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RESUMO 

 

Essa Tese analisa as práticas e representações dos agentes no campo dos festejos da 

Independência da Bahia em Salvador de 1959 até 2017. Interpela o objeto a partir da 

aproximação entre as noções de cultura e poder, orientando-se pelo prisma da Sociologia da 

Cultura e em dialogo estreito com a História Cultural e a Antropologia Cultural. 

Tecnicamente, foi operacionalizada na observação participante e com a análise dos jornais. 

Partiu-se da problematização segundo a qual em Salvador os festejos da Independência da 

Bahia evidenciaram uma rede tensionada de práticas e representações que ofereceram o 

suporte para a construção, divulgação, encenação e fricção de identidades de diversas 

matrizes, colocadas em prática através de variadas formas de expressão, num processo que 

contou com a assunção de órgãos estatais enquanto agentes de racionalização e centralização 

da organização da festa. Objetivou-se entender os processos socioculturais de construção, 

divulgação, encenação e luta de representações, expressas nos desempenhos e calcadas em 

repertórios relativos à Bahia e ao Brasil. A Tese demonstra que as comemorações do 2 de 

Julho, a partir da segunda metade do século XX, mantiveram uma ampla diversidade de 

manifestações, entretanto, as possibilidades de viabilização, reconhecimento e afirmação 

foram alteradas devido às transformações modernizantes ocorridas na cidade, bem como na 

correlação de forças entre os grupos sociais no campo da festa. Nesse processo, os festejos 

foram gradualmente controlados por práticas institucionais, burocráticas e instrumentais dos 

órgãos estatais e, em menor medida, dos coletivos de militância política, que são estranhos à 

lógica originária da festa cívica baiana que era permeada por uma cultura popular 

predominantemente comunitária, oral, lúdica e informal. Em meio a esta dinâmica, as figuras 

dos Caboclos continuaram aportando elementos cívico-nacionais, estéticos, étnicos, políticos 

e religiosos aos agentes do campo, permanecendo fundamentais e contribuindo à durabilidade 

da festa.  Desenvolveu-se nos festejos a contradição entre representações manifestas por 

diferentes agentes e grupos sociais em choque para estabelecer uma narrativa fundante 

legítima, o que faz da festa do 2 de Julho uma polifonia que formata uma ambivalente 

identidade cívica baiana, enunciada a partir de Salvador, que ao mesmo tempo fissura e sutura 

o espaço simbólico da comunidade imaginada nacional. 
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ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the practices and representations of the agents in the field of the 

celebrations of Independence of Bahia in Salvador from 1959 to 2017. It interpolates the 

object from the approach between the notions of culture and power, guided by the prism of 

the Sociology of Culture and in a close dialogue with Cultural History and Anthropology. 

Technically, it was operationalized in the participant observation and with the analysis of 

newspapers. It started from the problematization that in Salvador the festivities of the 

Independence of Bahia have evidenced a tensioned network of practices and representations 

that offered the support for the construction, divulgation, staging and friction of identities of 

several matrices, put into practice through various forms of expression, in a process that 

counted on the assumption of state organs as agents of rationalization and centralization of the 

organization of the festivity. The objective was to understand the sociocultural processes of 

construction, dissemination, staging and struggle of representations, expressed in the 

performances and based on repertoires related to Bahia and Brazil. The thesis shows that the 

celebrations of July 2nd, from the second half of the twentieth century, maintained a wide 

diversity of manifestations, however, the possibilities of viability, recognition and affirmation 

were altered due to the modernizing transformations that took place in the city, as well as in 

the correlation of forces between social groups. In this process, the celebrations were 

gradually controlled by institutional, bureaucratic and instrumental practices of the state 

organs and, to a lesser extent, political militancy groups, which are foreign to the original 

logic of the Bahian civic festivity that was permeated by a predominantly communitarian 

popular culture, oral, playful and informal. In this dynamic, Caboclos figures continued to 

contribute civic-national, aesthetic, ethnic, political and religious elements to all agents of the 

field, remaining fundamental and contributing to the party's durability. Thus, in the festivities 

the contradiction between representations manifested by different agents and social groups in 

shock to establish a legitimate founding narrative was developed, which makes the party of 

July 2 a polyphony that forms an ambivalent Bahian civic identity, enunciated from Salvador, 

which at the same time fissures and sutures the symbolic space of the national imagined 

community.  
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse analyse les pratiques et les représentations des agents dans les célébrations Bahia 

indépendance en 1959 du champ Salvador jusqu'en 2017. Il remet en question l'objet du 

rapprochement entre les notions de culture et de pouvoir, guidée par la perspective de la 

sociologie de la culture et un dialogue étroit avec l'histoire culturelle et l'anthropologie. 

Techniquement, il a été opérationnalisé dans l'observation participante et avec l'analyse des 

journaux. Il est écarté de la seconde interrogation qui, en Salvador Bahia fêtes Independence 

pratiques ont montré une réseau tendus et des représentations qui ont fourni un appui pour la 

construction, la distribution, l'orientation et l'identité friction des matrices différentes, mises 

en pratique de diverses formes de expression, un processus qui comprenait la prise en charge 

des organes de l'État tout en rationalisant les agents et la centralisation de l'organisation du 

parti. Cette étude visait à comprendre les processus socio-culturels de la construction, la 

promotion, la mise en scène et de combattre les représentations, exprimées en performances et 

calquée sur Bahia liées à des répertoires et le Brésil. La thèse montre que les célébrations du 2 

Juillet à partir de la seconde moitié du XXe siècle, a maintenu une grande diversité de 

manifestations, cependant, la viabilité des possibilités, la reconnaissance et l'affirmation ont 

été modifiées en raison des transformations de modernisation de la ville, ainsi que dans 

corrélation des forces entre les groupes sociaux. Dans ce processus, les festivités ont été 

progressivement contrôlées par les pratiques institutionnelles, bureaucratiques et 

instrumentales des organismes d'État et, dans une moindre mesure, du militantisme politique 

des collectifs qui sont étrangers à la logique à l'origine de parti civique Bahia qui a été 

imprégné par une culture populaire principalement communautaire, oral, ludique et informel. 

Dans cette dynamique, les chiffres de caboclos ont continué de contribuer des éléments 

civiques-nationaux, les agents esthétiques, ethniques, politiques et religieux à tous les 

champs, noyau restants et qui contribuent à la durabilité du parti. Ainsi, mis au point dans les 

festivités de la contradiction entre les représentations se manifeste par différents agents et 

groupes sociaux en état de choc pour établir un récit fondateur légitime qui fait la polyphonie 

2 Juillet du parti pour mettre en forme une identité civique ambivalente Bahia, comme il est 

écrit de Salvador , en même temps se fissurer et suturer l'espace symbolique de la 

communauté nationale imaginée. 

 

 

Mots-clés: Fête. 2 de Julho, Champ, Rationalisation, Culture populaire, Nationalité. 
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1  Introdução 

 

 

 

1.1 Apresentação do Tema 

 

A construção desta Tese foi gestada a partir da constatação de um fecundo debate 

ainda em aberto nas Ciências Sociais e na História acerca do estatuto da cultura, do qual em 

alguma medida todas as correntes teóricas tomam parte. Vistas por este prisma, duas posições 

básicas são notórias acerca do estatuto dos sistemas simbólicos. Primeiro, a que considera a 

cultura como instrumento de comunicação e conhecimento responsável pelo consenso e o 

acordo quanto ao significado do mundo. Nessa vertente, que tem como paradigma sociológico 

a obra de Durkheim, procede-se a uma teoria da integração lógica e social das representações, 

em que se dá pouco espaço à capacidade inventiva do indivíduo, às relações de poder 

envolvidas, além da historicidade do fenômeno. Num outro sentido, leituras consideram os 

sistemas simbólicos como instrumentos de poder que legitimam a ordem vigente, o que se 

expressou tanto na tradição materialista marxista, quanto nas análises dos sistemas jurídicos e 

religiosos realizada por Max Weber. A primeira vertente tende a desconsiderar o elemento 

político dos sistemas simbólicos, enquanto a segunda destaca justamente a emergência dos 

sistemas simbólicos no contexto de embates sociais. (MICELI, 1998) 

Essa Tese foi inspirada em três vertentes das Ciências Sociais que tratam a cultura 

enquanto campo de estudos e pesquisas e que a problematizam na sua relação com as 

dimensões sociais, econômicas e, especialmente, políticas: a Sociologia da Cultura, a 

Antropologia Cultural e a História Cultural. Nesse âmbito, no que se refere à relação evocada 

entre a cultura e as estruturas de poder, deve-se mencionar a decisiva contribuição de Pierre 

Bourdieu (1998; 2001; 2002), impactante nas Ciências Sociais como um todo e que forneceu 

instrumentais conceituais importantes para a conformação do escopo desse trabalho. Para 

aquele sociólogo, não existem puras relações nem de força nem de sentido que não sejam 
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referidas e determinadas por um sistema de dominação. Bourdieu (1998) empenha-se em 

desfazer alguns dualismos mal colocados com a proposição do conceito de habitus: mediação 

entre agente e estrutura, sincronia e diacronia, subjetividade e objetividade.  

O habitus dá conta de um sistema de disposições duráveis que geram e estruturam as 

práticas e as representações, configurando-se como uma racionalidade que se executa 

circunstancialmente com base nas experiências passadas internalizadas, o que permite um raio 

de ação vinculado às condições de possibilidade do agente. O conceito denomina as 

disposições socialmente construídas para a ação e individualmente incorporados em esquemas 

de percepção e apreciação. Orienta ainda a ação individual na medida em que é produto de 

relações sociais e tende a assegurar a reprodução das relações objetivas que lhe dão vazão, 

apontando para um sistema de esquemas de percepção, de juízo, de apreciação e de ação 

inscritos na mente e no corpo através das experiências e coerções, permitindo atos de 

conhecimento prático. Aplica-se à interiorização das normas, valores e classificações 

hierarquizadas conforme a origem social, o que faz com que práticas reproduzam relações 

sociais historicamente determinadas.  

Contudo, o habitus é mais que uma determinação, é uma estratégia não reflexiva, um 

modelo de comportamento produzido em função da própria inscrição do agente no mundo 

social, sendo a interiorização da objetividade de modo subjetivo, o que permite escolhas 

reguladas. É por isso também que há relativa homogeneidade no habitus de determinado 

grupo, na medida em que os indivíduos são socializados a partir das representações que 

constituem a posição social que se encontram colocados, o que leva os indivíduos a 

assumirem prováveis identidades. (BOURDIEU, 2001)  

Na mesma inspiração teórica, Bourdieu (2002) trata das representações como 

princípios de visão que organizam o mundo, naturalizando-o mediante o processo social de 

geração de esquemas de classificação e de percepção da realidade. Como são constituintes do 

mundo social, as representações estão sujeitas a disputas que se desenrolam no interior de 

vários subsistemas sociais, os campos – espaços sociais e simbólicos com uma lógica 

relativamente autônoma –, em que se definirá uma prática ou subjetivação com legítima, 

gestando-se no contexto de uma luta de representações. 

Para além da contribuição central de Pierre Bourdieu, que articula as relações de poder 

e a economia simbólica, utilizar-se-á também uma noção especializada de cultura, segundo a 
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inspiração de Clifford Geertz (1989), definida como um conjunto de sistemas simbólicos que 

inclui dispositivos, representações e narrativas que se configuram em modelos de 

comportamento instituidores da lógica das ações sociais. Por outro lado, entende-se que a 

cultura não é capaz de prescrever totalmente a ação, o que implica que as realizações práticas, 

as contingências, conformarão a historicidade dos fenômenos (SAHLINS, 2001). E mais, essa 

mesma cultura deve ser vista no movimento das disputas e dos processos de produção de 

diferenciações e identificações entre indivíduos, grupos e classes dadas por meio de lutas de 

representações e apropriações culturais que criam uma topologia hierarquizada do social na 

forma de práticas entendidas como afeitas aos modos de usar e fazer ou da cultura popular ou 

da cultura erudita. (CHARTIER, 1995)  

Foi justamente no feixe formado pelos três campos do conhecimento que pôde ser 

viabilizada a produção de conhecimento sobre o 2 de Julho. Assim, nessa Tese o que se 

propõe é a exploração da investigação em que a cultura, permeada por embates políticos 

estruturalmente determinados, e a temporalidade são componentes indissociáveis da análise. 

Desta perspectiva maior, deriva a escolha da festa enquanto tema propício para pensar 

os jogos sociais através dos quais os elementos políticos e simbólicos, estruturais e históricos 

constituem-se e podem apresentar-se ao pesquisador como objetos que podem ser mapeados 

em si mesmos, mas também que ajudam a elucubrar inúmeros aspectos teórico-metodológicos. 

Assim, propõe-se o estudo dos festejos do 2 de Julho como uma ocasião propícia aos 

desenvolvimentos de variados fenômenos socioculturais: desde o fomento do conflito até a 

sedimentação da ordem, mediante diversificadas formas – das lúdicas às políticas. Esse 

trabalho traz então o enfoque das comemorações da Independência da Bahia1 como caso 

particular de articulação entre as distintas dimensões da realidade social, erigida através de 

relações de poder entre indivíduos, grupos e instituições e realizada por meio de variadas 

formas de expressividade.  

                                                
1
 Nessa Tese, os festejos serão nomeados como “Independência da Bahia” e não “Independência do Brasil na 

Bahia”, como, por vezes, é remetido em documentos oficiais e a partir da interpretação importante de Luís      
Henrique Dias Tavares (1966). Essa escolha se deve a duas considerações. A primeira é ancorada no fato de que 
os processos históricos desenrolados na Bahia apesar de concomitantes e, obviamente, guardarem afinidades 
com o que aconteceu em outras regiões de onde hoje é o Brasil, possuiu um viés local acentuado, determinante e 
identitariamente delimitado ao Recôncavo da Bahia. Segundo, o modo como boa parte dos festeiros, da imprensa 
e dos agentes em geral representam a festa está atrelada a uma visão a partir da ideia de Bahia, não necessaria-
mente um subconjunto da comunidade imaginada Brasil. 
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Com essa abordagem, pretende-se contribuir para compreender a sociedade 

soteropolitana e, mais especificamente, as suas formas culturais desenvolvidas desde a 

segunda metade do século XX. Além disso, será possível cooperar no que tange à análise do 

discurso patriótico para além da ênfase estatal e institucional, estudando como se experimenta 

festivamente o pertencimento à nação. Esse viés proporcionará o registro das manifestações 

informais do simbolismo da comunidade imaginada (ANDERSON, 2002) brasileira, além das 

ligações dos indivíduos e coletivos com as agências estatais. 

 

 

1.2  Construção do Objeto e do Problema 

 

As diversas epistemologias das Ciências Sociais trataram não só da maneira como as 

pesquisas deveriam ser realizadas, mas antes de tudo como os objetos de pesquisa deveriam 

ser formulados e apreensíveis cientificamente. Na perspectiva deste trabalho, de uma 

Sociologia tecida na fronteira com outras disciplinas, é imprescindível destacar que se entende 

que o objeto de pesquisa é sempre construído, abstraído, moldado pela necessidade de 

descontinuidade em relação aos saberes formados através das experiências cotidianas e que 

tendem a ser definidos como senso comum. Além disso, numa abordagem como essa deve-se 

ser informado por categoriais do entendimento analíticas, demonstráveis e operacionais a 

partir cruzamento com as evidências levantadas. Desse modo, houve vigilância constante a 

fim de evitar a imbricação das representações preexistentes sobre o tema, inclusive o 

entendimento comum erudito enunciado por agentes tidos como isentos, mas eles mesmos 

inscritos no campo do 2 de Julho como geradores e reprodutores de discursos que legitimam 

determinadas versões. Em muitos momentos ao longo trabalho, foi necessário não só fazer 

contrapontos à literatura sobre o tema, mas acima de tudo conquistá-lo em relação às versões, 

pois, uma das principais dificuldades na modelagem do objeto foi justamente dominá-lo em 

meio ao emaranhado de memórias, civismos, religiosidades e narrativas repetidas à exaustão 

durante décadas por agentes possuidores de legitimidade para “dizer” o que é, o que foi e o 
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que deveria ser a Independência da Bahia, em especial agentes como a imprensa, os 

intelectuais, os agentes públicos e os políticos2. 

Façamos um breve levantamento para demarcar os limites do objeto. 

Desde 1824, todo 2 de Julho é dia de festa em Salvador. No dia festivo – que não se 

repete em outras unidades federativas brasileiras – e nos seus momentos anteriores e 

posteriores3, celebra-se a retirada das forças lusitanas de Salvador, bem como a entrada dos 

batalhões patrióticos4 na cidade. Entre outubro de 1822 e julho de 1823, estes já ocupavam 

todo o Recôncavo da Bahia, sendo a capital da província o último núcleo sob o controle 

português. 

As lutas pela Independência da Bahia não foram somente o conflito entre brasileiros e 

portugueses; pode-se afirmar que corresponderam à exacerbação das divisões sociais, 

políticas, ideológicas e étnicas entre os primeiros 5 . (REIS, 1989) Eram divisões 

principalmente no que se refere ao maior ou menor radicalismo e ao regime que viria a se 

estabelecer, explicáveis pelas origens de classe, cor e visão política.  

A própria composição das fileiras contava massiva participação das camadas 

subalternizadas, especialmente negros e mestiços. Estes, no contexto das lutas e nas três 

décadas posteriores, atuaram também nas brechas da desorganização política, administrativa e 

militar para realizar ações armadas, impelidos principalmente pela necessidade de 

sobrevivência fora da lei, o que dificultou os planos de ordem das elites provinciais. 

(SANTOS, 2017) Assim, o principal problema das elites baianas entre 1822 e 1823 não era a 

expulsão definitiva dos portugueses, o que era tido com uma questão de tempo, mas o 

reestabelecimento de uma normalidade social; em outras palavras, a regularidade da 

sociedade escravista. (GUERRA FILHO, 2004; ARAÚJO, 2001) Naqueles tempos de crise, 

                                                
2 Foi evidente na análise das fontes jornalísticas durante todo o período estudado que a ênfase da cobertura, as 
representações veiculadas e as narrativas construídas estiveram rotineiramente afinadas como o discurso oficial 
da festa. Um resultado disso foi a “excessiva” atenção aos desempenhos dos políticos, a reiteração de uma con-
cepção conservadora da tradição e a exposição dos eventos festivos considerados marcos.  
3 Na segunda metade do século XIX, segundo Manoel Querino (1955), eram comuns as solicitações ao Poder 
Público para “fazer um Dois de Julho” em diversos locais e datas alheias ao início do mês de julho e ao centro da 
cidade. 
4 Milícias muitas vezes lideradas por senhores de engenho locais ou bandos que se mantiveram nas matas do 
Recôncavo. Uniram-se às tropas vindas do Rio de Janeiro e Pernambuco sob a liderança do General francês 
Pierre Labatut. (REIS, 1989) 
5 Segundo João Reis (1989) as posições políticas nos conflitos de 1822-1823 orbitavam desde a radicalização do 
movimento na direção de a um republicanismo, há posições que tendiam a conciliação com Portugal. As 
divergências de posicionamentos equivaliam frequentemente a clivagens de cor e classe. 
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plasmaram-se projetos políticos divergentes revertidos em apropriações diferentes da história, 

bem como construções da memória coletiva que seriam expressas nos festejos do 2 de Julho. 

Diferentemente do discurso patriótico centralizador oriundo da capital, em que se 

destacou a origem monárquica e supostamente tranquila do país, o 2 de Julho passou a definir 

uma nuclearização de identidade6 baiana no âmbito da nação. Isto se confirma pela presença 

assídua de manifestações que se espraiavam pelas ruas de Salvador nos dias festivos dos 

séculos XIX, XX7  e XXI. Muitas dessas louvavam as origens populares da nação num 

processo de identificação das classes subalternizadas com a nova nação; um ultraje ao 

discurso que emanava do Rio de Janeiro. (KRAAY, 1999) 

É importante ainda mencionar que as formas de festejar da população mais pobre 

constituíram-se como o cerne dos festejos, apresentando-se por variadas modalidades 

expressivas, muitas vezes instituindo práticas mediante a apropriação cultural (CHARTIER, 

1995), ou seja, a produção de ações e sentidos a partir da subversão de formulações culturais 

dominantes. É em meio a esses processos que se destacam as figuras do Caboclo e da Cabocla, 

essenciais ao Cortejo e para todo repertório de representações do 2 Julho.  

Os Caboclos são materializados em esculturas antropomórficas de cerca de um metro e 

cinquenta centímetros, tingidas de cor acobreada, adornadas com colares no pescoço, 

característicos das religiões de matriz africana, tendo na cabeça um cocar de penas e adereços 

semelhantes nos braços, pernas, pulsos e joelhos. A indumentária, os adereços e sua presença 

cênica, que evocam especialmente o imaginário referido ao universo indígena, ratificam a 

intensidade da presença dos Caboclos no complexo de representações a estes associados, 

colocando-se de modo extensivo e duradouro no campo dos festejos. Mais que uma simples 

repercussão, este personagem tem sua presença afirmada como singularidade, como elemento 

aglutinador dos sentidos das comemorações. O Caboclo abarca aspectos ligados ao 

sentimento de pertença a uma comunidade política e étnica comum, o que recapitula as lutas 

pela Independência e confere substância a uma identidade local baiana, antes mesmo de 

                                                
6 Entende-se as identidades enquanto móveis, situacionais e amparadas em dispositivos culturais e processos e 
identificação e diferenciação permanentemente postos a prova pelas práticas e contradições do mundo social. 
(HALL, 2000) 
7A organização da festa, inclusive, foi realizada pela população mais pobre até 1871, quando o Poder Público 
limitava-se a fechar as repartições e a comparecer por meio de seus representantes. Entretanto, mesmo depois 
desta data, a função dos indivíduos e grupos a organização destas, os convites, a liderança, continuava a cargo de 
comissões e sociedades de veteranos. (SANTOS, 1995, p. 36) 



21 
 

brasileira, fruto de uma reapropriação/reelaboração de uma representação do que se 

compreendia como sendo o índio. (SANTOS, 1995) 

As figuras dos Caboclos são complexas e multidimensionais. No 2 de Julho, os 

Caboclos são o símbolos da pátria representada através da Bahia, o que se fez legitimando a 

mestiçagem na produção da nacionalidade e da “raça” brasileira, fruto do esforço de frações 

das classes subalternizadas para associar os ideais de independência, liberdade, resistência e 

bravura a um ícone não-branco, autóctone e hostil ao colonizador. Neste instante, recapitulam 

simbolicamente a fundação da sociedade e instituem-se como étnicos 8  em oposição ao 

europeu ou africano tomados isoladamente a partir de referenciais de origens supostamente 

puras. Assim, etnicamente, é uma representação simbólica do outro, funcionalizada pela 

apropriação de valores ditos oficiais e transmutando-se em “dono da terra”, aquele que não se 

deixou dominar durante o processo histórico, numa recriação do índio como a sociedade 

brasileira imagina conhecer. (SANTOS, 1995) 

 

 
 

Figura 1 – Cabocla e Caboclo no Cortejo do dia 2 de Julho de 2016 
Fotografia: Milton Moura 

                                                
8 Entende-se o étnico como produto do estabelecimento de fronteiras simbólicas que produzem identidades, 
lealdades e solidariedades, num processo dinâmico e nunca acabado que permite margem para estratégias indivi-
duais. (BARTH, 1998) 
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Os Caboclos, como emblemas, foram forjados num espaço social em que conflito e 

negociação combinavam-se em medidas diversas, legitimando agentes e instituições, ao 

mesmo tempo em que representava a superposição de sentidos, formas e jeitos, servindo a 

propósitos da construção ideológica de um outro genérico. Para além de um índio despido de 

qualquer singularidade tribal, é uma representação sintética da nacionalidade ao 

operacionalizar um repertório na forma de elementos de narrativa, discursos, práticas e 

imagens para uma identidade. Este processo se deu a partir de uma reelaboração do que se 

considerava o índio e sua vida original. Por isso, no imaginário de boa parte dos festeiros do 2 

de Julho, os Caboclos são uma representação da justiça, da abundância e da vitória sobre a 

tirania. 

Como um construto cultural, o Caboclo foi traduzido para a tradição das religiões afro-

brasileiras e retornou ao palco das comemorações reprocessado com a incorporação de 

significados religiosos que corroboram determinado tipo de visão de mundo. 

A apropriação dos Caboclos pela religião afro-brasileira se insinua como 
uma interpretação popular do civismo, pois ao reverenciar o Caboclo – sím-
bolos dos heróis que venceram a guerra da Independência – e instruí-los co-
mo divindades, os adeptos do candomblé se reconheciam como brasileiros 
que deviam reverências e oferendas àqueles que lutaram pela independência 
nacional. Sem dúvida tem-se aqui um civismo também imerso no mágico e 
no fantástico, tão presentes no catolicismo popular. (ALBUQUERQUE, 
1996, p. 120) 

 

Num outro plano, a tradição dos Caboclos é também manifesta na sua concepção 

como mitos-heróis, o que se projetou na criação do lendário popular, nas práticas dos terreiros 

de candomblés de Caboclo e em outras tradições orais pertinentes à divulgação da imagem do 

Caboclo como aquele que veio para defender, lutar e vencer. (LODY, 1995) Isso quer dizer 

que, reforçando as demais dimensões, a força dos Caboclos na festa se mostra pelas 

vinculações às religiões de matriz africana9, o que, dentre outros aspectos, faz com que o 2 de 

Julho seja também dia de festa nos terreiros, como indica Jocélio Santos (1995, p. 48):  

 

                                                
9 Nos terreiros em que a entidade se manifesta, os Caboclos entoam cantigas de cunho patriótico que denotam o 
seu orgulho da naturalidade brasileira e de ser o dono da terra. (RIBEIRO, 1983) 
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O Caboclo é a principal figura dos festejos do Dois de Julho. Nesta data, o 
povo-de-santo da Bahia cultua o Caboclo nos seus candomblés com festas e 
oferendas, entrando pela noite. Há uma continuidade político-social, uma 
festa cívico-popular, e o cotidiano dos adeptos do candomblé. Se para as 
elites as imagens são meras alegorias, para o povo-de-santo ela se reveste de 
sacralidade. Ressalta-se o caráter heroico do indígena, simplificando sua 
diversidade de indígenas. Há um parentesco simbólico entre o Caboclo da 
Independência e o do candomblé, um sentido de continuidade. A referência 
ao “índio” do Dois de Julho é factual, inscrevendo-se no tempo recorrente, 
da memória político-social do Estado, enquanto o “índio” do candomblé 
reporta-se a um outro tempo, primordial. 

 

Wlamyra Albuquerque (1999, p. 16) menciona a devoção aos Caboclos nas 

comemorações do 2 de Julho salientando que são mais do que só a promessa da utopia, 

porquanto ajuda os devotos a sobreviver, resistir e viver melhor no dia-a-dia, a ter emprego, 

casa, comida, roupa, dinheiro, saúde, amor: “seria em torno dessas necessidades mais 

imediatas geradas pelo trauma social que se desenrola a trama religiosa da participação 

popular no Dois de Julho.” Nessa mesma linha, favorece-se pensar que os Caboclos, mesmo 

sendo entidades de outro mundo, figuras religiosas da ancestralidade, estão articulados às 

questões tangíveis do mundo, aos dilemas da escassez material, da humilhação, da violência, 

do desalento e da doença, sendo, por isso, também um referencial de força para a ação, e, por 

isso, para a política. No desenrolar dos festejos, nas décadas de 1970 e 1980, os Caboclos 

reverterem-se em símbolos que fortaleceram os protestos em favor da Anistia, da Democracia 

e de uma cidadania plena, e mais recentemente, em lutas por salário, trabalho decente, 

moradia e reconhecimento político e identitário.  

O desfile dos Caboclos nos festejos do 2 de Julho guarda semelhança com as antigas 

procissões católicas em que se mesclam traços culturais europeus, indígenas e africanos de 

modo não necessariamente convergente com o rigor eclesiástico. Houve influência nos 

Caboclos de um tipo de catolicismo apropriado pela dimensão popular em que a musicalidade 

e a corporeidade dos indígenas e dos africanos escravizados das diversas etnias foram 

incorporadas às pomposas missas e procissões de raízes ibéricas. Assim, os Caboclos surgem 

também como parte de um contexto cultural marcado por uma religiosidade voltada ao fervor 

da devoção aos santos, à diversão e a sensualidade, na qual não se podem distinguir com 

precisão as fronteiras entre o sagrado e o profano. (COUTO, 2010, p. 17) De modo análogo 

aos santos nas procissões católicas tradicionais do Brasil, os Caboclos são devida e 
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cuidadosamente enfeitados para exaltar poder, majestade e opulência, seguidos por multidões 

que tomam as ruas. 

Interpreta-se o Caboclo nos festejos do 2 de Julho através de cinco dimensões 

pronunciadas:  

• A Cívico-nacional: representação do povo que lutou e fundou a pátria com vigor e      

bravura, configurando-se como lastro de uma espécie de “espírito” da nação. 

• A Religiosa: apropriação pela tradição dos Candomblés do ícone cívico que ressurge   

como uma entidade brasileira que figura como o dono da terra. O que inclui seu retorno, 

sua circularidade, ao campo dos festejos revestido de fé, demarcando ainda um conjunto 

de procedimentos que favoreceram determinada ritualização. 

• A Étnica: representação do índio positivamente integrado e que é compreendido também 

como referência da miscigenação, verdadeiro brasileiro. 

• A Estética: fonte de princípios de intervenção cênica e musical, sugerindo indumentárias, 

ritmos, performances e uma corporeidade apropriada. 

• A Política: matriz de ideais de bravura, obstinação, orgulho, honra, glória, luta,            

independência, liberdade. Princípios que permitem associarem-se como significantes va-

zios que podem ser preenchidos ao sabor dos interesses estratégicos e das ideologias polí-

ticas dos agentes atuantes no campo da festa.  

Os modos assumidos pelo Caboclo fundem-se e manifestam suas características distin-

tivas, a depender do momento apropriado ou do grupo mobilizador nos festejos. No entanto, 

em momento algum as cinco nuances parecem apagar-se totalmente. Assim, diz-se que os 

Caboclos permitem perceber a articulação entre elementos cívico-nacionais, religiosos, étni-

cos, estéticos e políticos disponíveis no âmbito de uma cultura popular10.  

                                                
10 Utiliza-se noção de cultura popular segundo a acepção de Roger Chartier (1995) 
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Gráfico 1 - Diagrama das dimensões mobilizadas pelas figuras dos Caboclos 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

 

Nos festejos do 2 de Julho, culminam um conjunto de atividades lúdicas, artísticas, 

políticas e religiosas que não se limitam à data que lhe serve de mote, estendendo-se pelo 

menos desde o dia 30 de Junho e prolongando-se até uma semana após o 2 de Julho. 

Rememoram-se e (re)apresentam-se as complexas narrativas referentes às lutas pela 

independência da Bahia, que podem ser compreendidas como fantásticas, heroicas e míticas, 

convergindo ou não com o que o já foi enunciado pela historiografia. 

Compõe o campo dos festejos um grande número de manifestações adicionais e 

imprevistas com relação à programação oficial. Ocorrem expressões de variadas matrizes, 

como o desfile de tropas, tanto efetivas como “representadas”, cerimônias cívicas, atos 

religiosos e manifestações populares. (SERRA, 2009) Além disso, o espaço das 

comemorações notabilizou-se ainda pela reivindicação de amplo espectro de interesses 

presentes na sociedade civil, sendo possível a este respeito observar interessante variação: o 
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número e o vigor das manifestações de grupos político-partidários, movimentos sociais e 

demais sujeitos acentua-se claramente nos anos eleitorais. Este é um fator que demonstra 

como o espaço festivo do 2 de Julho se constitui como palco político de considerável 

relevância. 

Outro aspecto que deve ser salientado é a ação estatal. Torna-se fundamental aos 

propósitos da Tese a delimitação temporal a partir de 195911, ano percebido como um marco 

na extensão de atribuições dos poderes públicos na festa do 2 de Julho. A partir de então, a 

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS assumiu incumbências constantes referentes à 

organização da festa, inclusive criando uma comissão organizadora dos festejos que articulou 

durante décadas a contribuição para os festejos do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – 

IGHB, do governo estadual, de grupos de intelectuais ligados ao tema e a própria PMS. 

Dentre suas responsabilidades práticas, elenca-se a recuperação da pintura dos carros e do 

Pavilhão Cívico – local em que se guardam os Caboclos, no Largo da Lapinha –, além do 

pagamento de funcionários encarregados de deslocar os veículos ao longo do Cortejo12 . 

(SANTOS, 1995) Estes itens, por mais que aparentemente atinjam um escopo limitado dos 

festejos, apontam para um sentido de maior regulação do espaço púbico e das formas de se 

manifestar publicamente.  

Além disso, a forma como os órgãos governamentais atuaram indica que a sua forma 

de se posicionar no campo da festa precisou levar em consideração outros agentes, 

especificamente grupos populares e práticas sociais considerados tradicionais, bem como o 

IGHB, associação que até a atualidade mantém papel na organização e divulgação dos 

festejos. A este respeito este cabe mencionar que o Pavilhão Cívico da Lapinha foi criado e é 

de propriedade deste Instituto e mesmo o Cortejo tem como um dos seus momentos rituais o 

discurso do presidente do IGHB, sempre com ênfase na guarda das “tradições cívicas 

baianas”.  

Dentre as ações dos poderes públicos institucionalizados desde meados do século 

XX13, notabiliza-se em 2006 o registro das comemorações do 2 de Julho como patrimônio 

cultural da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural – IPAC. Por isso, deve-se 
                                                
11 Com a criação da Fundação Gregório de Matos, em 1986, as atribuições passaram a ser centralizadas nessa 
autarquia municipal, que responde hoje inclusive pela divulgação de uma programação oficial das 
comemorações. Esse aspecto será desenvolvido no capítulo 6. 
12 A Tarde, 2 de Julho de 1985, p. 5. 
13 Uma relevante iniciativa foi a oficialização da data como feriado estadual em 1989, conforme fixado na 
Constituição do Estado da Bahia. 
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então se atentar para as estratégias adotadas pelo Estado, nas esferas estadual e municipal, na 

condução das festividades e apontar para a necessidade de descobrir de que maneira os outros 

setores sociais participantes responderam à investida estatal sobre o campo da festa. 

O fenômeno de controle e fixação dos sentidos e práticas referentes à festa por parte 

do Estado permite denotar que algumas formas de festejar eram e são vistas como 

inadequadas. Isso quer dizer que reafirmar e constituir uma memória coletiva (HALBWACHS, 

2004) é um papel fundamental das festas cívicas. Incumbência essa, via de regra, assumida 

recorrentemente pelo Estado, que a utiliza como revivescência de um marco histórico que 

precisa ser celebrado e, por isso, lança a percepção de nação e nacionalidade num tempo 

mitificado amarrado a uma narrativa fundante oficial.  

O momento festivo é também espaço para investir nas estratégias de legitimação, 

estabelecendo os delineamentos principais das políticas de memória e da ruptura política. Por 

isso é que se elegem datas, personagens e acontecimentos a serem comemorados, definindo 

quais seriam dignos de lembrança, bem como os meios a serem empregados para representá-

los. Todavia, a complexidade do campo da festa do 2 de Julho permite visualizar que mesmo 

as narrativas fundantes são plurais e estão em movimento, sujeitas às disputas entre os agentes 

e que o papel estatal é dos mais importantes mas não incontestável. 

Diante do que foi levantado, foram elaboradas um conjunto de indagações que 

inspiraram esse estudo: Qual a composição social da festa? Quem participa? Como e por que 

participa? Que representações se veiculam? Como interagem os sujeitos entre si e com os 

poderes públicos e quais suas estratégias de produção de legitimidade? Qual a relação entre a 

integração dos agentes à festa e a pertença mais geral a grupos sociais? Que sentido tem esta 

festa, interpretado a partir dos diversos agentes envolvidos? 

Das questões acima desdobraram-se reflexões que levaram à formulação dos 

contornos da Tese e do problema central explorado: 

• Em Salvador, os festejos da Independência da Bahia evidenciaram uma rede 

tensionada de práticas e representações que ofereceram o suporte para a construção, 

divulgação, encenação e fricção de identidades de diversas matrizes, operacionalizadas 

através de variadas formas de expressão, num processo que contou com a assunção de órgãos 

estatais enquanto agentes de racionalização e centralização da organização da festa. 
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No que tange ao objeto, propõe-se o delineamento básico deste como: as práticas e 

representações dos agentes individuais, coletivos e estatais no campo dos festejos da 

Independência da Bahia em Salvador entre 1959 a 2017. 

A Tese tem como objetivo geral: entender, através das práticas e das representações 

dos agentes, os processos socioculturais de construção, divulgação, encenação e fricção de 

identidades calcadas em repertórios nutridos por discursos, tradições e memórias relativas à 

Bahia e ao Brasil nas comemorações do 2 de Julho em Salvador entre 1959 e 2017. Para isto, 

foram estabelecidos cinco objetivos específicos: 

a. Descrever as práticas e as representações dos diversos agentes nos festejos; 

b. Analisar permanências e transformações nas práticas e nas representações dos agentes, 

durante as comemorações; 

c. Identificar as estratégias de produção da legitimidade efetivada pelos agentes, 

atentando para os vetores socioculturais de coesão e conflito nas celebrações; 

d. Demonstrar como a progressiva racionalização do campo dos festejos do 2 de Julho 

repercutiu na expressão de práticas e representações do domínio da cultura popular; 

e. Contribuir para a compreensão sociológica das comemorações da independência da 

Bahia em Salvador de 1959 a 2017. 

Por fim, há um rol de questões de partida elaboradas enquanto uma problemática: 

• De que modos se viabilizaram as práticas e representações dos agentes individuais, 

coletivos e estatais, estabelecendo estratégias de reconhecimento e afirmação no campo dos 

festejos da Independência da Bahia? Em que sentido as expressões confluíram, articularam-se 

ou tencionaram-se? Por fim, como se configuraram os processos socioculturais de construção, 

divulgação, encenação e fricção de identidades calcadas num repertório formado por 

discursos, tradições e memórias relativas à Bahia e ao Brasil? 
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1.3 Enquadramento Metodológico 

 

A possibilidade de operacionalização da Tese foi concebida através de métodos 

qualitativos de pesquisa. Essa se configurou como a escolha mais adequada tendo em vista o 

conjunto de objetivos postos, bem como a problemática formulada, que impõem a 

necessidade de cercar e apreender a lógica dos agentes envolvidos no fenômeno. 

Tecnicamente, tratou-se da execução de pesquisa documental e trabalho de campo. A pesquisa 

documental foi projetada no sentido de priorizar a análise de jornais e fotografias. Já o 

trabalho de campo consistiu na realização de entrevistas com indivíduos envolvidos nas 

festividades e, notadamente, na descrição densa dos festejos mediante a observação 

participante do 2 de Julho. 

A análise da imprensa escrita soteropolitana mostrou-se apropriada como fonte e 

atendeu ao importante propósito de abranger todo o período definido. Foram analisadas 

comparativamente as representações expressas nos periódicos, correlacionando as abordagens 

com o que está presente em fontes orais, nas fotografias e nos dados correspondentes às 

observações. Assim, foi possível compreender os discursos relativos à participação popular, 

das elites, do Estado e o próprio papel da imprensa na divulgação dos festejos, assim como 

obter informações acerca do desdobramento das comemorações. Em termos operacionais, 

tratou-se de analisar a veiculação das notícias desde o início no mês de junho, estendendo-se 

até o fim da primeira quinzena de julho, quando se veicula a cobertura do encerramento das 

comemorações. 

