 

que: 

[...] A festa, por seu lado, coloca o homem face a um mundo sem 
estrutura e sem código, o mundo da natureza onde tem exercício 

apenas as forças do "Eu", os grandes estímulos da subversão. Ela 

se destrói e renasce das suas cinzas. E se converte na constatação 
de que as relações humanas não instituídas; a fusão das 

consciências e das afetividades substituem todos os códigos e todas 

as estruturas. As pessoas ali realizam o impossível [...]. 

A respeito do raciocínio de Duvignaud no que se refere à "ruptura", não me parece 

uma concepção apropriada para a compreensão do trânsito festivo de Cacha Pregos 
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para Jaguaripe louvando Santo Amaro. Isto porque nessa manifestação devocional-

lúdica, as fronteiras entre a festa e a vida ordinária são tênues; o cenário é de 

socioafetividade  intensa, tensionada na gestualidade cotidiana de saveiristas, 

brincantes e festeiras, que celebram a vitalidade e pluridimensionalidade da prática 

cultural do trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe. Entrelaçar os fios da 

festa representa, então, viver de forma sucessiva a ordem prevista nas ações habituais 

da vida, invertendo-as e recriando-as para privilegiar o momento do brincar como 

uma estratégia de trazer o sonho para o dia-a-dia. A festa torna evidente que o limiar 

entre a 'realidade' e o 'imaginário' misturam-se nas narrativas e no 'ethos' da festa de 

Santo Amaro de Cacha Pregos denotando uma "função revigorante", elemento 

significativo para a vida humana em sociedade. 

Algumas novidades podem ser incorporadas à festa, apesar dos riscos de 

esvaziamento de sentido, por todas as circunstâncias discutidas no decorrer do 

capítulo. A esse respeito, os nativos talvez tenham uma percepção difusa dessas 

particularidades e suas possíveis consequências. Os efeitos das mudanças que vêm 

ocorrendo ao longo do tempo evidenciam-se com mais ênfase contemporaneamente e 

engendram outras formas de protagonismo, concepção de festa que, em certa medida, 

denotam criatividade e versatilidade dos insulares. Por outro lado, é válido supor que 

podem atuar como fatores de vulnerabilidade acerca de elementos importantes do 

trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe (GOMES, 2015, p. 196).  

Tenho discutido a importância do cotidiano na contextura da terça-feira do trânsito 

festivo da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos, por esse motivo, considero 

procedente sinalizar que as práticas que norteiam os comportamentos dos insulares 

na Ilha de Itaparica, na contemporaneidade, sugerem contextos que expressam 

compromissos e visões de mundo que apontam para um distanciamento dos 

fundamentos da brincadeira. 

Identifico que, as reações que os ilhéus construíram ao longo do tempo, 

possivelmente  são as formas de atuação deles para fazer face às modificações da 

prática festiva. 
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3.1 Navegação, navegadores e embarcações: uma encruzilhada de 

práticas de influências multiculturais 

 

Há algumas décadas atrás, os homens mais velhos da Ilha de Itaparica - saveiristas e 

pescadores - tinham como referência para suas atividades cotidianas a observação do 

tempo: o olhar atento sobre o sol, a lua, as nuvens, regularidades e mudanças, fases e 

movimentos das marés e seus efeitos sobre o clima, a vida cotidiana, inclusive o 

comportamento das pessoas. Desta forma, esse tipo de observação assegurava as 

melhores condições para a pesca, a plantação das roças, a tirada da madeira para a 

construção das casas e para o mastro das embarcações, as viagens, como as romarias, 

cuja motivação das famílias era fazer festa para reverenciar um santo padroeiro, e as 

viagens para a venda cotidiana do pescado trazendo para casa produtos não 

encontrados na ilha. 

Smarcevski (1996, p. 7) expressa poeticamente sua percepção a respeito dos 

saveiristas: 

Quando navegam os mestres no azul do mar, surgem os encantos 

deixando fluir ondas de aventuras onde não se consegue separar a 

fantasia da realidade. Os saveiristas, homens sensíveis, não se 
esquecem de sonhar extasiados as histórias contadas pelas espumas 

e das esteiras dos seus saveiros, que o mar vai apagando para 

outros sonhos e outras histórias.  

Esses sonhos e vivências dos nativos constituíram-se em parte importante da cultura 

insular e, de alguma forma, são rememorados nas corridas de saveiros, que 

estimulam a prática do manejo das embarcações a vela para jovens e adultos, como 

acontece na terça-feira da festa de Santo Amaro de Cacha Pregos. 

A partir do gradativo desaparecimento dos saveiros foram sendo deixadas para trás 

as técnicas tradicionais de construção (graminho). Além disso, o antigo "design" foi 

substituído com a transformação dos saveiros em escunas com o propósito de 

oferecer serviços no setor do turismo náutico da Baía de Todos os Santos.  

Destacando a importância dos saveiros no contexto cultural, histórico e mítico baiano 

o poeta José Carlos Capinan (AGOSTINHO, 2011, p. 26-27) declara: 
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A técnica serviu à paixão e foi por ela alcançada e aprimorada. O 

imaginário serviu-se da ciência para vencer como experiência 

humana, os obstáculos configurados em montanhas ou mares para 
que os romances, os poemas e as canções dessem conta das 

vitórias, construindo o imaginário dos povos da Bahia e da sua 

Cidade do Salvador. Somos desde a origem muitas etnias e uma 

volumosa orquestra de contribuições a superar sofrimentos e 
alcançar desejos que se abasteceram com o que trouxeram as 

canoas, as caravelas e, logo mais, o que aqui se inventou: os 

saveiros, que fizeram o principal papel de uma civilização em 
aceleração de vida - o intercâmbio das riquezas e seus mitos - 

durante o tempo em que nascíamos, exercendo funções amplas de 

metrópole e fabricando nosso mundo interno, as fundações míticas 

que até hoje nos alimentam. 

O trânsito festivo da travessia de Cacha Pregos para Jaguaripe, espaço de 

compartilhamento de modos de vida construídos pelo coletivo, abrange a liderança 

das festeiras, a destreza dos saveiristas e a marca estético-artística dos brincantes que 

influenciam decisivamente no ambiente lúdico da festa. 

Saveiristas, festeiras e brincantes destacam-se como figuras representativas desse rito 

espetacular em louvor a Santo Amaro de Cacha Pregos revelando mundos que 

interagem e se entrecruzam no contexto da festa. Esses protagonistas atuam nas redes 

de comunicação da comunidade, mobilizam e congregam vários segmentos em torno 

da sua organização, especialmente os grupos familiares, legitimando a ideia de 

preservação coletiva de valores culturais. 

Um olhar de Agostinho (2011, p. 34) acerca dos elementos multiculturais que 

compõem a ambiência de Salvador, suas relações com a Baía de Todos os Santos e o 

papel aglutinador desta na economia e na história da metrópole, revela:  

[...] alongada na península entre o Atlântico e o porto abrigado dos 

ventos dominantes, teve, desde cedo, a Cidade de Salvador sua 

vida pendente da navegação interior. Empório do comércio de 
açúcar, intermediária entra as plantações do Recôncavo e os 

mercados de além-mar, e do Recôncavo alimentada com produtos 

agrícolas - que o gado lhe vinha do norte, das terras da Casa da 

Torre -, Salvador sempre esteve nas mãos dos que tiveram domínio 
do mar. Nas guerras holandesas, na Independência, na Sabinada 

mais tarde, para a cidade o ponto decisivo foi perder ou manter as 

águas da baía, que outro acesso não havia, tão precárias ou 
inexistentes eram as vias terrestres. 
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3.2  Protagonismo de saveiristas, festeiras e brincantes 

 

3.2.1  Saveiristas  

 

Na Ilha de Itaparica, até os primeiros anos da década de 1970, as festas tinham 

fartura de comida e bebida preparadas em casa pelos nativos. Além da labuta diária 

da pesca, os ilhéus trabalhavam nas roças que cultivavam para subsistência das 

famílias. Embora sofressem certas privações, o que prevalecia era uma 'filosofia do 

bem viver', do riso e da sátira diante dos fatos difíceis da vida. As embarcações: 

saveiros, canoas a vela e a remo eram o principal meio de transporte para a venda do 

pescado e as trocas do dia-a-dia com a Baía de Todos os Santos, inclusive Salvador. 

Palito marca sua percepção a respeito das características importantes para que uma 

pessoa seja um bom mestre de saveiros, exprimindo:  

em primeiro lugar é preciso gostar de saveiro, gostar de velejar e a 

prática que você adquire, não sei se é um dom da pessoa, de 

adquirir isso, ou é interesse mesmo, mas parece que é uma coisa 

que tá no sangue, você gostar da embarcação e saber manobrar 
embarcação. Eu aprendi com meu pai, meu filho aprendeu comigo, 

hoje ele tem vinte e quatro anos, ele não sabe mestrar saveiro, mas 

essas lanchas todas daqui da empresa ele manobra qualquer uma, 
escuna e tudo [...]. Eu me considero um bom saveirista porque é 

uma coisa que eu gosto [...]. 

Destacando a habilidade decorrente da experiência dos mais velhos, Joel, que faz o 

barandá do saveiro Barra Grande I, nota, a respeito de seu tio Renato Azevedo que 

também ocupa a mesma função na tripulação: "ele fica aqui na popa, fica assistindo a 

corrida toda, não fica no centro do saveiro, não; ele fica aqui na popa meu filho, o 

tempo todo". 

As dificuldades em atrair os jovens para a atividade da pesca e do manejo de 

embarcações estão se tornando cruciais na ilha. Cosme Azevedo nota: "minha canoa 

tá aí. Hoje eu queria sair pra pescar, cadê o companheiro?" lamentando-se por não 

realizar o que mais gosta na vida, ir para o mar e fazer sua pescaria. Com mais de 80 

anos atualmente, ele não se acha em condições de navegar sozinho e, praticamente, 
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não encontra parceiros, especialmente entre os mais jovens. Estes, pelas demandas 

contemporâneas, dedicam-se a outras atividades produtivas, algumas em 

condomínios fechados, a exemplo de serviços na construção civil, jardinagem, 

manutenção de piscinas, segurança, serviços gerais, administrativos, e na área de 

vendas ou atendimento nas casas comerciais da região. 

Durante o período colonial [...] a categoria de pescadores era a que 
ocupava a posição mais baixa dentro da escala social. Eram os 

trabalhadores com menores salários e condições sociais bastante 

modestas ou precárias. (SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos. 
Escravos e engenhos na sociedade colonial, 1988, p. 276-277, apud 

CASTELUCCI JÚNIOR, 2008, p. 106). 

As relações de convivência que fundamentavam o eixo de coesão grupal dos ilhéus 

estão se esgarçando, desfazendo as antigas ações de coletividade e solidariedade que 

exerciam predomínio entre os insulares. Decorrentes de fatores mais gerais com as 

quais se defrontam as sociedades atualmente, o contexto socioeconômico e cultural 

da ilha sinaliza para um cotidiano de desagregação social, geração de emprego e 

renda deficitária, aumento da violência e avanço das drogas. 

Algumas situações enfrentadas por Abelhinha aludem a esses problemas: 

Hoje é que eu tô querendo vender porque não tenho mais 
condições, diante dos fatos, dessa situação minha e os valores 

pessoais não existe mais, todo mundo tá viciado em tóxico, então 

você botar esse pessoal, como aconteceu, eu fui pra regata da 
Coroa, para o microônibus que eu contratei pra pegar a equipe aí 

veio a polícia, eu falei que são pessoas de bem que são saveiristas, 

pescadores e que vieram participar da regata no meu barco e eu 
contratei um microônibus pra trazer. Mas aqui tem pessoas erradas 

[disse o policial]. Aí eu comecei a ficar desconfiado, e é na regata, 

sempre dois três no meio. Ah seu Abelha! eu vou com o senhor, eu 

não ia dizer que não, tripulante... Aí a polícia chega, novamente, 
pela segunda vez, ainda bem que eles me conheciam, senão ia todo 

mundo pra delegacia. 

Em Cacha Pregos, as vivências dos nativos estão relacionadas a um tempo em que o 

comércio local tinha grande importância na região, e as embarcações eram símbolo 

de trabalho e festa. D. Nitinha relata:  

Os comerciante tudo aqui tinha saveiro, essas embarcações traziam 

mercadoria era farinha, abacaxi, dendê, os barcos de meu pai, tinha 
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o "Faquir" e o "Resignado", o barco de papai era pequeno, mas 

tinha as lancha grande que chamava "Águia", "Fiúme". 

Já D. Luzia
62

, lembra:  

A de meu pai era "Fiúme", não tinha lancha maior do que essa de 

meu pai, lá em casa mesmo tinha três saveiro. Essas mercadoria 
vinha de lá pra distribuir aqui no comércio, descarregava nas 

"vendas", vinha do sul, Valença, era coco, piaçava. Meu pai teve 

um chamado "É da Vida" [recuperado pela Associação "Viva 

Saveiro"]. Eu acompanhei meu pai pra Candeias, [...] as viagens 
pra Candeias era a passeio, mas ele fazia negócio, era a passeio a 

romaria que tinha em Candeias, Nossa Senhora das Candeias. A 

gente dormia no saveiro, chegava lá em Candeias alugava aquelas 
casona, todo mundo dormia naquelas casa, de manhã levantava 

todo mundo pra fazer a folia. Aquelas lata de feijão, que não tinha 

caldeirão [risos]. Ia tudo cantando: 

em romaria viemos uma promessa pagar 

a vós rainha do céu, a vós estrela do mar 

senhora vamos embora pedimos boa viagem 

viemos sempre contigo, a vossa santa imagem. 

 

Analisando documentação relativa a inventários da Ilha de Itaparica relacionada ao 

perfil dos africanos escravizados que habitavam essa região, Castelucci Júnior (2011, 

p. 113-114) faz alusão a singularidades encontradas entre aqueles africanos. O autor 

detectou que esses cativos, na sua maioria, diferentemente daqueles que habitavam a 

zona canavieira, possuem experiência com a navegação, como embarcadiços, 

marinheiros. Além do trabalho na agricultura e na zona urbana, alugando-os a 

terceiros para a pesca e a lida nas roças, transportavam, nos barcos de seus senhores, 

para diversas regiões, "gêneros de primeira necessidade", "louças", "tijolos", "carne e 

óleo de baleia". Com esse tipo de jornada, escravos e libertos eram beneficiados com 

a facilidade de movimentação e os "contatos com pessoas de outras localidades", já 

que, pelas características da região, o mais importante meio de comunicação entre 

interior e capital era conduzir as embarcações pelo mar e cursos dos rios.  

Segundo o autor: 

Sob o comando desses negros escravos e libertos, navegavam pelos 

rios Paraguaçu, Jaguaripe, da Dona e Jiquiriçá sumacas, canoas, 

                                                             
62 Nativa.  
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saveiros, lanchas rápidas, todas elas carregando gente e produtos 

extraídos das roças da região. Ao retornarem da capital para o 

interior essas embarcações traziam produtos importados como 
cerveja, queijos, carne-seca, vinho, calabresa etc.  

Esses deslocamentos tornaram-se de longa duração consolidando-se como uma 

significativa forma de comunicação entre escravos e libertos, habitantes do 

Recôncavo e da capital.  

Não é sem razão que o encontro protagônico de saveiristas, festeiras e brincantes traz 

à cena resquícios de memórias e marcas que incluem-se nas experiências dos ilhéus, 

e, no encontro festivo, expressam inversões intencionais reveladoras da 

carnavalização. Tempos depois daquele período de escravização, a composição entre 

trabalho e brincadeira se não uma fusão, uma possível extensão sem limite rígido, 

que incorporados, o sonho, o brincar e a faina diária constroem as teorias nativas do 

bem viver. 

Smarcevski (1996, p. 16-17), no seu livro "Graminho: a alma do saveiro" alude ao 

[...] "mapa geral" das embarcações existentes na capitania da Bahia, datado de 27 de 

maio de 1725", que cita "navios, curvetas, galeras, sumacas, barcas, lanxas, saveiros, 

canoas e jangadas", organizadas pelo porte ou tonelagem e mencionadas pelos nomes 

locais. 

Este "mapa geral", segundo o autor, apresenta aqueles tipos de embarcações 

divididas em três categorias:  

[...] as embarcações de alto bordo para navegação oceânica ou 

cabotagem de longo curso, compreendendo navios, curvetas e 

galeras; as embarcações veleiras para pequena e média cabotagem, 
justamente sumacas, barcas e lanxas; e as unidades menores, 

navegando no recôncavo: saveiros, canoas e jangadas. 

Prossegue o autor (1996, p. 15) relacionando conceitos sobre o saveiro. Cito alguns:  

[...] barco de um dois mastros utilizado na pesca e no transporte de 

mercadorias; [...] embarcação de forte construção, que se emprega 
na carga e descarga de gêneros; [...] embarcação de comércio e 

pesca, com um ou dois mastros, de duas categorias: saveiro de 

carga e saveiro de cais, este com uma vela só e porte até 25 

toneladas. 
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O autor (1996, p. 19) assinala que o saveiro baiano tem como característica uma 

clara "herança oriental, principalmente no dhow árabe, o que é atestado pela 

genealogia do graminho". 

Os saveiristas participavam, de forma decisiva, na trajetória de vida dos ilhéus, nas 

suas comunidades. Manejando as embarcações a vela transportavam, em tempos 

idos, a história da Baia de Todos os Santos por mares e rios. Nas corridas de saveiros 

a vela, por serem os mais experientes nessa esfera, eles assumem o comando das 

embarcações (mestres de saveiros), alguns são responsáveis pelo corte dos panos, 

escolha das madeiras para a confecção dos mastros e vergas das embarcações, na 

fase de preparação da corrida. São aqueles que conhecem a navegação na palma da 

mão. Durante a corrida, observam cuidadosamente os acertos e erros para conversar 

posteriormente com a tripulação. O objetivo é desenvolver novas táticas, buscar 

materiais mais adequados, aprimorando o treinamento individual e coletivo da 

tripulação. 

Há algumas décadas atrás, quando não existiam as estradas de rodagem e o sistema 

de transporte marítimo fazendo a ligação entre Salvador e a Ilha de Itaparica, tudo 

era transportado por meio de embarcações, principalmente saveiros. 

Abelhinha faz uma descrição que explicita o custo e as formas de organizar e fazer a 

manutenção de um saveiro de corrida: 

O saveiro de trabalho é aquele que vive da pesca e que não são 

propriamente de recreios, em virtude da condição financeira, 
mesmo assim esse saveiro tinha uma performance pra participar de 

regata, mas infelizmente o recurso do pescador é pouco. O custo de 

uma vela, fazer uma vela nova, pra ele participar só de regata, 

desde essa época que tem essa dificuldade. Hoje um tecido custa 
R$ 30,00 o metro, você tem uma área vélica decento e dez metros, 

só na loja são 3 mil e tanto, o feitio é meu, eu sei fazer e tem os 

meninos que me ajudam, ganham o dia dele, a diária 
desgraçadamente é R$100,00 pra um pescador desse e não é um só, 

se utiliza quatro pessoas. Que é que a gente fazia? descia, que dia 

vai fazer o pano? ah seu Abelha, tal dia, então desce eu e outros 
companheiros vai ajudar você. Dava uma ajuda a eles para não 

deixarem de participar, independente dos barcos serem de pesca.  

A gente botava o barco no seco, botava pra enxugar, limpava ele 

todo e dava o verniz naquela tinta preta pra ele escorregar mais um 
pouquinho, pra ele ter condição de competir com a gente. Eles 

ficavam felizes. Essa tinta minha que eu uso é automobilística; é 
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um branco refrigerado automotivo, custa R$300,00 o galão. Como 

é que um pescador vai ter condição de lixar o barco dele todo? O 

meu é todo lixado, pego a lixadeira, com a lixa trinta e cinco, 
depois passo pra oitenta, noventa, cento e dez, deixo ele lisinho, 

depois queimo, dou uma primeira demão, emasso ele todo com 

massa corrida, pra depois dar o aparelho, o branco refrigerado. 

Depois de ter dado esse aparelho eu passo vaselina líquida, porque 
quando a água bate é mesmo que carro... Ele [o pescador] não tem 

a condição.  

Tudo isso a gente aprende. Na época que eles não tinham... eles 
passavam verniz, queimavam, derretiam o verniz pra ficar 

parecendo tinta. Depois eu passava vaselina pastosa, um dia eu 

disse ops! se eu passar a vaselina aqui não fica melhor não? não sei 

seu Abelha. Então vou tentar, então passe. Depois que ele passava 
a vaselina pastosa ele vinha com a estopa do barco deles mesmo, aí 

você tira e arranha, a estopa era de casca de biriba, que usa pra 

calafate. Tiram as fitas de fora a fora, aí chega na madeira, diz que 
tem uma madeira apropriada, aí vão batendo, batendo e vai 

quebrando as fitas todas [essas fitas são entrecascos finos da 

biriba]. É uma mão-de-obra artesanal mesmo. 

O pano, a gente chama de pano, tem o primeiro pano e o segundo, 

aí a gente chama duas velas, a principal e a vela mestra, que é a de 

mezena. O que é que a vela de mezena faz? barlaventa o saveiro, se 

ele tiver todo aprumado, ele anda mais pra dentro do vento, 
cortando o vento. Tá entendendo? Aí o pessoal diz assim: o saveiro 

de fulano tá bem compassado, eles chamam compasso da 

embarcação, performance da embarcação, olha só o corte de pano, 
eles conhecem também. Aí vem a mastreação, o mastro tem que 

ser de "olandi carvalho" é o mais leve e resistente ao vento, que ali 

ele faz o movimento de vai e vem; a verga é de pau paraíba e 
taipoca branca que é bem leve. Paraíba todo mundo sabe que é 

leve, agora não tem muita durabilidade, vai ficando flexível, tem 

que comprar nova. Esse comprar que é no olhar, você pega na 

verga, na parte final dela e suspende, se ela fizer aquele arco, pode 
largar, mas se ela vier toda por um, é essa. Porque a que dá em 

cima do morro tem mais resistência, a que dá embaixo do morro é 

aguada porque tá no brejo, ela fica molhada. Olandi já é uma 
madeira de lei, resistente e é leve. Outro tipo de madeira, o mujolo, 

não sei se já ouviu falar, ele é todo branco, se for do branco ótimo, 

mas se for do vermelho é um peso parecendo sucupira, imagine. 

Tudo isso influencia na embarcação. 

Eu entrei com uma questão justamente com esse grupo sobre o 

meio ambiente: se nós não mantermos a tradição isso vai acabar. 

Qual é a contrapartida? Plantar semente, onde buscar essas 
sementes? Tem que ir no mato é um mateiro, a gente contrata ele, 

ele pega essas sementes, a gente paga ele, a semente da sucupira, 

do pau paraíba, do mujolo, do olandi carvalho. Onde se tirou, 
cinco, seis verga daquela, que quando você tira uma verga dessa 
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você ofende a outra madeira, a que protege elas, então quando a 

gente tira que derruba as outras madeiras, você joga as sementes, 

aquela área toda ali já tá desmatada. Quando você tira uma peça 
dessa... essa verga minha dá 16m, são 10 braças... O meu é 

dezesseis metros, a área vélica aqui dá oito metros, é do tamanho 

do barco, pega da argola até a popa. A mezena são dois furos um 

do lado e um do outro. Então a gente pega essas sementes e joga lá. 
Pau paraíba é rápido, com um ano ela já brotou e já deve tá com 

um ou dois metros, o olandi é mais demorado, o mujolo também 

cresce rápido. 

Ele continua sua narrativa, destacando seu desempenho quando está mestrando o 

saveiro:  

Quem tem o costume é fácil. Ao levantar a vela, essa cabeça de 

verga, eu chamo de barrote, não pode tá batendo, aqui tá o barco, 
na hora que você levanta a verga ela não pode tá batendo aqui, 

você ultrapassa quatro dedos acima do bordo, que quando você 

estica o "estarga" que é essa parte da verga até a tala, aí aperta e 
trava. Quando ela vai encostar no barrote você folga um pouco o 

caro, aí a cabeça da verga afasta, aqui tá o barco a cabeça da verga 

tá um palmo afastado, aí você vai pra "escota", a "escota" tá muito 

apertada? você folga um pouquinho, uns quatro dedos, no saveiro 
se tiver tudo apertado ele fica parado. Parece mentira! tudo isso eu 

tô aprendendo com os mais velhos, passando essa lição pros outros. 

'Seu' Jessé dá relevo à movimentação dos saveiros na terça-feira do trânsito festivo e 

às dificuldades que vêm acontecendo nos últimos tempos:  

As regatas aqui mesmo era de vela pena, que ia pra Jaguaripe e 

fazia também como as de canoa fazia de Jiribatuba pra aqui; era 

um incentivo da própria festa, inclusive a comissão de festa 
ajudava o pessoal do grupo de regata dessa época, a comprar os 

troféus, era bebida, tantas caixas de cerveja, pra um, pra outro, era 

assim.O que fez mudar eu acredito financeiramente é um dos 
pólos, uma das partes principais, tanto sim que o gasto pra um 

barco de corrida é muito grande, é por isso que tá essa queda. Um 

barco desse se desloca daqui, vamos dizer pra Itaparica pra fazer 
uma regata, aí vai, tem barco aí de acordo a classe Cacha Prego, 

por exemplo, que é o daqui, eles são nove elementos, aí o material 

desse barco, que tem que ser procurado antes, é o mastro e a verga, 

às vezes não deu certo, tem que comprar outro, no fim, são uns três 
ou quatro tipos desse material, só pra esse barco, e a vela também, 

você se dá bem com uma vela e não se dá bem com a outra e tudo 

isso é gasto.  

O barco se desloca daqui o barco a motor vai rebocando pra lá, já 

tem mais dois tripulantes, no caso nove, mais dois do barco a 

motor, que vai rebocar esse barco até lá pra quando chegar lá eles 
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se arrumarem, tal. Esse pessoal vão viajando, nem todo mundo tem 

condições de sair cedo, aí o dono tem que arcar com o que é que tá 

precisando, tal, tome aqui pra comprar alguma coisa pra dentro de 
casa. E quando termina a regata, quando vai já leva comida, vai a 

panelona no barco a motor, quando chega lá o pessoal pega um 

"chap", "chap" pronto, quando encerra é outra bebedeira. O dono 

do barco é que tem que... aí paga o transporte, porque o barco não 
vem no mesmo dia, porque vai viajar à noite, não pode, pra no 

outro dia ele pagar duas pessoas pra ir buscar o barco; é despesa, a 

decadência é essa.  

E nunca se achava apoio, os presidente aí a queixa era essa de não 

achar apoio total de prefeituras, porque se comprometia, mas na 

hora "agá" não ajudavam, quem tinha que ajudar mesmo eram as 

prefeituras, são dois municípios com as competições. Brito, 
trabalhei com ele [vice prefeito de Vera Cruz falecido em 2001], 

tanto na regata, como no esporte ele adquiria muitas coisa, tanto 

pra um esporte, como o outro. 

Quando eu sabia que tava construindo um barco de corrida em tal 

estaleiro, eu ia lá no estaleiro. Media o barco como deve ser 

medido, quando esse barco saía tava na minha lista de metragem 
já. Quando saía que ia correr, 'ah esse barco não é dessa categoria', 

é, quer? vamo lá medir, lá vai eu pra dentro d'água medir barco, era 

uma coisa. Era uma coisa muito bonita, eu gostava do trabalho que 

eu fazia, não só eu mas o povo também gostava, tanto sim que 
depois foram sentindo a falta, não posso, não tenho condição de 

voltar, vou apreciar porque é uma coisa que eu gosto mesmo 

[devido a problemas de saúde]. 