Essas fontes se constituíram como um recurso indispensável, pois a imprensa foi 

fortemente atuante na vida social soteropolitana do período. No âmbito regional, o jornalismo 

baiano foi um elemento formador da identidade, formulando narrativas específicas que 

atribuíam sentidos na constituição do que se estabeleceu como núcleo do caráter baiano 

(BAHIA, 2009). A este motivo, se soma que os jornais selecionam, ordenam, estruturam e 

narram, de determinadas formas, o que foi escolhido como digno e oportuno no sentido de 

atingir o público. Além disso, ao longo da pesquisa, percebeu-se, inclusive, que a trajetória 

recente da imprensa baiana foi marcada por um processo de “modernização” do jornalismo, 

revertido – pelo menos em tese – pela busca do afastamento de maior engajamento político e 

que foi contemporâneo de um processo global de transformação da sociedade soteropolitana. 
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Por isso, considera-se que a imprensa, como produtora de narrativas sobre a festa, modificou-

se por força das mudanças no tecido social, e isto deve ser considerado. 

A base da pesquisa na imprensa foi realizada por meio das edições pertinentes do 

jornal A Tarde, que abrange todo o período a ser pesquisado e pôde ser facilmente consultado, 

pois suas edições até 1999 estão digitalizadas e disponíveis para consulta na Biblioteca 

Pública do Estado da Bahia. Além do A Tarde, foi possível consultar edições de outros jornais 

baianos que cobriram períodos entre 1959 e 2017, são eles: Estado da Bahia (entre 1959 e 

1973), Diário de Notícias (entre 1959 e 1973), Tribuna da Bahia (de 1977 a 2017) e do 

Correio da Bahia (2001 a 2017). Os exemplares necessários à pesquisa também estão 

disponíveis na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, detentora do maior acervo baiano de 

jornais. 

Para além dos periódicos, a fotografia permitiu trabalhar com dados de origem não 

verbal, o que elastece a noção de documento e texto, oportunizando outras possibilidades de 

interpretação. A fotografia revelou aspectos da vida material e do que se optou por perenizar. 

Por isso, o uso destas fontes permitiu atentar para a ocupação do espaço, a construção de 

imagens, fantasias e coreografias festivas, além da decoração das casas e do espaço público, 

de fundamental importância para desvendar elementos da ação do Estado, da participação dos 

moradores dos logradouros onde ocorre a festa, assim como dos desempenhos dos agentes 

individuais e coletivos. Por estes motivos, o uso de fotografias ajudou principalmente a 

desvendar as formas de relação dos festejos com a expressividade das representações, 

permitindo perceber os aspectos visuais e cênicos da formatação das identidades e das 

performances, além das implicações ideológicas ligadas à escolha do que e como fotografar. 

Não é pouco lembrar que a fotografia tem uma trajetória iniciada desde o momento em 

que foi materializada iconograficamente, registrando um fragmento determinado da realidade 

através de uma apropriação específica do repertório cultural disponível. Por isso, seu 

significado só encontra respaldo como método de pesquisa quando contextualizado. 

(KOSSOY, 2001) Assim, o interesse sociológico pela fotografia reside no fato de que a 

mesma engendra um esquema de percepções, de pensamento e apreciação que diz respeito a 

um grupo social. 

A análise dos periódicos e fotografias foi produzida numa leitura que busca de 

recorrência ou não de formas e conteúdos numa determinada duração. O tratamento desta 
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disposição serializada dos documentos objetivou perceber tendências, repetições, variações e 

padrões, discutindo os documentos integrados num amplo conjunto, o que possibilitou 

inclusive a percepção dos vieses dos documentos. (BAYLEY, 1982) O propósito foi articular 

as práticas dos sujeitos na festa às condições de possibilidade definidas pelas mudanças 

estruturais vividas entre 1959 e 2017. Em outras palavras, a análise do conteúdo dos 

documentos foi remetida sempre aos interesses dos produtores da notícia e dos fatos e foi 

combinada com a análise da sua articulação com os contextos sociais que dão suporte e 

significação àqueles discursos. 

Além dos documentos, o trabalho de campo foi outra técnica empregada para a 

efetivação dessa Tese. Destaca-se que, antes mesmo da construção formal do trabalho, a 

observação dos festejos é efetiva desde 2008, longa vivência que ofereceu uma ambiência 

prévia, promovendo uma inserção tecnicamente mais eficiente quando foi iniciada a pesquisa, 

em 2013. Houve, posteriormente, a participação, observação, descrição e categorização dos 

festejos entre 2013 e 2017. 

Na esteira da abordagem de Geertz (1989), apesar de não se tratar de uma etnografia 

no sentido estritamente antropológico, foi elaborada uma descrição densa da festa, em que se 

capturou interpretativamente o fluxo do discurso social relativo aos festejos. Isso significou 

entender o que está em jogo, em disputa, no contexto da festa por parte dos agentes, e ainda 

quais os elementos de concordância e coesão e que promovem adesão a certos princípios 

norteadores das comemorações. Utilizou-se a noção geertziana de cultura, entendida como 

teia de textos, e mais precisamente: um conjunto de mecanismos de controle simbólicos e 

extrínsecos que governam o comportamento humano originariamente indeterminado. Esse 

olhar facultou perceber os desempenhos no drama dos festejos, no qual se constituiu uma 

complexa trama. 

No campo, realizaram-se também entrevistas, talvez melhor designadas como 

interlocuções contextualizadas, que possibilitaram o acesso às memórias e às experiências de 

civismo dos participantes. Os depoimentos orais propiciaram uma melhor aproximação à 

lógica dos atores, facilitando o acesso a nuances da experiência que não podem ser inferidas 

através dos periódicos, da iconografia ou mesmo da observação distanciada. Os diálogos 

permitiram compreender as percepções referentes às permanências e transformações na festa e 

nas relações sociais a esta engajadas. As entrevistas consistiram-se em relatos no fluxo festivo, 

em meio à comoção das comemorações com participantes não vinculados a coletivos 
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específicos, agentes dos órgãos estatais envolvidos de alguma maneira com a festa (IPAC, 

Fundação Gregório de Matos – FGM, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – Secult/BA), 

integrantes de grupos populares como Encourados de Pedrão e Os Guaranys, sindicalistas e 

ativistas de movimentos sociais. Foram assim utilizados critérios de representatividade global 

na seleção de informantes, o que permitiu dar conta do grande espectro de participantes que 

integram a festa.  

Estas interlocuções foram pensadas e realizadas para serem colhidas no contexto da 

festa, no “calor da emoção” dos participantes, porém com atenção a variáveis como idade, 

renda, religião, cor, grau de participação e bairro de residência, importantes na determinação 

na explicação do conteúdo dos discursos e na própria maneira como o diálogo pode ver 

viabilizado. Estas técnicas foram especialmente relevantes na reconstrução da experiência de 

festejar, pois possibilitaram acessar as estratégias de elaboração dos desempenhos no contexto 

do 2 de Julho. 

Assim, logrou-se obter dados abundantes e circunstanciais mediante observação 

participante, com inclusão no máximo possível de vivências metodologicamente informadas 

referentes à comemoração cívica, tais como: o Cortejo, o momento da Volta da Cabocla e o 

acompanhamento do desenrolar da programação no Campo Grande entre os dias 2 e 5. Dessa 

maneira, foram ligadas formas simbólicas a situações concretas.  

Foi a participação, observação e descrição da festa que reforçou que o uso do conceito 

de campo (BOURDIEU, 1998) é um instrumento adequado à decodificação do objeto, 

porquanto dá conta da dimensão da disputa entre agentes individuais, coletivos e estatais em 

torno dos elementos que vão caracterizar o 2 de Julho como esfera de interesse. 

Não esqueçamos, entretanto, que qualquer trabalho de campo envolve uma dimensão 

de poder na relação entre pesquisador-pesquisado e de dominância ideológica na construção 

das análises, narrativas e do próprio tema enquanto objeto. Por isso, consideram-se as 

ressalvas colocadas por James Clifford (1998) quanto à erosão da autoridade etnográfica na 

atualidade e sua ligação com o fato de a representação da alteridade ter emergido através de 

estruturas de dominação que desconsideravam a voz do outro, situando-se num “presente 

etnográfico”. Clifford afirma que a ruptura do “silêncio da oficina etnográfica” introduziu 

outras vozes que devem ser hoje consideradas na construção do trabalho de campo. Nestes 

termos, a abordagem metodológica que se propõe na Tese, ao considerar essas indicações, 
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pretende integrar uma perspectiva diacrônica à investigação sincrônica, bem como qualificar 

o “outro” do 2 de Julho – o festeiro, manifestante ou agente do Estado – como apto a construir 

narrativas da festa que ao confluírem formam o próprio substrato das comemorações. 

Por fim, recortar o objeto e utilizar os recursos metodológicos acima descritos foi 

imprescindível para apreender de modo original os contornos de uma festa ampla, complexa, 

pouco estudada sistematicamente e que integra a um só tempo dimensões cívicas, étnicas, 

religiosas, de classe, além de um civismo popular, singular e carnavalesco. 

 

 

******** 

 

A estruturação da Tese foi realizada a partir do propósito de permitir a experiência de 

apreensão global do tema por parte do leitor, atentando-se às escalas no recorte progressivo do 

tema, ou seja, partindo-se do contexto urbano e sociocultural para os desempenhos dos 

agentes, do geral ao específico, do histórico ao conjuntural. Isto conferirá mais relevo aos 

dados empíricos e lastro às categorias e conceitos.  Contempla-se além da Introdução e das 

Considerações Finais, capítulos conforme síntese abaixo.  

O Capítulo 2 – A Festa nas Ciências Sociais localiza e discute parte da literatura 

sociológica, antropológica e historiográfica mais relevante, e possível de ser articulada com a 

Tese, sobre as festas, buscando a partir daí apontar o caráter das festas populares e a 

particularidade do 2 de Julho.  Salienta-se ainda qual a concepção geral de festa que se utiliza 

no trabalho. 

O Capítulo 3 – Sociedade, Política e Cultura em Salvador, subdividem-se em três 

subitens e objetiva caracterizar o contexto no qual transcorrem as comemorações da 

Independência da Bahia. Fundamentando-se numa discussão bibliográfica, enfatiza, primeiro, 

as transformações no espaço urbano e social da festa, demonstrando de que modo Salvador 

transformou-se radicalmente nos planos econômico, territorial, demográfico e da estrutura de 

classes desde a segunda metade do século XX. Explica-se, em seguida, a maneira como a 
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política baiana transformou-se desde o final da década de 1950, destacando o papel do 

carlismo14  enquanto ideologia e ação política central. Terceiro, discute-se como o espaço 

simbólico local foi influenciado por uma noção de baianidade que articulava interesses e 

proposições políticas, empresariais e artísticas, formando um contexto que influenciou nos 

festejos cívicos. Esse capítulo permitirá ao leitor compreender o quadro geral no qual se 

desenvolvem as comemorações e a análise. 

O Capítulo 4 – O 2 de Julho em Perspectiva Sócio-Histórica, discute na primeira 

seção algumas nuances dos festejos até antes do recorte inicial da pesquisa, de modo a 

permitir na seção seguinte a análise densa das informações levantadas por meio de pesquisa 

documental. É um momento mais descritivo, no qual se busca alcançar parcialmente os 

objetivos específicos “a” e “b”.  

Fundamentando-se no trabalho de campo, o Capítulo 5 – A Contemporaneidade do 2 

de Julho, almejou descrever, na seu primeiro subitem, o funcionamento dos festejos na 

atualidade, atentando-se para sua lógica interna e suas conexões com o contexto. Em seguida, 

a partir do conceito de estrutura da conjuntura (SAHLINS, 1990), mapeiam-se as 

configurações dos agentes nesse campo por meio da análise das práticas, representações, 

repertórios, estratégias e discursos veiculados pelos agentes participantes, grupos populares, 

sindicatos, associações, bem como pelos órgãos estatais. Esta etapa permitirá alcançar 

integralmente os objetivos “a”, “b” e “c”. 

O Capítulo 6 – Racionalização no Campo do 2 de Julho, busca oferecer uma 

interpretação ampla do fenômeno estudado. Parte-se da consideração sociologicamente 

difundida de que os processos de modernização abalam inegavelmente todas as esferas de 

sociabilidade para, então, argumentar que os festejos do 2 de Julho têm sido gradualmente 

controlados por práticas institucionais, burocráticas e instrumentais dos órgãos estatais e dos 

coletivos de militância política que são estranhos à lógica originária da festa cívica baiana que 

era permeada por uma cultura popular predominantemente comunitária, oral, lúdica e 

informal, tendo com essa última uma relação contraditória que oscila entre a exotização 

etnocêntrica e a disputa por legitimidade nos desempenhos nos festejos. Boa parte dos dados e 

do referencial teórico será retomada, preparando a transição para as considerações finais. Esta 

etapa permitirá alcançar os objetivos “d” e “e”. 

                                                
14 O termo carlismo é utilizado pela imprensa e literatura acadêmica para designar a concepção e prática política 
derivada da liderança, ação ou inspiração em Antônio Carlos Magalhães.   
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2   A Festa nas Ciências Sociais 

 

 

 

A festa já foi analisada sob distintos enfoques, pondo em relevo o seu caráter 

unificador ou conflitivo, sua dimensão objetiva ou subjetiva, seus contornos padronizados ou 

historicamente construídos pelos agentes. Para situar o 2 de Julho, foi selecionado um 

conjunto de trabalhos que tematizaram a festa e contribuem para tornar legível faces deste 

fenômeno15. Afinal: existem aspectos universais ou essenciais nas festas? 

Durkheim (1996) e demais autores que incorporaram sua contribuição16 destacaram o 

papel da festa na superação da distância entre os indivíduos ao produzir um estado de ebulição 

que fortifica a consciência coletiva. Nessa perspectiva, a sociedade através da festa-ritual 

reafirma as crenças grupais e reanima o sentimento de unidade, sendo as cerimônias festivas 

importantes para fortalecer a solidariedade. A partir do estudo dos rituais e sistema religioso 

totêmico dos nativos australianos, Durkheim aportou pistas para pensar os rituais religiosos e 

as festas como situações em que o culto e a efervescência dos laços sociais se apresentam no 

seu estado mais básico. A festa-ritual foi vista pelo autor como a situação em que o individuo 

se desprende da racionalidade, do cotidiano e de uma consciência ancorada no individual, 

estando, portanto, predisposto à sublimação social, ao culto do estar junto e ao enaltecimento 

da coletividade como força. A festa, desse modo, comportaria, geraria e reforçaria o âmbito do 

sagrado, do extraordinário, daquilo que se apartaria das experiências ordinárias. Por estes 

motivos a festa guardaria afinidades fortíssimas com a religiosidade. Nesse mesmo diapasão, 

Mircea Eliade (1992) sentencia que o sagrado se mostra por ser descontínuo em relação ao 

profano. Sendo assim, o próprio espaço para o individuo tomado pela experiência religiosa 

não é homogêneo. Da contribuição dos autores depreende-se que a festa e a dimensão do 

sagrado seriam âmbitos fundantes do social. 

Jean Duvignaud (1983), na mesma tradição sociológica francesa, e com foco 

especificamente numa teoria da festa, destaca que as mesmas ocupam um lugar importante na 

                                                
15 Esse levantamento optou por não incluir pesquisas que tematizam o 2 de Julho. Optou-se por trazer esta 
literatura para o momento da discussão dos dados e fontes. 
16 Girard (1990); Callois (1950); Duvignaud (1983), Eliade (1992), entre outros. 
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vida social, extrapolando a ideia de que as dimensões presentes na festa necessariamente têm 

uma “utilidade”. Tal visão seria própria de vertentes funcionalistas e estruturalistas, na 

perspectiva de um social perfeitamente integrado, lógico e funcional, herança do racionalismo, 

e mesmo de certo marxismo vulgar que no plano político considera a festa um desvio da 

atenção daquilo que seria estrutural e essencial, atentando-se para o meramente superficial. 

De modo provocador, Duvignaud aponta para a capacidade subversiva da festa que não é 

percebida se limitarmos seu sentido ao enquadramento usual e a funções, pois a festa seria 

transe coletivo, euforia orgástica, delírio, frequentemente sem um sentido fixo e unilateral. 

A respeito do trabalho de Durkheim, Roger Callois (1988) atribui o acerto de 

desvendar elementos universais contidos nas festas como sublimação das normas sociais 

cotidianas, estímulos à coesão grupal e produção de um estado social eufórico. Todavia, 

Callois vai além de Durkheim indicando a natureza de transgressão e caos do espetáculo 

festivo, sentenciando a lei da festa: destruição, exagero e sacrifício. Na sua compreensão, não 

há festa que “não comporte pelo menos um princípio de excesso e de pândega". Tem-se aí um 

ponto interessante sobre o caráter dual das festas; elas por vezes sedimentam o social ao 

tempo em oferecem ocasião e repertório para desordem. 

No âmbito da Antropologia, os estudos sobre as festas originariamente desdobraram-se 

de pesquisas que buscavam desvendar rituais e a relação destes com a cultura analisada. Foi 

assim com três análises clássicas citadas a seguir, que acabaram por criar toda uma tradição 

etnográfica na descrição dos rituais-festas. 

Entre 1914 e 1916, Bronislaw Malinowski (1976), dentre outros aspectos da vida 

social nas ilhas Trobriand, estudou o Kula: um amplo circuito de trocas cerimoniais entre 

povos habitantes de ilhas na Polinésia que celebravam a solidariedade intertribal através da 

troca de presentes artesanais construídos com conchas. Estas trocas transcorriam em meio a 

muita comemoração, pois a um só tempo se recebiam visitantes, demarcava-se uma 

temporalidade e ratificava-se a bravura dos que viajariam nas pequenas canoas para levar 

presentes para outra tribo. Marcel Mauss (1988), na esteira de Malinowski, aprofunda-se no 

caráter da reciprocidade e intercâmbios rituais que apresentam morfologia análoga ao Kula, 

tal como a cerimônia do Potlacht norte-americano e outras cerimônias festivas de trocas de 

presentes. Esse último ritual, uma festa com oferta de bens e comida em abundância, seria o 

próprio fato social total que explicaria a sociedade circundante. Estes dois estudos marcam a 

análise da dádiva como uma das finalidades do contato social. 
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Recentemente e de modo teoricamente muito sofisticado, Clifford Geertz (1989) 

utilizou-se desta perspectiva para decodificar a briga de galos em Bali, Indonésia, como a 

forma de a sociedade balinesa representar-se, demonstrando que os rituais públicos modelam 

a consciência de uma comunidade, reunindo uma ampla gama de disposições e concepções. 

Nesses conhecidos estudos, como em outros trabalhos antropológicos tributários, a 

festa não é um objeto em si, mas uma etapa de um ritual maior que pode ser lido como um 

dado cultural, um índice de certos tráficos simbólicos. Através desse paradigma, a 

antropologia mapeou bem a funcionalidade, estruturação e carga simbólica das comemorações 

como explicáveis segundo a totalidade cultural e como teatralização de dimensões às vezes 

inconscientes do social. 

No Brasil, os primeiros estudos sobre festa vieram por obra de cronistas e folcloristas 

que trataram as manifestações populares, na qual se incluem os festejos enquanto 

reminiscências do passado que estariam fadadas à extinção ou degeneração. Por isso, 

enxergavam o seu trabalho como uma missão que pudesse inventariar, mostrar e exaltar as 

tradições e culturas populares. Numa linha inaugurada no romantismo, considerava-se que era 

preciso preservar a essência do caráter nacional manifesto nas práticas “folclóricas”. Esse 

olhar é evidente nos relatos de Mario de Andrade (1972), fundamentados nas suas pesquisas 

acerca das manifestações da cultura popular no interior brasileiro, em especial no 

mapeamento das “danças dramáticas”; em Câmara Cascudo (2001), folclorista potiguar que 

escreveu extensas obras apresentando a cultura popular tradicional nas suas expressões na 

dança, música, religiosidade e festejos; e em Melo Morais Filho (2002) e seus trabalhos com 

forte ênfase na indissociabilidade das festas de viés popular, a religiosidade, o lúdico e a 

sociedade. 

Além destes citados, seria possível listar importantes folcloristas que foram relegados 

ao descrédito a partir da institucionalização das universidades e das Ciências Sociais no Brasil, 

mas que tiveram, mesmo com um diapasão conservador ou uma visão equivocada sobre a 

dinâmica da cultura, um papel importante no registro das culturas populares do Brasil, dentre 

as quais as manifestações festivas. Por este motivo, na atualidade, essas abordagem das 

festividades por parte dos cronistas e folcloristas se reveste mais do caráter de fontes, como 

um repositório de elementos observados e relatados, do que propriamente de estudos 

acadêmicos sobre as culturas populares. Esse extenso material constituído por esses autores 

aporta elementos para pensar as permanências e transformações das festividades no bojo do 
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processo de modernização periférica que o Brasil passou e ainda vive. Foram legados dados 

importantes para pensar a relação entre praticas culturais tradicionais em contextos urbano-

industriais e, posteriormente, informacionais e pós-modernos. 

Boa parte dos trabalhos sobre a antropologia da festa no Brasil seguiram abordagem 

semelhante àquela dos sociólogos e antropólogos citados acima. Dentre estes, inclui-se o 

célebre estudo de Roberto DaMatta (1979), no qual propõe um modelo de análise para as 

festas brasileiras na forma de ritualizações da vida social. Sob influência do estruturalismo, 

DaMatta discorre sobre a festa – particularmente o carnaval do Rio de Janeiro – com o 

objetivo de indicar os elementos profundos e duradouros da sociabilidade brasileira, na 

tentativa de demonstrar como o brasileiro se revela em situações-tipos como o carnaval e as 

paradas do 7 de setembro. Por outro lado, essas mesmas festas seriam situações em que os 

conflitos se apaziguariam numa celebração que nos faz brasileiros. Esse trabalho tornou-se 

uma referência nas interpretações do caráter festivo da brasilidade, sendo em inúmeras 

oportunidades recentes duramente criticado por (re)estilizar as teses inauguradas por Sérgio 

Buarque de Holanda, as quais Jessé Souza (2000), um dos críticos mais mordazes de ambos, 

qualificou como portadoras de uma “ideologia do atraso”. 

Durval Muniz Albuquerque Júnior (2011, p.7) escreveu um interessante diagnóstico do 

tipo de análise como a destacada acima: 

Esta tendência a tomar as festas como quadros, como cenas reveladoras do 
que seria a vida nacional, do que seria o nosso ethos particular, o nosso jeito 
ou forma de ser, vai reaparecer mais tarde, a partir dos anos cinquenta do 
século passado, e ainda mais recentemente nos anos setenta em trabalhos do 
campo das ciências sociais, que continuarão se debruçando sobre as festas 
para, por intermédio delas, desvendar o que seria a identidade nacional. Elas 
seriam reveladoras daquilo que faz do Brasil, Brasil, tal como aparecem na 
obra do antropólogo Roberto da Matta. 

 

Ainda na busca dos aspectos comuns às manifestações festivas nacionais, pode ser 

citado ainda o trabalho de Maria Isaura Pereira de Queiroz (1992), no qual se esboça a 

politização da festa e se busca analisá-la como acoplada à estrutura social nacional. Nesse 

sentido, a autora argumenta que as festividades funcionariam como “válvulas de escape”, um 

momento específico de fantasia para fugir da tragédia da vida real. O carnaval brasileiro, festa 



39 
 

maior da nacionalidade, seria ao um só tempo um alívio ao cotidiano e uma necessidade 

coletiva para evitar um tensionamento social incontornável. 

Nos anos recentes, as Ciências Sociais têm assistido a uma proliferação de estudos 

sobre as festas, a maior parte deles alinhada com os olhares já mencionados ou enfatizando 

dimensões de viés etnográfico. Há ainda uma reedição das teses que advogam a festa como 

elemento pétreo da brasilidade ou fenômeno básico do social. Festa à Brasileira – 

Significados do Festejar no País que “Não é Sério”, de Rita Amaral (1998), é um exemplo 

dessa linhagem que novamente alça a festa a portadora dos valores nacionais, mediando 

diferenças sociais e culturais. A autora argumenta, através do estudo das grandes festas 

brasileiras contemporâneas, que, apesar dos múltiplos sentidos presentes nas manifestações de 

norte a sul do Brasil, todas marcam formas de organização popular, construção da cidadania, 

expressão estética e afirmação identitária dentro do que toma como a grande moldura nacional. 

Amaral avança na análise da festa trazendo-a como objeto central; contudo, continua a 

enfatizar sobremaneira a dimensão harmonizadora e estruturante, desconsiderando inclusive 

que festas como o São João, uma das celebrações tematizadas, são amplamente diferenciadas 

entre si e têm sido modificadas por força de sua captura pelas práticas organizativas e 

econômicas da indústria cultural e turística. 

Ainda no âmbito da nova antropologia das festas no Brasil, recentemente Léa Pérez 

tem desenvolvido sua teoria das efervescências coletivas, buscando, através da incorporação 

da tradição sócio-antropológica nos estudos das festas e rituais, uma síntese que aponte novas 

chaves interpretativas. Em Dionísio nos Trópicos: festa religiosa e barroquização do mundo, 

(2002) a autora busca compreender o que chama de “multiverso” das festas brasileiras, 

demonstrando como as festas são potentes elementos criadores de ligações sociais. No Brasil, 

argumenta a autora, as procissões e festas religiosas seriam tão importantes que se constituíam 

como as atividades urbanas mais antigas, o que denota a perenidade do caráter alegre, lúdico, 

sensual, dionisíaco e carnavalesco do viver nacional. Por isso, o nosso viver comportaria uma 

“barroquização do mundo”, não artística, mas ético-estética: 

As festas e as procissões à brasileira revelam uma sociedade que, desde o 
seu começo, vive do espetáculo, das mudanças e da fusão de vários códigos 
e registros intermutáveis, que ri de si mesma, que poetiza as relações dos 
homens consigo mesmos e com os mundos nos quais vivem, ou seja, o 
profano e o sagrado. (PÉREZ, 2002, p . 17) 
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A mesma autora, em colaboração com Leila Amaral, organizou a coletânea A Festa 

como Perspectiva e em Perspectiva (2012), na qual apresentam um conjunto de textos que 

buscam forjar um redimensionamento das posturas teórico-metodológicas reificadoras sobre 

as festas. Toda a coletânea, apesar de carecer de unidade metodológica, é atravessada por 

referências e reverências a alguns dos autores estrangeiros citados acima. As autoras insistem 

na ideia de superar a festa-fato (em perspectiva) em favor da festa-questão (como perspectiva) 

na tentativa de ir além de abordagens antropológicas da festa sob a rubrica do ritual religioso, 

geralmente de modo descritivo. Um parecer atento sobre a obra, todavia, aponta fragilidades 

nestas tentativas, tendo em vista que muitos dos capítulos caem numa excessiva teorização ou 

essencialização do fenômeno. Problemas comuns a parte das análises socioantropológicas 

persistiram como a suposição da uniformidade no engajamento e participação dos sujeitos e a 

subestimação do conflito, que pode ser expresso inclusive em linguagem festiva, bem como a 

ausência de uma explicação adequada para a mutabilidade das festas, especialmente face às 

transformações promovidas pela sedimentação da sociedade urbano-industrial capitalista. 

É comum que as abordagens sociológicas e antropológicas busquem construir 

generalizações acercas do caráter das festas. Este impulso, próprio do caráter das disciplinas, 

foi fundamental na moldagem do arcabouço que favoreceu a definição das festas como 

objetos legítimos. Entretanto, devido à própria mudança nos paradigmas da teoria social, esta 

orientação tem constituído um obstáculo ao avanço sobre o tema no que se refere à 

compreensão das dinâmicas, complexidades e ambivalências das festas presente nos planos 

identitário, político, estético, étnico e outros. Por isso, considera-se importante aportar 

discussões atualmente desenvolvidas em outros campos disciplinares, assim como manter a 

disponibilidade de incorporação de contribuição de pesquisadores de outras temáticas. 

Incorporar na análise sociológica elementos multidisciplinares pode ampliar novo 

leque de possibilidades interpretativas, apontando para uma leitura do 2 de Julho menos 

esquemática e previsível. Assim, numa outra perspectiva teórico-metodológica, Bakhtin (1987) 

indica os princípios da inversão e carnavalização presentes nos festejos populares na Idade 

Média e no Renascimento, algo, como princípio, observável em diversas festas. Em A Cultura 

Popular na Idade Média e o Renascimento: o contexto de François Rabelais17, realiza ampla 

contextualização das condições de possibilidade socioculturais para a literatura desse 

                                                
17  Este trabalho pode ser catalogado inicialmente como estudo literário, contudo, sua profundidade e 
originalidade fizeram-no influente na História, nos Estudos Culturais, na Comunicação, na Antropologia e, em 
menor medida, na Sociologia. 
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dramaturgo francês do século XVI, acentuando a influência das fontes populares para a 

produção erudita e apontando as características do mundo lúdico e festivo ao final do medievo. 

A contribuição de Bakhtin salienta o caráter cômico da cultura popular que se manifesta em 

obras orais e escritas, nos diversos gêneros do vocabulário “grosseiro” e nos ritos e 

espetáculos da qual os festejos carnavalescos são parte importante. A este respeito, Bakhtin 

mostra que os festejos em praça pública experimentavam o elemento cômico, oposto ao tom 

sério e oficial das cerimônias da Igreja e do Estado, como uma segunda vida do povo. Ou seja, 

a festa era parte da dimensão dual do mundo que opunha o ordinário e opressivo cotidiano à 

experiência carnavalizada do mundo presente nas celebrações públicas. Ora, esta mesma festa 

seria renovadora, pois catalisadora da criatividade e demarcadora de um momento importante 

do tempo social cíclico. 

Para os nossos propósitos e sem perder o caráter específico dos estudos do autor, é 

interessante frisar que Bakthin destaca o caráter de renovação presente na festa, porquanto 

possibilita ocasiões em que a ordem é posta pelo avesso, vivida de modo intenso, corporal, 

lúdico, oportunizando o desperdício, o excesso, o transbordamento de regras: enfim, 

carnavalizado. Percebe-se que o sentido atribuído à festividade é o da excepcionalidade, 

porém não há o caráter universalizável e unificador comum nas concepções dos autores da 

tradição sociológica francesa. Para Bakthin, a festa é a outra face do mundo, mas não sua 

reafirmação. Além disso, seu estudo aponta para a necessidade de observar atentamente as 

festas como intrinsecamente articuladas à cultura popular. 

O diálogo com a historiografia das festas faz-se também relevante, dadas as próprias 

características dos atuais estudos históricos com foco no particular, no regional e na micro-

história. Além disso, o acento sobre o micro tem se combinado à prática de uma Historiografia 

de viés antropológico, mais próxima das Ciências Sociais, e atenta às clivagens sociais que 

movem conflitos no interior das comemorações. Por isso, trazer autores que mobilizam 

aspectos da discussão nessa disciplina será um contraponto interessante. 

Com uma abordagem que recai sobre o conflito na esfera festiva, consideram-se 

importantes os trabalhos de Natalie Davis (1990) e Emmanuel Ladurie (2002). A primeira 

avança no estudo de festas populares, pois afirma o componente multidimensional das 

manifestações, podendo perpetuar valores da comunidade ou realizar a crítica social. Ao invés 

de reduzir as festas a mero instrumento de controle social ou restringi-las a veículo de 

distensão social, problematiza a sua existência, relacionando-a a composição e desempenho 
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dos indivíduos nesse âmbito, atentando para as tensões latentes e explícitas. Já Ladurie, 

reconstrói com minúcia o desenrolar dos acontecimentos do carnaval na pequena cidade 

francesa de Romans, em 1580. O fundamental a ser apreendido dessa extensa análise é o 

quanto a estrutura social, os componentes de classes, socioeconômicos e demográficos 

eclodem no evento festivo através de alegorias, não simplesmente como determinações, mas 

como uma ocasião, um palco para o desenrolar das disputas sociais. Esses dois historiadores 

abrem possiblidades para se pensar múltiplas faces das comemorações da independência da 

Bahia, permitindo correlacionar aspectos sociais, demográficos, culturais e políticos. 

Lembrando que o 2 de Julho se inscreve numa modalidade específica de celebração – 

a festa cívica –, cabe trazer o trabalho pioneiro e influente de Mona Ozouf, (1977) que trata da 

festa revolucionária francesa e seus desdobramentos cívicos. A autora afirma que o calendário 

das festas cívicas surge com a estruturação do estado-nação moderno, mas continua a utilizar 

de simbologias religiosas, herança do diversificado calendário de festejos católicos e mesmo 

festas e rituais pagãos que se organizavam em torno das datas e períodos de plantação e da 

colheita. A festa cívica seria um momento que permite tanto construir um retrato dos discursos 

que pretendem dar forma e continuidade ao coletivo nacional, quanto perceber as fragilidades 

e os conflitos internos e inerentes a essa pretensa unidade. Nas suas palavras: 

Toda comemoração vive da afirmação obsessiva do mesmo. Os programas 
das festas, os planos para os Cortejos, os projetos de monumentos e os 
discursos martelam quatro afirmações pelo menos: de que nos honramos de 
ser os mesmos (entre eles), nós somos todos os mesmos (entre nós), nós 
somos sempre os mesmos que antes, nós permaneceremos os mesmos. Não 
há comemoração sem este conjunto, sem este permanente conjunto. (OZOUF, 
1977, p. 143) 

 

Obviamente, Ozouf está atenta aos vetores estatais na festa e ao seu papel político, 

mostrando, assim, que o caso específico das festas após a Revolução Francesa são um caso 

comum em que as festas cívicas tendem a esquematizar o passado na busca de petrificar uma 

memória atinente aos propósitos do Estado e dos grupos hegemônicos. 

A coletânea em dois volumes Festa: Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa, 

organizada por Itsván Jancsó e Iris Kantor (1999) é um marco importante no estudo da 

temática no Brasil, dado que reúne número considerável de pesquisadores brasileiros e 

portugueses na produção de artigos que ressaltam o papel da sociabilidade festiva na 
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formação da sociedade colonial e pós-colonial. Os trabalhos com variados enfoques (vida 

material, contestação política, etnicidade...) mostram como as festas eram momentos 

fundamentais, contraditórios e pujantes da vida social na América Portuguesa, em que se 

exercia o poder ideológico das instituições estruturantes da ordem social, bem como a 

existência de um outro mundo colonial expresso nas manifestações alegres e jocosas. A partir 

das várias abordagens dos artigos, a coletânea traz um painel complexo, demonstrando que o 

festejar brasileiro tem origens ligadas à religiosidade católica e no culto ao rei, sendo 

processados no cotidiano dos homens e mulheres pobres de modo inusitado e criativo. 

Outro trabalho importante que trata das festas do período colonial e segue uma 

abordagem afinada com a História das Mentalidades é Festas e Utopias no Brasil Colonial, 

de Mary Del Priori (1995). A autora constrói um quadro sobre as festas brasileiras coloniais 

reconstruindo suas complexidades e colocando-as na seguinte dualidade: por um lado, 

possuíam o caráter de “válvula de escape” para as tensões acumuladas contra as autoridades e 

a própria sordidez do cotidiano, e por outro, de imenso repositório de costumes e tradições 

alvo de intensa circularidade cultural, fenômeno homólogo ao descrita por Peter Burke (1989) 

nos seus estudos sobre a cultura popular na Idade Moderna. Nas festas, definidas por Del 

Priori (1995, p.10) como “expressão teatral de uma organização social”, eram notáveis a 

opressão do Estado e da Igreja, o riso, o jogar, o comer e o brincar no espaço público de 

indivíduos pobres muitas vezes de vilas distantes, a violência que eclodia em “acertos de 

contas” e desentendimentos, além das expressões genuínas de utopia e do sonho da liberdade. 

Na Historiografia brasileira, desde o início dos anos 1990, além dos acima 

mencionados, vêm surgindo trabalhos que tomam a festa como objeto. Tem predominado o 

enfoque da História Social da Cultura, derivado da escola marxista inglesa e em especial dos 

trabalhos de Edward Thompson, que, numa leitura influenciada por Gramsci e seu 

entendimento das culturas populares como culturas de classe, localiza as festas como 

momentos em que, através da cultura popular, conflitos são encenados ou efetivados. 

Um dos trabalhos pioneiros nesta esteira é o de João Reis (1991), no qual analisa uma 

revolta, conhecida como Cemiterada, acontecida em 1836 e que ocasionou a destruição do 

cemitério do Campo Santo, em Salvador. A população reivindicava o direito de continuar 

enterrando seus mortos nas igrejas, costume centenário e que, segundo se acreditava, 

garantiria a salvação das almas. A interrupção abrupta destas práticas fúnebres em função da 

construção do referido cemitério e do monopólio de operação dos serviços funerários, 
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delegada a uma empresa, inflamou os ânimos de centenas de revoltosos. Apesar de esta obra 

não tematizar diretamente uma festa, sua abordagem mostra-se interessante, pois se aprofunda 

no estudo da sedição e indignação de boa parte da população soteropolitana diante da 

tentativa de regular suas práticas funerárias até então festivas, coletivas e mediadas por 

rezadeiras e irmandades. Assim como ocorreu em outros momentos históricos ao longo dos 

séculos XIX e XX na Bahia, o Estado objetivou controlar as sociabilidades e reformar os 

costumes a partir de marcos supostamente civilizados, racionais e higiênicos, por isso, a 

própria maneira como era vivenciada a morte deveria ser direcionada de algo festivo e público 

para algo contido e nuclearizado na família. Esse processo de avanço do Estado e da 

racionalização, com as resistências de grupos e atores é em certos aspectos análogo ao que 

ocorreu e ainda ocorre no 2 de Julho. 

Merecem destaque ainda trabalhos da historiografia nacional que têm buscado utilizar 

a festa como caminho para acessar outras dimensões sociais. Esse tipo de estratégia teórico-

metodológica visa mapear os conflitos e a diversidade presente na situação festiva para 

interpretar a cultura enquanto arena de disputas sociais e construção tensa de sociabilidades, 

identidades e resistências. Este tipo de olhar é exemplar nos trabalhos de Maria Clementina 

Pereira Cunha acerca do carnaval carioca do final do século XIX e início do XX. Ecos da 

Folia. Uma História Social do Carnaval Carioca entre 1880 e 1920 demonstra como, numa 

investigação que trata da folia e diversão carnavalescas, é possível “chegar perto de tensões e 

diálogos entre sujeitos que nem sempre estão reconciliados sob o reinado de Momo’’. 

(CUNHA, 2001, p. 17) São destrinchados os componentes sociais e as disputas presentes na 

saída às ruas dos cordões, batucadas, zé pereiras, cacumbis, jogos de entrudo e outras 

brincadeiras que por meio do riso afirmavam sua presença no mundo. Essas manifestações 

transcorriam não sem alguma desordem e ruptura da fronteira entre pândega e violência. 