A romaria pra Jaguaripe é dia de terça-feira, a programação com a 

imagem é 9h, 10h, agora os barcos, que o pessoal vão fazer a festa 

deles lá eles vão cedo, desde de madrugada já sai barco pra lá; e os 
barcos a vela que vão participarem, também vão cedo que vão 

rebocado, às vezes levam comida no barco pra comerem quando 

chegam lá no porto. Lá é o mesmo horário, 14h, 14:20 que sai. 

Começa a sair, também de acordo às categorias, hoje também, não 
sei a quantidade que vai até lá, mas são menos barcos, antes que 

era... até a largada era confusão que era muito barco da categoria. 

Palito analisa as situações que estão surgindo na Ilha de Itaparica e como essas 

circunstâncias influenciam as corridas de saveiros: 

Alguns saveiristas eram também pescadores, outros tinham roça, com produtos 

cultivados para o sustento da família e complementação da renda. Eles transportavam 

produtos diversos, o pescado, coco, latas de azeite de dendê preparado 

artesanalmente, materiais de construção, como também embarcavam e transportavam 

animais de grande e pequeno porte para venda em Salvador e em outras praças. Para 
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tanto, faziam uso de conhecimentos que eram passados adiante pelos mais velhos, 

consolidando um conjunto de informações importantes para a labuta cotidiana no 

mar.  

[...] Eu mesmo deixei de correr por falta de material humano, meu 

barco tá lá, inclusive ele vai passar por uma reforma agora, em 

dezembro, não é pra ele ficar pronto pra correr, é pra não deixar 
acabar. É uma herança que vem de família, o barco já tem sessenta 

e sete anos. 'O Tal' é de 1948, foi uma herança de meu pai que 

ficou pra mim, pretendo deixar pra meu filho, não tenho intenção 
de vender ele, também não vai deixar acabar; eu tenho as velas, 

tenho mastro, tem verga, tem tudo lá, mas não tem gente pra correr. 

É uma coisa que eu fico triste com isso, eu me mudei esse ano de lá 
pra cá, eu morava na ilha, me mudei pra aqui também por causa da 

violência, né? eu não posso mais tá frequentando a ilha como eu 

frequentava antes, nessas localidades eu saía de manhã só voltava à 

noite. 

Eu fazia uma regata, eu era responsável pela última regata, existe 

um campeonato, de aproximadamente, onze a doze regatas, nesse 

ano nós tivemos seis televisores, eu disse, eu vou fazer um sorteio, 
uma brincadeira com vocês, se alguém adivinhar qual foi o ano e o 

mês, não precisa data, que 'O Tal' foi lançado ao mar, é no chute, 

vocês vão ganhar essa TV aqui; ali na praça do Duro foi a festa. 
Contratava bandas, arranjava através de Abelhinha um palanque, 

conseguia as coisas com o pessoal da "Coroa", "Líder" [empresas 

de material de construção em Vera Cruz], tudo isso aí era uma 

festa bonita, a última que eu fiz foi em 2012 mas infelizmente tá 
acabando; eu pretendo fazer outras mas só se a coisa mudar, se 

mudar a violência. Naquele tempo não se via briga, não se via 

discussão nas regatas, hoje quando chega na praia os caras querem 
se engalfinhar, não existe isso aí; é um esporte, uma 

confraternização entre os pescadores e não pescadores, tinha 

dentista, tinha médico que tinha saveiro aí, que hoje botou a vender 

[...]. 

Os participantes hoje não querem com todo conforto que nós 

oferecemos hoje. A regata de Cacha Pregos, é terça-feira, nós 

saíamos segunda-feira de manhã cedinho, com esses barcos a vela, 
juntava uma turma de, no máximo dez pessoas, levava cerveja a 

bordo no isopor, levava já algum alimento, quer dizer no caso 

levava uma farofa, uma carne frita, alguma coisa que não 
precisasse esquentar, levava água à vontade, fazia isso com a maior 

satisfação. Hoje nós temos um barco confortável, uma escuna pega 

cem pessoas, essa escuna é equipada com cozinha com tudo, pra 

poder levar o barco rebocado; ninguém vai no sol, vai na sombra, 
amarra o barco, bota as velas, as vergas aí em cima do saveiro e 

vai. 
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Mesmo assim você tem dificuldade de achar gente pra participar, 

porque 'O Tal' tem que ser no mínimo dezesseis homens pra correr, 

você vê aí com duas velas ali, se você contar ali, dois, quatro, seis, 
oito, dez, doze, quatorze só desse lado, aqui fora os que tão no 

meio, e que fica no fundo tirando água, a gente chama "cueiro". 

Então a gente corre com dezesseis, dezessete pessoas, já se correu 

até com dezoito, você não consegue juntar uma quantidade dessa 
de pessoas hoje dando todas as vantagens, a possibilidade de 

conforto. Nós vamos todo ano pra Jaguaripe, vai com ela mas leva 

assim na base da farra mesmo, mas corrida, a gente não tá mais 
participando. 

Tem uma corrida que inventaram no domingo de carnaval, era uma 

regata que só participavam dois barcos, chamavam de "porfia", "O 

Tal" e "Ciclone", era no tempo do pai de Abelhinha, o finado 
Edson, que chamava meu pai pra apostar bacalhau, moqueca de 

bacalhau e cerveja, as caixas de cerveja, pra ir pra Ilha do Medo, 

sair de lá e ver quem chegava primeiro em Manguinhos, daí virou 
uma tradição que até hoje existe sempre no domingo de carnaval, 

isso é uma história que Abelhinha conta melhor de que eu. É uma 

regata que surgiu assim, espontaneamente, e foi uma regata que já 
chegou a participar mais de cinquenta barcos, essa regata de 

Salinas-Manguinhos, depois alongaram mais pra largar de Salinas, 

que da Ilha do Medo pra cá era muito perto pra esses saveiros de 

duas velas. Em 2001 ele faleceu, o barco ficou na família, ficou pra 
mim, continua até hoje aí, de lá pra cá ele foi usado. A última 

regata... eu não fiz 2013, 2014 levei dois anos sem fazer, a última 

foi 2012, nesses dois anos aí os barcos de duas velas não 
participaram mais das regatas, são os últimos barcos de duas velas 

[O Tal, Ciclone, Aurora e Bambolê], de todos o mais antigo é "O 

Tal", até pelo nº de inscrição cê vê que é um nº muito antigo, ele é 
o barco 12.000 na capitania.  

Quando ia pra Jaguaripe, pra Cacha Prego ia de barco, de saveiro 

ou de canoa. Saía de Encarnação pra Maragogipe, eu lembro que 

eu ia acompanhado do meu pai, ele tinha uns compadres em 
Maragogipe, final de semana a gente ia de saveiro. Esperava a hora 

do vento da maré a favor sair, tudo o pessoal trabalhava em cima 

da maré. Quem saía de Maragogipe de saveiro naquele tempo 
nunca saía com a maré de enchente, só saía com a maré de vazante 

pra poder o rio ajudar até chegar na barra, na boca da barra, que 

eles chamam a barra do rio Paraguaçu. 

É uma tradição que não deve deixar acabar, eu não sei mais pra 
isso é preciso ter um incentivo, mas um incentivo desse teria que 

ser através do governo do estado, do governo federal "que andou 

incentivando o esporte, quando a coisa caminhava de um jeito 
melhor". O mar é minha vida, eu graças a Deus hoje tudo que eu 

tenho eu adquiri em cima do mar. Eu nunca trabalhei em outra 

coisa a não ser embarcação comecei com dezessete anos, 
acompanhando meu pai na lancha "Vera Cruz", aí cinco anos 
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depois quando eu saí do exército, eu não quis mais estudar, ele me 

deu a lancha e disse assim: você vai pra Mar Grande, fica lá que eu 

fico aqui com sua mãe no armazém. 

A respeito da feitura dos saveiros, a matéria do jornal A Tarde, publicada no dia 

dezenove de agosto de 2001, p. 14, relata a resistência de mestres do Recôncavo 

Baiano que utilizam ferramentas tradicionais na construção de saveiros:  

Eles ainda usam o machado e a enxó, para construir saveiros de 

carga e escunas de passeio cujo traçado, trazido da Índia há quase 

500 anos, resiste ao tempo pela permanência do graminho, tábua 
que fornece os parâmetros e as escalas diferenciadas para a 

construção de saveiros e dá ao barco a mesma homogeneidade de 

fora que tinham no passado. 

"O graminho é responsável por esta preservação", dizem os 

mestres baianos, cujas informações são confirmadas por estudiosos 

como o antropólogo Pedro Agostinho e o arquiteto Lev 

Smarcevski. O "graminho" une o passado ao presente à medida que 
preserva na construção naval dos mestres baianos atuais s mesmos 

parâmetros usados pelos mestres construtores indianos trazidos de 

Gôa, Cochim e da Ilha de Bitão, na Índia, para o Brasil, no século 
XVI, logo depois do descobrimento. 

Em sua técnica construtiva em que não abandona o graminho, 

Tatuí leva em média um ano para construir um saveiro de 20 
metros ou, na linguagem dos mestres, "de 100 parmos de 

comprimento". "Na época em que aprendi a profissão com o pai da 

minha esposa, existiam em Santiago três estaleiros: o de Zé de 

Simão, o de Tute e o de Claudionor, que juntos empregavam 60 
homens. Atualmente, só existe o nosso, onde eu trabalho com meu 

ajudante. Hoje em dia, não se acha mais carpinteiros navais porque 

as encomendas de barcos são raras". 

Essas transformações aconteceram desde o início da década de 1970, com a chegada 

dos ferryboats na Ilha de Itaparica e a abertura de estradas ligando ao continente e a 

Salvador, tornando-se mais evidentes as alterações no sistema da Baía de Todos os 

Santos, fatores decisivos para que o cotidiano dessa baía e seu redor fosse afetado, 

diminuindo, desde então, o protagonismo dos saveiristas. 

Carlito ressalta na sua narrativa suas vivências como saveirista:  

Aqui pra dentro tudo era fáci, agora difíci era passar na ponte do 

Funi, tem muito barco ali embaixo, porque batia nas pilastra, o 
saveiro enchia logo de água, pronto, eu graças a Deus viajei tanto 

tempo pra ali e nunca me bati, porque me precavia antes, não tinha 
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vento, eu dizia logo os menino armá o remo no meio, [...] tirava 

certinho, e eles lá não, rodava prum lado, pro outro, batia, pronto, 

cascalho e água vai direto pro fundo. Viajei um bocado de tempo 
pra Morro de S. Paulo, pra botar cerveja. Viajei com 'Leleu' 

[proprietário do depósito de bebidas da Antártica em Itaparica, 

onde ele trabalhava] aí na fase de uns vinte e cinco anos anos, ali 

aquela saída daquela barra de Cacha Prego... ali muda, revolta. 
Aquela barra, a senhora passa aqui, por ex. vocês vão agora pra lá, 

sai com um canal, amanhã quando cê volta, aquilo ali já tá seco, tá 

mesmo que isso aqui, não tem mais água, aí você vai procurar por 
onde passar em outro lugar, [...] é perigoso, viu? isso tudo eu 

enfrentava. Levei muito mais de vinte ano trabalhando pra lá 

[Morro de São Paulo].  

Muitas vezes eu ia por fora, descia fora de Itaparica, Amoreira, 
Ponta de Areia, Bom Despacho, abria bem pra fora, Mar Grande, aí 

metia a proa lá, eu tanto ia por aqui, voltava por lá, tanto ia por lá, 

pra voltar por cá. Muitas vezes também eu trazia as embarcação, o 
pessoal não sabia entrar aí, também não sabia sair, eu ia na frente 

ele ia atrás, isso era aqui, na barra de Cacha Prego. Eu aprendi, eu 

acertei lá com o mestre, ele me indicou tudo, mestre era pescador. 
Eu falei com ele: vou lhe dar um engradado de guaraná pra eu sair 

aí com você, dá? ele disse dá, eu boto até lá fora, se você quiser; 

ele não queria nada, rapaz, eu vou dar o óleo, não quero. Aí eles ia 

na frente, eu ia atrás... o barco que eu viajava pra lá era barco 
grande, daqui pra lá a gente botava trezentos e cinquenta 

engradado de cerveja, duzentos refrigerante, Pepsi, cerveja em lata, 

um bocado, água mineral, hein, mano? ave-maria, carga danada, o 
bicho ia com um palmo do lado de fora, um jegue, né? não era 

mole, não. 

[..] Dali da boca da barra pra dentro, Madre Deus, esses canto 
todinho a gente ia. Eu trabalhei também cinco anos nas Docas, já 

foi a motor, levando tripulante pra aqueles navio ali fora, a firma 

foi "Del Rei"[...]. Eu não sei o que foi que eu não fiz nessa 

redondeza aqui. A única coisa que eu não tirei aqui, quase eu vou, 
era tirar cascalho pra levar pra Nazaré, cascalho da coroa pra levar 

pra Nazaré e fazer cal, quase a gente tira, mas dendê, água mineral 

de Itaparica, levava lá pra Ribeira, azeite aqui, panhava o azeite 
aqui na fazenda, panhava aqui na ilha, lenha, aquela mais cara, 

aquela morão, dendê no cacho, tudo na embarcação.  

Eu já pesquei muito, pesquei muito de camarão, pesquei muito de 

rede de massambê, de gloseira, já botei muita gloseira, já foi muita 
arraia, ave-maria, aqui sempre dá. Eu saía daqui ia pra Cacha 

Prego, até Jaguaripe, só e Deus, a remo, não tinha motor não, 

também pegava muita arraia. Eu mastreei em Maragogipe Grande, 
muitas vezes, mastreei em Cacha Prego, Jiribatuba era o ponto da 

gente mastrear, o barco estalava, quebrava, a gente... e Jaguaripe 

também. 
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Pra Morro de São Paulo, ave-maria, é muito cação, cação de dez, 

quinze metro, muita baleia, baleia não, que baleia não come 

ninguém, é o golfinho também não come, mas cação, sai de baixo. 
Eu já cação arrodeano o barco, a gente vindo de Morro de S. Paulo, 

ali tinha mais de cinco mil cação, cada bicho feio, bicho brabo, 

agente vai rezano, implorano a Deus e se saino dele [...]. Agora pra 

dento aqui, fica mais fácil, o mar aqui não mete medo, aqui é mais 
calmo. Agora, mar tem é aí fora, peguei muito temporá feio, 

viajano, saino daqui dia de sexta-feira de tarde, viajar a tarde toda, 

talvez até pela noite, pra fazer a feira lá em S. Joaquim, termina de 
fazer a feira de lá de quarta-feira e fazia a de lá também [...], daqui 

levava o camarão, é os peixe seco, e já cansei de pegar trovoada aí 

fora, debaixo de trovoada, de relâmpago, chuva, rebaixava o pano 

todo, deixava duas braça de pano, saveiro só fartava era se virar, 
força de vento. Eu já vi em Cacha Prego na chegada ali da ponte de 

Cacha Prego, o relâmpago queimou um rapaz em cima da proa, 

virou cinza. 

Eu já carreguei muita coisa boa, mas também já carreguei muita 

coisa ruim, de barco a pano, trazia quarenta, cinquenta boi brabo de 

Cachoeira pra aqui, descarregava bem aqui no largo aqui; quando 
eu tava trabalhando tava, quando eu não tava, tava pescano, 

pescano de gloseira, de rede de camarão, pescano de taieira pra 

peixe, botano arraieira[...] Eu sempre converso com eles aqui: tem 

xangó muito ai dentro d'água agora, vocês pescam um dia, no outro 
dia vocês não vão lá, pra não panhar demais pra não jogar fora, 

mata o peixe e não tem resultado. E tem tempo também que eles 

vão aí, leva três, quatro mês sem panhar um, fica se queixano aí, 
vocês panhou demais, esperdiçou e agora cês tão procurano e não 

acha [...]. 

Um movimento de preservação dos saveiros que restaram na Baía de Todos os 

Santos é apontado por Caroso, Tavares e Pereira (2011, p.15):  

Os antigos saveiros que outrora dominaram a paisagem da BTS em 

décadas recentes vieram a ser objeto de esforços de preservação e 

restauração de alguns poucos exemplares que restam, assim como 
as técnicas para sua confecção. Os incentivos são dados 

principalmente pela realização de regatas e, muitas vezes, esforços 

privados para preservar e restaurar tais espécies e mantê-las em uso 
sob o comando de seus antigos mestres. O recente tombamento do 

saveiro Sombra da Lua, com 85 anos de operação, pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é um 

importante evento para a preservação deste tipo de embarcação, um 
dos dezenove ainda em operação na BTS, assim como das técnicas 

de feitura e conservação preventiva dos mesmos. 

Apesar dos saberes e do trabalho diário no mar e nas roças, o preconceito contra os 

trabalhadores do litoral era marcante. 
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"O modo de vida dos pobres incomodava e preocupava intelectuais, senhores de 

engenho e autoridades que tramavam, em vão, enquadrar esses sujeitos, tidos como 

"vadios" e "preguiçosos", na disciplina do trabalho diário e árduo" (VILHENA, 

1969, livro III, p. 925-926 apud CASTELUCCI JÚNIOR, 2008, p. 113).  

Os nativos de Barra Grande contam que "se transportava de tudo, até caixão de 

defunto". Na Ilha de Itaparica, há várias décadas atrás, não existiam funerárias; a 

compra significava uma prevenção, principalmente por causa das más condições de 

navegabilidade no inverno. As casas eram de taipa, então o caixão era guardado 

dentro de casa, no espaço da cumeeira da casa. Alguns ilhéus dessa localidade 

costumavam deixar os caixões na porta de casa "tomando sol" para que a madeira e o 

tecido (um pano roxo) não se estragassem; caso algum parente ou vizinho morresse 

antes daquela pessoa que adquiriu o "produto", cedia-se o mesmo e providenciava-se 

outro. 

Uma função importante dos saveiristas era o transporte, da Ilha de Itaparica para 

Salvador, de pessoas doentes e mulheres grávidas. Quando acontecia alguma 

dificuldade, colocavam na ponta da verga da embarcação um pedaço de pano, lona 

ou camisa para tremular, sinalizando para outras embarcações ou para o pessoal de 

terra que havia problema com aquele saveiro. 

Os saveiristas assumem papel relevante nos Presentes às Águas, especialmente os 

mais velhos. Pela experiência acumulada na labuta com o mar, têm o respeito da 

comunidade, que conhece a responsabilidade desses navegadores, e a eles é 

reservada a condução da embarcação principal nesses rituais religiosos. 

No mar de Cacha Pregos adentrando em direção ao rio Jaguaripe, os saveiristas 

fazem uso de seus conhecimentos para enfrentar com êxito os obstáculos da 

navegação na região. 'Seu' Jessé define a barra falsa de Jaguaripe e as estratégias dos 

saveiristas e pescadores quando navegam por essas águas: 

[...] saindo aqui a barra que é a chamada "Barra dos Garcez", o 
pessoá chama "Barra de Cacha Prego", propriamente dito é "Barra 

dos Garcez" é "Barra de Jaguaripe", que o pessoá chama entrar na 

"Barra de Cacha Prego" [risos]. Essa barra é falsa, inclusive tem 

aquele detalhe que ela é barra falsa; a barra fixa é ali em Mar 
Grande, Conceição, barra que é pedra de um lado, pedra do outro 

ela não muda. Um período ela tá aqui, outro período ela vem pra 
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cá, bem mais distante, aí os mestres de embarcações vão olhando 

isso, observando... ói já tá mudando o período, é como o sol aqui 

ele se põe aqui, daqui a pouco ele se põe lá, ela é falsa.  

Ela tem uma certa dimensões colaterais, como a gente chamava aí, 

tem o "suapi", tem a barra grande, que é a barra maior que tem, 

pega o fundo, é a principal, né? tem espaço para os barcos maiores, 

"barra de celvasque", colocava uns nomes assim nessas barras. 
Justamente do inverno pro verão tem uma mudança das localidades 

das barra, a entrada era aqui, agora tá sendo por aqui, cuidado 

fulano, ói lá... essa história. Quem vai sair é mais fácil, pra quem 
vai entrar fica mais difícil, tem que vim "binocleando" bem 

distante, onde o mar, as ondas descem mais e crescem mais, que é 

pra fazer a barra; aí o cara vai controlando e marcando, também 

pelas terra. As terra, no caso as mata, o pessoá de lá vão marcando, 
pra próxima viagem, já vão se guiando, ela é falsa mesmo. 

 

3.2.2 Festeiras 

 

Duvignaud (1983, p. 68) ressalta que a festa tem a particularidade de poder  instalar-

se em qualquer espaço. "A rua, os pátios, as praças, tudo serve para o encontro de 

pessoas fora das suas condições e do papel que desempenham em uma coletividade 

organizada". Esse raciocínio do autor é importante, porque, identifico na travessia de 

Cacha Pregos para Jaguaripe, a oportunidade para os insulares exibirem suas 

concepções de bem viver com louvores a Santo Amaro nas músicas, sambas de roda, 

falas e gestos, no mar da Baía de Todos os Santos, ruas e ladeiras de Jaguaripe, 

fundindo "consciências e afetividades". 

A narrativa de D. Nitinha, uma das festeiras de Cacha Pregos, expressa a evocação 

do riso e da irreverência no seu relato da chegada de Nossa Senhora dos Navegantes, 

vinda de Cacha Pregos para as homenagens a Santo Amaro: "ela chega aqui sexta-

feira, de Jaguaripe e fica aqui pra festa toda; a gente até fica brincando, oh! a 

namorada de Santo Amaro chegou. É uma graça"! 

[...] Essa seriedade exclusiva da ideologia defendida pela Igreja 
oficial trazia a necessidade de legalizar, fora da Igreja, [...] do 

culto, do rito e do cerimonial oficiais e canônicos [...] que haviam 

abolido o riso e a alegria, "formas puramente cômicas" ao lado das 
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"formas canônicas". As "festas dos loucos" são exemplo desses 

ritos, que foram celebrados no início nas igrejas e eram 

considerados legais, depois semi-legais e ilegais no final da Idade 
Média [...] (BAKHTIN, 2013, p. 64). 

As festeiras são mulheres responsáveis pela organização dos festejos, atuando nas 

redes de comunicação da comunidade. Na organização das festas, recorrem às 

famílias para fornecer o apoio antes, durante e depois da brincadeira, no sentido de 

disponibilizar o espaço das casas para executar atividades diversas e até refeições e 

lanches para os participantes. Os grupos familiares assumem esse compromisso que 

eles herdaram dos mais antigos e tentam transmitir para as próximas gerações. 

Atualmente, essa disponibilidade para tomar para si essa obrigação está restrita a 

poucas pessoas das comunidades. 

Sobre as formas de organização da festa, D. Nitinha narra sua maneira de trabalhar e 

aquela relativa a outras lideranças das comemorações a Santo Amaro de Cacha 

Pregos: 

Quando é no fim da festa, na segunda-feira, tem a missa a 

procissão, aí eles, já entregam... aí já recada o dinheiro... Agora 
mesmo eles tão fazendo assim, entrega o carnê em cada casa, cada 

um copera, né? A festa daqui é muito gasto. Não tá mais como 

naquele tempo; naquela época a Filarmônica chegava na sexta-
feira. No ano mesmo que eu fiz a festa foram 48 músicos. Eles 

chegam sexta, ficam sábado aí, domingo, segunda e terça; agora 

não tem mais isso. Essa Filarmônica vem de Jiribatuba. Quando eu 
assumi como presidente, eu assumi os dias todos, assumi tudo, 

alimentação... tudo, tudo por conta da festa. Eu assumi em 90, a 

minha já tá com 12 anos; é um ano só, no outro ano entrega a outra 

pessoa. "Mas é muito boa a festa daqui. A gente embandeira as 
ruas toda... tudo embandeirado... O pessoal embandeirava as rua 

toda, tinha concurso, a rua que embandeirasse mais bonito ganhava 

uma imagem, essa Santa Bárbara daqui foi, não foi?  

Ah! mas eu gostava muito da festa daqui, agora a festa tá 

acabando, agora é mais interesse de dinheiro, mais pra bolso, né? 

Não se incomoda de fazer... Que eles só focam mais assim nessas 

banda boa... Aquela tradição daquela Filarmônica, aquela coisa 
bonita na praça tocar, né? No ano mesmo que nós fizemos, a 

Filarmônica aí vinha toda noite, chegava ali na praça ficava 

tocando aquelas música antiga de dobrado, até tarde, depois ia 
embora. Agora não fazem mais isso, a Filarmônica vem pra 

procissão e vai embora. Fica uma festa assim sem arte... eu ainda 

vou tomar essa festa! 



153 

 

 

Todo mundo arrecada as coisa. Cada uma dava uma coisa, a gente 

fazia aquele balaio, bilhete pela loteria... a gente tirou muito 
dinheiro! 

A gente contratou a Brahma! Olhe, os comerciante dizia assim: 

"esse carro da Brahma só vem pra essa barraca!" ficavam com 
ciúme, porque a gente chegava lá, dava o dinheiro, a gente 

recadava o dinheirinho todo, não ficava... Tomar a cerveja pra 

depois pagar! a gente dava o dinheiro pra ele trazer direto pra 

gente. Ói, quando terminou a festa, a Brahma deu dez engradados 
de cerveja pra gente de cortesia! Eu tenho tudo anotado, eu me 

lembro de tudo! É... foi uma festa muito boa, muito boa, muito 

gostosa! Tinha um tesoureiro que se chamava Mário, todos dois 
faleceram, era meu braço forte, todos dois, Cid e Mário. Ele era o 

tesoureiro, aquele caderno... o que entrava, o que saía... o que deu, 

o que não deu... ele dava conta de tudo direitinho. Quando 
terminou a festa... oito dias antes, eu me lembro que ele disse 

assim: "nós já estamos safo dessa festa, não vamos ter prejuízo". 

Nós contratamos banda até de Jequié... tocar aqui. Quando chegava 

já tava tudo ali organizado... quanto é? tanto, já tava o dinheirinho 
organizado.  

A festa em si já tá acabando, mas a regata... É bonita, muito bonita. 

Você vê quando sai aqueles barco tudo atrás, coisa linda, linda 
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mesmo. E de primeiro que era de vela, que agora é motor, né? Os 

que compete é os barcos a vela, né? 

Ela lembra a preparação da festa há décadas atrás, no tempo de seu pai: 

Botava, ficava guardado, pagava todo mundo e mostrava a todo 

mundo o que sobrou. Presentemente eles fazem dando carnê, 
pedindo ajuda a um e a outro, naquele tempo, o pessoal trabalhava 

em cima da festa mesmo, tinha os calões que pescava, toda vez que 

pegava um peixe, tinha um mealheiro que guardava aquele 

dinheiro já pra festa de Santo Amaro; quando chegava perto do dia 
da festa abria aquele mealheiro, tinha bastante dinheiro, tinha os 

chefes que contribuía com uma parte e assim fazia a festa. O santo 

mesmo saía tirando esmola pelas porta, ficava ansioso, esperar 
Santo Amaro na porta, pra dar aquele dinheirinho pra Santo 

Amaro, pra fazer a festa dele. Os procuradores ajudavam a 

organizar a festa, embandeirar as ruas, guiar os músicos pra ir pra 
Jiribatuba com a imagem, limpeza, que naquele tempo não tinha 

gari, essas coisas, era o pessoal da terra pessoas antigas, Rubinho, 

finado Agenor, os velhos morreu, ficaram os filhos, que 

continuaram, depois de uns anos pra cá que não teve mais. 