Outra contribuição importante é dada por Martha Abreu (2000) quando analisa a Festa 

do Divino no Rio de Janeiro entre 1830 e 1900. Na mesma pista de pensar grandes contextos 

através dos eventos festivos ao investigar os divertimentos públicos concretizados em teatro, 

danças, jogos de azar e barracas de comidas e bebidas empreendidos por indivíduos tidos 

como indignos e socialmente perigosos. A festa do Divino fez parte do ciclo de 

comemorações religiosas do catolicismo tradicional brasileiro originário do período colonial e 

que privilegiava as demonstrações exteriores de fé e devoção. Este catolicismo prático e 

barroco teve uma longa permanência no âmbito da cultura popular brasileira – observável até 
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os dias atuais – e disputou espaço em meio às reformas no catolicismo brasileiro do século 

XIX. Os divertimentos do Divino eram associados à celebração católica, ocasião em que no 

Campo de Santana, à época região afastada do centro do Rio de Janeiro, pessoas de variadas 

origens e apropriando-se diferentemente de amplo repertório da cultura popular, interagiam e 

recriavam formas profanas de exaltar o divino. Além de uma correlação aos elementos sociais 

dos agentes envolvidos nos festejos, a autora relaciona a festa à própria expansão da cidade, 

pois o local de realização vai sendo tragado pelo crescimento urbano e dá lugar a edificações 

modernas e, posteriormente, práticas radicalmente distintas daquelas moldadas no espaço de 

brincadeiras e lundus do Divino de outrora. 

Essa nova Historiografia tem sido muito profícua em seu projeto de utilizar a festa 

para acessar os imaginários populares, as estratégias de resistência individuais e coletivas e o 

modo como a cultura popular, para além de possível reservatório da tradição, é palco de 

conflitos. Esse programa de pesquisas, no entanto, é criticável justamente por tratar sempre a 

festa como modalidade de acesso a temas mais “sérios” e que, implicitamente, se supõe mais 

relevantes. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011) A estratificação social, os conflitos, a 

desigualdade social e a cidadania são de fato os temas de fundo diante dos quais se debruçam 

os autores ao se dedicarem ao estudar das festas. A festa não teria importância em si, nem 

mesmo no sentido etnográfico, mais tão somente enquanto modo de entender elementos 

estruturais que se manifestam nas singularidades históricas das sociedades. Nesse sentido, é 

de se concordar que, quando se enxerga a cultura popular somente como resistência, limita-se 

a própria cultura popular às nuances e forças do outro dominante. 

Na análise dos trabalhos sobre as festas desenvolvida acima algumas constantes foram 

notáveis, tanto no que tange aos aspectos disciplinares, quanto ao da existência mesma dos 

eventos festivos: 

• As festas populares estão indissociavelmente ligadas aos repertórios de possibilidade 

da cultura popular, ocorrendo no terreno simbólico, social, econômico e espacial das classes 

subalternizadas que numa estrutura de controle social desenvolvem estratégias múltiplas e 

descontínuas de criação e apropriação. Por isso, elas dão pistas acerca das formas de 

sociabilidade e construção cotidiana da política, da nação, nacionalidade, regionalidade e 

etnicidade; além de proporcionar situações em que formas de ocupação artística e lúdica da 

cidade transcorrem em paralelo com a afirmação identitária e a busca por reconhecimento 

público. 
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• No Brasil, as festas foram centrais para formação e exercício da sociabilidade desde o 

período colonial, apresentando-se híbridas e mestiças, sob moldes lusitanos, mas com 

transbordamento de práticas de matriz africana e indígena. Estes vetores estiveram em 

convivência com a brutalidade da vida ordinária, a violência e a ação autoritária do Estado e 

da Igreja Católica no controle dos espaços e na própria definição do calendário festivo. As 

festas populares brasileiras apresentavam e apresentam muitas práticas semelhantes às do 

carnaval e do antigo entrudo, convivendo ainda, contraditoriamente, com desempenhos e 

repertórios originários das festas religiosas. O controle e a diminuição destes dois 

componentes associam-se ao processo de modernização, racionalização e desenvolvimento do 

arcabouço econômico capitalista que torna o festejar tradicional raro ou inviável. 

• As condições de possibilidade das festas são dadas por dimensões estruturais, mas 

permitem ação reflexiva. Deste modo, operam na tensão entre permanência e transformação e 

também por este motivo recebem focos diferentes a critério dos campos acadêmicos. É 

perceptível que as abordagens da festa na historiografia possuem viés mais descritivo e 

buscam demarcar os contextos em que transcorrem os eventos, frisando quase sempre sua 

singularidade e mutabilidade, sem se furtar a utilizar a festa como fresta. Já no âmbito da 

Antropologia e da Sociologia, as pesquisas tenderam a buscar padrões e sentidos 

socioculturais últimos do festejar, o que nas variações brasileiras associou a festa pública e de 

rua como manifestação profunda de um espírito e sociabilidade nacionais. Na 

contemporaneidade, os estudos sobre as festas têm ampliado seu escopo e incorporado 

enfoques multidisciplinares e a articulação com leituras relacionadas à alteração do espaço 

urbano, à produção econômica, às transformações demográficas, ao choque de forças oriundas 

de grupos sociais distintos, ao protesto, à religiosidade... 

 

 

******** 

 

Afinal, o ponto de vista assumido nesta Tese é que a única universalidade da festa é ser 

uma ocasião relativamente extraordinária e especial em que dimensões particulares da vida 

social se expressem de maneira não usual e frequentemente com uso de expressividades 
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corporais e sonoras. Já o seu conteúdo, mostra-se na contradição e correlação entre o seu 

microcosmo festivo e as cadeias e estruturas regionais, nacionais e por vezes globais de 

influência. 
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3  Sociedade, Política e Cultura em Salvador  

 

 

 

O avanço do capitalismo como sistema econômico trouxe a cidade para o centro da 

vida social moderna. A urbanidade tornou-se uma das marcas desta época, tendo sido erigida 

através de novos princípios de controle do tempo e do espaço, de reconfiguração do mundo do 

trabalho e da reconstrução da relação com a natureza. Assim, considerando o espaço urbano 

como síntese das ações sociais, pode-se perguntar: qual seria o papel do festejar nesses novos 

lugares? E mais: qual a relação entre o surgimento da metrópole moderna e as formas de vida, 

a cultura e as sociabilidades? 

Há algumas décadas, no âmbito das Ciências Sociais, vem se desdobrando um amplo 

leque de estudos que tratam do fenômeno urbano e sua relação com as sociabilidades. Desde a 

Escola de Chicago, que desenvolveu pesquisas sobre a ecologia urbana nas grandes cidades 

norte-americanas, passando por estudos de Georg Simmel que apontam as alterações que a 

vida na metrópole traz para as relações sociais e a vida mental (VELHO, 1967), até análises 

mais recentes que articulam a urbe a variados aspectos da modernidade tardia, 

(CANEVACCI,1997; DAVIS, 2006; SENNET, 1997) a cidade se constitui como o cerne para 

a compreensão sócio-antropológica. Enquanto especialidades acadêmicas, tanto a Sociologia 

quanto a Antropologia Urbana têm demonstrado o quanto o espaço é produzido social e 

simbolicamente e constantemente ressignificado pelos grupos sociais que o ocupam, 

conferindo a este e obtendo deste uma relação de identidade que comporta a criação de 

práticas diversas de lazer e ludicidade. (MAGNANI, 1984) Nestes termos, compreende-se que 

há uma relação íntima entre os espaços geográfico, social e simbólico e as festas, pois toda 

comemoração se dá num lócus determinado e consequentemente num quadro social de 

diferenças, alterando-o mesmo que provisoriamente e sendo por ele condicionado. 

Considerando a importância da vinculação das festas às forças sociais do contexto, o 

que quer dizer a ação de dimensões sociais, políticas e simbólicas, serão analisados alguns 

aspectos da história social, política e cultural soteropolitana, contextualizando as 

transformações pelo qual passou a cidade desde o final da década de 1950. 
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3.1  Transformações no Espaço Social da Festa 

 

A história de Salvador é a condensação de uma rede de influências internacionais e 

locais, sendo o resultado da expansão da economia exploradora mercantil europeia, ponto de 

apoio importante de um processo de espoliação colonial, que se implantou no contexto de 

embates e opressão a numerosas populações de africanos e indígenas e seus descendentes. 

Assim, a Salvador criada no século XVI integra o esforço português para manter seu domínio 

nessa parte da América, o que é perceptível a partir da lógica defensiva da sua constituição 

originária; traço esse acentuado por estar situada numa península na margem oriental da Baía 

de Todos os Santos, o que demandou a implantação de um plano de defesa calcado na 

construção de um sistema fortificações voltadas para pontos estratégicos da entrada da Baía.  

Pode-se dizer então que a cidade de Salvador não se formou propriamente em virtude 

da constituição do Brasil, mas de uma imposição da própria reconfiguração da lusitanidade, 

não tendo se desenvolvido de um agrupamento menor: Salvador já foi planejada pelo governo 

português com fins transnacionais nos moldes de uma cidade ibérica nos trópicos. Suas duas 

funções básicas eram ocupar e proteger a colônia portuguesa na América e servir como porto 

de abastecimento situado na margem ocidental do Atlântico Sul, a meio caminho das Índias, 

além de escoar a produção de açúcar. (CAROSO; TAVARES; PEREIRA, 2011) 

Na definição de Ubiratan Castro Araújo (2011), Salvador foi a ponta do sistema geo-

histórico da Baia de Todos os Santos. Esse sistema era composto por uma rede de produção 

interior com produtos de subsistência, cana-de-açúcar e fumo do Recôncavo Baiano que 

escoavam por vias fluvio-marítimas para o principal porto do Atlântico Sul na barra da Baía 

de Todos os Santos. Em Salvador, esta valiosa produção encontrava proteção e articulação 

com rotas mundiais de comércio. Por isso, não por acaso esta cidade foi local de circulação de 

enorme riqueza, vivendo sua época de ouro entre os séculos XVII e XVIII, quando parte 

importante do sistema colonial português viabilizou-se tendo esta capital como ponto 

nevrálgico. 

 A segunda metade do século XVIII e, principalmente, o transcurso do século XIX, 

foram períodos de decadência política e econômica para Salvador por força de fatores 

combinados. A transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763 e a posterior vinda da 

corte portuguesa; a concorrência externa no açúcar caribenho; a concorrência interna com o 
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café; e, por fim, as restrições paulatinas ao comércio escravista proporcionaram a entrada de 

Salvador e seu entorno, outrora afluentes, num duradouro marasmo econômico. 

O painel da economia baiana desde meados do século XIX então se pintou dramático. 

Tendo sido centro hegemônico na América Portuguesa e usufruído ainda de relativa 

centralidade até o final dos oitocentos, a Bahia ressentia-se de uma perda qualitativa e 

quantitativa de espaço na economia nacional. Segundo Alban (2005, p. 1): 

Com a lavoura açucareira se desmoronando, frente à pesada concorrência de 
produtores internacionais, e sem condições edafo-climáticas para participar 
do cultivo do café, a Bahia, apesar do cacau, não participava do dinamismo 
que envolvia boa parte do Sul e Sudeste do país. 

 

 Isto fez com que as elites locais e os seus intelectuais orgânicos18 formulassem que a 

condição econômica baiana de não industrialização, decadência e uso ineficiente dos seus 

abundantes recursos naturais e humanos seria um dilema. A industrialização escassa, em 

refluxo19 e de ritmo inconstante e com pouco enraizamento, complexificação, densificação, 

capilaridade e dispondo de pouco capital inaugurou aquilo que Pinto de Aguiar (1958) 

denominou de “enigma baiano”, termo popularizado entre os políticos, economistas e 

administradores dedicados ao estudo e planejamento econômico da Bahia para representar a 

incapacidade de desenvolver uma economia capitalista moderna. O descompasso no 

desenvolvimento capitalista no estado pode ser explicado pela exclusão do dinamismo 

inaugurado pelo cultivo do café, o que não gerou excedentes passíveis de serem canalizados 

para a indústria. Esse papel não pôde ser cumprido pelos excedentes da lavoura do cacau com 

produção no entorno de Ilhéus e Itabuna, pois estes eram relativamente pequenos e em parte 

canalizados para o Rio de Janeiro e São Paulo em razão da política cambial vigente 

(MARIANI, 1977), bem como pelo próprio estilo de consumo conspícuo dos grandes 

cacauicultores. Por isso, a acumulação de capital não era suficiente para alavancar o 

florescimento de economias urbanas pujantes e mercados para um desenvolvimento industrial. 

(ALBAN, 2005) 

                                                
18 Os principais foram Pinto de Aguiar, Clemente Mariani e Rômulo Almeida. 
19 Tavares (1966) indica que além do não desenvolvimento industrial moderno com acumulação capitalista, a 
Bahia experimentou uma “involução econômica”, pois mesmo suas indústrias já instaladas nos setores têxtil, de 
sabonetes, chapéus, charutos e itens de alimentação entraram em crise e praticamente desapareceram. 
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 Nos últimos anos da década de 1940, ainda de modo tímido, e com mais vigor na 

década de 1950, a situação econômica da Bahia, e em particular da capital e seu entorno, 

começou a mudar. Algumas iniciativas estatais abriram caminho para rápidas transformações, 

entre elas a construção da usina hidroelétrica de Paulo Afonso, a implanta0ção das atividades 

de extração e refino do petróleo no Recôncavo, a construção da ligação rodoviária Rio-Bahia 

(BR-116), a criação do Banco do Nordeste do Brasil – BNB e da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. (ALMEIDA, 2001)  No período seguinte, 

estendendo-se até a década de 1960, os investimentos da indústria petrolífera, aliados aos 

incentivos estatais ao Centro Industrial de Aratu – CIA mudaram as perspectivas sociais e dos 

agentes econômicos a respeito do desenvolvimento da Bahia e do seu Recôncavo por 

representar uma alternativa a uma economia regional àquela época ancorada na cacauicultura 

para exportação.  

Posteriormente, nas décadas de 1970 e 1980, consolidou-se o Complexo Petroquímico 

de Camaçari – COPEC, fortemente dependente de incentivos e infraestrutura pública, a partir 

da constituição da Companhia Petroquímica do Nordeste – COPENE, em janeiro de 1972. 

Houve ainda a tentativa de expansão da metalurgia do cobre e do setor de papel e celulose, 

que, contudo, não foram capazes de criar encadeamentos intersetoriais capazes de densificar a 

matriz industrial do Estado, apesar de inegavelmente terem impactado no volume da produção 

econômica. Recentemente, em 1999, o último grande evento industrial visto como promessa 

de desenvolvimento local foi a instalação do complexo automobilístico da Ford, intento que 

igualmente não gerou efeitos em escala para a economia metropolitana. (CARVALHO; 

ALMEIDA; AZEVEDO, 2001) 

 Esse painel da recente história econômica de Salvador permite perceber dois claros 

momentos. O primeiro refere-se à ruptura realizada pela exploração petrolífera e a posterior 

instalação do CIA e do COPEC. O segundo é o esgotamento deste modelo industrial 

concentrado enquanto alternativa de desenvolvimento e a consequente emergência do setor 

turístico como opção econômica central para Salvador, aliado ao crescimento do setor de 

serviços e a aposta no mercado de bens simbólicos e entretenimento como forma de ajuste 

econômico. Em síntese, Salvador, de modo retardatário, vivenciou duas transições em pouco 

mais de seis décadas, de uma estruturação agrário-mercantil para a industrial (1950-1980) e 

posteriormente de um modelo industrial para outro com ênfase numa economia do terciário, 

desde a década de 1990. 
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 Ao explicar o contexto atual, Almeida (2001) argumenta que a ausência de uma base 

industrial diversificada e complexa, reunindo empresas de diversos ramos e tamanhos e 

operando com externalidades positivas geradas por sua própria expansão, explica, em grande 

parte, a relativa estagnação econômica de Salvador nos anos 1990-2000 e, por conseguinte, 

seus recordes de desemprego. A industrialização dos anos 1950-1980, apesar dos efeitos 

multiplicadores dos seus investimentos, não criou essa base e não gerou efeitos em cadeia que 

pudessem atender o volume disponível de força de trabalho excedente gerado, sobretudo, pelo 

fluxo migratório. Por outro lado, o setor de serviços e o ramo turístico não vivenciou 

crescimento substancial desde meados dos anos 1990, a partir de quando se estabilizou, 

tornando-se incapaz de gerar oportunidades de trabalho e produção de renda que ampliassem 

o mercado de consumo da cidade e incluíssem toda uma massa subalternizada e sem 

regularidade de renda.  

Essa problemática vai marcar inclusive o que Alban (2006) denomina como “Novo 

Enigma Baiano”, ou seja: o fato de, a despeito do parcial sucesso das políticas de 

industrialização implementadas no Estado e no estorno de Salvador com a estruturação de 

uma economia urbana volumosa, a qualidade de vida da maior parte da população continuar 

precária. Sua explicação para este fenômeno é que os baixos índices de desenvolvimento 

humano e social da Bahia não resultam da ausência de ações sociais específicas, mas da 

inadequação das políticas de desenvolvimento. 

 

 
 

Gráfico 2 - índice de Desenvolvimento Humano na RMS 
Fonte: (CARVALHO; SILVA, 2008) 
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 Para que se processassem as mudanças econômicas analisadas acima, o planejamento 

estatal desde meados do século XX foi essencial. Mesmo num período anterior a este, 

diversos planos estaduais e municipais foram formulados com o objetivo de romper o “atraso” 

local. Destes, o de mais importante alcance, na década de 1930, foi a criação do Instituto de 

Cacau da Bahia e do Instituto Baiano de Fumo, que imprimiram um direcionamento e 

organização às políticas adotadas para os principais produtos da economia agroexportadora 

baiana. Todavia, é somente na década de 1950, no governo de Antônio Balbino, influenciado e 

determinado pelo contexto brasileiro e latino-americano em que imperavam discursos de viés 

desenvolvimentista, nacionalista e com influência cepalina20, que a ideia de planejamento para 

o desenvolvimento ganha espaço entre políticos, intelectuais e empresários. (MENDES, 2001) 

Verifica-se a criação de instituições e uma nova correlação de interesses que sob a égide dos 

governos estadual e federal imprime os contornos de um novo quadro econômico. 

 Em 1959 foi lançada a primeira peça de planejamento formal baiano: o Plano de 

Desenvolvimento da Bahia – PLANDEB. Seu objetivo era viabilizar o desenvolvimento 

industrial na perspectiva de montar um parque industrial na esteira do que já havia sido feito 

com a implantação da Refinaria Landulfo Alves. Nas duas décadas seguintes, da estratégia do 

PLANDEB derivou o CIA e o COPEC. (MENDES, 2001) Interessante frisar que o 

PLANDEB foi contemporâneo do Grupo Técnico para o Desenvolvimento do Nordeste – 

GTDN, sob coordenação de Celso Furtado, mas desse divergia por apresentar como proposta 

de industrialização a produção de bens intermediários, com uso de matérias-primas existentes 

e voltado para o mercado consumidor do Sudeste. O PLANDEB foi uma proposta oposta a de 

inspiração cepalina, que tinha claro objeto de ser um modelo autônomo, visando uma 

substituição de importações semelhante a ocorrida no centro-sul. (ALBAN, 2006) 

 Na escala municipal, a primeira iniciativa significativa de planejamento estruturado do 

território e do fluxo viário de toda a cidade foi a criação do Escritório do Plano de Urbanismo 

da Cidade de Salvador – EPUCS, que estabeleceu diretrizes de planejamento urbano no 

intuito de ordenar o crescimento de Salvador entre 1943 e 1947. Diversos projetos do EPUCS, 
                                                
20 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), é uma das cinco comissões regionais das 
Nações Unidas, foi criada em 25 de fevereiro de 1948, para contribuir com o desenvolvimento econômico da 
América Latina e reforçar as relações econômicas dos países da Região, entre si e com as demais nações do 
mundo. Posteriormente, seu trabalho se ampliou aos países do Caribe e se incorporou o objetivo de promover o 
desenvolvimento social. Na década de 1960, pesquisadores vinculados à comissão produziram uma abordagem 
econômica, política e sociológica desenvolvimentista que foi uma matriz teórica importante por algumas 
décadas. 
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em especial os referentes ao sistema viário, foram efetivados entre as décadas de 1960 e 1970. 

A contribuição mais significativa foi a definição das avenidas de vale, ajardinadas e 

arborizadas e destinadas ao fluxo intenso de veículos, como a Centenário (1949) Castelo 

Branco (1967), Costa e Silva (1968), Mario Leal Ferreira (1970) e Garibaldi (1977).  

 Nota-se que em várias áreas da vida social soteropolitana iniciativas estatais, com 

claro sentido de burocratização e racionalização – no sentido weberiano – foram implantadas. 

Assim, é possível afirmar que há uma relação não fortuita, que exploraremos mais à frente, 

entre a racionalização do Estado e práticas sociais vinculadas a este a partir de uma 

perspectiva tecnoburocrática na tentativa de resolver o “enigma baiano” e as medidas 

adotadas para melhor planejar, controlar, regular e organizar os festejos do 2 de Julho. 

 Demograficamente, do final do século XX até a década de 1940, Salvador viveu 

inexpressivo incremento populacional, retomado somente a partir de 1950, quando a cidade 

atingiu a marca de 393 mil habitantes. A partir daí, a lógica demográfica da cidade assume um 

comportamento de crescimento exponencial. Entre 1950 e 1970, a população mais que 

duplicou, atingindo 1 milhão de pessoas. Nas décadas seguintes, as taxas de crescimento 

começam a diminuir, mas muito lentamente, situando-se ainda entre 3 e 4% ao ano. Com isso, 

a população aproximou-se de 1,5 milhão em 1980 e superou os 2 milhões no início dos anos 

1990. Em 2000, seus 2,5 milhões de habitantes se somavam aos mais de 600 mil residentes de 

outros municípios da sua Região Metropolitana. Em 2017, segundo projeções do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a cidade Salvador teria atingido 2.953.986 

habitantes e a Região Metropolitana de Salvador – RMS 3.984.583 de habitantes, perfazendo 

a sétima região metropolitana mais populosa do país. A distribuição deste aumento, contudo, 

não foi uniforme, ocorrendo com mais intensidade nas novas regiões periféricas do miolo da 

cidade e do subúrbio ferroviário em detrimento das áreas centrais e em certa medida até 

mesmo da orla atlântica. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, como uma das consequências da implantação de 

indústrias na RMS e da degradação econômica do interior do estado e, especificamente, do 

Recôncavo, houve a recepção por Salvador de um acentuado fluxo migratório, reduzindo os 

efeitos positivos das empresas que se instalaram no CIA e no COPEC. A taxa média de 

crescimento populacional em Salvador nestas duas décadas foi de 4,5%, sendo o crescimento 

do estado da Bahia de 2,1% na década de 1960 e de 2,4% na década de 1970. Gradativamente, 

a proporção da população baiana que residia em Salvador aumentou desde a década de 1950, 
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passando de 8,6% em 1950 para 19,3% em 1980 (MENDES, 2001), sendo a migração 

responsável por mais da metade do crescimento demográfico, com 57% na década de 1950, 

63,6% na de 1960 e 54,9% na década de 1970 (SOUZA, 1980) No período que vem dos anos 

1990, o aumento populacional por migração continuou existindo mas foi drasticamente 

reduzido, assim como as taxas de crescimento demográfico em geral. Essa dinâmica 

demográfica acarretou um processo de proletarização em toda a RMS, expresso num 

considerável estoque de mão de obra não qualificada, predominância de relações de trabalho 

informais e com pouca regularidade. 

 

 
 

Gráfico 3 - Evolução da População de Salvador 
Fonte: IBGE 

  

 

 Acerca dessa problemática, Guaraci Adeodato de Souza (1986, p. 13) aponta que a 

partir da década de 50 começa a formação, na Bahia, de uma massa crescente de mão-de-obra 

empobrecida, nas periferias dos maiores centros urbanos, especialmente na capital. Assim:  
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Constituía-se assim o que se qualifica de força de trabalho excedente, e já se 
observava uma grande desproporcionalidade entre o volume de 
trabalhadores proletarizados que os fluxos migratórios traziam para as 
cidades e a expansão da demanda por força de trabalho nos segmentos mais 
capitalizados da economia. (Souza, 1986, p. 13) 

  

 Numa análise complementar, Fernando Pedrão assevera que: 

O abandono e a subsequente subordinação do Recôncavo a interesses de 
escala nacional e internacional – como a Petrobrás – representou uma 
escolha na estruturação do poder político no estado, atribuindo um novo 
papel – também reduzido – de Salvador na política estadual. O 
empobrecimento da região do Recôncavo transformou-a em supridora de 
migrantes, permanentes e temporários, de baixa renda, contribuindo mais 
que as outras regiões do estado para a favelização de Salvador. (PEDRÃO, 
2009, p. 5) 

 

 Claramente, os poderes públicos optaram por uma modernização enviesada e alinhada 

com os interesses do capital imobiliário, reforçando a exclusão e a estratificação social. Isto 

pôde ser notado em ações como a transferência de terras públicas para grandes grupos 

econômicos por força da Lei de Reforma Urbana, de 1968, pela ampliação substancial do 

sistema viário com a abertura das avenidas de vale, extirpando do tecido urbano um conjunto 

significativo de assentamentos de população pobre que ocupavam os numerosos vales da 

cidade, além da eliminação das chamadas “invasões” localizadas na orla atlântica desde 

Ondina, área reservada posteriormente ao uso privilegiado pelo trade turístico enquanto novo 

componente da estratégia de estruturação econômica de Salvador. (BRANDÃO, 1981; 

SOUZA, 2000) Essas intervenções, associadas à realização de investimentos complementares 

centrados em infraestrutura seletivamente direcionada para algumas regiões, interferiram 

sobremaneira na conformação de um novo padrão de produção e reprodução do espaço 

urbano, com a configuração de três vetores bem diferenciados de expansão da cidade: a orla 

marítima norte, o “miolo” e o subúrbio ferroviário no litoral da Baía de Todos os Santos. 

(CARVALHO; ALMEIDA; AZEVEDO, 2001) 

 O processo de crescimento urbano e demográfico, assim como a mudança econômica 

e a industrialização – mesmo considerando que o tipo de indústria instalada não fez uso 

intensivo de mão-de-obra – levou a uma nova estrutura ocupacional e de classe. Isso se inicia 

com a instalação da Petrobras, que realizou um volume de investimentos inédito na história da 
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economia do estado, ocasionando a elevação do emprego industrial, a massa de salários e o 

montante de renda, estimulando o surgimento de empresas industriais e de serviços 

complementares, notadamente a construção civil, desencadeando os já citados processos de 

significativo crescimento populacional, econômico e urbano em Salvador e nos arredores da 

cidade. Apesar dos reduzidos vínculos com os demais setores da economia baiana, os 

investimentos industriais na RMS, concentrados na petroquímica, estimularam, direta e 

indiretamente (via gasto público estadual e transferências federais), o surgimento de novas 

atividades e a expansão e reconfiguração de outras. A administração pública ganhou maior 

peso, o varejo acelerou sua renovação com o surgimento de diversos shopping centers e 

supermercados de pequeno e grande porte, os serviços de consumo coletivo (notadamente 

educação e saúde) e outros serviços de consumo intermediário ou final (engenharia, transporte, 

telecomunicações) conheceram ainda significativo desenvolvimento acarretando o avanço do 

emprego urbano. (CARVALHO; ALMEIDA; AZEVEDO, 2001) 

 As classes médias, demograficamente pouco expressivas antes da industrialização, 

ampliaram-se e diversificaram-se com o aumento do número de empregados de escritório e 

uma maior demanda de técnicos e de profissionais de qualificação superior, como 

administradores, economistas, engenheiros, contadores, advogados, professores e 

profissionais de saúde. (CARVALHO; ALMEIDA; AZEVEDO, 2001.) Devido aos 

empreendimentos industriais, emergiu um operariado industrial moderno, com maior 

qualificação, percebendo uma massa salarial mais volumosa e usufruindo de um conjunto de 

benefícios mais elevados que a média local. Por outro lado, houve no mercado de trabalho a 

oferta abundante de mão de obra de escassa qualificação, reforçada pela atração de fluxos 

migratórios, pela vinculação de uma grande parcela de força de trabalho a ocupações 

precárias e de baixa remuneração e por uma oferta restrita de postos de trabalho de qualidade, 

legalmente protegidos, com salários mais elevados e possibilidades de ascensão profissional. 

(BORGES; FILGUEIRAS, 1995) 

 A expansão e a diversificação da estrutura produtiva em Salvador e RMS e o processo 

de crescimento que persistiu até meados da década de 1980 ampliou as oportunidades de 

trabalho e de obtenção de renda, com um acentuado crescimento do emprego formal e das 

remunerações oferecidas em alguns setores. Este processo foi interrompido pelo esgotamento 

do modelo de industrialização brasileiro como um todo e do tipo de articulação do Estado à 

grande burguesia nacional e internacional desde meados da década de 1980, encontrando seu 
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momento de crise mais aguda no início da década de 1990. Disso decorreu a recessão na 

economia regional e a interrupção da frágil estruturação do mercado de trabalho iniciada nas 

décadas anteriores, reforçando características dramaticamente presentes na estrutura 

ocupacional da cidade desde o início do século XX, tais como o desemprego estrutural, a 

informalidade e a tendência à instabilidade ou queda dos rendimentos reais dos trabalhadores. 

(CARVALHO; ALMEIDA; AZEVEDO, 2001) 

 Numa análise da estrutura de classes de Salvador, Thales de Azevedo (1955) afirma 

que a Bahia dos anos 1950 não teria concluído sua passagem de uma sociedade de status, 

marcada por uma lógica semiestamental, para uma sociedade exclusiva ou 

predominantemente de classes sociais. Nessa sociedade haveria basicamente dois grupos, um 

rico e outro pobre, num tipo de estratificação social estreitamente correlacionada com a “cor” 

dos indivíduos. Além disso, a formação das classes sociais ocorria sobreposta aos grupos de 

prestígio e dentro dos limites por eles conferidos, como a condição de nascimento e a cor 

limitando a distância social que se poderia percorrer no processo de mobilidade vertical, 

quaisquer que sejam os demais elementos existentes e condicionantes. Na análise de Azevedo, 

percebe-se a influência de condicionantes externos ao tipo de estratificação capitalista típica, 

bem como a forte associação entre elementos de prestígio e fenotípicos influenciando as 

probabilidades de ascensão social. 

 Ainda sobre a década de 1950, segundo Antônio Sérgio Guimarães (1982), a estrutura 

de classes na Bahia e em Salvador poderia ser assim sintetizada: no topo da economia 

agroexportadora, os banqueiros, os grandes comerciantes exportadores e importadores, 

seguidos dos ”barões” do açúcar, dos oligarcas latifundiários dos grandes atacadistas e dos 

grandes industriais (do fumo, do cacau, da construção civil); próximo a estes, como uma 

burocracia controlando parte do poder do Estado, existiam, além dos eventuais membros das 

classes proprietárias, uma camada de altos funcionários, geralmente advogados, juristas, 

médicos e engenheiros, e de políticos profissionais, distribuídos, os dois grupos, pelo 

Executivo (principalmente os setores de saúde, educação e transporte), pelo Judiciário e pelo 

Legislativo. Haveria, deste modo, uma classe dominante, que vivia principalmente da renda 

de propriedades e de cargos públicos, e só secundariamente de lucros auferidos em 

empreendimentos capitalistas.  

Interpretando estes dados a partir da gramática teórica de Pierre Bourdieu (2001; 

2002), poder-se-ia dizer que havia então uma classe dominante propriamente dita, detentora 
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de grande volume de capital econômico, e uma fração dominada da classe dominante, 

possuidora de capital social e simbólico e volumes médios de capital econômico. Abaixo 

desse bloco de elite, delineava-se uma pequena camada de pequenos e médios proprietários 

rurais, de comerciantes, de profissionais liberais e, principalmente, de funcionários públicos, 

sendo o Estado a principal fonte de renda de toda uma camada de pessoas ligadas por laços 

familiares ou de clientela às classes dominantes. Além desses, podia-se também distinguir 

uma camada relativamente ampla de pequenos artesãos e operários qualificados que atuavam 

por conta própria. Por fim, havia os operários não-qualificados, os diaristas, os pequenos 

vendedores ambulantes e o contingente sempre volumoso de desempregados. 

 A Bahia do final dos anos 1950 e início dos anos 1960 conheceu um processo de 

desenvolvimento capitalista que alterou sensivelmente a sua composição de classe. A elite 

local passou a ser mais nitidamente especializada e organizada por interesses segundo a 

exploração dos diferentes ativos econômicos, mobilizando recursos de poder no intuito de 

direcionar as ações dos órgãos do Estado. Guimarães (1982) destaca, entretanto, que apesar 

disso, uma característica desse processo foi a perda de liderança intelectual da grande 

burguesia face aos funcionários do capital, isto é, os altos funcionários públicos e os políticos. 

Num contexto de ditadura civil-militar, o governo estadual, reduzido à representação de uma 

pequena oligarquia e de restritos interesses capitalistas, livre de possíveis pressões populares 

ou das classes médias, pôde implementar a representação de interesses políticos e econômicos 

bastante específicos, porém, tratados no discurso governamental como "interesses baianos". 

Em contrapartida, surgiram novas camadas médias oriundas de ocupações especializadas, 

assim como foram incorporadas a estas antigas frações dominantes sem tanto capital 

econômico. (GUIMARÃES, 1982) Um último rearranjo notável é a formação de um novo 

operariado que dispunha de mais recursos organizacionais, o que se reverteu posteriormente 

na atualização dos repertórios de contestação e ação política. 

 Em função destas transformações, a estrutura produtiva e o mercado de trabalho 

mudaram radicalmente com a criação de centenas de milhares de empregos urbanos, muitos 

deles em novas ocupações. Não obstante, uma grande massa ainda permaneceria 

desempregada ou nas periferias subalternizadas da nova ordem. Deve ser destacado o baixo 

nível de penetração das relações capitalistas de trabalho, o que pode ser exemplicado pelo 

contingente de ocupados informalmente no trabalho doméstico e a heterogeneidade estrutural 

das atividades produtivas (FARIA, 1980), o que ajudou a contribuir para a permanência da 
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pobreza. Paul Singer (1980) segue na mesma direção ao dizer que em 1971 encontrava-se em 

Salvador prevalência de prestação de trabalhos domésticos e de pouca sofisticação produtiva, 

indicando um desenvolvimento técnico insatisfatório, sendo este um fator importante para a 

pobreza soteropolitana, alimentada por “modos de produção onde a divisão técnica do 

trabalho, e portanto, o grau de especialização do trabalhador são fortemente limitadas.”. 

(SINGER, 1980, p. 60) 

 Osmundo Pinho (2013) abordando a estrutura de classes de Salvador em relação à sua 

composição étnico-racial afirma que os dados das décadas de 1970 e 1980, num cenário 

usualmente denominado como de “reafricanização” de Salvador, revelam a persistência de 

índices de desigualdade e de estruturas de desigualdade estritamente assemelhadas àqueles 

encontradas para nas décadas de 1950 e 1960, a qual conclui que a industrialização e o 

crescimento do volume de produção econômica, apesar de melhorarem os índices gerais, 

mantiveram a disparidade entre brancos e negros. Outrossim, a própria estrutura das 

ocupações revela que a divisão social do trabalho permaneceu racialmente marcada em 

associação com o desenvolvimento industrial. Desses elementos da estrutura de classes 

soteropolitana, Pinho conclui pela dificuldade de identificação de classes e solidificação de 

interesses de classe em Salvador. Nessa perspectiva, o mesmo autor chamou a atenção para o 

que denominou de “mito da baianidade” (PINHO, 1998), que seria a expressão ideológica de 

uma dificuldade de identificação fundada na indeterminação do trabalho e na herança 

escravista diluída como regras de decoro social e no “preconceito de ter preconceito”. 

As transformações econômicas, demográficas e da estrutura de classes em Salvador 

repercutiram na vida cultural soteropolitana em dois aspectos sensíveis ao 2 de Julho. 

Primeiro, na consolidação, sofisticação e instrumentalização de um discurso identitário 

denominado baianidade, conforme será analisado mais à frente. Segundo, na mudança do tipo 

de criação artística, acadêmica e da produção de bens culturais de massa, conforme se 

discorrerá agora. 

Até as décadas de 1950 e 1960, ainda vigorava a valorização de um tipo de erudição 

bacharelesca bastante semelhante ao que imperou desde os oitocentos, sem ênfase científica, 

na qual as elites baianas cultuavam a “retórica rebuscada, um comportamento preenchido por 

formalidades e um conhecimento carregado de um verniz de erudição enciclopédica.” 

(COUTINHO, 2000) Naquele momento, os principais polos da vida cultural considerada 

elevada em Salvador eram a Faculdades de Medicina e a Faculdade de Direito. Selma Ludwig 
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(1982) sistematizou os principais traços da vida cultural soteropolitana nesse período: 

neoclassicismo retardatário, prestígio popular e literário da retórica, oratória na tribuna e 

púlpito, preferência e predomínio da manifestação poética, culto da erudição rebuscada e 

ausência de editores profissionais.  

Como visto anteriormente, entre 1940 e 1970 a população soteropolitana aumentou 

significativamente, alçando a cidade ao posto de metrópole regional importante, 

economicamente articulada ao desenvolvimento do capitalismo periférico brasileiro. Nesse 

período, surgiram instituições acadêmicas como a Universidade Federal da Bahia – UFBA e a 

Universidade Católica de Salvador – UCSAL, bem como diversas associações culturais21, 

além de movimentos artísticos com preocupações renovadoras no cinema, literatura, música e 

artes plásticas. (LUDWIG, 1984) Pode-se dizer, então, que houve uma difusão do 

modernismo cultural no bojo de uma modernização e racionalização da sociedade de Salvador.  

A partir da década de 1960 inicia-se em Salvador um ciclo de efervescência criativa na 

produção artística no teatro, cinema, artes plásticas e música. A criação de novas linguagens 

derivou de uma combinação de fatores, dentre os quais as mudanças sociais que geraram 

novas perspectivas e necessidades, a criação e fortalecimento de Escolas de Dança, Teatro, 

Belas Artes e Música na recém-criada UFBA, assim como a estruturação de rádios e 

emissoras de televisão. (LUDWIG, 1984) No que tange às redes de TV, estas contribuíram 

para a formação de um mercado de massa para novos bens culturais proporcionados por meio 

das emissoras regionais e pela ampliação, disseminação e capacitação tecnológica das redes 

televisivas nacionais.  

No que tange ao impacto nos festejos do 2 de Julho, essas transformações no plano 

cultural constituíram novas camadas de especialistas culturais como professores, 

pesquisadores, jornalistas, escritores, artistas plásticos, produtores culturais, cineastas, 

fotógrafos, e outros, que foram responsáveis pela composição de parte do corpo técnico dos 

órgãos de gestão do patrimônio cultural, artístico e das manifestações das culturas populares. 

Essas instituições, principalmente a FGM, o IPAC e a Fundação Pedro Calmon – FPC, 

interpelaram os festejos populares a partir de um olhar diverso do que foi comum segundo os 

moldes da antiga erudição baiana.  

                                                
21 Associação Cultural Brasil-Estados Unidos – ACBEU, Aliança Francesa, Instituto Cultural Brasil-Alemanhã – 
ICBA, dentre outras com finalidades semelhantes. 
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 Demonstrou-se que o mapeamento das transformações na esfera produtiva de Salvador 

é fundamental, pois este foi o desencadeador de transformações substanciais na face urbana 

da cidade, o que se reverteu num novo quadro para as sociabilidades locais. Afinal, é possível 

dizer que a moldagem de um novo plano social em que imperam a segregação social, o 

desemprego, as moradias em novas aglomerações situadas em locais recentemente ocupados, 

assim como uma nova estrutura de classes e ocupacional que requisitou novos saberes 

técnicos, modificou profundamente a disposição e o envolvimento dos indivíduos para 

manifestações tradicionais, tais com a festa do 2 de Julho. 