Os chefes era pra coordenar a festa, quando era no último dia, na 

terça-feira, eles se reunia numa casa, juntava aquele dinheiro todo e 

prestava conta de tudo: o que entrou, quanto entrou, quanto não 
entrou, quanto saiu, quanto ficou, tá ouvindo? Naquele tempo era 

assim, se era de manhã, levava uma manhã inteira, tirano aquele 

dinheirinho pra pagar a filarmônica, pra pagar as cozinheiras, pra 

pagar os procuradores, era dividido na festa. Na terça de manhã 
eles tavam reunido ali na casa de 'seu' Ildebrando, eu me lembro no 

tempo do meu tio Germínio, papai, Sabino, o pai dela (referindo-se 

a D. Luzia que estava presente durante a entrevista), esse povo 
todo, Rufino. Aquele dinheiro ficava ali guardado, não tinha banco, 

tinha banco, mas ele não faz isso, acabou a festa, não sabe quem 

pagou, quem deu, nem quem não deu, naquele tempo era assim a 
festa. 

Hoje, não sabe quem deu, o que sobrou, não pode ser assim. Em 

Boipeba, quando termina a festa, na missa mesmo logo, fulano deu 

tanto, o prefeito cooperou com tanto, os pescadores cooperou com 
tanto, tanto foi pra isso, aquilo, e sobrou tanto pra ficar pro 

próximo ano, é assim. Aqui antigamente no tempo do meu pai era 

assim.  

Tinha outra formas de arrecadar, de leilões, fazia muitos leilões, 

era assim, saía os procuradores, que era pra isso [o leilão era 

função do procurador], saía de porta em porta, cada um dava uma 
melancia, um prato, um bolo, uma moqueca, tinha aquele 

caramanchão... quem dá mais? quem desse mais levava, era pra 

festa.  
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Agora elas fazem rifa, fazem comida pra vender, café da manhã, 

dão aquelas cartas e carnê, todo mês paga uma importância, acho 

que é cinco reais, tem a lavagem e as bandas; a festa da igreja tá 
sendo muito bonita. Agora, a profana, não, tá caindo, acabou, 

acabou tudo. Tinha a retreta, no anfiteatro ali, tocava toda noite, 

depois ia se recolhia, entrava as banda, tinha a casa pra as pessoas 

idosos dançarem separado, agora não tem mais isso, só tem aqueles 
pagodes. A filarmônica só vem tocar pra missa e a procissão, 

quando acabar vai embora [não vai mais pra Jaguaripe].  

A filarmônica ia pra Jiribatuba, era tudo na frente da igreja; até de 
Maragogipe Grande já teve filarmônica aqui, quando chegou, seu 

Raimundo na frente (o marido da sobrinha dela) eu fecho os olhos 

parece que eu tô veno essas festa até hoje, ele era um sr. muito 

simpático, fazia cada festa bonita! já teve muita festa bonita aqui, 
precisa muito de incentivo, pessoa de bom gosto.  

O dinheiro que o pessoal recada é só pra contratar banda, essas 

banda toca a noite inteira, é não sei quanto, é não sei quanto, é três, 
quatro banda por noite, estraga o dinheiro nessas banda, podia 

deixar a filarmônica aí, que tivesse as banda, que os jovens gosta 

de banda, o bonito da festa mesmo tiraram, é essa filarmônica, não 
tem essa filarmônica, fica aí, fica tudo morto. Quando vinha de 

Nazaré a filarmônica já pegava N. Sra. dos Navegantes, quando era 

de noite, apontava lá, noite de lua, que beleza! o pessoal todo vai 

pra rua, pessoal pegando água, naquele tempo não tinha água, o 
pessoal matando porco, era uma festa mesmo. Hoje não parece 

nem que tem festa. Agora, a igreja não, é muito bonito, tá 

caprichando. 

São vários os segmentos mobilizados pelas lideranças da festa. Além dos próprios 

moradores da localidade, é importante a interlocução com comerciantes e autoridades 

municipais, para buscar apoio logístico e financeiro para os louvores a Santo Amaro. 

As festeiras cultivam nessa ambiência princípios de luta e compartilhamento que 

fazem parte do seu dia-a-dia. Pelo que pude observar, essas pessoas acreditam que o 

espírito de devoção, riso e brincadeira inerentes ao âmbito da festa traz benefícios no 

cotidiano e na vida futura, quiçá até em outras vidas.  

Reis (2002, p. 105-106) no seu texto "Tambores e temores: a festa negra na Bahia na 

primeira metade do século XIX", relata uma festa de Natal africano no Recôncavo 

baiano. Entre os temas debatidos o autor dá relevo às formas de organização do 

festejo, assim descritas: 

[...] E a fartura de comida e bebida, um grande banquete - não a 

ração diária, monótona, de escravo de engenho -, e tudo pago pelos 



156 

 

próprios africanos, o que sugere que escravos com acesso a roças 

locais, negros de ganho da vila e talvez libertos africanos 

estivessem envolvidos na produção do evento. [...] Os próprios 
senhores daqueles escravos que se exibiam haviam liberado suas 

saídas dos engenhos, talvez alguns estivessem mesmo entre os 

espectadores da folia, quem sabe até patrocinassem, em parte pelo 

menos [...]. 

 

3.2.3  Brincantes: um modo de existir em corpos lúdicos e rituais 

  

O samba de roda, nas suas diversas modalidades, é uma dança popular tradicional de 

distintas regiões da Bahia, cada uma com sua singularidade.  

Em 2004, o samba de roda do Recôncavo da Bahia foi inscrito no 

Livro de Registro das Formas de Expressão do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como “bem de natureza 

imaterial”. O dossiê competente elaborou-se em 2004 em Recife, 

em Salvador e no Recôncavo da Bahia, graças a uma equipe 

coordenada pelo Dr. Carlos Sandroni, Professor da Universidade 
Federal de Pernambuco, então também Presidente da Associação 

Brasileira de Etnomusicologia. No ano seguinte, o samba de roda 

foi proclamado pela UNESCO “Obra prima do Patrimônio Oral e 
Imaterial da Humanidade (TRINDADE-SERRA, 2009, p. 29) 

Na Ilha de Itaparica, o samba não apresenta univocidade, revelando uma condição 

"performática" própria. Cada localidade é provida de histórias, religiosidade, 

conjunturas socioculturais, origem de sua população, que podem ser delineados 

como traços constitutivos da expressão gestual de cada uma. Essa concepção me 

remete a Mauss (2003, p. 403) no seu texto sobre a "noção de técnica do corpo": "[..] 

Toda técnica propriamente dita tem sua técnica [...]". "[...] Mas o mesmo vale para 

toda atitude do corpo. Cada sociedade tem seus hábitos próprios [...]". 

Para exemplificar, na Gamboa, os brincantes destacam o "samba amarrado" 

organizado em forma de círculo, sendo que, o deslocamento para o centro da roda se 

faz com a permissão da pessoa que está puxando o samba.  

Em Barra Grande, além do "samba de barravento" uma prática do tempo em que se 

fazia a "tapa" da casa, Sonildes Santana conta como era o "samba de São João", 
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particularizado pelos desafios verbais entre os sambistas, advindos dos enredos do 

cotidiano e adquiridos nas brincadeiras realizadas pelos mais velhos:  

Os tocador eram Folô [pai] tocava pandeiro, tinha Licinho, Carlito, 

Meco; Vivaldo, cantava, diziam que Folô era desentoado, eu aqui 
tomava a frente era bom demais. Finado Júlio no São João, era eu e 

ela [Zenita Viana que acompanhava a entrevista]. Folô com um 

pandeiro, Júlio com um negocinho de um cavaquinho [risos], tinha 
vezes que a gente passava dois dia assim na rua, saía na véspera 

passava o dia todo, só vinha no outro dia pra casa, inda tem o 

banho no rio [no rio de Barra Grande para curar a ressaca], era 
folia boa. Era outra coisa que não podia acabar.  

Ela prossegue lembrando de outras brincadeiras e rituais que estão ficando na 

tradição ou perdendo sua vitalidade na comunidade: 

o Presente esse ano eu falei com Valdemir que não comprasse 
muito balaio, porque não tem baiana pra levar, até a brincadeira, 

afoxé, essas coisa, não tá mais existindo, só quando tem uma 

lavagem de Cacha Prego que vai assim, pouquinha, se não fosse eu 
nem isso tinha mais. Agora não querem mais não, às vezes aparece 

três, quatro, cinco baiana, tá aqui cheio de presente, agora eu faço o 

que? Minha vó começou com uma moringa, aquilo ali era devoção 

dela, acreditava que era uma coisa de bem, boa pra comunidade, o 
raciocínio era a comunidade. 

A respeito da aprendizagem intergeracional dos brincantes, costumeira na 

transmissão oral, o posicionamento de Mauss (2003, p. 405) é digno de nota: 

A criança, como o adulto, imita atos bem-sucedidos que ela viu ser 
efetuados por pessoas nas quais confia e que têm autoridade sobre 

ela. O ato se impõe de fora, do alto, mesmo um ato exclusivamente 

biológico, relativo ao corpo. O indivíduo assimila a série de 
movimentos de que é composto o ato executado diante dele ou com 

ele pelos outros. 

O samba de roda da Conceição apresenta uma peculiaridade na sua performatização: 

os movimentos são rápidos, sensuais e as sequências coreográficas não seguem uma 

lógica ou padrão, lembrando, por vezes, o "samba de caboclo", manifestação 

relacionada aos rituais afro-brasileiros. Os enredos narrados pela dança nos cânticos 

e no gestual, os "sotaques" representam diálogos entre homens e mulheres da 

comunidade, abordando estórias e sátiras daquela comunidade. 
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Apoio-me em Martins (2002, p. 72) para compreender essas manifestações dos 

nativos nas suas práticas corporais: 

[...] As performances rituais, cerimônias e festejos, por exemplo, 

são férteis ambientes de memória dos vastos repertórios 
mnemônicos, ações cinéticas, padrões, técnicas e procedimentos 

culturais residuais recriados, restituídos e expressos no e pelo 

corpo [...]. 

A autora (2002, p. 70-71) estabelece uma ligação entre performance e memória, que, 

no seu entendimento, é reveladora de "[...] faltas, vazios e rupturas das culturas e dos 

sujeitos que aqui se reinventaram [..]". 

Identifico, que, o corpo em performance dos brincantes do trânsito festivo de Cacha 

Pregos para Jaguaripe, representa uma realidade que se exprime por "ações cinéticas" 

ancestrais construídas pelo corpo, transpassadas por experiências cotidianas e, pela 

vivência de outras brincadeiras, levados a efeito pelos insulares.  

O "corpo ritual", sacralizado, conhece o repertório das liturgias religiosas e, com os 

códigos dessa liturgia, cria movimentos que expressam a estética da vinculação 

religiosa. Entretanto, não representam uma imitação das danças rituais, constituem 

modos criativos de performatizar o corpo, relacionados aos fundamentos que são a 

parte essencial dessa estética. 

Quando o corpo dos brincantes expressa, no seu repertório de movimentos, danças 

populares traduz uma visão de mundo, exprimindo um gestual que faz emergir uma 

espécie de catarse coletiva, uma explosão de alegria. Nessa circunstância, entendo 

que os brincantes performatizam um "corpo lúdico". 

A propósito da noção de corpo, é Matoso (1999, p. 7) quem assinala: "A noção de 

corpo hoje é transpassada pela exaltação da tecnologia que nos pode repor órgãos, 

prolongar nossa vida ou exterminar de forma massificada". Ampliando seu 

raciocínio, a autora (1999, p. 8) nota:  

É por isto e por outras razões como disse Michel Bernard "que 

prefiro usar o conceito de corporeidade em vez da palavra corpo, 

cuja conotação abstrata e indefinida me parece mais pertinente à 
experiência ambígua que vivemos e que a arte contemporânea, por 

exemplo a dança nos manifesta constantemente". Desta maneira, 

em alguns parágrafos quando emprego a palavra corpo, me refiro a 
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este conceito de corporeidade no qual se entrecruzam carne, 

história e pulsão
63

. 

O samba de roda na ilha mantém vinculação com  tradições, religiosidade, novidades 

e criação. O corpo é onde se exibe  prazer, bem viver,  luta do trabalho, ócio, 

vitalidade. 

A transmissão oral é importante porque, aponta para marcas que abrangem os saberes 

acumulados pelas experiências recebidas dos mais velhos e, são compartilhadas pelos 

brincantes, quando realizam suas performances na brincadeira.  

O corpo é presença viva na brincadeira. As formas de apropriar-se do espaço, de 

cantar, de sambar, coreografar sua performance promovem uma troca com o cultivo 

de repertórios coletivos, revelando a ludicidade do rito. Os brincantes protagonizam 

cenas de seu cotidiano, tensões, conquistas, que manifestam de forma jocosa e bem-

humorada (GOMES, 2015, p. 194). 

Os brincantes ou brincadores são pessoas que dinamizam a festa, compartilhando 

arte e vida como forma de presença no mundo. Organizam grupos de vizinhos e 

amigos para alugar os barcos que vão à travessia Cacha Pregos-Jaguaripe, recolhem 

o dinheiro para a compra de comida e bebida e mobilizam os tocadores para levar os 

instrumentos musicais percussivos, para fazer o samba nos barcos durante a 

travessia, e o "arrastão" festivo nas ruas e ladeiras de Jaguaripe. 

Mostram, com sua musicalidade, o significado da festa e do lúdico na vida dos 

insulares, adicionando às músicas "sotaques" e enredos do cotidiano. 

Na ilha, as pessoas que prioritariamente faziam as festas situavam-se no grupo mais 

desfavorecido socioeconomicamente, conforme enuncia Castelucci Júnior (2008, p. 

78) no seu estudo sobre escravos e forros na Ilha de Itaparica na segunda metade do 

século XIX: 

Mulheres solteiras, que viviam de atividades domésticas e/ou dos 

serviços de rua, ganhavam a vida também servindo almoços em 

suas residências; eram costureiras, engomadeiras e às vezes eram 
contratadas para fazer comidas nos festejos de samba de roda para 

os forros enquanto se divertiam [...]..  

                                                             
63 Tradução minha. 
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A carnavalização da festa e as lembranças das experiências vividas afeta a todos, 

saveiristas, festeiras e brincantes. Cenas inusitadas podem acontecer nesse contexto 
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de liberdade e espontaneidade dos protagonistas: um dos saveiristas, um doutor 

residente em Salvador cuja embarcação participa há muitos anos do cortejo festivo, 

num jogo lúdico tomou o lugar de uma baiana que preparava acarajé e pôs-se a bater 

a massa, rememorando, segundo ele, a época em que sua avó, vendedora de quitutes 

preparava-os para comercializar no tabuleiro da baiana. 

A religiosidade constitui-se elemento importante no tecido da festa. Concordo com o 

posicionamento de Silveira (2015, p. 54) quando assegura:  

[...] podemos concluir que a religião popular é o conjunto de 

crenças e dos gestos considerados próprios da religiosidade da 
maioria e que se apropria, de maneira matreira e dispersa, dos 

conteúdos impostos pelos poderes hegemônicos. Ela se constitui 

quando o núcleo principal da religião oficial é articulado a 

elementos culturais dos subalternos, "dos povos vencidos, 
escravizados ou marginalizados", que lhe confere outros sentidos e 

formas interpretativas. 

No trânsito festivo, o samba começa quando as embarcações saem da praia de Cacha 

Pregos e atinge seu ápice ao chegar a Jaguaripe. A brincadeira pode começar com um 

círculo ou semicírculo no qual os brincantes cantam, dançam e batem palmas e a 

movimentação no centro da roda não segue um padrão previamente definido. Seu 

início pode acontecer a partir da saída das embarcações ou numa formação de cortejo 

que se desloca dos arredores da igreja matriz em direção às ruas da cidade.  

O solista puxa as músicas, pois conhece os enredos e norteia a dinâmica da roda. Ele 

canta músicas tradicionais, músicas dos grupos de samba, compostas pelos 

brincantes, e improvisa versos com situações do cotidiano, convidando os integrantes 

para sambar e participar dos desafios À medida que o tempo vai passando, o samba 

"esquenta"; as músicas tornam-se mais picantes e os movimentos corporais mais 

sensuais e sedutores. 

A base instrumental do samba de roda compõe-se de pandeiros, surdos, caixas, 

caxixis e outros criados pelos brincantes, aproveitando objetos do seu cotidiano; é 

válido observar que o samba inclui crianças, adultos e idosos da comunidade, que 

tocam, cantam e sambam. O samba de roda mirim, organizado por algumas 

localidades, está incentivando a participação das crianças num movimento de 

renovação e recriação da brincadeira. 
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De acordo com Castelucci Júnior (2008, p.116), 

O samba de "umbigada", "imbigada" ou mesmo "embigada", era 
um tipo de tradição banto, na qual os participantes davam pancadas 

com sua barriga sinalizando que o dançarino deveria, naquele 

momento, ser substituído por outro [...].  

Prossegue o autor, notando que " parece que pelas diferentes partes da Ilha, as festas 

de samba, na segunda metade do século XIX, eram praticadas com certa tolerância 

ou alheia à vontade das autoridades [...]", num período em que os batuques eram 

proibidos e a polícia reprimia com violência tais brincadeiras praticadas, geralmente, 

pelas populações escravizadas. 

O rito espetacular do trânsito festivo que homenageia Santo Amaro de Cacha Pregos 

representa uma versão da realidade, na qual a memória do grupo funciona como um 

acervo de experiências. Na perspectiva da etnocenologia, é dar voz aos protagonistas 

da festa, para que eles falem do lugar onde seus saberes e fazeres são produzidos. 

Pode depreender-se daí que:  

[...] A memória é vida, sempre carregada por grupos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 

sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível 

de longas latências e de repetidas revitalizações [...] (NORA, 1993, 
p. 3). 

O corpo promove a troca com o coletivo, erigindo por meio da brincadeira, formas 

de interpretação da realidade, que em última análise são uma leitura (ou releitura?) 

que os nativos fazem de seus vínculos socioafetivos, oportunidade em que num 

ambiente relaxado e lúdico são reforçadas a comunicação e a linguagem com traços 

comuns que ainda prevalecem no contexto do cotidiano insular. 

Analisando a dança contemporânea suas influências e interfaces, Suzana Martins
64

 

(2015) sinaliza:  

A dança contemporânea tem por princípio um corpo treinado para 
criar e executar movimentos numa base técnica. Atualmente, 

observa-se que a exaltação ao virtuosismo que requer corpos 

                                                             
64 Suzana Martins, dançarina, professora e pesquisadora em dança da Universidade Federal da Bahia. 

Entrevista concedida à autora em agosto de 2015. 
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esteticamente técnicos e perfeitos, e que remetem a padrões de 

beleza voltados para apelos midiáticos, já não são tão valorizados 

como no remoto passado do século XX. Nos dias atuais, o corpo 
tem cedido lugar ao lúdico, à brincadeira com as diferentes ações 

do movimento [...] O corpo da dança contemporânea busca dar 

sentido aos movimentos, ser “significante" [...]. Estas "novas" 

concepções estéticas sobre o uso do corpo estão relacionadas a 
vários fatores, que muitas vezes são ambivalentes  e/ ou 

controversos. A inspiração ou motivação podem ser geradas pela 

observação dos movimentos da rua, gestos cotidianos, podem ser 
recriações dos movimentos populares, podem ser manipulados 

pelas tecnologias e outros. 

"Ser significante", eis que me parece uma expressão chave para compreender a 

gestualidade dos brincantes dos festejos da travessia de Cacha Pregos para Jaguaripe 

homenageando Santo Amaro. Como prover de significância os movimentos da 

dança, a sonoridade dos cânticos, com o distanciamento das cotidianidades que 

embasam os movimentos coreográficos belos e expressivos? As gestualidades da 

vida contemporânea poderão inspirar movimentos corporais destituídos de sentido 

para os nativos. Entretanto, os corpos lúdicos e rituais parecem manter vitalidade 

com esses novos gestos, uma vez que, no trânsito festivo exibem sua versatilidade 

celebrando uma "vida corporal" intensa. 

As experiências vividas pelos brincantes são expressas numa presença física que 

revela a dinâmica da brincadeira na estética, gestualidade, representativos de práticas 

cotidianas, rituais, religiosidade, com a finalidade de mostrar-se para o público. 

É uma visão de mundo com sentido holístico, na qual prevalece a 

complementaridade entre os nativos, que se expressam intuitivamente reunindo 

cotidiano e festa. Nesse sentido, o "corpo lúdico" da brincadeira exibe o simbolismo 

da interação entre membros da comunidade, tornando-se, assim, a via de acesso ao 

ato criador e espontâneo da travessia festiva, nos seus gestos e falas. 

Diana Taylor (2002, p. 16-17) denomina de repertório, os registros que preservam a 

memória do corpo, identificados nos gestos, danças, expressões idiomáticas, ritos e 

distintas ações de caráter efêmero e não reproduzíveis. 

No trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe, os brincantes, como que  

despertam o artista que cada um possui dentro de si. Eles tecem a teia da brincadeira 
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a partir de sua realidade social, onde arte e vida entrecruzam-se, atribuindo à vida 

novos significados. 

O samba de roda, nas ruas e ladeiras de Jaguaripe, exibe um repertório de 

movimentos performatizados conforme a interação que acontece no momento, na 

brincadeira, com base nas vivências que remetem à pluralidade cultural e à 

religiosidade. O processo de criação acontece coletivamente, com a apropriação de 

elementos que engendram a revitalização da festa.  

Essas "ações cinéticas" são reveladoras de conteúdos tradicionais, sendo a festa 

espaço de ensaio para criação e recriação da vida coletiva. A cultura e a rede de 

saberes dos brincantes podem ser identificadores do que considero a singularidade do 

"mundo especial" do bem viver na ilha de Itaparica. 

O protagonismo e as performances dos brincantes revelam o encantamento da vida, 

pela estratégia do lúdico, do bem viver, num contexto propício a mostrar a vida sem 

disfarces, sem limites e sem barreiras para o riso e a alegria, atualizando a vida no 

trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe. Cada corpo, num "ato mágico-

religioso" celebra a festa, inscrevendo sua linguagem e sua dramaturgia para 

homenagear Santo Amaro de Cacha Pregos.  
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Ao término desse trabalho de pesquisa, chego não a conclusões, mas, sim a novas 

aberturas, porque considero tal tipo de trabalho como aquele que lança sementes, 

que, pouco a pouco, vão se espalhando e, assim, dando novos  frutos. 

Festa, como em todas as épocas, é momento para grande envolvimento diante das 

comunidades tradicionais. E não é diferente, essa que foi, aqui tratada. O trânsito 

festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe em louvor a Santo Amaro, na Ilha de 

Itaparica, mobiliza, como foi visto, os nativos, exibindo uma releitura de significados 

desse rito. Esse pensamento assinala a chegada de novos tempos, próprios das 

mudanças pelas quais a sociedade passa, envolvendo transformações ético-

comportamentais: trajes, ritmos, gestos, falas e gritos. 

Cruzar os mares da vida subindo e descendo as marés é uma forma de se situar no 

mundo. Para os saveiristas, festeiras e brincantes, que se deslocam de Cacha Pregos 

para Jaguaripe, existe uma intencionalidade de viver o momento, de fazer do lúdico 

uma referência para as experiências da vida, enfrentando com uma mirada própria, as 

tensões do cotidiano. Esse rito espetacular entrelaça dois municípios, Vera Cruz e 

Jaguaripe, resignificando as ações ordinárias da vida, celebrando pelo riso o que 

acontece no presente, o que está sendo vivido e é isso que tem valor. 

Quando comecei a esboçar esse estudo, propus-me a exprimir minha inquietação 

acerca das transformações que vêm ocorrendo na Ilha de Itaparica que estão afetando 

a coesão grupal, o contexto cultural, a concepção lúdica da existência, as teorias 

nativas do bem viver, as identificações com o espaço geosocial insular.  

Estes são pilares que fundamentam o objeto de estudo: o trânsito festivo de Cacha 

Pregos para Jaguaripe, numa terça-feira que não tem data fixa, geralmente no mês de 

janeiro, escolhida de acordo com o movimento da maré, no período que antecede o 

carnaval. 

O encontro de saveiristas, festeiras e brincantes tem um objetivo primeiro que é  

homenagear Santo Amaro de Cacha Pregos. 

O conjunto de circunstâncias elencadas no momento da escrita dessas considerações 

finais, denota a especificidade do tema, principalmente por estar em estreita conexão 

com as histórias de vida dos nativos, às quais tive o acesso essencial para o 

entendimento e avaliação critica da realidade estudada enquanto pesquisadora. 
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Com o propósito de problematizar a saga do trânsito festivo de Cacha Pregos para 

Jaguaripe, busquei erigir um conceito de festa que me aproximasse das teorias 

nativas dos ilhéus que, se apoiando na brincadeira, constroem seu sentido filosófico 

de viver o momento, urdindo formas de atuar que articulam trabalho e festa, 

apontando, desta forma, para uma concepção de vida que não prescinde da utopia e 

abre possibilidades de reinventar a vida. Entendi essa proposição como outros 

contornos para entender o que é festa. 

Bakhtin, marcando sua posição sobre a função do riso na vida ordinária, instaura, a 

meu ver, uma conexão com a utopia das teorias nativas da ilha que propagam o 

lúdico como forma de confrontar-se com os desafios cotidianos. 

A etnocenologia, disciplina jovem, na sua contextura pré-paradigmática, abriu 

espaço para que eu nomeasse o trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe para 

homenagear Santo Amaro de Cacha Pregos como "rito espetacular": fenômeno 

adjetivamente espetacular que abrange os rituais religiosos e festejos públicos tecidos 

coletivamente, na concepção de Bião (2007, p. 27). 

O conceito de festa que defendo tem como moldura um rito, rito espetacular, que,  

com suas dimensões lúdicas e rituais-religiosas entrelaça como tessitura cultural e 

socioafetiva, cotidianidades e subjetividades dos ilhéus. Sua função social é relativa à 

vinculação dos insulares às ações coletivas que simbolizam desejos, possibilidades 

de experimentação e renovação na festa e na vida.  

Os insurgentes ameríndios da Santidade de Jaguaripe, que, de forma audaciosa 

rejeitaram os padrões político-religiosos vigentes no seu tempo, encetaram uma luta 

por um mundo de bem-estar e justiça. 

Aqueles acontecimentos, de uma esfera temporal longínqua, parecem emergir da 

memória dos nativos, que, lembrando das histórias de sofrimento dos presos de 

Jaguaripe transmuta-as em troça, alegria, excessos de comida e bebida, no propósito 

de inverter normas e desfazer hierarquias, numa clara deliberação de carnavalizar a 

vida. 

O lúdico é a desconstrução do que está previsto e é provido de possibilidades de 

viver o caos da vida cotidiana, a festa e a alegria, tudo isso via corpo. 
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Ferraz (2013, p. 168) aponta que "[...] compreender com o corpo é diferente [...]". 

Esta máxima aplica-se aos protagonistas da travessia festiva, na medida em que suas 

expressões de vitalidade para celebrar o rito espetacular, não prescindem dos 

repertórios coreográficos e da dramaturgia que os corpos exibem na brincadeira. 

No trajeto desse trabalho de pesquisa - ensaio/tese - fiz opções por autores que me 

possibilitassem a liberdade de atingir os objetivos científicos, sem me engessar em 

concepções "duras" que me distanciassem das particularidades da festa. 