Infere-se que a metropolitanização de Salvador contribuiu para uma nova composição 

do campo do 2 de Julho por conta das condições de possibilidade geradas, o que gestou um 

contexto social propício à atuação de grupos de militância, ONGs, associações e sindicatos, 

muito deles ligados aos novos serviços e indústrias instalados na capital ou no seu entorno. 

Além disso, são perceptíveis as afinidades eletivas entre o fito planejador do Estado em 

meados do século XX e o início de medidas mais estruturadas de controle da festa do 2 de 

Julho, bem como estratégias razoavelmente profissionalizadas de divulgação, orientação, 

financiamento e articulação dos órgãos municipais e estaduais. 

 Numa outra perspectiva, a alteração física da cidade modifica o palco da festa e os 

públicos reconfiguram-se e mantêm-se estáveis em termos absolutos, decrescendo, portanto, 

em termos relativos. Isso se combina com a entrada em cena de novos agentes nos festejos, o 

que se desdobrou em uma maior diversificação, pois sobrepuseram as manifestações antigas e 

“tradicionais” e a emergência de novos sujeitos ocasionando por vezes alguns conflitos e 

novas correlações. 

 A mudança ainda da vida cultural, no sentido conferido pela produção cultural, 

reconfigura as subjetividades. Os aparatos de uma nova indústria cultural nacional, espraiada 

para Salvador, e de uma outra de produção local como TVs, teatros, Universidades, casas de 

shows, abre às elites e à nova classe média outros modais de entretenimento aproximados com 

o que já era comum no mundo ocidental há algumas décadas. Esse segmento tendeu a 

progressivamente afastar-se do 2 de Julho num processo de estranhamento e exotização das 

práticas populares reforçado pela abordagem midiática. Por outra via, há o afastamento das 

novas classes subalternizadas, oriundas da massiva migração do Recôncavo e Sertão, que não 

guardavam afinidade com as tradições cívicas e religiosas locais. Alijados do centro antigo, 

lócus da festa, não experimentavam a vida cultural da antiga Salvador. Moradores de bairros 
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como Cajazeiras, Castelo Branco Valéria, Bairro da Paz e outras localidades no centro da 

Península não foram incorporados integralmente à lógica cultural pré-existente. Isso 

demonstra, por outro lado, uma inoperância e incapacidade do Estado que, mesmo com as 

tentativas de racionalização e controle dos festejos, não oportunizou a abrangência dos 

festejos para toda a cidade.  

Ademais, antes de avançar na análise sobre a estruturação e disseminação de um texto 

cultural e politicamente eficaz acerca de uma identidade baiana vista através do Recôncavo, é 

imprescindível situar a história política baiana desde a década de 1960. Nesse período, 

consolida-se a modernização de algumas práticas políticas condizentes com as transformações 

que nos planos social, econômico e demográfico. 

 

  

3.2  A Contemporaneidade da Política Baiana  

 

Ao abordar a política baiana da década de 1960 até os dias atuais, impõe-se discutir o 

papel central da figura de Antônio Carlos Magalhães e do seu grupo na estruturação de uma 

forma específica de dominação e como campo ideológico. Objetivamente, o carlismo pode ser 

definido como uma síntese entre modernização econômica, populismo e manutenção de 

práticas autoritárias, constituindo-se como modus operandi e fração significativa da elite 

regional que conseguiu se projetar de modo duradouro nacionalmente. Desse modo, a 

exposição a seguir acerca da política baiana terá como eixos o carlismo e seus 

desdobramentos – o pós-carlismo e o anticarlismo. 

A expansão do poder pessoal de ACM progrediu contraditoriamente, primeiro, por 

força das antigas oligarquias baianas ligadas aos ex-governadores Juracy Magalhães e Luís 

Viana Filho e, posteriormente, atuando para cooptá-las, aniquilá-las ou subjugá-las. Por isso, 

pode-se dizer que as práticas de ACM ao assumir e acumular poder – e talvez aí resida parte 

da sua eficiência – não se restringiram à coerção, lançando mão também de mecanismos 

variados de acomodação e agregação demonstrados na sua atuação, fincando tentáculos nas 

políticas municipais da capital e do interior baiano, no controle de bancadas significativas no 
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Legislativo Federal, bem como hegemonizando a Assembleia Legislativa da Bahia. 

(DANTAS NETO, 2003) 

A visão usual – aliás, um erro frequente disseminado pela grande mídia do Sudeste e 

parte da esquerda baiana – foi considerar o carlismo uma expressão de uma sobrevivência do 

antigo coronelismo. Além de esta visão destoar da conceituação clássica22, a forma de atuação 

carlista investiu fortemente contra o poderio político local, apresentando-se como solução 

modernizadora no plano econômico e da administração estatal. Isto se apresentou, primeiro, 

com a ruptura dos fundamentos da economia baiana de então, ao deixar de privilegiar a 

dimensão agrário-exportadora e operando a mudança em direção a constituição de bases 

industriais; segundo, introduzindo novos quadros técnicos no aparato burocrático do Estado e 

conferindo a este, em certa medida, a profissionalização. Outra dimensão que contraria as 

visões sobre o carlismo eivadas de preconceito e subestimação é que, estrategicamente, um 

dos seus traços foi a simultânea ação na política institucional, na estrutura da administração 

pública e na interface de ambas com o mundo do mercado.  

Antônio Carlos Magalhães ingressou na política em 1954, quando eleito deputado 

federal pela União Democrática Nacional – UDN. Desse momento até o primeiro mandato de 

governador da Bahia (1971-1975), manteve estreita relação com Juracy Magalhães e seu 

grupo político. Com o golpe de 1964, as contínuas mudanças na conjuntura política do país 

tornaram cada vez mais complexas e instáveis as relações de poder entre as elites locais, 

obrigando lideranças consolidadas a reorganizar continuamente suas estratégias e participar 

de composições mais amplas que pulverizavam o seu poder e a capacidade de ação. Isso 

ocorreu de modo significativo já nas articulações para a ascensão do Presidente Humberto de 

Alencar Castelo Branco e atingiu, sobremaneira, grupos ligados a Juracy Magalhaes, Luiz 

Viana Filho, Lomanto Junior e Otávio Mangabeira. Desse modo, ACM, como um ator 

emergente na política em meados da década de 1960, se beneficiou da flexibilidade com que 

podia se mover nessa teia de relações, reposicionando-se conforme os direcionamentos do 

poder estabelecido a partir de Brasília, o que quer dizer atuar numa plataforma convergente 

com sua base política, eleitoral e ideológica, sem divergir dos militares. Desse modo é que 

                                                
22 Vitor Nunes Leal (1976) publicou em 1948 a obra Coronelismo, Enxada e Voto, na qual analisa a vida politica 
brasileira a partir do coronelismo, considerado pelo autor como um fenômeno da vida politica do interior do 
Brasil, marcadamente rural, e que superpunha formas do regime representativo com uma estrutura 
socioeconômica inadequada. Desse modo, o coronel seria o tradicional proprietário de terras que liderava a 
politica municipal, sendo capaz do controle do voto e da micropolítica local constituindo como manifestação do 
poder privado e autoritário. 
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articulou sua ascensão ao governo, valendo-se de carisma, extremo pragmatismo político e 

centralização autoritária. (DIAS, 2009, p. 10) 

No interior dos espaços de decisão política baiana nos anos 1960, as correntes políticas 

estabeleceram estratégias para superar linhas de atuação de matizes diferentes intra e extra 

partidárias no intuito de compor coalizações para as disputas eleitorais. Houve, contudo, um 

diferencial do carlismo marcadamente frente ao juracismo e o vianismo, porquanto ACM 

soube manter um grupo político sólido, apesar de relativamente diferenciado, capaz de 

hegemonizar o diretório regional da Aliança Renovadora Nacional – ARENA e garantir 

posição de destaque nos principais postos de poder do estado e alguns da União. A despeito 

disso, os grupos concorrentes, desconsiderando possíveis tentativas semelhantes, não foram 

capazes de imprimir estratégia análoga. 

Antônio Carlos Magalhães articulou no diretório regional da ARENA e na 
Assembleia Legislativa da Bahia uma base de apoio com o mesmo caráter 
ambíguo que caracterizava os agrupamentos da elite baiana. Entretanto, o 
carlismo personificado na figura de ACM, possuidor de um carisma de 
singular excepcionalidade, funcionava como uma espécie de catalisador, 
para onde convergiam todas as contradições do grupo, desonerando os 
indivíduos com pouca expressividade, em decadência ou diretamente 
afetados pelas mudanças conjunturais. A seletividade das relações 
funcionava como estratégia subsidiária para recompor o grupo nos 
momentos cruciais. No extremo oposto, a retórica da baianidade pulverizava 
as contradições do grupo carlista, pois se tornavam secundárias se 
comparadas aos interesses da Bahia. (DIAS, 2009, p. 13) 

 

Já nas eleições de 1962, iniciara-se uma renovação da elite política da Bahia, o que 

favorecia as estratégias de ACM e se fortaleceu e complementou com o golpe de 1964 e a 

reforma política de 1966, que causaram uma profunda mudança no interior das elites políticas 

da Bahia. Frise-se que a adesão das principais lideranças politicas da Bahia àquela conjuntura 

foi tardia, apesar de posteriormente bastante engajada, principalmente com Juracy 

Magalhães23, Luiz Viana Filho24 e Antônio Carlos Magalhães.  

 

                                                
23 Com a ascensão dos militares, Juracy Magalhães ocupou diversos cargos de envergadura. Foi embaixador do 
Brasil nos EUA entre 1964 e 1965, Ministro da Justiça e Negócios Interiores entre 1965 e 1966 e Ministro das 
Relações Exteriores entre 1966 e 1967.  
24 Luiz Viana Filho foi Chefe da Casa Civil entre 1964 e 1966 e governador eleito da Bahia por via indireta entre 
1967 e 1971. 
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Em suma, os extremos da coalizão que elegeu Lomanto Júnior em 1962, na 
Bahia, também apoiaram inteiramente o golpe de 1964 e o governo de 
Castelo Branco. Configurou-se assim o apoio praticamente integral da elite 
local ao processo conspiratório que instaurou a recente ditadura brasileira. 
(DIAS, 2009, p. 8) 

 

 A carreira política de ACM começou a consolidar-se, entretanto, quando Luiz Viana 

Filho, ao assumir o governo da Bahia em 1967, agiu para promovê-lo ao cargo de prefeito de 

Salvador.  Entre 1967 a 1974, o carlismo afirmou-se como o principal braço da ARENA na 

Bahia, atuando ainda naquele momento como grupo político estadual em posição vantajosa 

em relação aos demais. Mas foi no final da década de 1970, quando o regime militar 

apresentava sinais de desgaste, que o carlismo muda de patamar, adquirindo musculatura:  

Contrariando impressões de senso comum, a consolidação do carlismo como 
força política baiano-nacional coincide com o declínio do regime militar. A 
conciliação de 1978 é, neste sentido, um marco. A partir dela, o carlismo não 
é mais um grupo, entre outros (ainda que o mais forte), de arenistas baianos, 
mas uma política praticada, sob comando centralizado, por um agrupamento 
que atua, regional e nacionalmente, na política institucional, na 
administração pública e em interfaces de ambas com o mundo do mercado 
para respaldar os movimentos de seu chefe, enquanto ator de “grande 
política”, no bloco de forças dominantes na política brasileira, ligadas à 
afirmação da ordem social competitiva. (DANTAS NETO, 2003, p. 229) 

 

Desse momento em diante, a política baiana constituiu-se como polaridade entre 

carlismo e anticarlismo. O polo anticarlista inicialmente foi capitaneado pelo Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB baiano, que já no mesmo período conseguiu estabelecer 

articulações e diálogos com a sociedade civil, organizando-se com mais visibilidade. É 

possível perceber no curso desta análise o quanto o carlismo enquanto elite regional foi 

competente em criar e conservar sua hegemonia nos sucessivos panoramas políticos 

brasileiros. Isto se verificou quando ACM e o seu grupo retornaram de seu desprestígio pela 

queda da ditadura militar, desenvolvendo uma trajetória incomum de reversão da erosão do 

poder político que possibilitou uma restauração conservadora num paradigma oficialmente 

democrático. A partir disto, as trajetórias eleitorais em Salvador têm sido marcadas pela 

oscilação do apoio do eleitorado às candidaturas vinculadas ao carlismo e ao anticarlismo. 

(DANTAS NETO, 1997) 
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O princípio de atuação do carlismo durante o regime militar manteve-se regional e de 

irrestrita adesão ao poder nacionalmente estabelecido, o que indica a manutenção da lógica 

oligárquica da política baiana. Após a redemocratização, ACM, durante quase todo o tempo 

de modo unipessoal, conseguiu estruturar um feixe político hegemônico que, a despeito dos 

reveses nas eleições para o governo estadual e para o governo municipal de Salvador, em 

meados daquela década e no início dos anos 1990, foi poderoso a ponto de controlar o 

Legislativo estadual, boa parte das Prefeituras da Bahia, exercendo influência decisiva sobre o 

Judiciário e assumindo postos importantes na administração federal.  

Na cidade de Salvador, a cena política institucional viu-se marcada por desafios após o 

processo de redemocratização, algo comum a outros municípios à época, decorrentes da 

retomada da autonomia política e administrativa e do ciclo de pleitos eleitorais. Durante a 

ditadura militar, a Prefeitura de Salvador, assim como as de outros municípios de relevância 

nacional, tiveram sua soberania como ente federado suprimida, vindo a se tornar uma espécie 

de secretaria ampliada. Dessa maneira, entre 1986 e 1988, com a assunção de Mário Kertész 

ao cargo de Prefeito, assiste-se à retomada da autonomia do poder local, abrindo o campo de 

atuação das políticas municipais; a propósito, inclusive, em relação às questões culturais, 

contexto em que é criada a FGM. (KOPP; ALBINATI, 2005)  

Posteriormente, venceu as eleições o radialista Fernando José, ocupante do cargo entre 

1989 e 1993, o que foi ilustrativo da influencia midiática nas eleições e do tráfego de 

personalidades públicas do campo da mídia para o da política. Albino Rubim (2000), 

referindo-se às gestões de Fernando José e Mário Kertész, chama a atenção para o caráter 

conservador do anticarlismo que chegou ao poder estadual, com Waldir Pires, bem como ao 

poder municipal, tanto com Fernando José como com Mário Kertész, cujo compromisso ou 

capital político estiveram vinculados ou submetidos a oligarquias políticas regionais e aos 

emergentes e poderosos setores empresariais. Em particular, Fernando José não conseguiu 

articular-se adequadamente no campo político e mostrou-se ineficiente, o que enfraqueceu a 

oposição ao carlismo na capital baiana e pavimentou a ampliação da influência do grupo 

carlista sobre o eleitorado soteropolitano, dado este que não pode ser desprezado no tocante 

aos fatores que compuseram para a eleição de ACM para o governo da Bahia em 1990. A 

Prefeitura, contudo, num quadro nacional conturbado e delineado pelo processo de 

impeachment do presidente Fernando Collor, permaneceu sob o poder da oposição anticarlista 

com a eleição de Lídice da Mata, que exerceu o cargo entre 1993 e 1996. A prefeita, que se 
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posicionou num plano mais à esquerda que as gestões anteriores, não conseguiu realizar um 

projeto objetivo de inversão da estrutura de dominação socioeconômica local, o que se 

desdobrou no contexto político que encerrou o ciclo de vitórias do grupo anticarlista nas 

eleições municipais de Salvador pós-redemocratização.  

Antônio Imbassahy foi, portanto, o primeiro prefeito de Salvador desde 1986 

vinculado diretamente e durante dois mandatos ao grupo carlista, o que trouxe ao município 

de Salvador o estilo de administração e intervenção política que o Partido da Frente Liberal – 

PFL baiano desenvolvia na década de 1990. Entre 2004 e 2012, sob a administração de João 

Henrique Carneiro, a Prefeitura teve uma atuação vacilante no que tange à sua posição na 

polaridade carlismo-anticarlismo e, assim como a de Fernando José, demonstrou incapacidade 

de lidar com as complexidades da política municipal. A retomada do poder pelo setor carlista, 

já reconfigurado, se deu a partir de 2013, com Antônio Carlos Magalhães Neto, que exerce 

variações do pós-carlismo num contexto de retração do petismo no plano nacional. 

Um aspecto importante para a construção e manutenção da hegemonia carlista 

incialmente na década de 1980 – e com mais vigor na década de 1990 – foi a criação e 

controle da TV Bahia, a “rede carlista de televisão”, que foi facilitada pela atuação de ACM 

como Ministro das Comunicações entre 1985 e 1990. (ALMEIDA, 2002) A estratégia 

midiática representou uma mutação nas estratégias de convencimento e propaganda política 

preservando a configuração personalística. Considerando que numa sociedade centrada na 

mídia esta se torna um prolongamento do espaço público, o arsenal midiático de ACM e de 

aliados políticos erguido após o fim da ditadura na Bahia impõe severa limitação da 

pluralidade e, consequentemente, há restrição à possibilidade de rápida circulação da elite 

dirigente. Assim, uma dimensão decisiva para que o carlismo operasse um congelamento da 

competição politica foi o controle da mídia regional. Esse controle foi viabilizado 

economicamente, dada a considerável estrutura e capilaridade da TV Bahia, retransmissora da 

Rede Globo, por outro lado, por generosos aportes da publicidade oficial, num elo entre a 

mídia de viés carlista aliado ao uso para fins privados de recursos do Estado.  

Um exemplo do uso político da mídia regional foi sua cobertura da administração de 

Lídice da Mata, quando se procedeu a construção política de uma imagem pública negativa 

com clara intermediação enviesada do grupo de mídia posteriormente unificado sob o nome 

de Rede Bahia. A mesma influência pôde ser percebida nas eleições municipais de Salvador 

de 1996, quando foi eleito o candidato carlista Antônio Imbassahy. Estas informações 



69 
 

ratificam que deter um meio de comunicação traz uma imensa vantagem política, na medida 

em que quem o controla garante o poder de definir a forma da sua visibilidade e dos seus 

adversários antes mesmo da campanha eleitoral, trazendo mais possibilidades de sucesso na 

competição política. (ALMEIDA; JONAS, 2003) 

Apesar de não se furtar da apropriação privada do Estado, dos constrangimentos e de 

ameaças a rivais e dissidentes, o carlismo sofisticou-se a ponto de se diferenciar dos demais 

grupos baianos concorrentes e anteriores por desenvolver a estratégia de absorver as 

contradições e intermediar relações entre os distintos subgrupos. Isto o credenciou a ocupar a 

liderança da política baiana num momento de renovação. É um caso de típico de correlação 

entre habilidade e senso do jogo das relações sociais por parte do agente, em combinação com 

um contexto, mais precisamente uma estrutura de oportunidade política extraordinariamente 

favorável. Assim, o carlismo torna-se hegemônico também porque comportou certa 

heterogeneidade domesticada e compatibilidade a um projeto de poder.  

Percebe-se que a trajetória de ACM foi marcada pelo pragmatismo, ao se adaptar às 

circunstâncias institucionais e ideológicas do Executivo Federal ao mesmo tempo em que 

operava o enfraquecimento, dissolução e cooptação de membros da oposição. Isso pode ser 

exemplificado pela transformação do carlismo no plano nacional na década de 1990, quando 

se inclina ao neoliberalismo ao se vincular aos governos dos Presidentes Fernando Collor e 

Fernando Henrique Cardoso. Nesse período, o grupo já apresentava relativa partilha do poder 

com Luís Eduardo Magalhães.  

No fim desta mesma década, o bloco politico carlista declinou, apresentando refluxo 

acentuado pela morte prematura de Luís Eduardo Magalhães, àquele momento presidente da 

Câmara dos Deputados e provável sucessor da liderança do grupo. A partir daquele momento, 

a oposição anticarlista adquiriu novamente visibilidade como real alternativa de poder a partir 

da aglutinação de forças em torno do Partido dos Trabalhadores – PT, reafirmando uma 

bipolaridade que se tornou ainda mais nítida a partir de 2003, com a transmutação do carlismo 

em pós-carlismo, o que ocorreu de modo concomitante com a perda de recursos de poder 

manifesta na erosão da sua hegemonia. Dantas Neto (2003, p. 251) sintetiza a redefinição do 

carlismo em pós-carlismo: 
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 Comando político mais colegiado, estratégias eleitorais defensivas, 
“pefelização” do “meta-partido” carlista, menor ênfase no carisma, alusão 
mais enfática à cultura negra na abordagem da baianidade, adaptações da 
práxis administrativa a requisitos de governança, gestões com sotaque de 
ONG, aderência ao liberalismo econômico e consequente redução da face 
“iberista” do carlismo são inflexões combinadas, funcionalmente, à 
conservação de traços pilares do carlismo histórico: comando político 
vertical (ainda que colegiado) sobre bancadas e bases municipais; busca de 
legitimação aclamativa e neutralização, via coação ou cooptação assimilativa, 
de atores sociais e políticos de oposição (manipulação despótica de 
instâncias de participação da cidadania, uso político da religiosidade popular 
e aversão pragmática ao pluralismo político e ao conflito social); discurso 
modernizante politicamente conservador, com valorização de um perfil 
tecnocrático de gestão e do protagonismo da elite política dirigente; e 
sintonia com o campo político liberal, via criação de bases institucionais 
regionais de uma sociedade de mercado e via alinhamento a atores políticos 
relevantes e interesses econômicos dominantes, no plano nacional. Tudo isso 
sempre foi e continua sendo a política do carlismo.  

 

Os antigos e novos carlistas adaptaram-se a um novo contexto desde os primeiros anos 

deste século e prepararam-se para o fim do poder pessoal de ACM com a estratégia de 

renovar-se sob o manto não mais de um chefe autoritário e carismático, mas com figuras de 

liderança combinadas. Esta atualização ainda em curso manteve parte das suas premissas 

ideológicas, agora mais acentuadamente neoliberais, e segmentos das bases sociais que o 

apoiavam sob as quais operou na política da Bahia no último meio século, porém se resignou 

a uma retração ao nível nacional, fundamentalmente após a morte de Antônio Carlos 

Magalhães em 2007. Além disso, desde a ascensão do PT ao Governo do Estado em 2006, os 

carlistas pós-carlistas atuam como oposição e lidam com as investidas bem sucedidas daquele 

partido, na forma de uma ampla coalizão que cooptou partidos anteriormente carlistas na 

politica municipal do interior baiano e no controle da Assembleia Legislativa. 

No plano cultural e da produção de identidades regionais convergentes com estratégias 

políticas, a partir da década de 1980 e com intensidade nos anos 1990, o carlismo produziu 

uma leitura do que se denominava discurso da baianidade, adaptando-o a produzir consensos 

sob a lógica do interesse baiano e das tradições. Há a articulação do carlismo, nesse aspecto, 

como corrente politica que construiu hegemonia na segunda metade do século XX, 

amparando-se numa disseminação específica de representações sobre o que seria a essência de 

identidade baiana. Não é menos importante mencionar que os interesses do grupo carlista, 

frequentemente, e como uma estratégia de produção de consenso, manifestava-se enquanto o 
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próprio “interesse baiano”. Para isso, fez uso ostensivo da propaganda e dos veículos de 

comunicação de propriedade da família Magalhães. 

Segundo Brandão (1994), em termos políticos, a baianidade assumiu a forma de elo 

que aspirou conectar elites e povo, sem, contudo, modificar correlações econômicas e de 

poder que se configuram como abissal estratificação social, nem muito menos mostrar-se 

permeável a versões alternativas. Por isso, atuou para tecer um padrão aclamativo de 

legitimação também pela via cultural, apresentando-se como único grupo competente que 

poderia conduzir as tradições baianas à modernidade. Em determinados momentos na década 

de 1990, na prática, a baianidade foi utilizada como uma “religião” cívica do carlismo. 

No que tange ao 2 de Julho, pode-se afirmar que a volta ao poder do Governo do 

Estado pelo grupo carlista no início da década de 1990 implicou em três repercussões 

principais. Primeiro, a tentativa fracassada de implicar na festa o discurso da baianidade 

conforme a versão difundida por essa elite política em outras esferas. Segundo, no 

fortalecimento do papel da PMS no âmbito da organização da festa, já que a partir de 1992/93 

a FGM toma de fato para si a atribuição exclusiva de programar os aspecto práticos mais 

importantes da festa, inclusive como uma reação à possibilidade de direcionamento das 

políticas culturais municipais por parte do âmbito estadual25. Terceiro, o fracasso da estratégia 

carlista de fazer uso ideológico exclusivo do 2 de Julho atraiu ao centro do palco da festa 

manifestações de resistência e oposição ao grupo carlista, consolidando o Cortejo do dia 2 

enquanto local de resistência e oposição ao grupo hegemônico. Esse é um indicativo de que o 

campo do 2 de Julho possui uma lógica própria que repeliu elementos que pudessem 

desestruturá-lo, pois já existia uma exaltação política e identitária anterior ancorada num 

corpo de representações vinculadas a uma Bahia heroica. 

 Mas, quais os fundamentos daquilo que se denominava baianidade? Como se articula 

este complexo sistema de representações sobre o que seria a identidade baiana?  

 

 

 

                                                
25  Conforme entrevista concedida pelo técnico P.C.S., sob condição de anonimato, realizada no dia 2 de 
setembro de 2016. 
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3.3  As Representações da Baianidade  

 

Numa discussão sócio-antropológica acerca do caráter da identidade cultural baiana, é 

impossível não remeter ao corpus de referências que se convencionou denominar baianidade. 

Esse debate foi presente e muito pulsante nos meios acadêmicos, artísticos e jornalísticos 

baianos entre o final da década de 1980 e o início dos anos 2000, quando se buscou ao mesmo 

tempo explicar a singularidade de uma “cultura baiana”, articular sua ligação com a atuação 

do grupo político carlista, bem como analisar sua face mercadológica impressa na indústria 

turística e do entendimento que se estabeleceu na Bahia desde a década de 1970.  

 A partir da revisão dos principais estudos sobre o tema (MOURA, 2001; RISÉRIO, 

2003; PINHO, 1998; PINHO, 2004), define-se a baianidade como uma acepção da identidade 

baiana constituída na perspectiva de Salvador e do Recôncavo da Baía de Todos os Santos, 

formada por um conjunto de representações e discursos sobre o comportamento do indivíduo 

baiano. Este seria caracterizado pela suposta sociabilidade alegre e disposta para a festa, bem 

como pela religiosidade, musicalidade, culinária e corporeidade de inconfundível e definitiva 

matriz africana, que, em conjunto com um cenário tradicional de ladeiras, praias, arquitetura 

colonial com sobrados, igrejas e ruas estreitas, configuraria o fato social total do ser baiano. A 

baianidade constitui-se ainda em afirmação de autoestima e exuberância cultural, numa 

síntese identitária que se consolidou como alternativa e contestação a uma visão negativa da 

Bahia disseminada principalmente no centro-sul brasileiro, mas também internamente, 

convertendo-se em variação regional da brasilidade e consolidando-se de modo duradouro na 

moldura simbólica nacional.  

A baianidade como discurso de comunhão entra em contradição com a estratificação 

social articulada ao fundo racial que atravessa a Bahia. Por isso, pode-se dizer que a 

baianidade pode ser lida como uma versão do discurso que fundamenta a noção de 

“democracia racial” enquanto suposta marca da cultura nacional. Nesta linha argumentativa, 

Patrícia Pinho (2004, p. 212) afirma que: 
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O que hoje se chama de “baianidade” tem sua origem na década de 30, 
quando a apologia à miscigenação racial e cultural do povo brasileiro 
destituiu a crença até então hegemônica de que seríamos um “povo triste”, 
ou mesmo um projeto inviável de formação de povo, em função deste 
mesmo caráter miscigenado. A mistura de “raças” e culturas, que antes havia 
representado a causa da inviabilidade, ou ao menos da vulnerabilidade, da 
formação do nosso povo, passou a significar o oposto, tendo sido adotada 
como mito de origem da nação classificando o Brasil não apenas como 
mestiço mas, como consequência natural à mestiçagem, isento de racismo. 

  

Antônio Risério (2003), recapitulando um tipo de discurso antigo da intelectualidade26 

baiana que sempre enfatizou a singularidade da Bahia em seus traços populares e peculiares 

expressos num jeito de ser e agir, percebeu no tecido cultural baiano a fusão dos repertórios 

simbólicos de portugueses, africanos e indígenas, o que teria sido potencialização pelos anos 

de retração econômica. Em outras palavras, a identidade baiana possuiria um caráter 

endógeno que teria emergido das classes populares em sentido ascendente e sincrético como 

resultado do processo de relativo isolamento cultural e declínio econômico do Estado nos 

anos do “enigma baiano”. Há nesta abordagem um forte viés culturalista e que depõe pelo 

caráter espontâneo da baianidade, o que não deixa de tornar secundários aspectos políticos, 

artísticos, turísticos e mercadológicos da baianidade.  

Num outro polo, Osmundo Pinho (1998, p.1) desenvolve a noção de que foi criada 

uma ideia de Bahia, precisamente: 

[...] uma concepção disseminada por diversos agentes sociais e onipresente 
nas afirmações do senso comum em Salvador, que se apresenta como uma 
rede de sentido indefinida e abrangente capaz de interpretar e constituir de 
determinada forma a auto representação dos baianos.  

  

Esta ideia seria a base para um discurso ideológico da baianidade cristalizado como 

uma comunidade imaginada e ao mesmo tempo produtora e resultado de um entrecruzamento 

de materiais textuais diversos que gradativamente passaram a ser tomados como evidentes, 

naturais e parte da própria autenticidade popular. O autor conclui que o caráter ideológico 

desta leitura revela-se como que solucionando, no plano discursivo, contradições e 

desigualdades raciais que permanecem sem resposta no plano das relações sociais concretas.  

                                                
26  Alguns dos nomes mencionados por Risério são: Hildegardes Viana, Manoel Querino, Braz do Amaral, 
Ubaldo Osório e Cid Teixeira. 
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A partir de um olhar que percebe a Bahia enquanto construída como um outro Brasil, 

em determinado sentido como étnico, Roberto Albergaria (2001) sugere que a Bahia foi 

construída de fora para dentro e cima para baixo, pois sua imagem foi elaborada 

fundamentalmente a partir do Rio de Janeiro, caracterizando-a como o que teria sido a então 

capital no passado, portanto, o outro lado da nação em franca modernização: tradicional, 

africana, malemolente e preguiçosa. Esse processo de moldagem simbólica teria durado 

décadas, acumulando-se como camadas superpostas de representações matizadas que 

compõem as condições de possibilidade para o discurso da baianidade e sua eficácia política, 

turística, empresarial, midiática e como identidade situacional pragmática do baiano nos 

trânsitos sociais cotidianos. 

Em outro diapasão, Milton Moura (2001), considerando as representações como os 

próprios elementos centrais que compõem o social e está aberto a configurações e disputas, 

define a baianidade como um texto que organiza elementos discursivos compondo padrões de 

identificação que influenciam diretamente na configuração das sociabilidades. Este arranjo 

seria baseado em três pilares: a familiaridade, que supões a ambivalência numa sociedade 

com profunda estratificação social; a sensualidade, associada à naturalização de papéis e 

posturas, em particular dos indivíduos de fenótipo afrodescendente; e a religiosidade, 

operacionalizada geralmente enquanto mistificação de componentes do catolicismo popular e 

das tradições de matriz africana. A reiteração desse texto na mídia nacional e regional teria 

sido muito importante desde a década de 1980 e teve no carnaval e na mediação da 

musicalidade dos artistas baianos um aspecto importante. Este quadro de referências do ser 

baiano remonta ao século XIX e se desenvolveu sobretudo no plano da música e da literatura, 

alcançando o seu auge entre as décadas de 1980 e 1990 e se encontrando desgastada e em 

refluxo na atualidade. 

Um elemento importante a ser esclarecido é que a baianidade, enquanto texto e tipo de 

representação sobre o ser baiano, não coincide com as delimitações geográficas e 

cartográficas do estado da Bahia. A este respeito, deve ser destacado o fato da formação da 

regionalidade do estado nos últimos 150 anos ter sido influenciada decisivamente pela 

construção, desativação e mudança na predominância nos modais de transporte e suas 

consequências para a agregação ou desagregação de subregionalidades. (FREITAS, 2000) 

Pois, ao mesmo tempo em que se fortalecia a baianidade enquanto complexo simbólico 

vinculado a Salvador e seu entorno, a capital ressentia-se de crescente dificuldade em manter 
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sua hegemonia pelos interiores, o que significou, em paralelo ao processo de opção estatal 

pelo transporte rodoviário, a ruptura do mínimo de integração social, econômica e cultural que 

o Estado da Bahia havia experimentado com a navegação fluvio-marítima e as estradas de 

ferro. Não é um acaso, portanto, que o discurso da baianidade seja perfeitamente aderente às 

características socioculturais, demográficas e geomorfológicas das bordas da Baía de Todos os 

Santos, remetendo-se fundamentalmente a características pouco marcantes ou inexistentes nas 

localidades do Sertão, Chapada Diamantina e Cerrado. Não deixa de fazer sentido, então, que 

as comemorações da Independência da Bahia tenham existência quase exclusiva em Salvador 

e em cidades do Recôncavo e Baixo Sul, performatizando no plano festivo os limites de uma 

Bahia parcial em comparação com a delimitação territorial oficial. Afinal:  

O discurso regionalista é um discurso performativo, que tem em vista impor 
como legitima uma nova definição das fronteiras e dar a conhecer e fazer 
reconhece a região assim delimitada – e, como tal, desconhecida – contra a 
definição dominante, portanto, reconhecida e legítima, que há ignora. 
(BOURDIEU, 2002, p. 116) 
 

Historicamente, apesar da referência a uma especificidade da Bahia no contexto da 

nacionalidade brasileira ser bastante antiga, somente no século XIX que este corpo de 

representações adquire mais estabilidade e passa a configurar a produção da diferença da 

regionalidade no quadro de uma nacionalidade em formação. Jancsó (1999) explica que, 

quando se tratava de reivindicar um projeto político tal qual o da Independência brasileira, 

alguns políticos baianos atuantes em prol deste ideal, particularmente os que defendiam o 

republicanismo ao longo do século XIX, consideravam a Bahia uma “nação” à parte, 

singularizada pelo seu “povo baiense” e em posição similar de grandeza em relação a uma 

identidade nacional ainda precária. Percebe-se neste caso como os festejos do 2 de Julho 

ligam-se como ideal político e especificidade da ideia de uma Bahia única.  

No plano do posicionamento politico no quadro nacional, deve-se lembrar que a Bahia, 

no século XIX, guardava ainda posição de destaque, o que foi refluindo progressivamente 

desde meados daquele século e encontrou uma posição à margem do centro do poder político 

nacional na Primeira República. Assim, nas décadas iniciais da República, a Bahia perdeu 

parte do seu espaço político, fato que se apresentou nos discursos de suas elites letradas como 

ênfase no contraponto baiano a outras identidades regionais que buscavam uma 

representatividade no contexto da nação, considerando inclusive que a implantação do regime 
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foi constituída também por disputas entre os grupos políticos dominantes das províncias pelo 

domínio do processo e pela manutenção ou conquista de posição de destaque.  

Em outros termos, a partir da perspectiva das estratégias políticas e ideológicas das 

elites políticas baianas, os rearranjos após a dissolução da monarquia e a ascensão de outros 

grupos regionais fizeram com que aquelas refluíssem em sua projeção nacional e elaborassem 

a invenção ou reinvenção de uma identidade local que se apresentava como alternativa às 

narrativas identitárias advindas de outros lugares do país, e por meio da qual procurava se 

mostrar enquanto uma integrante de relevo na construção da nacionalidade. A maneira como 

estes discursos e representações foram plasmados buscou destacar supostos feitos eloquentes 

do “povo baiano” fundados em idealizações do passado e acentuavam as potencialidades da 

sua “gente”. (LEITE, 2005)  

Note-se que o enfraquecimento político da elite regional nacionalmente foi 

concomitante com o fortalecimento de um imaginário referente à Bahia que a exaltava e 

destacava seu passado, tradições, beleza e grandeza do povo. Décadas depois, com a ascensão 

de Vargas, o movimento autonomista remeteu a determinados elementos de uma identidade 

regional que frequentemente era referido pela imprensa da época já como “bahianidade”. 

(CARVALHO, 2013) Esse dado mostra que o uso ostensivamente ideológico da baianidade 

não é algo novo e sim parte do seu próprio processo de consolidação.  

O uso da expressão baianidade remonta ao século XIX, contudo, é na primeira metade 

do século XX que podem ser localizados alguns dos seus principais artífices, tais como: 

Dorival Caymmi, Jorge Amado e Pierre Verger. Nacionalmente, o pano de fundo político 

propício foi a existência do debate sobre a nacionalidade que buscou encontrar ou configurar 

o que poderiam ser os elementos de uma brasilidade, assim como as tentativas de 

instrumentalizar politicamente a miscigenação com o objetivo de produzir consenso social 

através da ideia de democracia racial (PINHO, 2004).  

Nova e Miguez (2008) vão ainda antes dos oitocentos, na América Portuguesa, para 

cravar os marcos iniciais do que denominam de mito baiano, obviamente ainda sem a alcunha 

de baianidade. Defendem que esta própria anterioridade, muito embora sempre reatualizada, 

integrar-se-ia como um dos elementos do ser baiano no imaginário nacional, sendo um 

elemento destacado e diferenciador frente a outras representações regionais que compõem a 

comunidade imaginada nacional. Depreende-se, por isso, que a prerrogativa da antiguidade 
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conferiria o argumento da força de ser “raiz”, a mãe da pátria, que supostamente a Bahia teria. 

Os autores ainda indicam como dois outros elementos deste mito a paisagem natural e 

arquitetônica, assim como sua originalidade cultural.  

Nessa concisa arqueologia da baianidade que se procede, é notável que a ambiguidade 

é uma das marcas das representações do ser baiano. As narrativas das belezas, inspirações e 

contradições da Bahia não estão restritas ao século XX, o que se evidencia no encantamento 

com que diversos viajantes e religiosos remetiam-se a majestade e amplitude da Baía de 

Todos os Santos, mas, sobretudo à sua abertura para o Oceano Atlântico perfazendo uma larga 

barra. (MOURA, 2011) Na verve de Gregório de Matos e no relato de viajantes brasileiros e 

estrangeiros que aportaram na velha cidade da Bahia nos século XVIII e XIX, nota-se também 

a dualidade da exaltação de uma cidade bela, gloriosa, rica – certamente idealizada, ao mesmo 

tempo em que se registra o horror e a repugnância causados pela urbe suja, feia e altamente 

estratificada.  

Na moldura da comunidade imaginada nacional a partir do século XX, com mais 

evidência nas produções do Rio de Janeiro e São Paulo, a ambiguidade assumiu, por um lado, 

a forma de remissão à beleza e tradição e, por outro, enquanto preconceito e depreciação. Este 

fenômeno é explicado pela migração massiva e o descompasso no que tange ao ritmo e 

densidade da industrialização, urbanização e assimilação dos padrões de sociabilidade 

moderna entre estas regiões e a Bahia.  