As alternâncias da maré, elemento essencial para a escolha da data da festa indo na 

vazante e voltando na enchente, indo e voltando contra a maré, são compreendidas 

por D. Nitinha: 

A maré sobe, a maré desce, é do tempo mesmo (grifo meu), 

porque tem a maré grande e a maré morta, oito dias de maré grande 
e oito dias de maré morta, lua cheia e lua minguante, a lua cheia é 

da maré grande e lua minguante é da maré pequena. A maré de 

março veio no meio da rua, encheu isso tudo por aí. A maré de 
março bota o lixo, a maré de abril vem buscar, todinha, cata aquilo 

tudo e leva. A maré subindo e a maré descendo é o mesmo da lua, 

do tempo.  

Essa poderá ser uma alternativa que se pode anunciar como condição de renovação 

da festa: enfrentar permanências e versatilidades do tempo, fundamentais na festa e 

inevitáveis na vida, 

Ao longo do tempo as transformações da vida insular, como o distanciamento das 

práticas cotidianas, a perda de referências geosociais, o pouco compartilhamento das 

experiências de vida, que era um dos fatores de coesão grupal entre os nativos, 

produziram  alterações significativas, na medida em que esses princípios 

comportamentais fundamentavam o rito. 

A labuta cotidiana da pesca e o trabalho com as embarcações perderam espaço com o 

surgimento de outras formas de atividade produtiva, principalmente entre os mais 

jovens. Essa nova ambiência, mais visível nas últimas décadas, repercute na tessitura 

da festa,  entretanto, pode ser resignificada pelos nativos, por se tratar de 

circunstâncias oriundas de fatores específicos e outros decorrentes da 

contemporaneidade. 
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Fenômenos religiosos que sugerem, a princípio, desarticulação no contexto festivo 

acenam com alterações, que, em algumas comunidades, surgem como adaptações 

que não impedem o ato de exprimir as manifestações culturais-religiosas. 

Mearleau - Ponty (1999, p. 106) assinala que:  

O presente ainda conserva em suas mãos o passado imediato, sem 

pô-lo como objeto, e, como este retém da mesma maneira o 

passado imediato que o precedeu, o tempo escoado é inteiramente 
retomado e apreendido no presente. 

Cada protagonista é provido de uma convicção sobre os caminhos da travessia que 

homenageia Santo Amaro e os rumos que a festa poderá tomar. 

Se para os mais velhos a festa era boa no tempo da Filarmônica tocando na missa, na 

procissão e em Jaguaripe, para outras pessoas as novidades parecem dar ao trânsito 

festivo uma feição de modernidade e renovação.  

Assim se expressa Aníbal
65

 "a animação está melhorando, mais barcos, escunas, esse 

ano teve um mini-trio e um palco". 

As práticas cotidianas e culturais desse rito espetacular assinalam a riqueza cultural 

da ilha, com suas inteirezas e fragmentações. De certa forma, no trânsito festivo, os 

protagonistas percebem as modificações que acontecem no cenário de seu espaço 

geosocial, porque mudaram comportamentos e deixaram de cumprir etapas da 

contextura da festa, que intervêm na sua feitura, por fatores econômicos e sociais 

específicos da ilha, e outros decorrentes da contemporaneidade. O sentido do rito 

pode ser discutido, numa perspectiva transicional, entre o vivido no passado, o 

possível vivido no presente e uma releitura da tradição festiva no futuro.  

Assinalamentos dos nativos, especialmente aqueles direcionados ao universo 

marítimo, como os saveiristas, trazem à baila questões relativas às transformações da 

festa e caminhos que podem ser percorridos para renovar o rito. Exercendo um 

protagonismo estratégico na comunidade, os saveiristas estimulam, nas crianças e 

jovens, o interesse pelas tradições marítimas, suas celebrações, o valor sociocultural 

da brincadeira, apontando a importância do trabalho coletivo, das corridas como 

vetor de identificação dos ilhéus ao seu contexto sociogeográfico. 

                                                             
65 Brincante. 
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A brincadeira é uma encruzilhada de enredos, narrativas, um espaço para 

transgressão e liberdade. Um olhar cuidadoso para esse rito, permite compreendê-lo 

como processo inclusivo dos nativos, na esfera social, lúdica, devocional, processo 

esse que tem continuidade com as coisas comuns do cotidiano insular. 

Encerrando meu trajeto nesse estudo, defendo as permanências e versatilidades 

possíveis da festa, compreendendo seu contexto de vulnerabilidade, mas também de 

vitalidade. Os efeitos das mudanças que ocorrem na contemporaneidade engendram 

outras formas de protagonismo e organização da brincadeira. As novidades 

tecnológicas, o descentramento dos pontos de referência que outrora balizavam as 

vivências comportamentais dos protagonistas da festa, são alteradas pelas produções 

da modernidade, alterando, de alguma forma, o rito, entretanto, o que prevalece é "o 

espírito da festa". 

Dessa forma, expresso-me a favor da utopia de acreditar na vinculação dos insulares 

ao lúdico, às suas teorias do bem viver para reinventar a festa e, exibi-la, com sua 

polifonia e pluralidade, para as novas gerações.  

Para os ilhéus se algumas coisas desaparecem outras surgirão e a vida segue se 

renovando.  

Mais do que conhecimento, os saberes de saveiristas, festeiras e brincantes que 

fazem o trânsito festivo de Cacha Pregos para Jaguaripe, manifestam apropriação e 

incorporação de ideias que, compõem ao longo do tempo, uma trama compartilhada 

de ludicidade, tradição e contemporaneidade. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  

 
 

Nome: Antenor Neto do Nascimento Paixão   Apelido: Palito 

Atividade: Saveirista, empreendedor náutico 

Local: Mar Grande 

Idade: 57 

Escolaridade: 2º grau completo 

Data da entrevista: Nov. 2015 

 

Nome: Edson Rodrigues Saldanha Filho   Apelido: Abelhinha 

Atividade: Saveirista, mergulhador profissional. Aposentado 

Local: Manguinhos - Itaparica 

Idade: 71 

Escolaridade: 2º grau completo 

Data da entrevista: Set. 2015 

 

Nome: Carlos Menezes dos Santos    Apelido: Carlito 

Atividade: Saveirista 

Local: Baiacu 

Idade: 64 

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Data da entrevista: Abr. 2016 

 

Nome: Joel Santos de Azevedo 

Atividade: Saveirista, pescador. Segurança de condomínio fechado na ilha 

Local: Barra Grande 

Idade: 52 

Escolaridade: 1º grau 

Data da entrevista: Dez. 2015 

 

Nome: Cosme Lima Azevedo 

Atividade: Pescador. Conduz embarcação a motor para dar apoio à tripulação nas 

corridas de saveiros 

Local: Barra Grande 
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Idade: 84 

Escolaridade: Alfabetizado 

Data da entrevista: Mar.2014 

 

Nome: Américo Santos de Azevedo  

Atividade: Tripulante de saveiro, funcionário público 

Local: Barra Grande 

Idade: 53 

Escolaridade: 1º grau 

Data da entrevista: Dez.2015 

 

Nome: Jessé Barbosa Ramos  

Atividade: Saveirista, coordenador de corridas na ilha. Organizou um time de futebol 

em Cacha Pregos. Foi um dos fundadores do Clube dos Saveiros da Ilha 

de Itaparica. Trabalhou na Polícia Rodoviária Estadual. Aposentado 

Local: Cacha Pregos 

Idade: 74 

Escolaridade: 1º grau 

Data da entrevista: Dez.2015 

 

Nome: Nilton de Melo Castro Filho    Apelido: Fico 

Atividade: Marinheiro, saveirista. Brincante do Afoxé Axé Obá 

Local: Gamboa 

Idade: 44 

Escolaridade: 2º grau completo 

Data da entrevista: Mar.2016 

 

Nome: Selma Maria da Conceição 

Atividade: Marisqueira. Brincante do Afoxé de Barra Grande. 

Local: Barra Grande 

Idade: 55 

Escolaridade: 1º grau 

Data da entrevista: Jan. 2016 
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Nome: Maria Helena Alves Azevedo 

Atividade: Brincante do Samba de Roda Dois de Julho. Trabalhou como auxiliar de 

cozinha num resort da ilha 

Local: Conceição 

Idade: 64 

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Data da entrevista: Jun.2016 

 

Nome: Erenita dos Santos     Apelido: Nitinha 

Atividade: Festeira. Foi marisqueira, professora leiga, atendente rural. Aposentada. 

Presidente da Associação de Idosos de Cacha Pregos 

Local: Cacha Pregos 

Idade: 78 

Escolaridade: 1º grau 

Data da entrevista: Abr. 2015 

 

Nome: Zenita da Encarnação Viana    Apelido: Lelé 

Atividade: Festeira. Brincante do Afoxé de Barra Grande. Funcionária pública 

aposentada 

Local: Barra Grande 

Idade: 73 

Escolaridade: 1º grau 

Data da entrevista: Out. 2015 

 

Nome: Sonildes Santana 

Atividade: Festeira, brincante do Afoxé de Barra Grande, líder do afoxé. Uma das 

organizadoras do Presente de Iemanjá da localidade no dia três de 

fevereiro, último dia da festa da padroeira, Nossa Senhora das Candeias. 

Funcionária pública aposentada 

Local: Barra Grande 

Idade: 69 

Escolaridade: Alfabetizada 

Data da entrevista: Out. 2015 
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Nome: Marina Pinho de Azevedo 

Atividade: Brincante do Afoxé de Barra Grande 

Local: Barra Grande 

Idade: 66 

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Data da entrevista: Nov. 2009 

 

Nome: Arlete Azevedo 

Atividade: Brincante do Afoxé de Barra Grande 

Local: Barra Grande 

Idade: 87 

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Data da entrevista: Mar. 2014 

 

Nome: Odete dos Santos Castro    Apelido: Dete 

Atividade: Brincante  

Local: Conceição 

Idade: 68 

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Data da entrevista: Dez. 2002 

 

Nome: Eliezer Silva Gabrielli 

Atividade: Empresário, ex-presidente do CDL na Ilha de Itaparica 

Local: Salvador 

Idade: 63 

Escolaridade: 2º grau completo 

Data da entrevista: Dez. 2015 

 

Nome: Luzia Clotildes de Jesus Fortunato 

Atividade: Nativa 

Local: Cacha Pregos 

Idade: 81 

Escolaridade: 1º grau 
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Data da entrevista: Abr. 2016 

 

Nome: Vivaldo dos Anjos 

Atividade: Brincante do Afoxé de Barra Grande. Proprietário de armazém 

Local: Barra Grande 

Idade:  

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Data da entrevista: Jan. 2001 

 

Nome: Anibal Antonio Ferreira 

Atividade: Brincante de samba de roda, toca instrumento de percussão. Pescador. 

Comerciante 

Local: Barra Grande 

Idade: 65 

Escolaridade:1º grau 

Data da entrevista: Abr. 2014 

 

Nome: Indaia Menezes 

Atividade: Brincante do Afoxé Axé Obá. Aposentada 

Local: Gamboa 

Idade: 62 

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Data da entrevista: Jun. 2003 
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CAMINHOS NÃO PERCORRIDOS  

 

"Seu" Jessé foi um dos grandes entusiastas das corridas de saveiros na Ilha de 

Itaparica. Ele desenvolveu um levantamento, conversando "de porta em porta" (sic) 

com os nativos e outros proprietários de embarcações, idealizando inclusive apontar 

as possibilidades de lazer e turismo em Cacha Pregos. 

Ele assinala:  

Assim como nós tivemos muitos barcos, tem ali a história, a vela, 

de pena, no caso, pra corrida e pra pesca, aqui já teve muito. Hoje 
nós temos regatas aí... A primeira regata desse ano aí, eu tive lá fui 

olhar, sete barcos. Eu tive regatas aqui em Cacha Pregos com 

cinquenta e seis embarcações, é mole? a decadência foi grande nas 

regatas. Eu fui conversando com as pessoas, as mais antiga daqui 
da localidade, eu só fiz isso aqui [mostra o levantamento 

realizado], queria fazer mesmo a história daqui de Cacha Pregos. 

Comecei fazer isso aí de 88 pra cá, quando eu comecei minha 
reserva, eu digo, eu vou ter mais um tempinho, aí comecei a ficar 

gostando das competições, aí fui me influindo com isso, eu digo, 

ah vou captar também essas embarcações [...]. 

Esse levantamento abrange elementos concernentes ao âmbito do estudo visto que 

concebe um inventário sobre as embarcações de Cacha Pregos, que poderia ser 

discutido com o informante, talvez apontando questões ainda não debatidas sobre as 

corridas no trânsito festivo para Jaguaripe, no presente e nas perspectivas de futuro. 

Esses dados são apresentados no seu estado bruto, sem a análise que poderia esboçar 

um conhecimento crítico da realidade, em decorrência do falecimento de "Seu" Jessé, 

poucos meses depois da entrevista com a autora, em abril de 2016. 

"Seu" Jessé teve uma atuação importante como organizador, cuidando da 

infraestrutura das corridas da Ilha de Itaparica, que ia do acompanhamento da 

construção dos saveiros no estaleiro, à definição e normas para "montar" as boias e, 

em alguns casos, "respondia como juiz de chegada e de largada" (sic). Foi um dos 

fundadores do Clube de Saveiros da Ilha de Itaparica, sendo secretário do Clube 

durante dezessete anos. Além disso construiu um dos campos de futebol de Cacha 

Pregos , "com minha equipe de futebol na época" [risos]. 
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A HISTÓRIA DOS BARCOS A VELA DE CACHA PREGOS - VERA CRUZ -BA. 

 

Estas embarcações transportavam todos os tipos de mercadorias do sul ao recôncavo 

baiano e a capital do estado inclusive passageiros. Pesquisa feita ouvindo mais antigas 

pessoas desta localidade. 

 

MÊS DE ABRIL 2009 

JESSÉ BARBOSA RAMOS 

 

LANCHAS(1) PROPRIETÁRIOS 

 

LANCHAS PROPRIETÁRIOS 

COBRA FUMANDO HILTON CAMARADA SENHOZINO MARTINS 

NOVA ZELANDIA MANOEL SIMÃO ENTRE RIOS SENHOZINO MARTINS 

A JEGA MANOEL SIMÃO PRIMAVERA SENHOZINO MARTINS 

LAGARTICHA MANOEL SIMÃO GRANFINO SENHOZINO MARTINS 

UBIRATI ADALBERTO CRUZ DE MAUTA HOHÔ GALEGO 

FIUME IVONE RUFINO DADO POR DEUS FELIZ ANIZIO 

TRIUNFO VAVÁ 03 DE OUTUBRO CARRINHO 

AGUAIA DO OCEANO VITOR ESPERANÇA CARRINHO 

FLÔR DE TINHARÉ MUCINHO PARDAU  

AUTOMOVEL ALIPIO DA COMBATE  

PONTA ALEGRE THEODOMIRO SOU FELIZ  

 BRAS  BRITO 

ONDINA MAURILIO MOMENTO FELIZ HOHÔ CANJIRANA 

RELÂMPAGO IZAIAS BICO DE BULE HOHÔ CANJIRANA 

SÃO BENEDITO (3 

mastros) 
RUBENS 

  

 

TOTAL: 28 
(1)TIPO DE SAVEIRO DE VELA DE IÇÁ 
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SAVEIROS VELA DE IÇÁ          

 

NOMES PROPRIETÁRIOS  NOMES PROPRIETÁRIOS 

ORAMA  AMARO PINHO NETUNO BEIJINHO 

SILENCIO DO OCEANO 

(ARAGUARÍ) 
ROSENTINO LADEIRA GRANDE BEIJINHO 

FELIZ OCEANO ROSENTINO EM PLENO LUAR BEIJINHO 

MOEDA DE OURO NOU EM PLENO VERÃO BEIJINHO 

SOU FELIZ NOU VIRAÇÃO  OFREDO 

DACONBATE NOU  ALIPIO 

5 DE NOVEMBRO NOU BRILHOS DAS ÁGUAS CHICO XAVIER 

SÃO JORGE NOU RIO PARDO CHICO XAVIER 

ORLANDINHO NOU AURORA DECO 

BÔA AMIZADE CABO JORGE ESPERIÊNCIA DECO 

GAIOLA DO BEM TE VI CABO JORGE OLEO DE RISSA  MANEZINHO 

BIRIMBAU EUZEBIO PASTOR FELIZ LEONEL 

FELIZ UNIÃO AMARO PATRICIO FAQUI  GUINHO 

MEU AMIGO AMARO PATRICIO REGUSINAL GUINHO 

BÔA LEMBRANÇA DUDU e EDVAL PAES MENDONÇO BERTINHO 

DIAMANTE FELIZ LOURIVAL e EDINHO É DA VIDA RUFINO 

RECORDAÇÃO LOURIVAL SOMOS UNIDOS RUFINO 

QUERO MAIS MANOEL SIMÃO AMIGO USSO RUFINO 

FELIZNO OCEANO REGI TATU NA COVA TATU 

GUAPORÊ CHICO FEITOR QUEM DIRIA JOÃO PATRICIO 

XUI DUCA BROTINHO HONORINO 

TAMARATI MANOEL SIMÃO CISNE HAROLDO 

UBIRATÃ FIRMINO AVAI HAROLDO 

SÃO JORGE VAVÁ NÉO HAROLDO 

DOIS AMIGOS MUCINHOeCHIQUINHO VOU VIVENDO HAROLDO 

DISFALCE e OLHE CASSIMIRO CHEIRO DE MAR HAROLDO 

NENEN BRAZ MANO EPIFANIO 

GIRASOL BRAZ RECORDAÇÃO DECO 

DOIS AMIGOS RAU e VALTINHO CACHA PREGOS AMARO 

ESPERIÊNCIA MEIRELES PIRRACENTO EDIMILSON 

JOÃO BOMBOM CINESIO SAN MIN LAY OZAIR 

CONCEIÇÃO FELIZ ALMIRO POPÓ OAS OZAIR 

DIAMANTE  EDINHO PEIXE OZAIR 

RIO DAS CANDEIAS JOEL PARADA DURA AMOR e CHEBEU 

FERRO DE GOMAR JOÃO DE FERRO JB I  JAILSON 

FARAOL CRESENCIO JB II JAILSON 

TARZAN ROQUE e MANEZINHO LA VOU EU DJALMA 

CAPRICHO ROQUE VELA MAR VELAU 

EM PLENO LUAR FLORENTINO PEDRA DO MAR ITAMAR 

GRAVA DEUS LEONEL DO PORTO PEU RENATINHO 

14 DE SETEMBRO PIPOCA AGUIA ORDIR 

SOLUCO DO MAR MAÇU PINGOTE  PINGO 

HEL DE VENCER ADALBERTO PIRIQUITO CARLITO 

CAMARÃO ZICA SHOK DERALDO 

BEL. DO BOMFIM ELIAS PAMPA DERALDO 

PÉ DE ANJO  BEIJA FLÔR DERALDO 

 

TOTAL DE VELA DE IÇÁ: 98 
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SAVEIROS DE CORRIDA(2) 

 

NOMES PROPRIETÁRIOS  NOMES PROPRIETÁRIOS 

NORAGE MEIRELES ZANGÃO VADO 

SOU TERRIVEL MASSU UMBORAMAR JOSIMAR 

TATI MASSU FAISCA JOÃO 

TRAQUINO LUCINHO FARRISTA JOÃO 

DEIXA FALAR MANOEL O PAI JUNIOR e JONGA 

DENGOSO REGI EU DISSE EDVAL 

NOVA ESPERANÇA PEDRO RENASCER DECIVAL 

AMOR JOVEM PEDRO P. DE DEUS ROMIL 

ESTRELA DO MAR PEDRO THUNDER EDIMILSON 

LEONAN VALDEMAR ALÔ BELEZA  JUJU 

MELECA ZÉ TRIPA NOROESTE DANIEL DANTAS 

 

TOTAL DE SAVEIROS DE CORRIDA : 47 

 

(2)SAVEIROS DE VELA PENA 
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PESCARIAS DE REDES 
Cacha Pregos e suas histórias do passado e o presente até 2009 

OS CALÃO E REDES 

CANOAS 

NOMES PROPRIETÁRIOS 

 

NOMES PROPRIETÁRIOS 

GATINHA EUTIMIO  CHEBEU 

MOEDA CRUZEIRO NOU CARRAPATO TAVINHO 

O SONHO JUVENAL CARAPICUM GUEDE 

O OURO EUZEBLO CASSONEITE CHIQUINHO 

PIABA VALENTIN RONCADOR CHIQUINHO 

IGARA MEIRELIS GAIATA NEZINHO 

 PAULO T. DE PELE FRANÇA 

 ELIAS MELANCIA CELVAÇO 

O BOTO JOSÉ MARTINS LAMBRETA BOLA 

LINGUA PRETA JOSÉ MARTINS  BOLA 

MONTE PASCOAL RUFINO BAGAÇO MARLINDO 

 M. RÊBA LEO MARLIMDO 

SANTA ROSA LUIZ EGIDIO EGIDIO 

O NINCHO BRITO LASKA BOLSO JOSÉ 

 HILTON POCOMOM SABINO 

 ZINHO JAMANTA DJALMA 

ARMAÇÃO COCA FLOR DO PORTO IRANDIR 

FOGOSA BRAZ MARISCADOR ALMERINDO 

 AMOR DAGLORIA FORTUNATO RAUL 

 POPÓ COLIGAÇÃO PEDRO MIDA 

 HONORINO CONTINENTAL VELAU KISKIS 

 JUSTINO CAMARÃO NEINHO 

QUEM DIRIA LOURIVAL A TAN VADINHO 

TEU E TON RUBINHO TAINHA ETO 

PARADA DURA J. MARTINS  FILIPINHO 

TAOCA M P PAU SEXTA DO POVO RIRI 

ABAIXADINHA AMOR DE ROSA  ALTAIR 

DOIDINHA AMOR DE ROSA  SARUCA 

CARAPEBA ALIRIO 

 

 SAPÃO 

SAUNA ALBERGARIA 4 ESTAÇÃO ALEMÃO 

 PEDRO GROSSO AGULHA ZÉ 

 FIUZINHO MATA FOME NICO 

ROMOS FLORENTINO C. PRETA ADILSON 

BOCA AZUL CHEBEU   

BOSSA NOVA CHEBEU   

BONECA CHEBEU   

PESCARIAS DE REDES TOTAL: 69 
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OS BARCOS DE PESCAS A VELA DE PENA 

                   

NOMES PROPRIETÁRIOS  NOMES PROPRIETÁRIOS 

BOA FÉ EUZEBIO É DE XUÁ TOINHO 

ANZOL DR. SALES SIVALDO TOINHO 

TEJO VALDEMAR RECORDAÇÃO TOINHO 

LEONAN VALDEMAR JAVI TOINHO 

SERENATA MANOEL NÃO PENSEI TOINHO 

DEIXA FALAR MANOEL MARAGOGIPINHO TOINHO 

CONGO MASSU TAI I  VIGARIO 

MARACANÃ SABINO TAI II VIGARIO 

MAR MANÇO AMOR e CHEBEU PEGUARI VIGARIO 

PAU VERMELHO AMOR CONTINENTAL VIGARIO 

AVILÃO ARNALDO OVINHO OVO 

 ARNALDO  R. SURDO 

NAMORADO LEONEL VOU ALI MARCOS 

MASSARICO MANCINHO DE QUEM É BARROCA 

 ZECA BEM TI VI ANTONIO 

 HONORINO  FRANCA 

 TUCA  EZINHO 

GATINHA EUTIMIO  DUDU CEDEIRO 

ALEGRIA MANOELZINHO IVANAN BRAZ 

 MANOELZINHO UNIDOS IRANDIR 

ANA LUCIA GENTIL O LUA LUIZ 

IEMANJÁ GENTIL SANTA ROSA EPIFANIO 

FELIPE BELMIRO PONTA LEITE VADINHO 

 BELMIRO ASSANHAÇO ROQUE 

BICO DE BULE COCA MIRORÓ VALDIMIRO 

ZÉ NETO MANSSU SAVEIRO VADU 

MARA FORNIQUETE BOTA FOGO JUSTINO 

FELICIDADES M. SURDO SAVEIRO ANDRE 

SANTA ROSA EPIFANIO PAI MONTANA 

SURPRESA A. PALA COPACO MAR PRONTO VELAU 

CAPRICHO A. PALA COPACO M. FUMAÇA VELAU 

MÃO DE AMIGO JOÃO DE BOMBO NÃO PENSEI VELAU 

 VICENTE BARBOSA   

 

TOTAL DE BARCOS DE PESCAS VELA DE PENA: 66 
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CACHA PREGOS O PARAÍSO É AQUI 2009 

O que oferecemos aos turistas: passeios de barcos a motores atualizados e atual 

ESCUNAS, BARCOS, LANCHAS E CANOAS. 

 

NOMES PROPRIETÁRIOS  NOMES PROPRIETÁRIOS 

MIROLÃO TIDUCA CATARINA CAQUI 

PISCES DR. IVO LR LINDO 

CAPILÉ DR. SEQUER TUCUPI LULA 

LUMAVIN DR. VINHAS LASKA BOLSO JOSÉ 

JB DR. JAILSON LÉO MARLINDO 

GRAUÇA DR. ROBERTO 04 ESTAÇÕES ALEMÃO 

RUDÁ ROBERTO ELISABETE EDMILSON 

CAVALO DOURADO JORCI THAILA EDSON 

NÃO EMPRESTO  AVOHAI MOACY 

ELBA JOSUÉ BARRA NOVA EZIDIO 

GABRILEI TEQUINHO TAÍ VIGÁRIO 

LAPEXOGRO ADREY JOZIMAR ZIL 

ZEZIM NELSINHO  LAMARTINE 

TILÁPIA GUIDÚ TUPÃ D. VANDA 

GUIGA JOÃO ALICE MIGUEL 

VENTO SUL BEGO BAHIA D. FLOR 

XAPURI AMARO N. Sra. DA LUZ DUDU 

ÁGUIA II OSDÍ ILZA DUDU 

HORMÍNIO ANDRÉ DELMAR IDELFONSO 

CURTIÇÃO II PEDRO N. DO MAR ARIVALDO 

CARATINGUÍ FAZENDA OUVINHO OVO 

SANDI FAZENDA BALEIA AZUL REIZINHO 

CARO AMIGO FAZENDA  CERIVALDO 

 EDINHO VIDA SERENA VALDECK 

DOS NETOS RAIMUNDINHO UAY  BAHIA RESTAURANTE 

UNIDOS IRANDIR REDAN  

TUMBICA D. DINÁ AZUL BRANCO  

É SÓ ALEGRIA DADÁ COLIGAÇÃO MIDA 

MAZOLLA TOINHO A. BRANCO  

ALF III EDVAL RIO DAS  ONDAS  

VITÓRIA VALDENITO BRILHO DAS  ÁGUAS  

RAILASER EDIVAL FUNDO DE QUINTAL ESTEVAN 

ARIBANÇA ARY   

PARAISO CADÚ   

ZIGNOW OLIVEIRA   

TOTAL:68 
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LANCHAS(3) 

NOMES PROPRIETÁRIOS 

 

NOMES PROPRIETÁRIOS 

 ESTEVAN BOÇÃO JORGE 

FOGOSA BRAZ  GERALDO 

GARANGAU NÉLIO  MARTINHO 

 

(3)A MOTOR 

 

 

CANOAS 

NOMES PROPRIETÁRIOS 

 

NOMES PROPRIETÁRIOS 

NORAGE VALTER  SR. CARLOS 

04 ESTAÇÕES ALEMÃO  ZIRINHO 

SARACURA ARY TAINHA ETO 

 HAROLDO SEU ZÉ ZÉ 

ELAMAR CURUCA DENDÊ FAZENDA 

  

 

JESSÉ BARBOSA RAMOS 

 