Ainda sobre a Bahia e os baianos como representações contraditórias, Antônio Sérgio 

Guimarães (2000) trata que “baiano” é um termo ambíguo desde o período colonial, 

demarcando a civilidade do habitante da capital da América Portuguesa, mas também 

indicando para o colono mais rústico do sul um tipo de indivíduo que não era capaz de 

realizar atividades “másculas” e “viris”, próprias do mundo do campo. Não haveria, contudo, 

o caráter incontroversamente pejorativo que ganhou no século XX, isto devido à centralidade 

política e econômica que ocupava Salvador no contexto da época. Isso muda com a 

modernização do centro-sul brasileiro, a depreciação do legado sociocultural lusitano e a 

repulsa à ostensiva negritude que singulariza Salvador e perfazem uma cidade barroca e 

africana27. Não pode ser negligenciado que estas características, em particular a produção 

                                                
27 Milton Moura (2011) dirá que a tradição dos orixás e posteriormente a da capoeira conseguiram marcar 
indelevelmente aa memória da africanidade na sociedade de Salvador, Recôncavo e ilhas.  
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cultural baiana que tem a negritude e a África como referências, são elementos marcantes das 

representações da baianidade.  

É inegável que a reestruturação desta construção identitária sofreu forte influência dos 

diversos suportes midiáticos. Primeiro, com o discurso jornalístico da imprensa regional 

escrita, que moldou e reforçou identidades culturais que buscaram determinar como deve e 

como pode ser o baiano ao legitimar representações, valores, imagens, saberes e fazeres de 

uma cultura peculiar. (BAHIA, 2009) Segundo, com a difusão televisiva de discursos e 

imagens sobre a Bahia, notadamente pela Rede Bahia, a partir dos anos 1980. Isto parte de um 

esforço de mercantilização da Bahia enquanto marca e destino turístico atrativo, que se 

agregou às qualidades “naturais” de receptividade do baiano, a partir da qual se assentaram 

produtos culturais circulantes numa economia da cultura e do turismo que teve e ainda tem o 

carnaval como palco para espetacularização. Nesse diapasão, a Rede Bahia assumiu papel 

destacado na socialização, cristalização, construção, apropriação e divulgação do texto da 

baianidade. (RUBIM, 2007) 

Voltando à vinculação carlismo e baianidade, Thiago Sampaio, (2010) analisando os 

discursos veiculado pelo jornal Correio da Bahia sobre ACM no período entre 1987 e 1994, 

identificou a recorrência de uma viés que reforçou a ideia de história de amor entre o político 

e a Bahia, associando-se às narrativas e representações da baianidade. Isso demonstra o uso 

instrumental do texto da baianidade com o objetivo de se manter relevante nacionalmente e 

perenizar a hegemonia sobre o quadro político baiano. A associação, assimilação e 

apropriação do texto identitário da baianidade operado de modo intencional e sistemático pelo 

carlismo não se restringe às atividades políticas, como campanhas eleitorais, nem se 

circunscreve à implementação de políticas oficiais de cultura e de turismo. Aciona-se também 

pela potente ramificação do conglomerado de comunicação o qual o jornal em tela faz parte, 

constituindo-se como um substrato importante do poder político carlista por fora da máquina 

institucional do Estado.  

No contexto de uma política institucional marcada pelo controle da mídia regional 

pelo grupo carlista, Miguez e Nova (2008) concluem que o “mito baiano” foi transfigurado 

em baianidade a partir dos anos 1990, atendendo a interesses específicos de uma elite política 

que buscava se reinventar no jogo democrático obliterando uma herança autoritária, forçando 

uma despolitização da esfera pública a partir da insistência nos elementos consensuais da 



79 
 

identidade regional e, concomitantemente, favorecendo o consumo turístico como nova matriz 

econômica principal do Estado e da cidade de Salvador.  

Cabe destacar a produção musical, pela capacidade de atingir públicos nacionalmente 

relevantes através do radio e da TV, com referência à Bahia, pois este é um tema usual, 

saturado de representações prévias e plataforma para criação de um repertório que contribuiu 

na sedimentação da baianidade. Agnes Mariano (2009, p. 47) aponta que: 

Na segunda metade do século XX, a disposição de espírito e o modo de agir 
continuam sendo temas importantes para os compositores que falam da 
Bahia. Além das vagas e ambíguas referências ao “jeito baiano” – que 
tentam caracterizar um modo tipicamente baiano de agir, sentir e pensar – e 
de alguns comentários críticos, o tema mais presente aqui está bem claro: a 
alegria. Frequentemente em consonância com o tema da festa, mas não 
exclusivamente, o bom-humor, disposição para celebrar, entusiasmo, 
vibração, uma forma positiva de pensar e encarar os problemas da vida são, 
direta ou indiretamente, creditados à Bahia, aos baianos ou, no mínimo, 
definidos como um valor para eles. Além da alegria, outras características 
atribuídas aos baianos e à Bahia são o charme, a disposição pacífica, a 
hospitalidade, o despojamento, a altivez, a pobreza e seus derivados – como 
a ignorância e a sujeira – e o autoritarismo e seus correlatos: o clientelismo e 
a submissão. 

 

A autora conclui que ser alegre, contente, satisfeito, otimista, exalando prazer em viver, 

que deve necessariamente contagiar os concidadãos e visitantes, é reivindicado como uma 

característica do “jeito baiano”. Este elemento é explícito nas letras de música da segunda 

metade do século XX, em especial aquelas compostas para o Carnaval. A evolução dessa 

representação vai trazer Salvador como a capital da alegria. A fusão entre a exaltação da 

alegria como modo de vida está articulada a noção de que se viveria na Bahia um estado de 

festa permanente, ou seja, alegria e festa seriam o estado por excelência do ser baiano. 

Nas últimas quatro décadas, o poder e a durabilidade do discurso da baianidade 

deveram-se a três fatores distintos. Primeiro, a indústria cultural e de entretenimento 

consolidada na década de 1990 em torno do carnaval e tendo como principal produto de 

exportação a Axé Music. Segundo, a guinada da economia baiana em direção ao setor turístico, 

o que foi facilitado pelos desdobramentos da indústria do carnaval e pela própria 

disseminação nacional e internacional da baianidade como atrativo cultural. Terceiro, a 

capacidade de adequação da elite política dirigente carlista à dominação de viés ideológico 

tendo como esteio o controle midiático. (SILVA, 2000) Estes aspectos indicam que diversos 
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fatores atuaram na construção de um discurso socialmente eficiente e espraiado da baianidade: 

elites políticas, artistas, agentes econômicos do setor turístico, mídia regional e nacional, 

numa amálgama das culturas eruditas, populares e massivas.   

Em suma, a baianidade é o tipo de identidade cultural inventada e operacionalizada a 

partir dos intercâmbios e mediações entre diversos grupos sociais locais, sob forte influência 

de determinada elite política e artística, e que também, por outro lado, sofre influência e 

confronto com representações sobre o que era a Bahia e sua população, elaborados por grupos 

sociais de outras regiões e como marcadores da diferença em relação a estas. Deste modo, esta 

construção como significante vazio foi variando em função do momento politico, econômico, 

social, demográfico e das conjunturas para se configurar como algo que singularizaria o 

Estado, visto através de Salvador e do Recôncavo. Esta elaboração identitária conseguiu 

permanecer ativa e influente por muitas décadas e mesmo nos dias atuais, apesar do seu 

refluxo, permanece influente em momentos da vida cotidiana, esporadicamente no discurso 

jornalístico local, na propaganda turística, na divulgação de festejos e como um dos rótulos do 

Carnaval.  

A baianidade enquanto texto é obviamente acionada com finalidades ideológicas, mas 

também como uma referência para os modos de sociabilidade soteropolitano. Assim, conclui-

se que afirmar que a baianidade seja um complexo de representações não implica que tal 

construto esteja restrito a um plano ideal, mas que são constituintes da realidade social e 

compõem princípios bastante efetivos de visão e divisão que fundamentam práticas e, na 

longa duração, inculcam-se e incorporam-se nos indivíduos configurando-se em disposições 

comportamentais duráveis. (BOURDIEU, 1998; 2001; 2002). Justamente por este motivo, 

mapear a baianidade como matriz de práticas e de um habitus baiano é fundamental num 

estudo sobre festejos do 2 de Julho. 

Numa articulação mais precisa com o escopo da Tese, ao estudar os festejos do 2 de 

Julho, sendo uma comemoração que reafirma uma memória coletiva de uma identidade baiana 

específica no quadro da nacionalidade, é imprescindível entender quais os componentes 

representacionais do que se convencionou denominar de baianidade. Outrossim, o que se 

afirma é que há determinadas vinculações entre o que historicamente se “inventou” como 

sendo as características que compõem o caráter baiano e o 2 de Julho enquanto celebração, 

construção e reapresentação de uma história baiana em que se destaca a bravura, o heroísmo e 

a singularidade local. 
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Ainda num plano cultural, pode-se afirmar que a festa do 2 de Julho não absorveu o 

discurso da baianidade conforme veiculado politicamente pelo grupo carlista e pela indústria 

turística e do entendimento. Ao contrário, continuou imperando concepções identitárias 

vinculadas a uma visão cívica, étnica, religiosa, estética e política amparada nas figuras dos 

Caboclos e numa memória coletiva tributária de dispositivos da cultura popular, o que poderia 

ser denominado alternativamente de uma baianidade cívica. Essa baianidade cívica seria 

também uma acepção da identidade baiana constituída na perspectiva de Salvador e do 

Recôncavo da Baía de Todos os Santos, formada por um conjunto de representações e 

discursos sobre o comportamento do indivíduo baiano, mas ao invés da ênfase na alegria, 

religiosidade, culinária e musicalidade, ampara-se nas noções que se atrelam ao imaginário 

dos Caboclos, quais sejam: a bravura, o heroísmo e a originalidade da “raça” brasileira. 

Obviamente, não deixa de ser uma representação de coesão e comunhão, obliterando conflitos 

e contradições, porém feita sob outros moldes e utilizada por outros agentes e que serve de 

lastro para uma comunidade imaginada brasileira vista do local, uma regionalidade 

simbolicamente maior que a nacionalidade, essa, aliás, sua ambiguidade mais interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

4   O 2 de Julho em Perspectiva Sócio-Histórica 

 

Descrita a modificação no palco da festa, cabe mapear em perspectiva histórica alguns 

elementos da constituição do campo dos festejos do 2 de Julho, que, ao longo de cerca de dois 

séculos, tornou-se uma arena em que se criavam e encenavam práticas e representações 

concorrentes. Será desenvolvido a partir deste ponto do trabalho, com suporte de fontes 

secundárias, um painel abreviado do período anterior ao recorte analítico estipulado. Então, a 

partir do final da década de 1950, aprofundar-se-á a análise de fontes primárias conferindo 

densidade à reconstrução das tramas dos festejos. Este é o caminho para responder a seguinte 

questão norteadora: 

Como se formou o campo dos festejos do 2 de Julho e quais os momentos marcantes 

na sua composição que são úteis à sua compreensão na contemporaneidade? 

 

 

4.1   Aspectos do 2 de Julho até a Década de 1950 

 

O 2 de Julho foi a primeira e mais importante festa cívica e pública da Bahia 

oitocentista, tendo ocorrido já no ano seguinte à Independência, quando festeiros e patriotas 

foram às ruas comemorar o primeiro 2 de Julho. A versão mais usual acerca dos primórdios 

das festividades é de Manoel Querino (1955) que indica que com uma carreta tomada dos 

portugueses nas batalhas e encontrada nas redondezas de Pirajá, enfeitada como folhas, flores 

e com as cores brasileiras, tendo em cima um descendente de indígenas, foi inaugurado o 

Cortejo, que buscava celebrar a entrada triunfal na cidade. Em 1826 teria havido a 

transfiguração da representação do indígena na escultura do Caboclo por obra do artista 

Manuel Ignácio da Costa. Assim surgia a emblemática figura do Caboclo, esculpida por 

iniciativa de grupos patrióticos independentes, que nos primeiros anos ainda eram compostos 

por veteranos da guerra. 
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Recentemente, Hendrik Kraay (2015) aponta inconsistência na reconstrução de 

Querino, pois o mesmo não teria recorrido às fontes primárias – raríssimas, por sinal – para 

fundamentar sua tese, mas tão somente à tradição oral, o que fez com que uma narrativa sem 

respaldo factual prosperasse quase como uma versão oficial da festa. O autor menciona alguns 

novos aspectos acerca das primeiras festividades, sugerindo que a Cabocla foi introduzida 

antes do Caboclo no final da década de 1820, explicando ainda que as imagens não eram 

conhecidas pelo nome atual. O jornalista e pesquisador Nélson Cádena28, elencando outros 

aspectos possivelmente equivocados da versão de Querino, indica que, ao contrário da 

propalada iniciativa e engajamentos populares desde o início, os primeiros préstitos possuíam 

caráter oficial e governista. Não haveria, portanto, evidências de participação popular para 

além da condição de expectador na primeira década de existência da festividade. Percebe-se, 

desse modo, que, apesar de ainda não ser possível afirmar seguramente se o 2 de Julho foi 

uma criação estatal ou popular, a historiografia e as investigações sobre a festa demonstram 

que esta pode ser considerada, acima de tudo, um campo em que choques entre grupos de 

interesse diversos, frações das classes subalternizadas e agentes do aparato estatal buscam 

ordenar a festa. 

Nos primeiros festejos, ainda se fazia fortemente presente o sentimento de aversão aos 

portugueses. Isto assumia a forma de saques e ameaças a estabelecimentos dos lusitanos, no 

que se denominava mata-marotos. A exacerbação do sentimento nativista tomou a forma de 

nomes com inspiração indígena e ainda a todo um conjunto de narrativas do 2 de Julho que 

incluía jargões, cantigas e narrativas pouco convencionais como a do Corneteiro Lopes29, 

desastrado herói da batalha de Pirajá. (CALAZANS, 1973) 

Esse sentimento coletivo permitiu a criação e fortalecimento do Caboclo como herói, 

ícone dos festejos. Deve-se destacar que a ocorrência da remissão ao passado indígena foi 

amplamente difundida nas Américas, pois permitia a criação e legitimação de processos de 

identificação pautados em uma “raça” indubitavelmente local. Esta construção idealizada 

ajudava a forjar uma identidade e fincá-la sobre supostas bases biológicas e imemoriais. 

Especificamente, o Caboclo ganhou repercussão nas religiões afro-brasileiras por meio do 

                                                
28 Correio da Bahia, 26 de junho de 2015, p. 6. 
29  As narrativas contam que o Corneteiro Lopes em momento delicado para os batalhões patrióticos, em       
momento indeterminado dos confrontos de 1822-23, recebeu ordens de tocar “em retirada”. Por erro ou        
motivações ambíguas, o corneteiro desobedece e altera o toque para “avançar cavalaria”. O efeito do ocorrido 
teria sido a fuga das tropas portuguesas devido à dedução de que receberiam reforços. (CALAZANS, 1973)  
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sistema de representações religiosas que o fazem o “dono da terra”, possuidor de um lugar 

especial nos Candomblés e entidade fundamental na Umbanda. (SANTOS, 1995) 

De modo amplo, no período monárquico, os festejos iniciavam-se no mês de junho 

com as saídas bastante aguardadas dos bandos anunciadores, compostos por mascarados e 

montados a cavalo, terminando com comemorações em Pirajá no final de julho. Na véspera, 

os Carros Emblemáticos eram velados nas imediações da Estrada das Boiadas em grande 

procissão noturna, denominada de “Noite Primeira”. Este evento foi suprimido no início da 

década de 1860, quando da inauguração do Pavilhão Cívico da Lapinha, ainda um amplo 

barracão, para guardar os Caboclos e os seus carros quando não estivessem no ciclo festivo. 

No final da tarde do dia 2, autoridades e cidadãos abastados assistiam ao Te Deum na 

Catedral Basílica, depois do qual se apresentavam os retratos do imperador, da imperatriz e de 

heróis da Independência. (KRAAY, 1999) Em seguida, os membros da alta sociedade iam ao 

teatro para uma noite de peças patrióticas. O Teatro São João, onde hoje é a Praça Castro 

Alves, era dos locais fechados mais animados: 

Nos salões do Teatro São João e nas residências eram realizadas festas de 
mascarados na noite de 1° de julho, enquanto na rua desfilavam préstitos 
com o povo conduzindo archotes e, no Cortejo, animados cordões de 
cacumbis, grupos que mais tarde inspiraram os afoxés, com as suas danças 
de ginga e batucadas “excêntricas” na avaliação da mídia da época. Os fogos 
de artifício, batalhas de flores, poetas distribuindo versos impressos à 
população, cavalhadas, danças de maxixe, filarmônicas e fanfarras, tudo isso 
fazia parte da grande festa30.  

 

Além do teatro, existiu desde os primórdios da festa os poetas e oradores do 2 de Julho, 

portadores de um tipo de oratória patriótica bastante exagerada. É possível dizer que houve 

uma considerável vinculação do 2 de Julho com a poesia de inclinação romântica devido ao 

uso de construções narrativas e retóricas de viés nacionalista e de exaltação regional. Deste 

tipo de expressão artística e patriótica, Ode ao Dois de Julho, de Castro Alves, é a produção 

mais conhecida. 

Em muitos aspectos, o 2 de Julho constitui-se numa festa que, apesar do conteúdo 

cívico, é herdeiro das festas coloniais em sua religiosidade e expressividade. Existem 

inclusive relações análogas entre o Pavilhão na Lapinha e um santuário, e do Caboclo com os 

                                                
30 Correio da Bahia, 5 de julho de 2013, p. 4. 
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santos. O próprio deslocamento da escultura do Caboclo pelas ruas da cidade é semelhante ao 

dos santos católicos numa procissão tradicional oitocentista: 

Na Bahia colonial e imperial frequentemente os santos deixavam o seu altar, 
sobre os ombros dos fiéis, e percorria as ruas da cidade para ir ao encontro 
de algum outro santo também querido, em outra igreja, e principalmente para 
receber, publicamente, as homenagens daqueles que lhe deviam graças, 
milagres, ajudas providenciais e indispensáveis (ALBUQUERQUE, 1996,    
p. 6) 

 

Percebe-se que a festa como um ritual público modelava a consciência dos grupos 

sociais ao mesmo tempo que sofria nítida influência de esferas não diretamente ligadas ao 

civismo, como a dimensão religiosa, agregando ampla gama de disposições e concepções 

desta última. Nesta linha interpretativa acerca dos rituais, Clifford Geertz (1989, p. 85) 

pondera que “não há distância estética separando os autores da audiência e colocando os 

acontecimentos retratados num mundo impenetrável da ilusão”.  

A religiosidade presente nos festejos era, e ainda é, de cunho acentuadamente 

sensualista e mágico, distante de um padrão de catolicismo rígido e formalista. Este padrão de 

oficialidade católica viria a se consolidar na segunda metade do século XIX, seguindo a 

orientação do ultramontanismo, doutrina católica que almejou ter seu referencial principal em 

Roma, reforçando as prerrogativas papais no que tange à disciplina dos sacerdotes e fiéis e 

aos dogmas de fé. Uma das principais consequências desse movimento foi a substituição 

parcial do culto aos santos pela observância dos sacramentos, não deixando, todavia, de haver 

múltiplas formas de combinação e convivência entre práticas de fé direcionadas por matrizes 

diferentes. (LIMA, 2004) 

No Cortejo do dia 2, participavam autoridades civis e militares, exército, guarda 

nacional, diversas bandas e os batalhões patrióticos – coletivos organizados tanto por políticos 

para encenar o apoio ao governo, quanto por grupos de liceus, bairros e associações 

profissionais, que teatralizavam o engajamento patriótico dos militares, geralmente com 

acompanhamento de uma banda. Eram ainda extensas as atividades extraoficiais, que 

ocupavam boa parte do mês de julho e entravam por agosto em alguns anos. Como festas de 

paróquia, existiam ainda os pequenos 2 de Julho que transcorriam nos bairros e eram 

embalados com muita música, batuques, leituras de poesias e carros alegóricos de menor 

proporção. Havia, entretanto, preocupação das elites com a participação popular, que deveria 
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ocorrer nos moldes de um desfile oficial. Por isso, a participação de negros e mestiços era 

percebida como incômoda, o que agravava caso se manifestassem com batuques e outras 

“coisas de negros”, apesar de somarem muitos dos expectadores, festeiros comuns e 

importante contingente dos próprios batalhões patrióticos. No contexto do antigo 2 de Julho, 

não havia espaço ainda para manifestações explícitas de uma etnicidade afro-baiana. 

Até 1845, o Cortejo possuía somente a figura do Caboclo, e mesmo este era motivo de 

constantes investidas de jornalistas e autoridades em favor da sua retirada. Em 1846, o 

presidente da província, Francisco José de Souza Soares de Andréa, percebendo a 

impossibilidade de retirar o Caboclo, que na sua visão incitava o ódio contra os portugueses, 

tentou substituí-lo por uma Cabocla, associada à figura de Catarina Paraguaçu e ao encontro 

amistoso entre o português e o indígena. No entanto, esta tentativa foi frustrada e o 

improvável aconteceu: aos festeiros pareceu razoável que o Caboclo precisaria de uma 

companhia e, ao final, permaneceu o Caboclo e foi adicionada a Cabocla ao Panteão Cívico. 

Considerando a raridade de estudos acerca do tema, Hendrik Kraay (2015) aventou a 

possibilidade dessa narrativa fazer parte do rol de construções discursivas que se tornaram 

petrificadas no 2 de Julho, envolvendo inclusive os pesquisadores, mas que não guardam 

lastro documental, nem outro tipo de evidência mais sólida.  

Em 1853, os restos mortais de Pierre Labatut foram removidos para a Igreja de Pirajá. 

Em 1914, ao lado desse templo foi inaugurado um Panteão e para lá foram transportados os 

restos mortais do general. Nesse mesmo ano inaugurou-se um busto esculpido sobre uma 

pedra que já estava no local e iniciou-se o que seria denominado de Romaria Cívica – a 

caminhada de alguns grupos patrióticos da Lapinha até Pirajá.  

Do bairro da Lapinha, o Cortejo e os Carros Emblemáticos iam até o Terreiro de Jesus, 

num roteiro que se manteve constante até ser alterado em 1895, quando da construção da 

Praça 2 de Julho – o Campo Grande, o que resultou na agregação de um trecho vespertino. 

Desde pelo menos a década de 1870, havia campanha por parte de setores da imprensa, 

intelectuais e alguns políticos para erigir um monumento ao 2 de Julho sob a motivação de 

retirar os Caboclos do desfile, tornando-os imagens fixadas a um local e despidas da aura 

sagrada e popular que possuíam. Esta seria uma das medidas para tornar a festa mais próxima 

de uma celebração oficial e controlada nos seus delineamentos simbólicos e expressividade 

pelos segmentos hegemônicos da sociedade baiana.   
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Figura 2 - Largo do Campo Grande em 1895 e em 2015 
Fonte: http://www.salvador-turismo.com/campo-grande/monumento.htm 

Fonte: http://jeitobaiano.atarde.uol.com.br/?tag=salvador-antiga 
 
 

 

Esses movimentos para efetivação de um monumento podem ser analisados sob duas 

óticas. Primeiro, de tentativa de controle dos espaços e dos sentidos cívicos da festa, com 

claro objetivo de fornecer um ideal de nação e cidade ordeiras e “europeias”, o que se reforça 
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pela iniciativa de transferir a festa para as imediações de uma grande e arborizada área aberta, 

urbanizada segundo novos princípios, e próximo dos recentes sobrados e casarões erigidos 

como residência pela elite bancária e mercantil local.  Segundo, por representar a criação de 

um lugar de memória (NORA, 1993), no qual o passado e a história supostamente em vias do 

esquecimento, demandariam a criação de lugares que indicassem a história a contar e a 

memória a lembrar, o que fomenta um futuro necessariamente conveniente. Desse modo, a 

percepção de um enfraquecimento e desvirtuamento da festa fez com que setores da sociedade 

considerassem importante para manutenção das memórias adequadas a criação de um 

monumento com um sentido épico como é o do Campo Grande. 

Com a construção da praça e do monumento no centro da mesma, mais uma vez o 

desdobramento histórico das disputas na festa resultou num final inesperado. Este fato 

demonstrou mais uma vez um choque entre concepções diferentes de civismo, bem como 

entre as diversas concepções a respeito da possibilidade de se construir um novo lugar de 

memória. (KRAAY, 2002) Ao fim, o monumento tornou-se o marco final do Cortejo e 

mostrou que o 2 de Julho é a um só tempo um campo de tensão e acomodação e interesses. 

Como foi percebido nos dois episódios acima citados, a imprensa teve um papel 

importante nos festejos, sendo não apenas sua noticiadora, mas também produtora de 

representações sobre a festa e as batalhas de 1822-23. Nesses veículos, tanto eram publicados 

os “avisos patrióticos” para conclamar os baianos às festividades quanto “orientações” sobre o 

“bom festejar” e narrativas relembrando feitos que deveriam ser marcantes à memória 

coletiva. Isto demonstra que a imprensa se apropriou dos simbolismos do desfile do 2 de 

Julho, contribuindo para fortalecer a representatividade da festa entre os baianos, inclusive 

nos anos iniciais dos festejos. (CÁDENA, 2013) 

Como foi percebido nos dois episódios acima citados, a imprensa teve um papel 

importante nos festejos, sendo não apenas sua noticiadora, mas também produtora de 

representações sobre a festa e as batalhas de 1822-23. Nesses veículos, tanto eram publicados 

os “avisos patrióticos” para conclamar os baianos às festividades quanto “orientações” sobre o 

“bom festejar” e narrativas relembrando feitos que deveriam ser marcantes à memória 

coletiva. Isto demonstra que a imprensa se apropriou dos simbolismos do desfile do 2 de 

Julho, contribuindo para fortalecer a representatividade da festa entre os baianos, inclusive 

nos anos iniciais dos festejos. (CÁDENA, 2013) 
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Há referência em Melo Morais Filho (2002) a um “Carro da Bagagem”, que seria um 

terceiro carro que participava do Cortejo, denominado pelo folclorista, possivelmente dada a 

sua dimensão descomunal, de “monstruosidade ambulante”. Há ainda referencia no romance 

de costumes naturalista Dois Metros e Cinco, publicado em 1905, de José Manoel Cardoso de 

Oliveira 31 , quando um dos personagens, Marcos Parreiras, narra o 2 de Julho de 1889 

mencionando o “Carro da Bagagem”. Uma terceira referência está em José Calazans (1972), 

que informa que houve presença intermitente deste veículo que transportava coisas diversas, 

provavelmente relativas às entidades religiosas dos Caboclos, como carne, frutas e folhas. Diz 

Calazans (1972, p. 83):  

Fechava o luzido Cortejo o originalíssimo carro da bagagem coberto de 
folhas de café e fumo, com várias munições de fogo, pedaços sangrentos de 
carne, frutas e vários utensílios, imitando os que acompanhavam o exército 
de Lima e Silva, quando entrou na Bahia, faminta, tendo soldados cobertos 
apenas de folhas, exausto da gloriosa luta. 

 

Em outro âmbito, a violência foi um traço de atravessa a história do 2 de Julho do 

tempo do período monárquico. Dada a popularidade do feriado, declarado em 1831, 

verificam-se incontroláveis atividades não-oficiais com seu potencial explosivo e 

carnavalesco, bem como a associação dos festejos ao regionalismo antimonárquico. Muitos 

conflitos e grandes convulsões foram motivados por disputa por espaço, representatividade e 

mesmo por concepções divergentes do exercício da liberdade. A este respeito, em 2 de Julho 

de 1875 aconteceu o chamado “incidente Frias Villar”, um choque entre praças comandados 

pelo Tenente-coronel Alexandre Augusto de Frias Villar e integrantes do batalhão patriótico 

do Liceu de Artes e Ofícios pela ocupação do espaço durante o Cortejo. Este incidente deixou 

dois mortos e nove feridos, configurando um episódio de tensão com para repercussão na 

cidade por alguns dias. (KRAAY, 2014) 

                                                
31  José Manoel Cardoso de Oliveira (1865-1962) foi um promotor, juiz, diplomata, biógrafo e romancista     
brasileiro. Sua verve literária foi marcada pelo regionalismo e naturalismo tardio. 
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Figura 3 - Mapa de Salvador em 1894 
Fonte: http://www.cidade-salvador.com/seculo19/elisee-reclus/mapa-salvador.htm 

 

O mapa a seguir informa como a urbanização e as principais edificações de Salvador 

na última década dos novecentos assentavam-se entre o bairro do Santo Antônio e onde hoje 

se localiza o Passeio Público. Isso demonstra que a festa era fundamental para a cidade, na 

medida em que transcorria nos seus principais corredores, confluindo para essas ruas a 

exibição dos civismos formais e indesejáveis.  
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Nota-se que a festa imperial era extremamente diversificada. Por um lado, comportava 

Te Deum, desfiles militares, reverência aos símbolos monárquicos e nacionais, espetáculos de 

gala nos teatros, recitais de poesias e palestras como canais expressivos que permitiam às 

elites políticas manifestarem-se como membros supostamente dignos da nação. Por outro, era 

uma festa eminentemente dos segmentos populares, repleta de elementos do âmbito da cultura 

popular que, às vezes, criticavam asperamente o Estado brasileiro e seu nacionalismo oficial 

mediante a celebração de um nacionalismo alternativo. (KRAAY, 1999) Desta maneira, o 2 de 

Julho imperial apresentava-se como representação festiva de projetos de nação por parte dos 

grupos e agentes envolvidos, configurando-se numa notável diversidade em termos de 

clivagens étnicas e de classe. 

A história do 2 de Julho pode ser melhor esclarecida com a utilização do conceito de 

comunidades imaginadas (ANDERSON, 2008), que dá conta da nação ser uma comunidade 

política imaginada, limitada e soberana, em que boa parte dos membros não se conhece, o que 

perfaz a necessidade de forjar laços imaginários que agregam os indivíduos. Por isso, uma 

comunidade imaginada muitas vezes se apoia num elenco de tradições consideradas 

imemoriais, calcadas nas memórias coletivas do grupo. E mais, uma comunidade imaginada, 

fundamento das nações modernas, seria fruto do cruzamento complexo de diferentes forças 

sociais e históricas, dentre as quais que levaram a disseminação da imprensa como mercadoria 

e da cultura escrita. Isso geraria uma autoconsciência da população como grupo nacional 

moldada pela partilha em massa de percepções e interpretações veiculadas numa língua, 

conferindo às nações uma legitimidade poderosa pelo despertar de um apego emocional 

profundo. 

Essa dimensão teórica compatibiliza-se com a ênfase que Ernest Gellner (1990) dá às 

identidade nacionais enquanto não espontâneas, forjadas, manipulas e inventadas, pois 

segundo ele “o nacionalismo não é o despertar da autoconsciência das nações, mas a invenção 

onde elas não existem.” (GELLNER, 1990, p. 131) Eric Hobsbawm (1990, p. 10) vai na 

mesma trilha e realça os elementos de artefato e engenharia social presentes na construção das 

nações, sendo estas o produto de nacionalismos, com a ressalva que eventualmente podem 

derivar também das práticas e aspirações dos “de baixo”, dos camponeses ou do novo 

proletariado urbano.   

Há ainda o trabalho de criação e burilamento de tradições e identidades que 

responderia diretamente a forças econômicas dominantes no plano da construção do Estado e 
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da definição de um mercado interno, sendo o que se definiu como processo de invenção das 

tradições: um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica que visam inculcar certos 

valores e normas através da repetição, e de uma invenção na relação com o passado que torna 

a contingência invariável. (HOBSBAWM; RANGER, 1997) Essa visão da tradição implica 

considerar que esta é um elemento fundamental da cultura, mas tem pouco a ver com a mera 

persistência de velhas formas de representações e práticas, relacionando-se, todavia, às formas 

de associação e articulação dos elementos em meio a relações de poder entre grupos e classes. 

Por isso, a tradição pode vista como um subcampo da cultura popular que também é alvo das 

lutas culturais. (HALL, 2003) 

A aplicação articulada dos conceitos de comunidade imaginada e invenção das 

tradições permite perceber que a singularidade do 2 de Julho é que nesta festa havia – como 

continua sendo observável – a invenção de tradições que dão suporte a uma comunidade 

imaginada baiana que se superpõe, frequentemente, ao patriotismo oficial. 

Desde o fim do século XIX, quem assumiu o papel de guardião das comemorações 

foi o IGHB. Gradativamente, até meados do século XX, este órgão assumiu atribuições 

relativas à guarda dos Caboclos, manutenção dos carros e organização dos festejos, o que no 

campo da festa significou que foi diminuindo de importância o papel das sociedades de 

veteranos, dos batalhões patrióticos e demais associações. Em colaboração com a IGHB, a 

Liga da Educação Cívica – associação que passou a encarregar-se das celebrações patrióticas 

que aconteciam na cidade – agia em nome dos “bons costumes”, procurando desestimular as 

formas de civismo popular. Entretanto, nas comemorações ocorridas no período da Primeira 

República, rituais que faziam referência ao passado colonial e imperial permaneciam, a 

exemplo do antigo costume, muito comum durante as procissões, dos moradores das ruas por 

onde passavam o Cortejo cívico enfeitarem as janelas e sacadas com colchas brancas, toalhas 

bordadas e candelabros. (ALBUQUERQUE, 2002)  

No período republicano, o 2 de Julho ainda guardou os traços de diversidade nas 

formas de participação e expressão, assim como continuou a ser uma esfera social conflitiva, 

apesar do compartilhamento de boa parcela da sociedade soteropolitana do momento de 

alegre cidadania. O enfoque que se toma é de que conflito e coesão de interesse não são 

necessariamente excludentes.  
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Naquela conjuntura histórica, o projeto das elites soteropolitanas era higienizar e 

desafricanizar as ruas com o propósito de reinventar a cidade urbanística e arquitetonicamente 

em padrões modernos, o que geraria novas disposições morais e estéticas, incluindo formas de 

celebrar a data cívica. Tratava-se de tornar os costumes mais civilizados, o que deveria se 

coadunar com a reinvenção urbanística e arquitetônica da cidade. O marcado desprezo das 

elites pelo civismo “primitivo” e “místico” dos segmentos populares de Salvador e a 

resistência nas práticas dessa parcela dos participantes dá a tônica das comemorações nas 

primeiras décadas do século XX. (ALBUQUERQUE, 1999; 2002) Um dos resultados deste 

contexto foi a suspensão do desfile dos Caboclos em 1919, que ficariam apenas expostos à 

visitação no Pavilhão Cívico da Lapinha. Somente em 1943, houve a recuperação do desfile 

devido à articulação entre a Secretaria Geral do IGHB e a governo estadual à época, sob o 

controle do Interventor Pinto Aleixo. 

Não se deveria, contudo, desprezar a imbricação de práticas das classes 

subalternizadas com os segmentos médios e de elite num processo de hibridização e em 

muitos momentos de apropriação e negociação. Afinal, a festa transcorria naquela época numa 

cidade com economia estagnada e numa transição acentuadamente lenta de uma lógica 

eminentemente patriarcal e com influência do mundo rural para um modelo modernizante, de 

inspiração burguesa e do primado das profissões liberais, conforme analisou Gilberto Freyre 

na interpretação global da transição civilizatória brasileira em Sobrados e Mucambos (2006). 

É por isso que muitas das iniciativas de regulação não se efetivaram em sua integralidade, 

pois se observavam elementos de mediação que impossibilitavam que os novos regramentos 

estranhos à festa fossem totalmente incorporados, favorecendo, ao contrário, uma constante 

superposição de elementos às vezes díspares. 

No período republicano, um momento marcante nas festividades foi as 

comemorações do centenário da Independência do Brasil e da Bahia em 1922 e 1923, quando 

se radicalizou a afirmação da memória baiana em contraposição ao projeto de celebração 

cívica coordenada pela capital nacional. Constituiu-se uma campanha, inclusive nos jornais 

baianos, para que o “verdadeiro” centenário da emancipação fosse celebrado somente em 

1923, e não em 1922, como em boa parte do Brasil. (LEDÉZMA, 2009) Este evento foi 

marcante por destacar a memória como um dos fios condutores da expressividade na festa, 

além de demonstrar como as memórias só podem ser conformadas mediante um conjunto de 

elementos comuns à consciência do grupo, ou seja, de uma memória coletiva. 
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(HALBWACHS, 2004) Assim, o processo de rememorar decorre do contexto das relações 

sociais em que estamos inseridos, o que faz com que o outro tenha um papel fundamental na 

produção da memória.  

Mona Ozouf (1977, p. 199), ao analisar a festa cívica na França no século XIX, 

descreveu bem a utilização da festa a serviço da memória, quando comemorar fazia parte do 

programa político: "Todos os que fazem calendários de festas concordam com a necessidade 

de alimentar através da festa a recordação da revolução". No 2 de Julho, essas características 

foram observadas na anual evocação das memórias e identidades vinculadas à percepção de 

uma nação mais baiana que brasileira: 

Completados 100 anos de Independência, a nação brasileira ainda era um 
projeto, porém a região baiana, desde o ponto de vista simbólico, estava mais 
arraigada nos imaginários sociais; em 1922 e 1923 mostrava-se como uma 
autêntica comunidade imaginada, diferente do Brasil ao qual lhe faltava 
muito para construir a verdadeira imagem de uma comunidade simbólica. 
(LEDÉZMA, 2009, p. 79) 

 

Mesmo após a velha República, o 2 de Julho continuou desdobrando-se vividamente 

pelas ruas e ladeiras do centro de Salvador. É o que mostram duas fotografias dos festejos de 

1943, ano em que se restabeleceu o desfile com os Caboclos.  

Na primeira fotografia, de um registro do Cortejo descendo a Rua Chile em direção à 

Praça Castro Alves, é possível observar alguns indivíduos fardados com uniformes militares, 

escolares e, provavelmente, de escotismo, o que era comum nas manifestações cívicas durante 

o Estado Novo, assim como faixas de louvação aos heróis da Independência. Os homens do 

Batalhão Quebra-Ferro estavam de terno branco, o que certamente fugia do padrão de 

indumentária que se tem registros e aponta o conteúdo solene que se pretendia evocar. É 

possível ver ainda alguns instrumentos de sopro, indicando acompanhamento musical 

popssivelmente no estilo das marchas das bandas militares, avaliação que se corrobora devido 

ao uso de duas peças da família das trompas. 
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Figura 4 - Cortejo Descendo a Rua Chile em 1943 
Fonte: FGM 

 

Já na segunda fotografia, é notável a obstinação dos festeiros que, mesmo sob chuva 

intensa, continuaram a seguir o Cortejo, produzindo impactante efeito cênico com seus 

guarda-chuvas. A fotografia, obtida em local na altura da Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos, permite inferir que a volta do Cortejo no ano de 1943 foi muito bem recebida 

pelos festeiros, assim como na anterior, dada o considerável contingente presente mesmo 

frente à adversidade meteorológica.  

 



96 
 

 
 

Figura 5 - Cortejo no Pelourinho em 1943 
Fonte: FGM 

 
 
 

Em nenhuma das duas fotografias são visíveis manifestações que destoem das práticas 

mais tradicionais, como protestos ou coletivos de fora de Salvador. Vê-se que os homens 

negros predominavam e que, pelo tipo de vestimenta, muitos deles pertenciam aos estratos 

inferiores da sociedade soteropolitana à época.  

O levantamento dos principais elementos atinentes ao escopo da Tese no período 

anterior a 1959 indica que o campo dos festejos estruturou-se ainda no século XIX e obteve 

adesão importante da população soteropolitana no período. Mesmo frente a modificações do 

contexto, disputas internas ao campo e mesmo a supressão por mais de vinte anos dos 

Caboclos no Cortejo, a festa permaneceu com vitalidade desde o fim da década de 1950 aos 

dias atuais. 
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4.2   Aspectos da História do 2 de Julho a Partir de 1959 

 

A partir de 1959, a PMS assumiu diversas atribuições constantes nos festejos no que se 

refere à manutenção dos carros e imagens dos Caboclos e custeio do Batalhão Quebra-Ferro – 

homens responsáveis por luxar os Carros Emblemáticos durante o trajeto, usualmente 

funcionários do serviço de limpeza pública da capital. Ademais, 1959 foi, sobretudo, marcado 

como o ano em que os festejos sofreram uma série de modificações, causando impactos a 

longo prazo e conferindo-lhe uma nova dimensão organizativa, sob novos princípios, ainda 

que embrionários, de gestão cultural e turística, além da inserção ou recriação de alguns ritos. 

Esses elementos perfazem uma clara inflexão no modo de conceber a festa, o que denota a 

implantação de princípios de racionalização mais evidentes. Por este motivo, esse ano 

corresponde ao recorte temporal inicial desta Tese.  

Foi criada uma nova Comissão Organizadora em 195932, oficialmente denominada a 

partir de 1961 de “Grande Comissão Patriótica”33, que atuava diferentemente e para além das 

atribuições das comissões que a precederam, alargando o escopo das ações anteriormente 

usuais de somente viabilizar modestamente um conjunto de atividades no centro da cidade. 

Esta Comissão, criada por iniciativa da PMS, definia a programação, promovia debates, 

palestras, a saída de carros alegóricos, possíveis inovações e reedições de atividades, 

convidava e custeava a participação de coletivos, promovia a divulgação dos preparativos e 

articulava os órgãos municipais (Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, 

Departamento de Iluminação Pública e Limpeza Urbana) e estaduais (Secretaria de Educação 

e Cultura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), reunindo ainda representantes das Forças 

Armadas, professores, intelectuais, jornalistas e folcloristas, com participação e presidência 

simbólica do IGHB.  

Já no primeiro ano de atuação, a Comissão apresentou notável ímpeto, criando a 

Corrida do Fogo Simbólico, premiações para a vitrine melhor ornamentada das lojas do centro 

de Salvador e recriando o Bando Anunciador, além de premiações para as escolas com melhor 

participação e fachadas mais bem ornamentadas. A disposição no sentido de reconfigurar 

aspectos dos festejos era eminente, apesar de muitas sugestões não terem sido efetivamente 

                                                
32 Diário de Notícias, 28 de junho de 1959, p. 2. 
33 Diário de Notícias, 26 de junho de 1961, p. 3. 
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implantadas, como se observou em 196034, quando um oficial do exército, Filadelfo Reis 

Damasceno, propôs a inserção de rituais militares, um dos quais seria denominado 

“Cerimonial dos Heróis da Independência”. Nos anos posteriores, há registros de outras 

iniciativas e inovações propostas, o que mostra que a definição da programação, roteiro e 

atividades concernentes aos festejos em geral estava em aberto e em franca construção. 

 

 
 

Figura 6 - Batalhão Quebra Ferro em 1959 
Fonte: FGM 

 
 

 

                                                
34 Diário de Notícias, 30 de junho de 1960, p. 3. 
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 A implantação da Comissão Organizadora contou com o frequente enaltecimento e 

cobertura da imprensa, que destacava nas suas edições a rotina de reuniões e o passo a passo 

da formulação da programação oficial. Isso ficou explícito numa edição do Jornal da Bahia35 

que destacou “a criatividade e esforço dos governos municipal e estadual” e ainda a atuação 

tendo como objetivo “despertar o civismo da Bahia, preparando as futuras gerações para as 

futuras jornadas cívico-políticas em que todos nós nos teremos que empenhar para o 

fortalecimento da posição histórica no seio da federação”. Como se pode notar, havia uma 

intensa afinidade de interesses que culminou com a própria incorporação de jornalistas à 

organização dos festejos. 

A constituição de uma Comissão Organizadora nos moldes discutidos acima não 

implica uma capacidade impecável de gerir e organizar os festejos. É significativo registrar 

que, em 1961, uma parte da decoração do carnaval daquele ano foi aproveitada, somando-se 

aos enfeites remanescentes dos festejos juninos para compor a decoração do 2 de Julho. Um 

pouco antes, em 1959, os fogos de artifício programados para serem estourados a partir do 

Forte de São Marcelo até um dia antes dos festejos dependiam da autorização da Companhia 

das Docas, a quem caberia também ceder um guindaste. Até vinte dias antes dos festejos, os 

recursos financeiros para a aquisição dos fogos de artifício não estavam garantidos. Estas e 

outras questões eram resolvidas de modo improvisado, como o cancelamento de atividades ou 

o pedido de doações a empresas e autarquias, sendo a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco – CHESF e a Petrobrás as que colaboravam com frequência, cedendo pessoal, 

veículos e recursos materiais. Esse “civismo” das empresas era endossado pela imprensa 

como “um exemplo a ser seguido por outras instituições” 36 . Nota-se, então, que a 

modernização se agregava à tradição no trato da organização e na concepção e planejamento 

público. Como se indicou, era comum que aspectos importantes, assim como a garantia de 

recursos financeiros, não fossem definidos até bem próximo do ciclo festivo, o que endossa 

que indicar o início de uma maior coordenação de iniciativas estatais não impediria a 

percepção da persistência do pouco profissionalismo nas formas dos órgãos estatais 

conceberem e atuarem na festa. 

Parte da atuação da Comissão Organizadora no esforço de coordenar órgãos estatais e 

promover a festa foi, sob a responsabilidade do Departamento Estadual de Turismo, buscar 

divulgar o 2 Julho fora da Bahia com objetivo de atrair turistas. Em 1960, o Departamento 
                                                
35 Jornal da Bahia, 20 de junho de 1960, p. 2. 
36 Jornal da Bahia, 30 de junho de 1959, p. 1. 
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solicitou a distribuição, nas principais agências de viagens e turismo de diversas capitais 

brasileiras, um programa descritivo sobre a história do 2 de Julho e as características das 

comemorações37. Essas ações enfatizavam que trazer turistas para a festa não prejudicaria seu 

aspecto cívico, ao contrário, reforçando seu reconhecimento nacional, importante num país 

“tão carente de civismo e tradições patrióticas para subsistir à invasão ideológica 

alienígena.”38. A tentativa de configurar o 2 de Julho qual evento turístico obteve resultado 

modesto, como confirmam os escassos indícios deste tipo de ação a partir da meados da 

década 1960, exceto por uma longa reportagem39 no caderno de turismo do jornal O Globo – 

Festa do 2 de Julho é um misto de Civismo, Folclore e Religião –, em que se exaltou o 

exotismo da festa em Salvador.  

A Comissão Organizadora, apesar de contar com a colaboração de diversos agentes 

públicos e privados, individuais e coletivos, conforme mencionado, foi uma iniciativa da PMS. 

Esta, até então o órgão central na realização dos festejos, ressentiu-se na sua atuação em 

virtude da implantação da ditadura civil-militar, com a consequente limitação ao poder local 

em todas as esferas de atuação política. Isso acarretou que o tipo de coordenação dos 

trabalhos nos moldes explicados anteriormente persistiu somente até meados dos anos 1960. 

Após esse período, a Comissão continuou em atividade sofrendo influência decisiva das 

diretrizes do governo estadual e do seu alinhamento ao regime político vigente, preservando, 

contudo, a sua estrutura de organismo colegiado. A retomada parcial da definição de políticas 

culturais e especificamente de gestão da festa do 2 de Julho só foi renovada na década de 

1980, com a autonomização do poder municipal frente ao estadual, e mais fortemente em 

1986 com a criação da FGM, órgão responsável pela gestão das políticas culturais municipais, 

consolidando-se durante o período em que Lídice da Matta esteve à frente do executivo 

municipal. 

Além de fornecedora de fontes imprescindíveis à produção desta Tese, a imprensa 

atuou como agente, portanto, de modo interessado e comprometido, do campo da festa. Por 

este motivo, a imprensa registrou as comemorações a partir de um lugar socialmente 

demarcado, legando importantes informações, porém, ao mesmo tempo, atuando no momento 

mesmo da produção da notícia enquanto umas das forças que constituíram a própria festa 

                                                
37 Diário de Notícias, 27 de julho de 1960, p. 5. 
38 Diário de Notícias, 4 de julho de 1961, p. 1. 
39 O Globo, 30 de junho de 1965, p. 7. 
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através da sua ação de divulgar, legitimar, promover, incentivar e, em sentido geral, ratificar 

uma história oficial do 2 de Julho.  

Conforme já analisado, em que se pese que numa sociedade com altos índices de 

analfabetismo o discurso da imprensa permanecesse restrito a determinados segmentos sociais, 

a atuação dos veículos de imprensa, também por meio dos registros fotográficos, foi crucial 

na definição do que se consideraria a festa e ajudou a formar uma percepção através da 

comunicação de representações determinadas. Para isso, alguma razoável concordância dos 

veículos era importante, pois apesar das linhas editoriais distintas, A Tarde, Diário de Notícias, 

Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia e Correio da Bahia apresentavam uma visão bem 

convergente no que se refere às considerações sobre o que era a festa, bem como acerca da 

participação dos festeiros e dos coletivos, o que implica adesão aos princípios 

caracterizadores do campo40.  

O papel da imprensa se evidenciou também nos momentos anteriores e posteriores à 

festa. Assim, havia a construção de narrativas mais ou menos coerentes da evolução dos 

preparativos das várias instituições e coletivos, até a culminância na festa que seria 

representada a partir da cobertura dos “principais aspectos” e da sua repercussão. Pode-se 

dizer então que todos os veículos colocavam-se como atuantes na formação cívica dos 

cidadãos e da juventude, e muitos expressamente assim se entendiam, enaltecendo a história 

oficial da Independência, assim como a contribuição dos políticos, militares, escritores e 

historiadores para a manutenção do 2 de Julho. 

Essa atuação da imprensa é condizente com a discussão que Benedict Anderson (2002) 

sobre o papel da imprensa na configuração das comunidades imaginadas que formam o 

substrato dos estados-nações modernos. Ao atuar como promotor da alfabetização, da 

estruturação da gramática vernácula comum, o estado-nação estimulou o reconhecimento 

identitário através das narrativas coletivas produzidas originariamente pela escrita. Em outras 

palavras, a imprensa atuou no contexto do 2 de Julho como um dos agentes formadores do 

sentimento de pertencimento às comunidades imaginadas brasileira e baiana, organizando 

eventos e relatos, formando fatos e notícias que poderiam ser entrecruzados à experiência 

                                                
40 Numa das raras exceções, o A Tarde de 11 de julho de 1962 apresentou uma coluna escrita por Mario Paiva o 
argumento da inautenticidade da participação dos políticos, criticando que “a memória dos heróis do passado 
anda tem a ver com a falida memória dos falsos heróis do presente.” 



102 
 

vivida do leitor. Assim, sujeitos distintos poderiam acessar experiências semelhantes devido à 

mediação dos veículos de imprensa e do seu papel de produtor de narrativas da vida nacional.   

Ainda sobre a Comissão Organizadora, uma de suas faces na década de 1960 e 1970 

que estabelece interface com os meios de comunicação foi a criação de uma “Comissão de 

Propaganda”, constituída por representantes da Rádio Sociedade, da Rádio Cultura, da Rádio 

Excelsior, de todos os jornais e, posteriormente, da Tv Itapoã. Realizavam-se “palestras 

radiofônicas” curtas por parte dos secretários de educação municipal e estadual, presidentes 

da Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, presidente do IGHB, comandantes militares e 

pesquisadores incentivando a participação popular, além da realização de entrevistas, com os 

mesmos, veiculadas nos jornais e na TV. A articulação com outras produções viria a se 

sofisticar com o tempo e algumas iniciativas que envolveram produção de documentários e 

vídeos ficcionais sobre a festa foram realizados 41 . Isso amplia o alcance do argumento 

apresentado anteriormente quanto ao papel dos jornais e dos meios de comunicação em geral 

na confecção de um painel de representações cívicas comuns. 

 Ainda em 1959, ano que se destaca novamente como marco, foi incorporada aos 

festejos a Corrida do Fogo Simbólico. Esse rito, ainda vigente nos dias atuais, configura-se 

como o trânsito de uma tocha levada alternadamente por vários atletas por locais previamente 

definidos pela Comissão Organizadora. A saída do Fogo Simbólico ocorria geralmente em 

meados do mês de junho, excepcionalmente em maio, percorrendo diversas cidades e vilas do 

Recôncavo da Bahia, chegando a transitar, de modo eventual, por outras regiões e estados  

não diretamente ligadas às lutas pela expulsão dos portugueses da Bahia. Isto ocorreu 

especialmente nos primeiros anos da implantação do rito, presumivelmente como uma 

tentativa de incorporar às simbologias do 2 de Julho outras localidades da Bahia e, no caso da 

saída de outros de estados, como uma maneira de fundamentar a intenção sempre presente e 

enunciada de nacionalizar a data magna baiana. Em 1972, no Sesquicentenário do 7 de 

Setembro, no afã de alongar e projetar o 2 de Julho regional e nacionalmente, o Fogo 

Simbólico saiu de Cabo Branco, Paraíba, e teve como destino final o monumento do 

Ypiranga , em São Paulo.  

                                                
41 Em 1966 Orlando Sena produziu um documentário sobre o 2 de Julho que esteve em cartaz no Cine Capri 
durante o período dos festejos, conforme Diário de Notícias de 5 de julho de 1966, p. 2. Em 1978, na própria 
festa foram gravadas cenas do filme “Joana Angélica” de Walter Lima, como parte do protejo “Gesto Histórico”, 
iniciativa da Embrafilme de substituir produções estrangeiras por produções locais com temática histórica., 
conforme Jornal da Bahia de 2 de julho de 1978, p. 3. 
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Nos dias atuais, a saída do Fogo Simbólico se dá em Cachoeira no dia 30 de junho, 

chegando no dia seguinte a Pirajá, onde é acessa uma pira no Panteão construído no local em 

homenagem ao General Labatut. No dia 2 de Julho, a chama é novamente transportada e 

depositada no centro do Campo Grande, em frente ao monumento do Caboclo. 

 

 
 

Figura 7 - Chegada do Fogo Simbólico na Praça da Sé em 1963 
Fonte: Diário de Notícias, 1 de julho de 1963 

 
 
 

Na fotografia acima, registra-se a chegada do Fogo Simbólico na Praça da Sé em 1 de 

julho de 1963, ano em que 250 atletas, representado diversos municípios do Recôncavo, 

conduziram a tocha, exaltada pelo noticiário escrito como “acesa com as chamas das velas do 

Santíssimo Sacramento” . Na fotografia, percebe-se também que esta prática correspondia a 

uma tentativa de incorporar uma estética olímpica, o que é perceptível nas roupas esportivas e 

brancas dos atletas, geralmente militares, pelo tipo de folhagem decorativa remetendo ao 

estilo greco-romano. A própria atividade, no seu conjunto, arremata e evoca uma série de 

simbologias como a união das populações baianas pela independência e liberdade, sendo a 

chama um ícone que remete aos próprios ideias ainda vivos e que assim só podem ocorrer 

mediante a união e solidariedade expressa pela colaboração dos atletas que a transportam. Em 

outras cidades existem práticas análogas, como é o caso de Porto Alegre. 
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Considerando o enquadramento subjetivo do agente que propôs a prática, Onias 

Almeida, membro da Comissão Organizadora e do gabinete da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura entre 1959 e 1963, sugere-se que houve influência determinante da 

Corrida do Fogo Simbólico que acontece anualmente desde 1938, em Porto Alegre, durante a 

Semana da Pátria. Esse argumento se sustenta no fato de esse agente ser natural do Rio 

Grande do Sul e, certamente, ter experimentado envolvimento com as festas cívicas locais, 

bem como no fato de o rito gaúcho já haver se consolidado em 1959 e, portanto, se mostrar 

enquanto tradição afixada na moldura cívica daquele estado. A corrida porto-alegrense era 

informada por uma lógica patriótica formulada durante o Estado Novo e num contexto 

sociocultural marcado pela influência alemã e militar (MAZO; PEREIRA; ROLIM, 2011). 

Em virtude disso, afirma-se que Onias Almeida atuou como um mediador, engajando-se num 

processo de recriação de uma prática cultural que se agregou como uma nova tradição 

inventada no contexto dos festejos do 2 de Julho.  

O Fogo Simbólico liga vários locais escolhidos segundo critérios históricos e 

finalidades políticas imbuídas da criação e manutenção de uma memória da Independência e 

da festa, propondo oferecer unidade narrativa à ideia de integração dos processos de 

Independência. Dentre as iniciativas tomadas a partir de 1959, foi a que logrou mais sucesso, 

adicionando-se como prática relevante até os dias atuais, que se implantou de modo articulado 

aos festejos. O mesmo não ocorreu com a recriação do Bando Anunciador, conforme será 

exposto a seguir. 

 Desde as referências pertinentes à década de 1820 até 1909, a Festa do 2 de Julho 

comportou um Bando Anunciador: grupo de homens – e eventualmente mulheres – 

tipicamente vestidos com calça, camisa e chapéu branco com fitas verdes e amarelas, além de 

mascarados, encarregados de divulgar e relembrar quando se iniciariam as festividades e os 

itens da programação. Saíam no início da tarde do dia 30 de junho – por isso eram também 

conhecidos como “Bando de São Pedro” – e funcionavam de modo análogo a outros bandos 

anunciadores comuns nas festas populares brasileiras, o que ilustra como os repertórios 

festivos se difundem e são compartilhados. Os Bandos Anunciadores passavam por diversas 

ruas no trajeto entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus e distribuíam impressos com a 

programação da festa. Fazia parte uma banda marcial geralmente da polícia, um carro com 

crótons, flores, folhas de cores nacionais e a bandeira nacional empunhada à frente. Além 
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deste carro, outros puxados a burro compunham o Bando, com clarins e número considerável 

de pessoas montada a cavalo e a pé. (QUERINO, 1955) 

Segundo Hildegardes Viana (1973), o Bando começou a declinar por volta de 1895. 

Porquanto, acontecia que mascarados e outros foliões permaneciam nas ruas após o fim do 

trajeto e algumas vezes envolviam-se em arruaças e bebedeiras, mobilizando a polícia. Com a 

construção do monumento do Caboclo no Campo Grande e o consequente alongamento do 

Cortejo, contribuiu-se para a redução no volume de integrantes, o que precedeu a sua extinção 

por força da proibição do uso de máscaras em ocasiões festivas nos espaços públicos, exceto 

no Carnaval. 

O Bando Anunciador, como várias facetas do 2 de Julho, se apresentava numa zona 

simbólica limítrofe entre a oficialidade e a informalidade e divertimento popular. A descrição 

do Bando realizado por volta da sétima década dos oitocentos como “um piquete de soldados, 

uma banda do exército ou da polícia e um pregoeiro que lia a proclamação em vários lugares 

da cidade” (KRAAY, 1999, p. 56) sugere o quanto de oficial estes atos eram travestidos. 

Dilton Araújo (2009) supõe que os Bandos sofreram tentativas de controle nos anos 

posteriores à Sabinada, o que atenuou seu conteúdo inicialmente anti-português e radical. 

Após estes episódios de intensa contradição, foi endossado pelos organizadores e pela 

imprensa o caráter formal e programado da manifestação.  Todavia, não pareciam evitáveis 

alguns distúrbios reforçados pela integração das pessoas, algumas delas mascaradas, ao longo 

do percurso, momento em que a característica mais solene do Bando esmaecia e usualmente 

transfigurava-se em práticas carnavalescas que se tornaram a própria tônica da manifestação. 

 Na reativação do Bando, junto a um conjunto de outras iniciativas da Comissão 

Organizadora, ocorrida em 1959, foi perceptível o interesse em incluir atividades e expressões 

que pudessem empolgar os presentes quando da passagem do coletivo, e para isso os recursos 

à musicalidade e indumentária foram destaque. Naquele ano, a Federação dos Clubes 

Carnavalescos compareceu a uma das reuniões de organização, oferecendo-se para participar 

do Bando Anunciador com instrumentos e estandartes, mas sem as “impróprias” máscaras e 

trajes momescos para que não se destacasse o vínculo entre a festa cívica e os aspectos 

carnavalescos. Compuseram ainda naquele ano: blocos, batucadas e cordões42.  

                                                
42 A Tarde, 3 de Julho de 1959, p. 1. 
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Nos anos seguintes, eram comuns os apelos cívicos divulgados nos jornais por 

iniciativa dos órgãos organizadores para que o público se engajasse, como em 1960, quando o 

Departamento de Turismo da Prefeitura apelou no sentido de que a população se juntasse ao 

Bando Anunciador que sairia no dia 30 de junho da Lapinha. Observa-se um investimento 

significativo na reedição do Bando por parte da Comissão Organizadora, com apoio da 

imprensa, que exaltou a cada ano a saída do coletivo, dando a entender que isto representava a 

volta e sedimentação de uma festa mais tradicional.   

A partir de 1965 não se verificam mais registros da saída do Bando Anunciador. A 

extinção dessa manifestação ocorreu, possivelmente, por dois fatores principais. Primeiro, a 

mudança nas formas de conceber e organizar o 2 de Julho em função do momento político do 

país após o golpe militar, que atingiu os festejos tornando-os mais rígidos, militarizados, com 

ares de seriedade, como que aspirando a uma nacionalização que não podia não comportar 

uma notável marca de oficialidade. Segundo – e principalmente –, o fato de a recriação do 

Bando ter sido obra exclusiva de um pequeno grupo de burocratas organizadores que 

consideraram que a tradição e a cultura popular, desde que ordenadas e reguladas, 

apresentariam uma reserva de “autenticidade cultural” que realimentaria um tipo de 

participação popular genuína. Na prática, o que se observou foi um intervalo de cinco anos de 

uma apática expressão que remetia a um passado romantizado, que não gozava de 

enraizamento social; portanto, sem as condições de tornar-se perene, na medida em que não 

obtinha identificação dos públicos, mostrando-se artificial e desarticulada aos ritos da festa. O 

desaparecimento do Bando não foi alvo de protesto significativo, o que se corrobora pela 

própria cobertura anos depois: 

Novos tempos evidentemente ciosos das distinções que devem sempre haver 
entre o mundano e o cívico, não sancionaram, evidentemente, esta 
restauração e de alguns anos, a esta parte, ainda que bem viva e forte, o 
principal orador desse Bando Anunciador, foi o Bando eliminado sem que 
houvesse qualquer protesto mais alto dos tradicionalistas.43 

 

Esse fato conflui com a argumentação de Michel de Certeau (2005) de que a cultura 

popular pode se constituir como uma fabricação deliberada de grupos sociais posicionados 

como uma elite cultural que concorda em exaltar a importância e “inocência” da cultura 

popular, ao mesmo tempo em que se mobilizam para acelerar sua extinção por cerceamento 

                                                
43 Diário de Notícias, 4 de julho de 1971, p. 3. 
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ou imobilização. Por isso, enaltecer a “beleza do morto” é a atitude desses grupos de só 

atribuírem valor às manifestações da cultura popular quando estas não representam mais 

perigo, ou seja, estão mortas.  

Em certa medida, a recriação do Bando é parte de um sentimento e postura frequente 

entre os velhos observadores do 2 de Julho: o saudosismo. Em diversos anos e edições, é uma 

tônica comum mencionar o suposto brilho e exuberância das festas do passado. O saudosismo 

costuma se referir a um período em que os festejos supostamente seriam mais alegres, 

vibrantes e puros; um tempo fluido que sempre é imemorial e nunca é muito bem localizado, 

pois desloca-se conforme avança a cronologia. Deste modo, mesmo ainda no século XIX, os 

observadores apontavam um olhar que enxergava certa degenerescência e perda de valor nas 

manifestações, o que indica que as modificações nos conteúdos festivos eram e são 

compreendidos, muitas vezes, como morte ou deturpação da tradição. Invariavelmente, 

observou-se esta característica na cobertura dos jornais, o que se coaduna com uma 

determinada visão de que a tradição estaria se perdendo ou sendo deturpada em função do 

desaparecimento ou modificação de determinadas práticas. 

Numa edição da Tribuna da Bahia44, Hildegardes Viana, uma das intelectuais mais 

ativas e influentes na organização e interpretação da festa, tece duras críticas às modificações 

que o 2 de Julho sofria. Na sua perspectiva, estariam deturpando elementos fundamentais da 

Festa, assim: “mudanças impróprias transformam o Dois de Julho em Carnaval”. Sustentando 

sua queixa, alega que o desfile vespertino não estaria tendo mais o planejamento adequado, o 

que estava resultando em bagunça, sendo que “tropas militares e colégios não são separados 

por cordão de isolamento e parecem que estão passeando, dando ‘adeusinhos’ a conhecidos.”. 

Importa ressaltar que, àquela altura, a folclorista ainda compunha a Comissão Organizadora; 

todavia, suas críticas podem indicar inclusive o declínio da sua influência e a mudança no 

modo do fazer organizativo. 

Outra dimensão destacada dos festejos era e é a participação de estudantes das 

unidades escolares públicas45 e privadas da capital e de algumas cidades do interior do estado 

no Cortejo do turno vespertino, pondo em evidência um jogo de manipulação e exposição da 

representação da regionalidade e da nacionalidade. Era uma preocupação dos organizadores 

                                                
44 Tribuna da Bahia, 26 de junho de 1972, p. 2. 
45 Escolas tidas como tradicionais e de qualidade elevada possuíam participação de destaque, a exemplo do 
Colégio Central da Bahia e do Colégio Severino Vieira. 
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que as secretarias de educação se empenhassem em motivar as escolas e os estudantes a 

participarem. Isto se dava pelas premiações às melhores escolas46, fanfarras e balizas47, além 

da atribuição de avaliações revertidas em notas nas disciplinas regulares. Em 1961, a 

imprensa divulgou a ordem expressa do Secretário Municipal de Educação, Wilson Lins, de 

que os estabelecimentos oficiais desfilassem com o maior contingente possível48. Naquele ano, 

o próprio Secretário promoveu diversas palestras nas escolas para tratar dos festejos e 

incentivar os estudantes. 

O número de estudantes era sempre muito elevado, o que atendia à finalidade prática 

de garantir uma festa repleta dos próprios estudantes e dos seus familiares, conhecidos e 

festeiros interessados em ver as escolas. Deste aspecto, desdobra-se que as escolas 

apresentavam contribuições musicais e coreográficas muito aguardadas, mostrando-se como 

atrativos aos públicos e configurando-se como um pequeno festival de apresentações 

escolares. Percebe-se ainda o reforço à educação cívica, na medida em que a participação em 

si e o engajamento do corpo de estudantes em aulas, ensaios e preparativos diversos para os 

festejos tenderia a reforçar determinados repertórios atinentes a um tipo de cultura cívica e de 

construção narrativa da nação por meio da estratégia pedagógica e performativa. Em outras 

palavras, a escola toma os estudantes como objeto dos discursos nacionais que reafirmam a 

origem comum e os laços essenciais que os unem, ao passo que há ainda uma ação que 

promove a permanente reinterpretação dos símbolos nacionais sob a ótica de um suposto 

desígnio comum, ofertando materialidade à comunidade imaginada. 

A moralidade e o civismo apresentavam-se de diversos modos na escola brasileira. Es-

se fenômeno acentuou-se com o golpe civil-militar de 1964, quando a doutrina da segurança 

nacional e o ufanismo mostravam-se dominantes. É nesse contexto que a educação moral e 

cívica foi criada como disciplina obrigatória, sendo responsável pela ensino de ideais patrióti-

cos transformados em conteúdos escolares, possuindo a finalidade de despertar a devoção à 

pátria, à família e ao regime. Esse traço da escola, com vigor entre a década de 1960 e o início 

da década de 1990, já como resquício, era importante também por selecionar, planejar e    

programar as festividades escolares e a participação em comemorações cívicas como 7 de 

                                                
46 Em 1959 foi instituído o Troféu Dois de Julho para premiar a melhor escola participante das festividades. 
47 As balizas eram jovens estudantes que à frente do grupo que fazia parte e desfilava, realizada manobras 
acrobáticas com um bastão, a baliza. Posteriormente, o papel de baliza foi progressivamente substituído pelo de 
balizo, sendo que os rapazes ocupantes deste papel evocam propositalmente imaginário homoerótico, conforme 
veremos no próximo capítulo. 
48 Jornal da Bahia, 29 de junho de 1961, p. 3. 
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Setembro, o 15 de Novembro e o 2 de Julho. Isso reforçaria a memória oficial nacional com 

atividades diversas dentro e fora da escola. Muitas das atividades tinham nas fanfarras escola-

res e nos esportes olímpicos áreas enfatizadas49. Assim, a festa cívica era um importante ins-

trumento para promover a recordação de fatos e personagens escolhidos, afinal, a festa cívica 

objetiva produzir sensibilidades, contagiando e comovendo os indivíduos participantes, sendo 

públicas e em espaços urbanos geralmente centrais. (CHERVEL, 1990) 

A escola detém um papel central na reprodução dos ideais nacionais e, dessa maneira, 

sedimentar e manter a comunidade imaginada por meio do suporte a uma memória coletiva 

condizente com os valores oficiais da pátria por meio de uma atuação em que há menos 

margem para imprevistos e atuações fora dos limites estabelecidos institucionalmente. Ao 

contrário de uma memória coletiva calcada na oralidade, que funciona segundo uma 

reconstrução prática em que existem numerosas variações a partir de uma narrativa originária, 

fortalece-se uma memória escrita que altera profundamente a memória coletiva. Isso irá dar 

margem a uma “memorização pelo inventário, pela lista hierarquizada que não é unicamente 

uma atividade nova de organização do saber, mas um aspecto da organização de um poder 

novo.”. (LE GOFF, 1990, p. 436) 

Assim, contar com a participação das escolas estimulou a difusão de ideais cívicos 

inculcando-os e incorporando-os sob um enfoque dado pelas diretrizes governamentais, 

tornando realidade o que Michael Billig (1995) definiu como nacionalismo banal: o efeito de 

tornar banais, familiares, corriqueiros, rotineiros e naturalizados os símbolos e valores 

construídos enquanto nacionais e manifestos na forma de práticas de desfiles, hasteamento de 

bandeiras, uso das cores nacionais etc. Segundo Billig, o nacionalismo é um princípio de 

diferenciação onipresente, algumas vezes não expresso, mas sempre pronto para se mobilizar 

na sequência de eventos sociais, conferindo a estes uma lógica, um princípio interpretativo. 

Isso explica os hábitos que reproduzem “naturalmente” as nações, dando inclusive os 

contornos dos eventos sociais mais simplórios, pois o nacionalismo não está só nos extremos, 

mas é uma condição, um humor permanente.  

Diversos intelectuais compunham o campo da festa e atuavam em imbricação com os 

poderes públicos e a imprensa reforçando as regras desta esfera e compondo discursos 

                                                
49 Na Bahia, a atuação das escolas num prisma cívico também se deu com a participação nos Jogos da Primavera, 
competições entre escolas em varias modalidades esportivas, que eram bastante aguardadas e transcorriam no 
antigo complexo esportivo do Estádio da Fonte Nova. 
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atinentes a suas memórias. Havia a tentativa, por parte dos órgãos públicos, de envolver a nata 

da intelectualidade e artes baianas, algo ratificado pela imprensa enquanto “participação 

desinteressada de figuras destacadas da nossa sociedade”50. Por isso, eram convidadas pessoas 

consideradas eminentes – professores, médicos, advogados, escritores, jornalistas e artistas 

plásticos – para compor a Comissão Organizadora e atuar nas comissões de avaliação das 

premiações atribuídas a fachadas, vitrines e escolas. Era uma forma de engajar a 

intelectualidade local nos propósitos pretendidos dos festejos, forjando ao menos um 

pensamento médio acerca dos festejos. Alguns dos nomes que podem ser citados enquanto 

participantes assíduos estão: Hildegardes Viana, Luís Henrique Dias Tavares, Cosme de Farias, 

Sante Scaldaferri, Lina Bo Bardi, José Calazans, Thales de Azevedo – presidente da Comissão 

Organizadora em 1978 – e Cid Teixeira. Assim, em que pese a necessidade da existência de 

precondições objetivas para a eficácia das representações construídas, percebe-se que os 

intelectuais contribuíram para a proposição de uma linguagem do civismo e da nação através 

da Bahia e do 2 de Julho, ao menos em sua versão mais visível, o que os tornou intelectuais-

pedagogos. (SMITH, 1993)  

 Essa participação da intelectualidade não era nova, pois Manoel Querino e Melo 

Morais Filho, só para citar dois dos mais importantes, ajudaram a definir parte do que se 

considera ainda hoje a história e a verdade sobre o 2 de Julho, constituindo sua memória 

oficial já na virada do século XIX para o XX. Argumenta-se, assim, que os intelectuais, 

artistas e, posteriormente, gestores, técnicos e pesquisadores universitários, ao enunciar 

versões sobre a festa, geralmente ratificando as memórias coletivas, atuam no sentido de 

reforçar o caráter sagrado do civismo baiano. São, desse modo, agentes especializados no 

campo da festa que formulam representações, agindo como intérpretes oficiais, politica e 

socialmente autorizados, como se depreende pelos já citados convites dos órgãos 

governamentais, bem como pela reprodução por parte da imprensa de entrevistas e trechos de 

livros e artigos anunciados como saber especializado sobre a festa.  

Forma-se assim o campo do 2 de Julho como parte da esfera cultural (WEBER, 2002), 

uma área do social em que o problema do sentido e das valorações é continuamente 

recolocado. Esse processo implica uma relativa autonomização desse espaço social e 

simbólico, bem como na profissionalização dos agentes que vão influir decisivamente nessa 

esfera. Ocorre gradativamente, e pode ser visto no 2 de Julho como a formação de 

                                                
50 Jornal da Bahia, 23 de Junho de 1959, p. 2. 
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especialistas (gestores, técnicos, pesquisadores) a se constituírem como aqueles que irão gozar 

de prestígio e posições de poder para qualificar e definir o que são os festejos. 

A atribuição de importância, descrição e análise dos feitos dos personagens do 2 de 

Julho foi fortemente influenciada pela atuação desse segmento social. Por isso, é inegável que 

quem ajudou a definir e inventar o papel histórico e cívico de Joana Angélica, Maria Quitéria, 

Maria Felipa, Corneteiro Lopes, General Labatut, General Cochrane e mesmo as 

representações em torno dos Caboclos foram as várias gerações de intelectuais e especialistas 

até os dias atuas. Dessa forma, defende-se que a manutenção de um discurso razoavelmente 

homogêneo e estável por décadas no que refere ao conteúdo do 2 de Julho, sua narrativa 

fundante, seus personagens emblemáticos, dependeu da participação de porta-vozes da festa 

com legitimidade acadêmica, artística ou intelectual para atuar como intelectuais-pedagogos 

da festa, num processo que tendeu a se aprofundar e consolidar. 

Ao deslocar a análise para os festejos do Sesquicentenário, em 1973, devemos 

salientar que toda festa cívica possui um marco inicial da narrativa fundante que serve de 

propósito ao evento. Por isso, nada mais lógico que ocorram comemorações especiais nos 

anos que demarcam a antiguidade, o que ocorreu com mais visibilidade no 2 de Julho do 

Centenário51 e do Sesquicentenário.   

Já em 1972 foi criada a “Comissão Estadual dos Festejos do Sesquicentenário”, o que 

a princípio indica a amplificação e redimensionamento que se desejaria dar às comemorações 

do ano seguinte. De fato, um vasto leque de atividades foi implementado, tais como 

exposições, desfile de carros alegóricos, alas com fantasiados, peça teatral, produção de 

documentário, edição de livro, confecção de selos comemorativos etc. Esta comissão sofreu 

influência do tipo de iniciativa tomada nacionalmente com a criação de uma Comissão 

Executiva Central em 1971, em Brasília, encarregada de organizar as comemorações os 150 

anos do 7 de Setembro. (CORDEIRO, 2012) 

Naquele momento, a imprensa, enquanto divulgadora diuturna da festa por meio dos 

seus principais veículos, produziu longas edições especiais sobre o Sesquicentenário. A Tarde 

fez um caderno especial com 30 páginas, tratando dos mais diversos aspectos do 2 de Julho, 

incluindo uma seção com linguagem e diagramação adaptada ao público infantil. Alguns dos 

                                                
51 Gerson Ledézma (2009) escreveu um interessante artigo analisando a construção da memória da festa no 
centenário do 2 de Julho. 
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intelectuais corriqueiramente atuantes no campo da festa deitaram aí sua contribuição, dentre 

os quais Hildegardes Viana, tratando da história “factual” da festa; José Calazans, discutindo 

as cantigas e o folclore do 2 de Julho; Jayme de Sá Menezes, destacando a participação 

feminina com a ênfase costumeira na Sóror Joana Angélica 52 , Maria Felipa 53  e Maria 

Quitéria54; bem como Adroaldo Ribeiro Costa, versando sobre o importância do teatro na 

confirmação do sentimento patriótico.  

O Diário de Notícias produziu também uma edição especial sobre o 2 de Julho, 

exaltando a história da festa e a participação popular. Além destes, nos dias imediatamente 

anteriores ao 2 de Julho, a Tribuna da Bahia publicou reportagens expondo as características 

gerais da festa. Assim, é possível observar que, em 1973, houve uma cobertura jornalística 

dos festejos mais aprofundada e completa a partir do enfoque usual centrado no suposto 

heroísmo baiano, numa repetição guiada por um certo script ideológico. 

Além do funcionamento tradicional da festa foi planejado o Cortejo com um desfile de 

grandes escalões, nos moldes de uma grande parada cívica, no qual haveria quatro alas 

representando respectivamente: a alegria baiana pela vitória da Independência; a formação 

étnica; a participação do Recôncavo e homenagem aos heróis do passado55. Houve, assim, 

uma tentativa de reconfiguração da festa e do esforço de construção de memória com o 

Sesquicentenário por meio de evidente burocratização dos momentos festivos e da criação de 

itens emblemáticos como o selo comemorativo encomendado pelo Governo do Estado e a 

ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.  

                                                
52  A Sóror Joanna Angélica de Jesus  (Salvador, 1761-1822), segundo a memória dos conflitos pela               
Independência da Bahia, foi morta por soldados portugueses ao tentar impedi-los de adentrar o Convento da 
Lapa, no centro de Salvador. A personagem configurou-se como a primeira mártir exaltada no 2 de Julho e  
fartamente representada na iconografia cívica.  
53 Maria Felipa de Oliveira (Itaparica, falecida em 1873) foi uma marisqueira que teria liderado um grupo de 
milicianos que lutaram contra o desembarque de portugueses na ilha de Itaparica em 1823. Foi emblematizada 
no contexto das comemorações do 2 de Julho como uma heroína negra.  
54  Maria Quitéria de Jesus Medeiros (Feira de Santana, 1792-1853) após ter seu pedido de incorporar aos      
batalhões que lutariam pela emancipação, teria cortado o cabelo, se vestido como e homem e conseguido ingres-
sar nas fileiras dos milicianos e obtendo destaque enquanto o “Soldado Medeiros”. As representações relativas a 
Maria Quitéria no 2 de Julho são frequentes e evocam a força e o destaque do papel feminino na Independência.   
55 Tribuna da Bahia, 29 de junho de 1973, p. 6. 
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Figura 8 - Selo comemorativo do Sesquicentenário 
Fonte: Tribuna da Bahia, 29 de junho de 1973 

  

 

Como não poderia deixar de ser, o Sesquicentenário contou ainda com forte associação 

com a religiosidade. As imagens de Nossa Senhora da Conceição e do Senhor do Bomfim 

foram temporariamente deslocadas das respectivas igrejas que as abrigam e ficaram expostas 

no Campo Grande durante o ciclo festivo do 2 de Julho, atraindo considerável número de fiéis 

patriotas. Esse tipo de ação faz uma ligação excêntrica, porém eficiente, entre cultura popular, 

a religiosidade e sentimento cívico, pois tornou ainda mais excepcional o ciclo festivo, o que 

legou descontinuidade, umas das marcas do sagrado em relação à vida cotidiana. (ELIADE, 

1992) No dia 7 de julho, acompanhada por milhares de pessoas pedindo graças e acenado com 

lenços, as imagens voltaram em Cortejo ao Bomfim e a Conceição.  

É ainda em 1973 que, pela primeira vez, a religiosidade de matriz africana é 

mencionada sem um acento depreciativo. É uma abordagem já mais amistosa, da qual se 

infere a existência das práticas religiosas em torno Caboclo como componentes 

incontornáveis dos festejos. Destacou-se que o “sincretismo religioso é uma das 

características do povo baiano, que ao mesmo tempo em que se ajoelha numa igreja para pedir 

milagre para o Senhor do Bomfim, vai a um terreiro de candomblé pedir graças aos seus 



114 
 

orixás”56. Há, entretanto, um tratamento ainda como algo “místico” e “folclórico” num tipo de 

racismo enviesado que trata o negro como “a melhor importação que o Brasil fez”. De toda 

sorte, é o início de um movimento de maior visibilização da religiosidade afro-baiana, que irá 

se tornar comum nos veículos de imprensa da década de 1980.  

 

 
 

Figura 9 - Cortejo de volta da imagem do Senhor do Bomfim à Igreja em 1973 
Fonte: Tribuna da Bahia, 23 de julho de 1973 

 
 

Numa interpretação do Sesquicentenário do 7 de Setembro, que pode ser aplicada ao 2 

de Julho, Janaína Cordeiro (2012, p. 7) menciona que: 

[...] a “exaltação excessiva das Forças Armadas”, longe de ser um aspecto 
que prejudicasse a popularidade das comemorações durante a ditadura, era, 
ao contrário, um aspecto já antigo da cultura cívica brasileira, de forma al-
guma estranha àquela sociedade e pode-se dizer mesmo que as característi-
cas militares das festas fossem um atrativo para aquela gente, já habituada à 
mise-en-scéne militar. 

  

Nesse diapasão, o Sesquicentenário do 2 de Julho tentou reproduzir muitas dimensões 

do Sesquicentenário do 7 de Setembro, evocando um imaginário cívico-nacionalista brasileiro 

no auge da euforia do “milagre brasileiro”. É indicativo desse traço o discurso do general 
                                                
56 Diário de Notícias, 2 de julho, p. 1. 
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Heitor Fontoura Morais no encerramento da exposição em memória da Independência, que 

contou com aproximadamente 10 mil visitantes durante 60 dias, no Forte de São Pedro, 

conforme se vê no seguinte trecho:  

O homem, quando contempla o passado, mais se apega a terra em que 
nasceu, à pátria. Daí o esforço de todos nós, no sentido de levarmos a efeito 
este projeto. Fizemos e alcançamos nosso maior objetivo, que é o 
conscientizar nosso povo de sua realidade histórica.57 

 

Reforçando o argumento, não se pode dizer que a participação popular além da média 

dos anos anteriores também não pode ser explicada por uma identificação, mesmo que àquele 

momento facilitada pela percepção do êxito econômico nacional, com a dicção dada aos 

festejos em 1973. Esse ano representou ainda o auge de um tipo de tonalidade na festa de viés 

mais burocratizado, militarizado58, pensado cada vez mais como parada cívico-militar, com 

intuito nacionalizante. Mesmo que se aponte que os anos posteriores são marcados pelo 

crescimento lento de focos de protesto e divergência, assim como o da retomada de mais 

manifestações imprevistas, inclusive noticiadas pela imprensa, a participação popular no 

Sesquicentenário foi significativa e usada como sinal de legitimidade do regime político, 

assim como das narrativas oficiais veiculadas.  

Neste processo, o tipo de exaltação cívica foi uma conjugação de atividades, esforços 

e compilações que a principio parecem incongruentes, mas que compõem para a sensação de 

totalidade e mobilização cívica generalizada. Por isso é que a caminhada no Cortejo da elite 

política ao lado das ex-misses Martha Rocha e Martha Vasconcelos, a apresentação da 

Esquadrilha da Fumaça, a presença lado a lado das imagens dos Caboclos, de Nossa Senhora 

da Conceição da Praia e do Senhor do Bomfim no Campo Grande, aparecem como 

manifestações de um envolvimento irrestrito da sociedade em suas muitas faces. 

 

 

                                                
57 Tribuna da Bahia, 23 de julho de 1973, p. 4. 
58 Em 1973, excentricamente, houve desfile de aparato bélico no 2 de Julho.   
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Figura 10 - Momentos dos festejos do Sesquicentenário 
Fonte: Tribuna da Bahia, 4 de julho de 1973 

 
 

 

Nos registros de momentos do Cortejo do 2 de Julho de 1973, na figura 10, para além 

de todos os elementos da conjuntura, notam-se algumas permanências. Primeiro, a presença 

de crianças, o que denota a importância atribuída pelos responsáveis na participação nos 

festejos. Segundo, a ocorrência do desdobramento da dimensão estética dos Caboclos, exibida 

por indivíduos vestidos de “índio”, o que, provavelmente pelo cumprimento do cocar, sofreu 

também influência das representações presentes nos filmes western norte-americanos. 

Terceiro, a colocação de bandeiras da Bahia e do Brasil nas sacadas das residências. 

Ao descrevermos o Sesquicentenário do 2 de Julho, percebe-se que a nação é também 

um produto subjetivo que opera fusões simbólicas entre elementos contraditórios. Sob esse 

ponto de vista, a ideia de nação e a experiência da nacionalidade podem ser entendidas como 

representações que provêm repertórios e são matrizes de práticas para os agentes que 

extrapolam a dimensão racional, conferindo um sentimento cívico, moral, organizado à 

vivência histórica contraditória da modernidade que os constitui e viabiliza a própria nação É 

por isso que o nacionalismo deve ser compreendido não só como um feixe de ideologias 

políticas abraçadas reflexivamente, mas com os sistemas e dispositivos culturais amplos que o 
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precederam, a partir dos quais – bem como contra os quais – passaram a existir. 

(ANDERSON, 2001; 2002) Em suma, a questão nacional não passa somente por aspectos 

jurídicos ou administrativos, mas pela constituição e constante reelaboração do “ethos 

cultural”, uma elaboração mítico-simbólica da nação por meio e um rearranjo narrativo da 

história. (SMITH, 1993) 

 

 
 

Figura 11 - Seu Sena em 1978 
Fonte: Tribuna da Bahia, 22 de junho 1977 

 

 

Num prisma além do Sesquicentenário, independente do que possa dizer sobre a 

atuação de indivíduos, coletivos e poderes públicos, não seria possível o 2 de Julho sem a 

figura dos Caboclos e, consequente, sem sua centralidade estruturante da festa. Por isso 

mesmo, observava-se um conjunto medidas relacionadas à manutenção das esculturas, Carros 

Emblemáticos e Panteão Cívico, revestidos em aspectos práticos, o que impôs que anualmente 

estas passassem por reformas num processo indicativo da maneira como funcionava a 

organização dos festejos. Entre 1928 e 1978, o reparo nas esculturas ficou sob 

responsabilidade principal de Leonildo Sena, conhecido como Seu Sena, funcionário do 
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IGHB59. Esse indivíduo acumulou ainda o encargo de vestir os Caboclos até 1949, ano em 

que casou com Rita de Oliveira Sena, costureira, deixando-lhe a responsabilidade de 

confeccionar as roupas dos Caboclos, na sua casa no bairro no bairro do Tororó, e vesti-los60.   

A transferência de responsabilidade para a cônjuge aponta também para o tipo de 

seleção de indivíduos que seriam atuantes na manutenção dos festejos a partir de critérios que 

não exclusivamente a competência técnica, mas, antes de tudo, relações de familiaridade e de 

identificação com a festa. Isso mostra que a burocratização dos festejos ainda era relativa e 

comportava elementos de um tipo de sociabilidade afeita a pessoalidade. 

 

 
 

Figura 12 - Carros Emblemáticos em reparo no Panteão Cívico em 1977 
Fonte: Tribuna da Bahia, 22 de junho 1977 

                                                
59 Tribuna da Bahia, 29 de junho 1970, p. 3; Tribuna da Bahia, 27 de junho de 1978, p. 4. 
60 Jornal da Bahia, 22 de junho de 1977, p. 3. 
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Desde o final da década de 1950, há uma coordenação de ações entre a PMS e o IGHB. 

No início do mês de junho, o Panteão era esvaziado para que a Prefeitura procedesse à 

limpeza geral e pintura do Panteão. Posteriormente, os Caboclos e os Carros Emblemáticos 

voltavam ao local de origem após receberem o serviço de pré-pintura e carpintaria sob 

responsabilidade de profissionais de manutenção municipais. Até 1979, pelo menos, Seu Sena 

assumia a finalização dos reparos e encaminhava as roupas dos Caboclos para sua esposa, que 

devolvia o figurino pronto no final do mês de junho. A forma como essa coordenação se deu 

também implica certo avanço do Poder Público sobre ações anteriormente realizadas pelo 

IGHB, pois em 1968, além do Pavilhão Cívico, a pintura dos carros e carpintaria das 

esculturas dos Caboclos foi assumida pela PMS na figura, respectivamente de Domingos 

Bispo Nunes e Nilson dos Santos Silva, funcionários do ente municipal.61 

A atuação de Seu Sena e de Rita Sena é indicativa do papel dos agentes individuais e 

quase anônimos na manutenção da festa que ocorre como prestação de serviço remunerado e, 

também, por devoção aos Caboclos e sentimento cívico. A dedicação de Rita promoveu 

modificações no figurino dos Caboclos, em especial da Cabocla, a partir de um conjunto de 

repertórios aceitos como parte das representações associadas ao feminino, às entidades 

religiosas e às figuras heroicas. No seu entendimento, a Cabocla deveria ser vestida para 

“passar majestade no desfile, com beleza, calma e tranquilidade”62 , diferenciando-se em 

relação ao Caboclo, que deveria ser ornado de modo “simples e rápido de fazer e com poucas 

mudanças de um ano para o outro”. A costureira complementa ainda indicando que a Cabocla, 

enquanto mulher, deveria ser mais vaidosa, tendo que “ficar muito mais bonita para aparecer 

mais.”. Algumas alterações na indumentária da Cabocla foram introduzidas por Rita a partir 

desta perspectiva. Nas suas palavras:   

Quando eu a conheci em 1949 seu traje era igual ao do Caboclo, sendo que a 
tira do chapéu era toda de veludo verde. Fui fazendo algumas variações e, 
por ideia de uma irmã minha que já morreu, transformamos o chapéu em um 
capacete bem largo, todo amarelo e plissado, com uma estrela bem bonita. 

 

                                                
61 Tribuna da Bahia, 27 de junho de 1978, p. 2. 
62 Tribuna da Bahia, 27 de junho de 1978, p. 7. 
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Figura 13 - Rita Sena em 1977 
Fonte: Tribuna da Bahia, 22 de junho de 1977 

 

 

 

Vê-se aí que a moralidade é presente nos festejos cívico-religiosos que tem o Caboclo 

como centro. Esta característica explicita-se num ponto: a manifestação se dá num contexto 

claramente afeito ao coletivo – a parada cívica, momento em que a religiosidade deságua 

vigorosamente e fornece o veículo em que se substancializa a nação imaginada. É uma 

representação da sociedade que remete diretamente ao que se consideram seus princípios, pois 

a religiosidade, através dos ritos e símbolos e numa relação dialógica, reforça, conserva, 

compõe e recria as ideias da própria sociedade. A anual repetição do Cortejo e a apresentação 

dos Caboclos são um evento na estrutura, uma mudança pontual com base num ordenamento 

mais geral. Exprimem o ideal coletivo que tem elementos religiosos e comunicam razões e 

representações individuais. O símbolo do grupo é sacralizado, encarnando a força da 

associação entre os indivíduos.  

Considerando o tempo que Seu Sena esteve envolvido com os festejos, é importante 

destacar a visão que o mesmo nutria do ciclo dos festejos, como se pode depreender através 

de entrevista concedida à Tribuna da Bahia63. Na época com 82 anos, afirmou que “o povo 

vai ás ruas no dia 2 de Julho mais para verem os Caboclos, não tenham dúvidas”, indicando 

                                                
63 Tribuna da Bahia, 27 de junho de 1978, p. 7. 
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que por isso sente-se um guardião dos Caboclos, da sua casa – o Panteão – e, por isso, da festa. 

O restaurador traz uma visão particular do processo de aquisição do Panteão Cívico ao contar 

que o Caboclo era guardado numa casa na Rua do Maciel até 1917 e que, em 1916, quando 

foi realizado pelo IGHB um Congresso de Geografia em Salvador, ocorreu uma sobra de 

recursos que permitiu adquirir uma pequena casa na Lapinha e efetivar um plano antigo do 

instituto: configurar um lugar fixo para a guarda dos Caboclos. Diz Sena que:  

Reuniram-se, então, Bernardino de Souza, Teodoro Sampaio e Pedro Melo, e 
acharam por bem aproveitar a oportunidade para adquirir uma casa para os 
Caboclos. Partiram para as autoridades governamentais, na época, fizeram 
listas, receberam outras adesões, e, por fim, conseguiram o planejado.  

 

Obviamente pela sua vinculação ao IGHB, Sena demonstrava uma posição no campo 

da festa que favorecia uma leitura específica que, por sua vez, enaltecia uma suposta 

centralidade do IGHB. Como se demonstra nessa Tese, isto vai deixando de encontrar 

evidências a partir de 1959 em função dos novos arranjos organizativos e reconfigurações 

iniciadas.  

Numa outra perspectiva, as figuras dos Caboclos eram e são motes para as diversas 

ações performativas que recriam e, por isso, reforçam seu papel simbólico nos festejos. Nesse 

sentido, o grupo Os Guaranys alcança destaque. Este coletivo, fundado em 1939 na sede do 

município de Itaparica por trabalhadores manuais, pequenos comerciantes e prestadores de 

serviço aos veranistas, cresceu em representatividade local constituindo-se progressivamente 

como o protagonista principal nos festejos do 7 de Janeiro64 por conta da sua atuação no 

Cortejo e com a apresentação de um Auto chamado A Roubada da Rainha. A inserção dos 

Guaranys nas comemorações do 2 de Julho aconteceu a partir de 1959, segundo relatos dos 

participantes mais antigos e fotografias, indicando que indivíduos vestidos como Caboclos 

com saiotes, perneiras, pulseiras de pena e colares participaram do Cortejo soteropolitano. 

(BALDAIA, 2011) Possivelmente, esta participação esteve no bojo das ações da Comissão 

Organizadora com o objetivo de reforçar a legitimidade da festa em outros locais fora da 

capital.  

                                                
64 A comemoração pela Independência da Bahia ocorre em Itaparica no dia 7 de Janeiro, pois nesta data em 1823 
os portugueses foram impedidos de desembarcar na ilha de Itaparica, configurando importante vitória no 
contexto das batalhas de emancipação entre 1822 e 1823. O dia 7 está incluído num ciclo um pouco mais extenso 
que inclui atividades que se iniciam na noite do dia 6 e se estendem até a Volta Caboclo no dia 9. (BALDAIA, 
2011) 
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Figura 14 – Membros dos Guaranys em frente à quitanda dos Caboclos, em 1959 
Fonte: FGM 

 

 

A atuação dos Guaranys foi apreciada pelos festeiros e organizadores, o que se expõe 

pelo fato de em 1961 e 1962 os mesmos participarem da saída do Bando Anunciador e 

apresentarem o seu Auto no Campo Grande no dia 2 de Julho.65 O destaque variou ao longo 

do tempo; entretanto, é notório que eles se envolveram como participantes com bastante 

visibilidade nos festejos até os dias atuais. 

 

                                                
65 A Tarde, 30 de junho de 1961, p. 2. 
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Figura 15 - Saída do Bando Anunciador em 1962 
Fonte: A Tarde, 29 de junho de 1962 

 
 
 

Mais de uma década depois, em 1973, num outro contexto político e de organização, 

Os Guaranys perderam parte do destaque dos primeiros anos, porém, continuavam a chamar a 

atenção66. Com se pode perceber através da fotografia abaixo, os “índios” ou “caboclinhos”, 

como também foram chamados, desfilavam nas proximidades das imagens dos Caboclos, o 

que numa cartografia simbólica do Cortejo indica projeção e prestígio. 

Ao discutir o papel da figura dos Caboclos no 2 de Julho, Jocélio Santos (1995) 

menciona que foram observados coletivos de homens vestidos de índios ladeando o carro dos 

Caboclos nos festejos da primeira metade da década de 1990, sendo estes, certamente, Os 

Guaranys, o que se corrobora pela menção em no A Tarde67 em 1994, 1996 e 1997. A partir 

disso e pelas observações dos festejos contemporâneos, conclui-se que os Os Guaranys foram 

um dos poucos coletivos que permaneceram atuantes no 2 de Julho durante todo o período 

estudando, evidenciado a força do imaginário associado ao Caboclo enquanto força motriz da 

festa.  

 

                                                
66 Diário de Notícias, 2 de Julho 1973, p.4. 
67 A Tarde, 3 de julho de 1994, p. 3; A Tarde, 3 de julho de 1996, p. 6; A Tarde, 3 de julho de 1997, p. 7. 
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Figura 16 - Integrantes dos Guaranys no 2 de Julho de 1971 
Fonte: Tribuna da Bahia, 01 de julho de 1972 

 

 

Com pouca referência aos Caboclos, mas com evidente remissão à religiosidade, há a 

chamada Romaria a Pirajá, ponto final do ciclo festivo do 2 de Julho que transcorre no 

segundo domingo após o 2 de Julho nas imediações da igreja do bairro e do Panteão 

inaugurado em julho de 191468, locais que foram importantes nas batalhas pela emancipação 

política em 1823. Em 1853, após a morte de Pierre Labatut69, que teria sido sepultado na 

igreja da Piedade, seus restais mortais foram transferidos para a igreja de Pirajá, conforme 

havia desejado expressamente em testamento. A atividade iniciou-se em 1854 a partir da 

iniciativa de médicos e estudantes de medicina que formavam um batalhão patriótico que 

participava do Cortejo70. Desde o nome dado à prática, passando pelas simbologias, há visível 

conteúdo religioso nas práticas empreendidas. Ora, uma romaria é uma peregrinação religiosa 

em que se desloca até um local sagrado, cultivado como importante por termos históricos e de 

                                                
68 A obra foi financiada e realizada pela Liga da Educação Cívica. 
69 As memórias da festa destacavam que o velho Labatut mesmo não sendo brasileiro teria ficado no Brasil e 
amado a Bahia como sua terra. Íntegro e humilde teria morrido pobre, com pouco reconhecimento social, aos 76 
anos em setembro de 1853. 
70 Estado da Bahia, 14 de julho 1961, p. 4. 



125 
 

fé, o indica mais uma associação explícita entre a noção de civismo e a devoção religiosa, ao 

ponto de ambas tornarem-se uma só coisa.   

A atividade foi pensada para funcionar como uma caminhada entre os bairros da 

Lapinha e Pirajá, onde já transcorriam desde a década de 1850 festejos em memória ao 

General Labatut. Contudo, efetivamente em poucas oportunidades esse trajeto de cerca de 10 

quilômetros foi vencido pelos patriotas. Sendo o bairro afastado do centro da cidade, onde se 

dão todas as outras atividades dos festejos do 2 de Julho, a PMS, geralmente com o apoio das 

empresas concessionários do serviço de transporte urbano, disponibilizava alguns ônibus para 

o deslocamentos dos festeiros entre a Praça da Sé e Pirajá. Deve-se destacar, entretanto, que 

era frequente que nem todos os veículos fossem utilizados, o que denota desinteresse de boa 

parte dos participantes do ciclo festivo na ida a Pirajá, ficando este momento quase que 

exclusivamente restrito aos moradores do bairro. Esse não era o único indicativo do baixo 

prestígio da atividade. A ausência das lideranças políticas de expressão demarca o caráter 

secundário de Pirajá entre os momentos dos festejos do 2 de Julho, o que encontra 

correspondência no declínio da memória de Labatut na centralidade da narrativa patriótica 

baiana. 

 

 
 

Figura 17 - Romaria Cívica no Sesquicentenário 
Fonte: Tribuna da Bahia, 16 de julho de 1973 
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 Por outro lado, conforme demonstra a fotografia acima, não era desprezível o 

contingente de participantes. A comemoração, dado o caráter local, assumiu com o tempo a 

forma de festa de bairro, que movimentava o comércio local e poderia eventualmente ser 

ocasião de protesto, como também se nota pelo cartaz em segundo plano. No festejo de 1972, 

Eratildes Barbosa, zelador do Panteão, concedeu entrevista71  enfatizando o abandono do 

bairro por parte da Prefeitura e do governo estadual: “Estamos esquecidos e sofremos com o 

abandono e a falta de transporte. Pirajá vive praticamente resumida à festa do segundo 

domingo de julho e a de São Bartolomeu, em 24 de agosto. Fora disso, somos apenas mais um 

subúrbio.” 

 O esvaziamento da festa a Labutut e da Romaria Cívica fica evidente pelo fato do 

Panteão de Pirajá com o tempo ter deixado de ser aberto ao público e pela maior parte dos 

residentes no bairro desconhecerem o significado originário da festa. Sempre no mês de junho, 

o monumento é pintado e aberto ao público do primeiro dia de julho até a data da festividade. 

Alguns moradores relatam que no início da década de 1970 o Panteão era mantido aberto, 

pois uma funcionária da Igreja ao lado possuía a chave e cuidava voluntariamente da abertura 

e fechamento, o que aponta o caráter não institucional da ação72. 

Em termos da religiosidade, apesar de as manifestações exteriores de fé no 2 de Julho 

tenderem à devoção aos Caboclos, a presença de ações de grupos religiosos no 2 de Julho não 

esteve associada somente a fiéis com alguma ligação com a religiosidade de matriz africana. 

Deve-se salientar, entretanto, que a ação de católicos e, especialmente, de evangélicos no 

período estudado assumiu um foco decididamente político e estratégico, explicável pelo 

objetivo de se respaldar na adesão aos motes da festa.  

Era frequente que sacerdotes católicos escrevessem nos jornais evocando e exaltando 

o 2 de Julho, sempre numa associação com a religiosidade católica. Esse mesmo ímpeto 

ocorria com a inserção do 2 de Julho enquanto tópico dos sermões nas missas no período 

próximo ao ciclo da festividade cívica. Ainda nesse sentido, o sermão do Te Deum de 1963, 

realizado pelo padre Francisco Pinheiro Lima73 é ilustrativo da imbricação entre política e 

religião no 2 de Julho, sendo enfaticamente tecidas conexões entre a Independência da Bahia 
                                                
71 Tribuna da Bahia, 10 de julho de 1972, p. 5. 
72 Correio da Bahia, 3 de julho de 2015, p. 7. 
73 Nascido em Pojuca em 1918, seguiu a carreira sacerdotal concluindo sua formação em 1948 na Universidade 
Gregoriana de Roma. Tendo se dedicado às atividades de magistério, foi professor de Filosofia da UFBA e 
colaborou na fundação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e da Universidade Católica de Salvador. 
Foi ainda secretário do Cardeal da Silva. 
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e alguns Salmos que têm como protagonista o povo. No mesmo sermão, menciona também as 

discussões sobre reformas incipientemente iniciadas pelo Presidente João Goulart, alegando 

que se pregavam por reformas de base se esquecendo da “base das reformas”, que seria tornar 

“o homem preparado socialmente, culturalmente e espiritualmente para a vida e o trabalho”. 

Nas suas palavras, as ideologias alienígenas e os seus artífices “não desejam reformar, mas 

deformar, para entregar o Brasil.”. 

Diferentemente do que se poderia inicialmente imaginar, a participação das igrejas 

protestantes era ainda mais significativa que aquela da Igreja Católica. Isso pode ser explicado 

pela legitimidade e projeção que a participação no 2 de Julho proporcionava, o que estimulava 

que batistas e presbiterianos, com modesto número de fiéis em Salvador, organizassem 

batalhões evangélicos, corais, bandas e atividades internas aos templos como forma de 

engajamento. Havia forte proximidade dos líderes religiosos com as elites políticas, 

confundindo-se mesmo com esta. Durante a ditadura civil-militar, eram comuns discursos que 

justificavam o regime a partir de uma amálgama de argumentos religiosos e cívicos, como no 

discurso do pastor Edésio Chérquer, em 1973, que pediu para “amarem a pátria como forma 

de amar a Deus”74.  

A Associação Batista Baiana, tendo à frente os pastores Waldomiro Luiz de Souza e 

Ebenézer Cavalcanti, foi muito atuante até 1985 na organização de atividades no período do 2 

de Julho. Entre as ações que obtinham mais visibilidade, estava a organização, desde 1956, do 

“Batalhão Evangélico”, grupo de homens e mulheres que saíam em Cortejo na tarde do dia 2 

com contingentes que variavam entre 3.000 e 6.000, segundo estimativas dos jornais. Havia 

ainda a “Mocidade Evangélica”, composta exclusivamente por mulheres jovens vestidas com 

blusas compridas e saias brancas abaixo do joelho, e a “Mocidade Batista” com composição 

de igual teor e vestimenta. Ambos os coletivos tinham por finalidade dar vazão ao discurso 

evangélico no contexto das comemorações da Independência da Bahia, agregando o interesse 

proselitista das denominações. O uso da data era um modo de construir capilaridade e 

entranhar-se numa manifestação central da cultura baiana. Nesse sentido, não é fortuito que 

uma escola localizada no bairro do Garcia, fundado por presbiterianos norte-americanos, 

tenha recebido o nome de Colégio Dois de Julho. 

 

                                                
74 Tribuna da Bahia, 6 de julho de 1973, p. 5. 
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Figura 18 - Mocidade Evangélica no 2 de Julho de 1959 
Fonte: Diário de Notícias, 4 de julho de 1959 

 

 

 
 

Figura 19 - Batalhão Evangélica no 2 de Julho de 1959 
Fonte: Jornal da Bahia, 3 de julho de 1963 

  

 

Com o fortalecimento de demais denominações evangélicas, estas começam a aparecer 

e ter algum destaque na festa, incorporando-se ao campo. É o que aconteceu em 1972, com a 

contribuição da banda da Assembleia de Deus ao Cortejo, e que foi repetida intermitentemente 

até 1995. Outras denominações – principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus e a 

Congregação Cristã do Brasil – passaram a organizar-se na festa a partir dos anos 1990 com 

o objetivo de divulgar suas ações de recuperação de dependentes químicos, distribuindo 
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folhetos e entoando cânticos com esse conteúdo. Nessa mesma linha, a partir dos anos 2000, 

organizações com uma linha de atuação entre a filantropia, a evangelização e a promoção 

política das suas lideranças, como o Instituto Manassés e a Fundação Dr. Jesus, passaram a 

atuar regularmente no Cortejo.  

As atuações ligadas às igrejas e associações protestantes e evangélicas, contudo, 

sempre foram marginais no 2 de Julho, pois os sujeitos e as práticas empreendidas estiveram 

em dissonância com o conjunto de representações usuais na festa. Notadamente em relação à 

figura dos Caboclos, que como vimos até aqui são núcleos importantes que favorecem a 

durabilidade às manifestações, guardaram distância das suas evocações cívico-nacionais, 

políticas, estéticas, étnicas e religiosas, o que fez das suas aparições mais vinculadas a 

propósitos teológicos e de inserção política dos seus líderes do que do próprio campo da festa.   

Para além da atuação da imprensa, dos políticos com vinculação institucional, dos 

militares, dos coletivos políticos, dos religiosos, dos intelectuais e dos estudantes, observa-se 

a participação da população não diretamente filiada a nenhum agrupamento com participação 

específica na festa, e que compunha o campo da festa enquanto contingente bastante 

significativo. Essa categoria de participantes era a massa de festeiros que em geral moram nas 

imediações dos locais do Cortejo, podendo contar, também, com indivíduos que se deslocam 

dos bairros mais distantes.  

Os moradores do Centro Histórico viviam a participação na festa como algo 

tradicional, familiar e parte da agenda de festas de rua de que usualmente participavam, o que 

implicava ainda um intercâmbio de práticas e representações com outras manifestações que 

não era incomum. Um exemplo, já mencionado, era a devoção para com a figura dos 

Caboclos, comum a outras entidades religiosas nas festas; assim como o tipo de musicalidade 

que tem nos instrumentos de percussão e sopro a tônica. Acima de tudo, havia o ritmo da vida 

social que mudava e isso demarcava a excepcionalidade do tempo festivo, a descontinuidade 

em relação ao cotidiano. 

A participação popular nos festejos é ainda um item muito importante a ser descrito, 

na medida em que o número de festeiros, assim como o seu entusiasmo, são sinais do tipo de 

engajamento cívico e agência no campo da festa, o que denotará inclusive o modo como se 

vive a nacionalidade e a regionalidade a partir do suporte e dos repertórios da 

excepcionalidade de uma comemoração. Ora, o tipo de vinculação dos festeiros, apesar da 
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manutenção de padrões mais duráveis relacionada ao desempenho de uma sociabilidade 

lúdica, flutuou ao sabor dos contextos sociais e políticos mais amplos. Assim, percebeu-se que 

os elementos mais carnavalescos da participação foram se tornando mais escassos no festejo 

matutino do dia 2 a partir da década de 1970. Isto aconteceu, em primeiro lugar, por força do 

sentido militarizado e nacionalizado que se quis dar a festa, e posteriormente, pelo modo 

como coletivos que tinham nas comemorações uma oportunidade de luta política assumiram o 

protagonismo deste momento da festa.  

Havia momentos inseridos na programação oficial da festa que possuíam o propósito 

de atrair público. O Campo Grande, pela dimensão e importância na dinâmica do centro da 

cidade de Salvador, ocupava o papel de local de aglutinação dos divertimentos festivos entre o 

dia 2 e 5 de julho. Além da apresentação de bandas de músicas, fanfarras, de Autos como o 

dos Guaranys – desempenhados no Campo Grande entre 1961 e 1963 –, rodas de capoeira de 

mestres famosos como Pastinha e grupos de samba de roda, o Teatro Castro Alves, em frente à 

praça, movimentava ainda mais a região com a apresentação de corais, peças teatrais e 

exposições com a temática da Independência.  

Por outro lado, percebe-se que a festa comporta tempos, momentos e tipos de 

participação distintos, com um primeiro corte entre quem “desfila” e quem assiste. Em outras 

palavras, entre quem se configura como um personagem mais estrito vinculado a um coletivo 

e o festeiro propriamente dito, que pode atuar sem tantos compromissos, inclusive 

deslocando-se com mais flexibilidade pelos espaços ao acompanhar e observar a sucessão de 

instantes dos que estão no centro da rua.  

 

******** 

 

 

A avaliação dos festejos na história recente do 2 de Julho permitiu destacar que o 

campo, que já estava constituído, consolidou-se respondendo, tanto a um contexto social, 

econômico, demográfico e cultural em transformação acelerada, quanto em relação a lógica 

da política que adentrava à festa. Estes, sob a forma de vetores administrativos através da 
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PMS e do Governo do Estado, da figura dos políticos profissionais e pelas formas de ação 

coletiva encampadas da sociedade civil passaram a transbordar para a festa. 

 

 

4.3   Política na História Recente do 2 de Julho 

 

Um dos elementos perenes nos festejos do 2 de Julho, fundamentalmente no Cortejo, é 

a participação ativa dos políticos promovendo-se aí e utilizando das simbologias e das noções 

de independência e liberdade associadas à festa para afirmar os discursos afinados com sua 

estratégia e posição ideológica. Isso quer dizer que os políticos profissionais presentes no 

Executivo e Legislativo baiano atuavam numa dualidade em relação ao 2 de Julho, pois num 

determinado aspecto sua participação, em especial para os Chefes do Executivo e das Casas 

Legislativas, era uma obrigação institucional, inerente ao cargo e cercada de certa ritualização; 

mas, por outro, seria um momento de atuação política por excelência em que o agente poderia 

taticamente aproximar-se da cultura política “popular” por intermédio da festa. Por isso, para 

além de uma intervenção direta nos festejos, influenciando na organização, nas atividades e 

elaborando medidas de repressão a expressões festivas tidas como inconvenientes ou 

desagradáveis, a performance política é um item que se mostrou claramente perceptível no 2 

de Julho. Assim, aparecia como importante utilizar a festa por diversos motivos; dentre os 

mais evidentes estavam a suposta aproximação com o universo “do povo” e, 

consequentemente, com seus valores e códigos que usualmente passam ao largo das 

preocupações da política institucional. Segundo, pelo exercício de força política através da 

demonstração de popularidade, o que se exprimia também pela percepção de uma 

desenvoltura com que operava com as representações do civismo festivo baiano. 

 Os participantes também entendiam como óbvio que alguns políticos estivessem 

presentes, tais como o Prefeito de Salvador e o Governador da Bahia, sendo um sinal 

inequívoco de vinculação a uma tradição que se deveria respeitar e trabalhar para manter. A 

interação dos participantes com os políticos ocupantes destes cargos, e em menor medida de 

Vereadores e Deputados, dificilmente tendeu à indiferença, funcionando ainda como momento 
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de aproximação, algumas vezes tensa, entre as elites políticas e a população, o que 

frequentemente desdobrou-se enquanto aplausos ou vaias. Sabendo desta lógica, os políticos 

poderiam e tendiam a “testar” seu capital político num espaço social com poucas barreiras e 

filtros sociais, portanto, mais permeável a manifestações e interferências atuantes à margem 

da blindagem que a política institucional oferece aos mesmos. Os políticos que se colocaram 

com mais sagacidade perceberam que o bom engajamento nos festejos poder-lhes-ia garantir 

uma popularidade potencialmente reversível em dividendos políticos diversos, inclusive 

eleitorais. 

   

 
 

Figura 19 - Juracy Magalhães e Heitor Dias no 2 de Julho de 1959 
Fonte: Diário de Notícias, 3 de Julho de 1961 
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Alguns dos aspectos elencados podem ser inferidos através da fotografia75 acima, do 2 

de Julho de 1961, em que se encontra à direita o Prefeito Heitor Dias e à esquerda o 

Governador Juracy Magalhães. Como se tornou frequente em todo o período pesquisado, as 

autoridades ocupantes dos cargos mais elevados do Estado e do Município participavam das 

cerimônias na Lapinha antes da saída dos Caboclos, postando-se próximo aos carros durante o 

Cortejo matutino seguindo até a Praça de Sé. Especificamente nesta fotografia, percebe-se que 

os políticos em questão portam-se como quem “puxa” o veículo, guiando o trajeto do Carro 

Emblemático e situando-se abaixo das imagens altivas dos Caboclos, quase que como 

emissários destes no plano político e patriótico. Aí se constitui uma transmutação 

representacional, por vezes utilizada, na qual o político coloca-se como o próprio executor dos 

ideais emanados pelos imaginários relativos aos Caboclos e, até por isso, posam para o 

registro fotográfico na certeza de que este momento é especialmente relevante em virtude da 

incorporação das suas figuras a uma simbologia cívica tão poderosa.  

Na segunda fotografia, dos festejos de 3 de Julho de 196876, é observável o prefeito 

Antônio Carlos Magalhães. É notável como a rua estava densamente ocupada, mas mesmo 

assim os políticos e outros posicionaram-se, como na fotografia anterior, próximo aos 

Caboclos, mas também no mesmo plano dos demais festeiros, separados apenas por uma 

fileira de homens fardados, provavelmente responsáveis pela segurança. Percebe-se que o 2 

de Julho cumpre a função ideológica de apresentar os políticos como parte do “povo” e não 

segregados, numa relação de horizontalidade face o civismo.   

 

                                                
75 Diário de Notícias, 3 de Julho de 1961, p. 2. 
76 Estado da Bahia, 4 de Julho de 1968, p. 4. 
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Figura 20 - ACM e Luiz Viana Filho no 2 de Julho de 1968 
Fonte: Estado da Bahia, 4 de Julho de 1968 

   

 

O uso político e institucional do 2 de Julho não se limitava ao desfile das autoridades. 

Nas edições de todos os jornais durante o período dos festejos, Prefeito, Governador, e, por 

vezes, alguns Deputados e Vereadores, publicavam textos e “cartas” direcionadas aos leitores 

saudando a Independência. O comum era a associação da liberdade e independência com os 

limites da ideologia política do agente que a enunciava. Nesse sentido, por exemplo, Juracy 

Magalhães, em todos os anos em que foi governador, exacerbou a relação entre a 

independência política e independência econômica, o que só poderia advir do crescimento 

econômico, da industrialização e da exploração nacional do petróleo, este último item 
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obviamente enfatizado pelo fato de este político ter o sido o primeiro presidente da Petrobras 

e, posteriormente, ter sido associado a um tipo de ação política de viés modernizante. 

Outro momento de encenação política nos festejos era a recepção no Palácio da 

Aclamação, por parte do Governador do Estado, ao “povo e autoridades”. Na prática, os 

governadores ofereciam um coquetel para receber jornalistas, intelectuais e correligionários, 

com pequena disponibilidade para que pessoas de fora dos círculos indicados pudessem, a 

distancia, ver o Governador, e eventualmente adentrar o Palácio da Aclamação para 

cumprimentá-lo. Em outras circunstâncias, o ato poderia servir para divulgar alguma ação 

governamental ou o apoio a alguma demanda. Em 1965, no auge do furor da campanha Ouro 

para o Bem do Brasil77, o Palácio da Aclamação foi local de divulgação da ação no 2 de Julho, 

quando parte considerável da elite baiana esteve presente, como militares, advogados, líderes 

religiosos, dentre os quais o Cardeal da Silva. 

Dentre os agentes políticos mais atuantes entre as décadas de 1950 e 1960, e de modo 

declinante na década de 1970, estavam, dentre outros de menos expressão: Luiz Rogério de 

Souza78 , Vasconcelos Maia79  e Francisco Peixoto de Magalhães Neto80 . Além de ocupar 

cargos do Executivo e Legislativo, atuaram na própria organização dos festejos, sendo 

membros da Comissão Organizadora por mais de vinte anos. Das três figuras citadas, 

Magalhães Neto é o que conseguiu ser um mediador na fronteira entre a política profissional, 

instituições nas franjas do Estado e certo conhecimento de verniz folclorizante do que seria a 

cultura popular, empenhando-se enquanto presidente do IGHB, e historiador diletante, na 

manutenção do caráter tradicional dos festejos.  

Não é fortuito que Antônio Carlos Magalhães, filho de Magalhães Neto, tenha sabido 

operar estrategicamente as manifestações da cultura popular como fonte de legitimidade, 

cuidando da performance na festa como parte do seu esforço desde o início para se constituir 

                                                
77 Num contexto político e socioeconômico de ruptura institucional, crise econômica, inflação, reservas cambiais 
deficitárias, alta do dólar, os Diários e Emissoras Associados – grupo de mídia comandado por Assis         
Chatobriand – lançou uma campanha no qual a população doaria joias em ouro para gerar lastro e assim produzir 
dinheiro que ajudaria o Brasil a sair da crise. Os casais que doassem suas alianças de casamento receberiam, por 
exemplo, alianças de metal com os dizeres: “Doei ouro para o bem do Brasil”. Empresas, imprensa e entes    
federativos apoiaram a campanha. Não se sabe o destino efetivo do dinheiro acumulado. 
78 Médico, político da UDN, Deputado Federal entre 1947 e 1952, Secretário de Educação e Cultura Municipal 
entre 1959 e 1963. 
79 Advogado, Escritor, fundador da revista Caderno da Bahia, Chefe do Departamento de Turismo e Diversões 
Públicas entre 1959 e 1963. 
80 Médico, Professor da UFBA, Deputado Federal por três legislaturas, Secretário de Saúde do Estado, Membro 
da Academia de Letras da Bahia e presidente do IGHB entre as décadas de 1950 e 1960. 
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como liderança incontestável. Para isto, ACM valorizou dimensões da festa conforme 

conveniências das situações políticas e dos posicionamentos necessários em relação aos seus 

adversários. Já em 197181, enquanto Prefeito, teria sido aclamado com muitos aplausos pelos 

festeiros, num episódio que a imprensa enfatizou seu “patriotismo baiano”, o que confirma 

ainda que a estratégia de convencimento da sua suposta unidade com os interesses populares 

teve que contar com o apoio de uma cobertura jornalística disposta a compactuar desta 

narrativa. Posteriormente, essas estratégias foram implementadas com ainda mais vigor com o 

seu retorno ao poder político estadual na década de 1990, a partir de quando se associou 

explicitamente às comemorações 2 de Julho como parte das manifestações da baianidade, 

portanto, no plano da narrativa carlista, só adequadamente protegidas e interpretadas por 

aquele grupo político que teria capacidade e competência.  

A festa poderia ser utilizada ainda como vitrine. Assim, era usual convidar políticos e 

militares de outros estados como meio de legitimação, sendo estratégia frequente entre as 

elites políticas, porquanto o comparecimento de figuras políticas tidas como poderosas 

empresta poder ao anfitrião e demarca que este está afinado a diretrizes correspondentes. Em 

1966, o prefeito Nelson Oliveira convidou o Deputado Federal Raimundo Padilha (ARENA), 

líder do governo na Câmara Federal, para o 2 de Julho. Além deste, a festa também recebeu 

Manoel Mendes Pereira, ex-comandante da VI Região Militar, e outros agentes importantes 

na “Revolução de 31 de março”82. Em 1964, a Câmara Municipal de Salvador concedeu o 

título de cidadão de Salvador ao General Justino Alves Bastos, que coordenou ações do 

exército contra as Ligas Camponesas na década de 1960. Este militar participou dos festejos e 

foi oficialmente saudado e seguido por uma comitiva de 18 pessoas. Ao receber o prêmio na 

noite do dia 2, o seu discurso endossa uma espécie de síntese ideológica daquele momento 

político: 

Eu sabia que a revolução em defesa da democracia viria. Mas viria em 
moldes altos e se realizaria à maneira da sentença bíblica, primeiramente 
pelo povo nos lares, depois pela imprensa que é a segunda linha de defesa e, 
finalmente, pelos poderes que iriam compor uma nova linha de defesa. 
Poderes esses que estavam representados pelo glorioso Congresso Nacional, 
que queimou os seus melhores cartuchos, os seus melhores recursos e cuja 
ação foi por fim complementada pela intervenção das Forças Armadas. 

 

                                                
81 Diário de Notícias, 4 de Julho de 1971, p. 2. 
82 Estado da Bahia, 1 de julho de 1966, p. 3.  
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Percebe-se que as homenagens a militares de alta patente que teriam sido importantes 

na “Revolução” passaram a ocorrer frequentemente a partir de 1964, sendo reiterados até 

meados da década de 1970, quando passam a se tornar raros. Isso quer dizer que a festa cívica 

serviu para legitimar a atuação desses personagens vinculando-os a um ideário de justiça, 

independência e liberdade. A sedimentação do regime e, posteriormente, seu próprio 

esgarçamento fizeram com que esse tipo de ato tornasse-se pouco usual no que tange aos 

militares; todavia, continuou a se reproduzir no que refere aos políticos civis atuantes na 

esfera institucional.   

No período sobre que esta Tese se debruça, sempre houve participação regular das 

Forças Armadas nos festejos, desde a participação dos comandantes militares regionais na 

Comissão Organizadora, até a contribuição fundamental de bandas militares para a 

musicalidade da festa, passando pelo desfile de pelotões 83 . Contudo, é notório que a 

ocorrência do golpe militar alterou diversas correlações de forças sociais, revertendo-se por 

ocasião dos festejos, num processo de alteração de práticas festivas. Por isso, é necessário 

uma atenção especial à maneira como o 2 de Julho foi influenciado pelo regime militar, tendo 

em vista que a ruptura da ordem institucional não deixou os festejos imunes e, para os 

propósitos desta análise, este fato configurou-se num evento político importante.   

O sinal mais óbvio da mudança foi a maior visibilidade dos militares do contexto 

festivo, assim como a ostentação de elementos do militarismo no campo da festa, o que se 

justifica pela necessidade de construir ou manter a legitimidade política em todos os planos 

sociais em que for possível. Os registros na imprensa não sugerem que os desfiles militares 

em si eram centrais ou mesmo muito empolgantes. Por outro lado, tornaram-se usuais as 

visitas de banda militares de outros Estados e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, 

estes sim arregimentando multidões, num indício de que, mesmo entre 1964 e 1985, os 

elementos militares que se agregaram aos festejos com mais força eram justamente aqueles 

que guardavam a dimensão lúdica de modo mais destacado.  

  A implantação do regime de exceção modificou tanto o propósito das participações 

quanto o tom da cobertura da imprensa, esta última referindo-se de modo repetido 

à ”Revolução de 31 de Março” e aos generais – saudados como heróis. Ainda no plano das 

representações veiculadas, tentou-se construir uma Bahia enquanto parte menor do Brasil, 

                                                
83 A edição do Diário de Notícias, 2 de Julho de 1960, p. 3, denominou o 2 de Julho como “festejo cívico-
militar”. 
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num artifício para nacionalizar a festa a partir da uniformização de algumas prática cívicas. É 

o que se percebe numa edição do Diário de Notícias84 que defende que foram banidos de 

nossa terra portugueses inconformados com a proclamação de 7 de setembro, sendo que na 

festa “o povo baiano voltará às ruas com renovado ardor patriótico, marcado pelo advento de 

novo movimento redentor, a Revolução Democrática de 31 de março, que libertou os 

brasileiros de um novo jugo que ameaçava sua liberdade.”. De modo ainda mais enfático, o 

Estado da Bahia85 argumentou que o 2 de Julho é “verde e amarelo”, pois é uma “festa 

nacional”. Esta postura se coadunou com as mensagens divulgadas pelas Casas Legislativas 

nos veículos de comunicação escritos que ressaltavam o “espírito revolucionário” dos baianos 

e a defesa da democracia numa clara sintonia com a retórica do golpe militar.  

Deve-se ainda concordar que o aspecto militarizado da vida pública brasileira é muito 

anterior a 1964, pois já havia inclusive uma “militarização da infância” a partir de “práticas de 

natureza patriótica e cívico-militar” que predominaram nas escolas primárias brasileiras desde 

o início do século XX. Isso se deu com a introdução de disciplinas como “Ginástica e 

Exercícios Militares”, a criação dos chamados “Batalhões Infantis” ou ainda a prática do 

escotismo escolar, estes como parte de um projeto maior de construção da nacionalidade 

brasileira ainda na primeira metade do século XX (SOUZA, 2000) 

Outra repercussão do militarismo, assim como do Sesquicentenário do 7 de Setembro, 

na condução das festividades, foi o deslocamento dos restos mortais de D. Pedro I para 

Salvador.  A urna fúnebre esteve na Bahia por 45 dias, retornando após o 2 de Julho86. Essa 

ação objetivou vincular todas as regiões e festividades cívicas brasileiras às representações do 

nascimento da pátria ligadas a suposta ruptura corajosa promovida por D. Pedro I em 1822, 

algo endossado pelas autoridades de então, conforme se pode perceber pela fotografia abaixo. 

 

                                                
84 Diário de Notícias, 3 de julho de 1964, p. 4.  
85 Estado da Bahiia, 1 de julho de 1964, p.2. 
86 Diário de Notícias, 6 de Julho de 1972, p. 4. 
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Figura 21 - Urna com os restos mortais de D. Pedro I em 1972 
Fonte: Diário de Notícias, 6 de Julho de 1972 

 
 

 

Apesar de o 2 de Julho ter absorvido algum traço do militarismo que rondava a 

sociedade brasileira, este não se tornou base para protagonismo na cena dos festejos, 

parecendo mesmo aos festeiros muitas vezes forçado e caricato, já que o contexto do civismo 

popular baiano continuava marcado por nuances carnavalescas e inesperadas. Parte dessa 

dimensão não pôde ser diretamente acessada pelos periódicos, tendo em vista que os mesmos 

formulavam um discurso com uma perspectiva com destaque eminentemente estatal e 

institucional.  

Percebe-se, com a repercussão da ditadura civil-militar no 2 de Julho, que as rupturas 

institucionais são articuladas por vários setores que posteriormente dividem o espólio do 

poder usurpado e precisam reafirmar a justeza dos atos em todos os momentos, em todos os 

poros sociais, em todas as datas e veículos. Esses discursos e representações produzidas e 

reproduzidas repetem exaustivamente o quão nacionalistas, legalistas e democratas são, 

distorcendo e implantando uma versão – até nas festas. Todavia, o efeito dessa investida não 
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foi duradouro. Ainda no final da década de 1970, as práticas descritas anteriormente deixaram 

de ser frequentes, abrindo espaço para diversas repercussões dos novos tipos de organizações 

que surgiam na sociedade civil. 

 A atividade política no ciclo festivo não se limitou, é importante destacar, ao plano dos 

representantes das instituições estatais. É aí que se deve descrever a atuação de sindicatos, 

organizações estudantis e da longeva Liga Baiana Contra o Analfabetismo, capitaneada pelo 

emblemático Cosme de Farias. 

A cobertura da imprensa acerca dos festejos do 2 de Julho desde o final da década de 

1950 menciona a presença de sindicatos, porém, sem muita ênfase. Os indícios indicam que a 

atuação das organizações de trabalhadores ao final daquela década guardava semelhança com 

a forma convencional e pouco contestatória de atuar nos festejos, análogo ao discurso 

governamental de exaltação da emancipação econômica, ratificação dos heróis cultuados e 

reprodução do endosso aos símbolos consagrados. Curtos manifestos da União dos 

Estudantes da Bahia e da Associação Bahiana dos Estudantes Secundários, em 196087 , 

demonstram esse traço ao tecerem a associação entre riqueza, petróleo, patriotismo e 

independência política como de costume.  

Era já atuante, entretanto, a transformação do repertório de ação política dos 

movimentos sociais que possuíam expressão no 2 de Julho, o que sugere que estavam 

assimilando uma práxis política alinhada ao sindicalismo moderno. Especialmente com o 

desenrolar da década de 1960, o início de modificações da estrutura social, o aumento das 

contradições políticas durante o governo João Goulart e o realinhamento de diversos coletivos 

de trabalhadores da cidade e do campo, estudantes e intelectuais confluíram no sentido de um 

tipo de tensionamento político no 2 de Julho até então inédito.  

Na “Carta Aberta ao Povo Baiano”, publicada por ocasião do 2 de Julho de 1963, 

dezenas de sindicatos, associações de trabalhadores e estudantes exaltam a partir de um léxico 

da esquerda revolucionária “os que deram a vida pela liberdade”, conclamando para lutas pela 

formação de um “gabinete nacionalista e popular”, com a listagem, inclusive, de um programa 

de desenvolvimento popular-nacional prevendo reformas de base. Esse foi um dos primeiros 

exemplos explícitos de associação da noção de liberdade à de justiça social, numa articulação 

entre os supostos heroísmos do passado e o do presente, construindo uma narrativa de unidade 

                                                
87 Diário de Notícias, 1 de Julho de 1960, p. 2. 
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e continuidade entre as lutas e projetos dos baianos com claro apelo nacionalista, 

desenvolvimentista e de esquerda. 

 

 
 

Figura 22 - Carta ao Povo Baiano, publicada em 1963 
Fonte: Diário de Notícias, 1 de Julho de 1960 
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A participação contestatória de coletivos de trabalhadores refluiria a partir de 1964, 

retomando com mais importância a partir do final da década de 1970. Este fato não limitou a 

participação de coletivos de trabalhadores que assumissem um envolvimento mais passivo no 

Cortejo, como foi o caso do Centro Operário da Bahia e do Centro Geral dos Trabalhadores, 

em 1965 e 1967, previstos inclusive na programação oficial dos festejos.  

O mesmo processo desenvolvido com as organizações de trabalhadores ocorreu com 

as organizações estudantis. Os primeiros registros de protestos estudantis, organizados pela 

UNE, aconteceram em 1962, 1963 e 1964, a partir de quando o controle das manifestações 

suprimiu este tipo de participação. Posteriormente, manifestações mais explícitas só voltaram 

a ocorrer em 1978, com a presença de faixas com pedidos de “Anistia”. De modo geral, a 

presença de coletivos políticos estudantis, notadamente com viés de esquerda, foi modesto na 

festa até 1985, quando o novo contexto pós-redemocratização estimulou o crescimento 

progressivo do engajamento político no 2 de Julho, quando este se consolida também como 

um festival de apresentação de demandas políticas, em outras palavras, um espaço que pode 

sedimentar e contribuir para viabilidade de uma ideia ou figura política.  

Para além de manifestações de organizações de trabalhadores e estudantes, constituiu-

se em presença aguardada nos festejos, enquanto líder da Liga Baiana Contra o 

Analfabetismo, o Major Cosme de Farias88 . Sua presença evocava a preocupação com a 

instrução pública, a erradicação do analfabetismo e a assistência jurídica aos mais pobres. Por 

isso, não seria exagero mencionar que Cosme de Farias representou por décadas, no 2 de 

Julho, a insurgência e crítica social, algo reconhecido pelos festeiros, conforme se pode 

depreender através das fotografias.  

Na figura 24, registra-se que Cosme de Farias compareceu aos festejos mesmo 

convalescendo, desfilando sentado sobre um veículo; contudo, a dado momento do Cortejo foi 

carregado pelos festeiros, transformando-se ele próprio em totem da liberdade. 

 

                                                
88 Cosme de Farias naseceu em Salvador em 1875 e foi um ativista contra o analfabetismo, fundando a Liga 
Baiana Contra o Analfabetismo em 1914, instituição atuante até o seu falecimento em 1972. Foi patenteado 
como “Major “ pela Guarda Nacional em 1909, tendo sido ainda Deputado Estadual e Vereador por várias 
legislaturas. Atuou como advogado provisionado – rábula – em favor dos mais pobres. 



143 
 

 
 

Figura 24 - Cosme de Farias no 2 de Julho de 1959 
Fonte: Diário de Notícias, 4 de Julho de 1959 

  

 

A legitimidade e popularidade dos ideais políticos divulgados por Cosme de Farias e 

pela Liga Baiana Contra o Analfabetismo continuaram elevadas nos anos seguintes, atraindo 

pequena e entusiástica multidão que acompanhava seu “bloco”. A importância de Cosme de 

Farias é demarcada ainda pela remissão frequente na cobertura da imprensa mesmo após sua 

morte, bem como o fato de amigos e admiradores organizarem até 198289 a saída do “bloco” 

contra o analfabetismo com cartazes em memória à figura e às ações de Cosme de Farias. 

Esse momento histórico de atuação destaca de Cosme de Farias representa uma 

transição muito interessante de um modo de atuação política com elementos profissionais e de 

classe menos pronunciados, pouco contundentes quanto às reivindicações econômicas. O que 

é diferente de práticas de ação e protesto de organizações sindicais e estudantis orientadas 

pela reinvindicação de direitos a partir da sua articulação como grupos de pressão bastante 

coesos.  

                                                
89 A Tarde, 4 de julho de 1982, p. 2. 
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Figura 24 - Liga Baiana Contra o Analfabetismo em 1970 
Fonte: Diário de Notícias, 3 de Julho de 1970 

 
 
 

Como esboçado anteriormente, no final da década de 1970, os protestos eclodem no 

campo da festa. Em 1978, os festejos do 2 de Julho processaram a disputa política que vigia 

no plano nacional, em que ARENA e MDB buscavam arregimentar apoio popular por meio de 

acenos, palavras de ordem e pronunciamentos aos jornais que timidamente podiam ser 

expressos. Segundo o Jornal da Bahia90, “o MDB foi vitorioso recebendo manifestações de 

solidariedade e apoio durante o percurso com o povo repetindo a maioria das palavras de 

ordem, pedindo a imediata democracia, eleições diretas e o fim de leis de exceção.”. Mais à 

frente, o periódico deixariam mais evidente o desprestígio do ARENA:  

A comitiva governamental não teve, durante todo o trecho percorrido, 
manifestações de apoio, com o povo mantendo-se em silêncio na passagem 
da mesma, que tinha além da presença do governador Roberto Santos, a do 
Prefeito Fernando Wilson Magalhães (este o único a ser aplaudido, ainda 
que timidamente) e o Deputado Federal escolhido para candidato a senador, 
Lomanto Junior.91 

 

                                                
90 Jornal da Bahia, 3 de Julho de 1978, p. 2. 
91 Jornal da Bahia, 3 de Julho de 1978, p. 3. 
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Esta participação do MDB protestou por Democracia, reivindicou Anistia e Eleições 

Diretas, o que alcançoou receptividade por parte dos festeiros, sendo notável que não tenha 

havido repressão policial direta no momento do Cortejo, apesar de um pelotão da Polícia 

Militar – PM se manter a postos nas imediações do quartel dos Aflitos92. 

Um indício de que as manifestações na festa em desfavor do regime eram 

consideradas perigosas e bastante ofensivas é o fato de a sede do MBD ter sido invadida no 

sábado anterior ao 2 de Julho de 1978, tendo os cartazes e faixas que seriam utilizados no 

Cortejo rasgadas e queimadas. Esta ocorrência foi politizada quando o MDB distribuiu 

pequenos folhetos denunciando à população a violência de que teria sido vítima, tornando 

públicas ainda que as faixas improvisadas eram um indicador da combatividade do partido, 

como quando num destes diz: “Queimaram nossas faixas mas não queimarão nossos ideais”. 

Na mesma edição, o Vereador Marcelo Cordeiro diz que o partido estava participando das 

manifestações do 2 de julho porque “assume seu caráter popular, trazendo para as ruas, na 

data da independência, a palavra da nova libertação que é a anistia”. A fala é ilustrativa do 

descenso da retórica ufanista de exaltação do regime militar, que teve no Sesquicentenário seu 

auge, e demonstra mais uma vez os sentidos e usos de termos que se modificam na festa, o 

que perfaz um elemento político de relevância. É possível ver a mudança no sentido das 

palavras “Liberdade” e “Democracia” no contexto da festa, nas falas das autoridades políticas 

e religiosas, assim como na imprensa.  

É interessante que esta polaridade política exerceu efeito atrativo sobre manifestações 

anteriores, como dos organizadores das manifestações contra o analfabetismo e em memória 

de Cosme de Farias, citados há pouco. No mesmo ano de 1978, um carro com a fotografia 

ampliada de Cosme de Faias estava ladeada por cartazes alusivos ao partido de oposição. Um 

dos coordenadores deste coletivo, Antônio Pinto, afirmou à época que: 

[...] a homenagem tinha o propósito de demonstrar que o Major Cosme de 
Farias sempre foi um oposicionista. Contou que, assim que os dois partidos 
foram criados, foi chamado para filiar-se ao Arena, mas respondeu que não 
poderia filiar-se a um partido situacionista porque aquele era um partido de 
coronéis e ele era um simples major.93

 

 

                                                
92 Tribuna da Bahia, 3 de Julho de 1978, p. 4. 
93 Tribuna da Bahia, 3 de Julho de 1978, p. 3. 
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Por outro lado, como foi demonstrado, a partir do final da década de 1970, as 

manifestações políticas de diversas matrizes corporificaram-se adicionando outros elementos 

aos festejos. Contudo, cabe enfatizar que os coletivos entendiam a festa mais como 

oportunidade e ocasião política do que propriamente festa cívico-popular, exercício de 

rememoração coletiva e patrimônio. O fato de o MDB em 1978 e de muitos outros coletivos 

posteriormente se referirem à sua participação no 2 de Julho como “passeatas” é um sinal 

disto.  

  

 
 

Figura 25 - MDB no 2 de Julho de 1978 
Fonte: Jornal da Bahia, 3 de Julho 

 
 
 

A partir de meados da década de 1980, o Cortejo da manhã passou a incorporar um 

número cada vez mais significativo de coletivos que veiculavam demandas e protestos. É 

possível argumentar, por isso, que o aumento no número de participantes na festa matutina 

deveu-se também a esta modificação. Estimativas da imprensa dos festejos de 1971, 1977 e 

197994 apontam pelo menos 100 mil pessoas no festejo matutino do dia 2, ao passo que 

durante as tardes apontava-se considerável discrepância no contingente na comemoração. Isso 

                                                
94 A Tarde, 3 de julho de 1971; A Tarde, 6 de julho de 1977; A Tarde, 7 de julho de 1979. 
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pode apontar para a mudança de elementos da festa em si e do contexto sociocultural mais 

amplo como fatores de transformação e de atração de públicos. 

Na década de 1990, a complexidade política adquire inédita tonalidade, com a inserção 

de novos movimentos, coletivos, ONGs, organizações de populações indígenas, punks, 

associações religiosas e outros coletivos que passam a povoar as festividades. O 

reconhecimento da festa como esfera política se deu também entre os festeiros. É o que se 

comprovou nas comemorações de 1990, quando punks desfilaram e desafiaram a PM, 

exigindo participar ativamente dos festejos com seu visual considerado marginal e suas 

bandeiras e faixas de teor anarquista. Houve a tentativa de repressão, contudo, a interferência 

dos demais participantes da festa impediu uma ação mais violenta da polícia e, 

consequentemente, o cerceamento dos punks. No mesmo ano, houve a intervenção de 

coletivos e pessoas em geral para que a manifestação do Movimento dos Meninos e Meninas 

de Rua, que denunciavam maus tratos sofridos e o descaso do Governo para com as crianças 

marginalizadas, pudesse ocorrer. (SERRA, 2002) Nos dois casos citados, a justificativa para a 

tentativa de repressão assentou-se no fato de que os dois grupos não estavam na programação 

oficial, o que obviamente é um pretexto para restringir manifestações e aglomerações 

consideradas impróprias. 

Num plano mais institucional, estabelece-se na década de 1990 uma polaridade entre 

carlismo e anticarlismo, o que no 2 de Julho é em muitas circunstancias performatizado em 

duelo simbólico frente ao público. Um destes confrontos ocorreu em 1994, quando os 

séquitos carlista e anticarlista, nuclearizados sob as lideranças de ACM e Lídice da Mata, 

entraram em disputa em torno de quem sairia primeiro no Cortejo e, portanto, teria mais 

destaque e seria o principal agente político da festa. Ocorreu furioso bate-boca entre o 

Governador e a Prefeita, querela que por pouco não se desdobrou em conflito generalizado. 

Por outro lado, três anos antes, em 1991, tanto o Governador ACM quanto o Prefeito 

Fernando José foram intensamente vaiados, o que mostra que a lógica da festa e dos festeiros 

impõe-se frequentemente face às disputas exógenas que se embrenham na festa e arriscam 

desviar a o foco da tradição e da figura dos Caboclos.  (SERRA, 2002) 

Vê-se que a partir da redemocratização, os festejos vão também consolidar-se como 

arena da política partidária em interface com a institucionalidade do Estado. Por isso, as 

disputas simbólicas entre partidos políticos tornou-se uma das ocorrências na festa, sendo as 
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figuras do Prefeito de Salvador e do Governador da Bahia alvo preferencial de solicitações, 

protestos e foco para polarizações. 

 Sugere-se, assim, que através das manifestações da política no 2 de Julho é possível 

perceber as implicações do processo de transformação de Salvador no plano da mudança dos 

repertórios de ação coletiva. (TILLY, 1993) Isso demonstra uma relação complexa entre o 

contexto social, econômico e cultural e a lógica dos confrontos políticos. Como o conflito é 

estruturante das ações políticas, a mudança da correlação de classes e a atuação do Estado via 

modernização autoritária contribuiu para a emergência de opções limitadas no confronto 

político que se reverteram nas marchas, caminhadas, cartazes, faixas, postura corporal e forma 

de organização e disposição. Esses repertórios foram se atualizando dentro de margens mais 

estreitas e de modo menos radical, mostrando-se semelhantes em quase todas as 

manifestações no 2 de Julho desde a década de 1980.  

Na virada do século XXI, o 2 de Julho incorporou ainda mais elementos políticos e 

transformou-se numa arena política mais diversificada, passando a incluir demandas de 

coletivos LGBT, étnicos, ambientalistas, de associações de bairros e outros grupos mais 

efêmeros por reconhecimento identitário e reivindicação.  
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5   A Contemporaneidade do 2 do Julho 

 

 

 

Após a descrição da festa do 2 de Julho nas últimas décadas, percebe-se que esta 

sofreu intensa influência do contexto circundante, ao mesmo tempo em que se constituiu 

como uma esfera com uma lógica própria, princípios de valoração internos específicos, assim 

como disputas mais ou menos abertas entre agentes. Fortaleceu-se como um microcosmo 

social, com objetos e interesses específicos que institucionalizaram pontos de vista na cultura 

material e nos habitus dos participantes. Como um espaço social acoplado a um sistema 

simbólico, com um regime de racionalidade que proporciona igualmente um espaço legítimo 

de discussão, de consenso sobre o dissenso, tornou todos os agentes envolvidos, que aceitam 

os pressupostos do campo, em participantes envolvidos nas crenças e rotinas específicas do 

que caracteriza o 2 de Julho. Assim, mediante a descrição do Cortejo do dia 2 e o da Volta da 

Cabocla, pretende-se evidenciar que os festejos da Independência da Bahia continuam a ser 

um campo, repelindo a ideia de indivíduos ou instituições isoladas e de categorias avaliadas 

enquanto universais, invariáveis ao longo da história e imunes a disputas e arranjos de poder. 

Isso quer dizer que limitações socioeconômicas articularam-se à produção simbólica e 

perfizeram condições de possibilidade para a ocorrência festiva.  

Nesse sentido, pergunta-se: quais os principais elementos do Cortejo na 

contemporaneidade? E mais, como é possível mapear os desempenhos dos agentes no campo 

da festa? 
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5.1   Uma Descrição Densa do Cortejo do 2 de Julho 

 

No dia 2 de Julho, o Cortejo, evento estruturante da festa, inicia-se entre oito e nove da 

manhã, após concentração por cerca de 30 a 60 minutos no Largo da Lapinha, no qual se 

encontra o busto do General Labatut devidamente enfeitado com louros e flores, em frente ao 

Pavilhão Cívico. Em geral, o espaço do Largo não é suficiente para acomodar a multidão, o 

que obriga muitos a permanecerem na Soledade, bairro imediatamente subsequente. Na 

ocupação desse espaço na aglomeração anterior ao início da caminhada festiva, quanto mais 

central é o coletivo no campo da festa, mais próximo do Pavilhão Cívico e do centro da praça 

ele tende a estar. Parte desta lógica é fruto das relações de poder não delineadas formalmente, 

apesar de não ser desprezível a função das grades de proteção e dos cordões de isolamento 

realizados pela PM e pela Guarda Municipal, além do próprio trabalho dos funcionários da 

FGM. Assim, os momentos imediatamente anteriores ao Cortejo são caracterizados pelo 

abarrotamento das ruas da Lapinha e Soledade, além do fluxo intenso de festeiros nas vias de 

acesso, dirigindo-se a pé aos logradouros que receberão os Caboclos.  

Esse momento guarda muitas semelhanças com as festas de largo de Salvador e do 

Recôncavo da Bahia, quando ocorrem aproximações entre as dimensões e as práticas sagradas 

e profanas, o que no 2 de Julho se transfigura na correlação entre a cultura e a religiosidade 

popular com o civismo. Os paralelismos não param por aí. O espaço do Largo da Lapinha 

remodela-se com a inclusão de traços e componentes efêmeros, como equipamentos e enfeites 

com signos festivos (bandeiras, bandeirolas, gambiarras, cartazes, banners...). Além disso, a 

própria atitude dos participantes é claramente alterada pela sua presença no palco da festa 

envoltos por uma multidão, o que compõe uma cena por si só espetacular, tanto em seu caráter 

não ordinário, quanto na sua visibilidade dada pela cobertura da imprensa realizada por 

equipes de reportagem dos jornais, emissoras de tv, sites e blogs locais de notícia.  
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Mapa 1 - Mapas do Trajeto do Cortejo em duas escalas 
Fonte: Googlemaps 
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Antes da saída dos Carros Emblemáticos, ficam a postos autoridades civis e militares, 

políticos e os grupos tradicionais, para a execução do Hino ao 2 de Julho95 e o hasteamento 

das bandeiras do Brasil e da Bahia, num cerimonial que ainda guarda alguma solenidade. Um 

pouco mais afastados, observam-se demais participantes e membros de sindicatos, partidos 

políticos, grupos de militância estudantil e outros, incluindo coletivos de assistência social, 

numa diversidade considerável. A saída se dá com o deslocamento desencadeado através de 

cordas amarradas aos carros e puxadas por homens do Batalhão Quebra-Ferro, que se portam 

em fileiras de aproximadamente dez em cada lado de cada um dos Carros Emblemáticos. O 

estridente foguetório é o sinal imediato de que os Caboclos desfilarão mais um ano pelas ruas 

do antigo centro de Salvador. 

O trabalho do Batalhão Quebra-Ferro é uma atração à parte no Cortejo. A perícia, 

força e coordenação dos participantes chama a atenção, pois os integrantes devem deslocar os 

pesados Carros Emblemáticos utilizando somente o tracionamento físico transmitido aos 

veículos pelas cordas. É desafiador puxar e segurar os carros nas inúmeras ladeiras ao longo 

do percurso, com o agravante de o calçamento em alguns trechos ser de paralelepípedo ou 

outro tipo em pedra. Alguns dos membros do Batalhão utilizam longas hastes que servem para 

suspender a fiação da rede elétrica e de telefonia enquanto os Carros passam, evitando assim, 

dada a altura de mais de três metros que as extremidades das esculturas dos Caboclos 

alcançam, qualquer dano à infraestrutura urbana do Centro Histórico. É digno de nota que os 

homens do Batalhão delegam máxima atenção ainda à aproximação de devotos que desejam 

tocar nas cordas ou ajudar, alertando-os quanto à possibilidade das rodas de ferro, recobertas 

com borracha, machuca-los.   

Na saída da caminhada festiva e por todo o trajeto até o Terreiro de Jesus, o Prefeito e 

o Governador, cada um em seu círculo, são cercados por seguranças à paisana, 

correligionários e servidores do Município e do Estado96. Esses últimos têm no 2 de Julho a 

exibição do status de convidado ao bloco do governo, com camisa específica, mas também 

obrigação laboral. O séquito de cada um dos chefes do Executivo comumente entoa pequenos 

                                                
95 A letra do Hino ao 2 de Julho foi composta por Ladislau Santos Titara e a música por José dos Santos Barreto. 
Transformou-se oficialmente em Hino da Bahia, mediante a Lei Estadual 11.901, de 20 de abril de 2010, substi-
tuindo o Hino ao Senhor do Bomfim, que era utilizado sem a chancela oficial. A Tarde, 27 de abril de 2010, p. 2. 
96 Sob exigência de anonimato, alguns ocupantes de cargos comissionais no Governo do Estado que participaram 
do 2 de Julho nos últimos anos informaram que a participação no Cortejo é compulsória e a não participação 
enseja corte de um dia de trabalho. 
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cânticos de exaltação e jingles políticos, na tentativa de aplacar possíveis vaias e mostrarem-

se populares e magnânimos.  

A variabilidade do horário de saída deve-se à própria dinâmica da festa, que se adapta 

a contingências políticas ou organizacionais e, circunstancialmente, meteorológicas, 

administradas através da decisão da Comissão Organizadora, hoje composta por membros 

dirigentes da FGM em colaboração com o IGHB e SECULT. Mesmo existindo uma 

programação oficial do Cortejo com a demarcação dos horários e coletivos participantes, 

algumas nuances de como serão os momentos da manhã são delineadas por essas 

contingências, como se o 2 de Julho fosse uma caixa de ressonância da sociedade 

soteropolitana. Isso vem mostrar também que, a despeito de a FGM ter assumido de modo 

mais central a definição da ordem do desfile e o custeio do deslocamento de alguns grupos 

participantes, traçando o arcabouço mais básico e mantendo a ordem, a presença 

governamental não confere, por si só, um tom final e rotinizado à festa. Há assim uma tensão 

que atravessa todo o Cortejo entre as forças organizacionais dos órgãos governamentais, de 

um lado, e de outro, a própria incerteza de um contexto festivo com grande aglomeração que 

expressa interesses díspares.  

 

 
 

Figura 27 - Vista do Largo da Lapinha antes do Início do Cortejo, em 2015 
Fonte: http://g1.globo.com/bahia/independencia-da-bahia/noticia/2015/07/Caboclos-chegam-

ao-campo-grande-e-Cortejo-civico-encerra-2-de-julho.html 



154 
 

Na fotografia acima, do ano de 2015, alguns dos elementos descritos são perceptíveis. 

Observa-se à esquerda, bem próximo ao Pavilhão Cívico, pelotões militares, um pouco mais 

centralizados, toldos com equipamentos de som que projetarão o Hino ao 2 de julho e abrigam 

o locutor que conduz o cerimonial e a progressão do momentos até o foguetório, grupos 

vestidos de branco formados por políticos e funcionário do Governo do Estado e, em verde, 

grupos de militância ambientalista.  

Os fiscais da FGM são a presença mais atuante do controle institucional durante a 

festa. Esses agentes são funcionários da própria Fundação, atuam fardados e mantém ativa 

comunicação entre si por meio de walk talk durante todo o dia festivo. Isso corrobora para a 

tentativa de manutenção do ritmo programado dos deslocamentos, bem como da separação 

considerada adequada entre os coletivos e destes para o “festeiro comum”, que geralmente vê 

a passagem dos “blocos” nas calçadas ou segue o deslocamento dos Caboclos e agremiações 

favoritas. O trabalho destes fiscais é árduo e frequentemente não alcança a eficiência almejada, 

tendo em vista o caráter anárquico que a aglomeração festiva assume, com os festeiros 

portando-se no meio da rua, imiscuindo-se nas frestas dos grupos tradicionais e políticos. O 

poder coercitivo destes fiscais é limitado, mas se pronuncia quando atua sobre os coletivos 

que obtêm algum financiamento dos órgãos municipais para a sua vinda à festa, bem como 

para a viabilização da alimentação por meio de vouchers válidos para uso em alguns dos 

modestos restaurantes no entorno da Praça da Sé. Estes custeios são uma barganha,utilizada 

para que os coletivos “folclóricos” – não profissionais e formados por trabalhadores manuais 

– sigam à risca as instruções dadas, sob pena de serem excluídos nos anos seguintes. Esse tipo 

de correlação, segundo as observações e interlocuções com participantes, tende a ser bastante 

autoritária, apresentando-se quase sempre como “as instruções”, de modo abstrato e vertical.  

Após a saída, seguindo pelo corredor da Lapinha, em dez ou quinze minutos chega-se 

ao Largo da Soledade, onde também se localiza com uma escultura de Maria Quitéria. Um 

pouco adiante, a passagem pela igreja do Convento Soledade é marcada pelo badalar dos 

sinos num dos inúmeros momentos em que a dimensão cívico-festiva articula-se à 

institucionalidade católica. Saudar a festa, muito além de patriotismo, é também celebrar os 

Caboclos e todo repertório cultural por ele evocado, o que mostra que as formas culturais 

podem ser profundamente ambivalentes, em especial quando no domínio das modalidades de 

fazer e se apropriar da cultura popular.  
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Normalmente, no início do Cortejo a disposição dos participantes ainda não se 

apresenta concentrada ocupando todos os espaços, demonstrando pontos de dispersão. Isso se 

deve ao fato de as ruas neste trecho serem mais largas, não obrigando os diversos tipos de 

agentes a um contato mais estreito. Em virtude disso, até os sinais de conflito são pouco 

visíveis. Do bairro do Santo Antônio até o Pelourinho, outros indivíduos aglutinam-se à 

manifestação e os espaços se apertam. Por isso, é neste trecho que costumam se intensificar as 

críticas aos governantes e os conflitos políticos com vaias, palavras de ordem e, raramente, 

alguma violência física. Além disso, é nesse trecho – algumas fanfarras escolares, inclusive, 

integram-se ao Cortejo no bairro do Barbalho – que a cena completa do Cortejo matutino se 

forma, quando os participantes, conforme dispostos pela programação e ao sabor das 

conveniências, dispõem-se como uma massa mais ou menos compacta que se estende como 

uma cauda por pelo menos mil metros.  

Ao longo do trajeto, é notável a participação dos moradores do Centro Histórico de 

variadas maneiras: aplaudindo, vaiando, segurando cartazes, gritando “Viva o 2 de Julho!”, 

“Viva os Caboclos!”. Das sacadas e janelas das próprias residências numerosas pessoas 

formam verdadeiras arquibancadas para acompanhar os festejos de cima. Muitas casas são 

enfeitadas com flores, folhas, colchas, toalhas, ou mesmo faixas de protesto. Observa-se 

também itens temáticos que fogem do que seria esperado para festa, tais como bandeiras de 

times de futebol. Nesse instante fica explícita a correlação que alguns participantes fazem 

entre o 2 de Julho e o Esporte Clube Bahia97, o que se reforça pelos inúmeros festeiros 

desfilando com o uniforme do time e proferindo em bom volume o jargão “Bora, Bahia!”. 

No bairro do Santo Antônio, ainda são notáveis casas decoradas com bandeiras da 

Bahia e do Brasil, folhas, flores e enfeites em papel; são vistas também crianças e 

adolescentes portados a frente das residências e vestidos segundo o que se imaginava que 

eram os personagens icônicos do 2 de Julho, como já foi costume décadas atrás. O concurso 

de fachadas 98 , de ocorrência intermitente nos últimos anos, realizado pelo IPAC, é um 

                                                
97 É antiga a associação feita entre o Esporte Clube Bahia e o 2 de Julho. Em 1973, por exemplo, quando da volta 
da imagem do Senhor do Bomfim à igreja, com o encerramento do ciclo festivo, um participante mencionou que:  
“o Caboclo e o Senhor do Bomfim são Bahia, veja as cores dos santos, das roupas, das fitas, das flores e das 
bandeiras...” Tribuna da Bahia, 13 de Julho de 1973, p. 4. 
98  Um júri formado por especialistas escolhe, com base nos critérios de atendimento à temática cívica, 
preservação do patrimônio edificado, criatividade, originalidade e preocupação com o meio ambiente, três casas 
mais bem enfeitadas. Os proprietários recebem premiações de 1, 2 ou 3 mil reais, para o primeiro segundo  e 
terceiro lugares, respectivamente. Além disso, outras duas fachadas são escolhidas como “menção honrosa” por 
se destacarem. Os interessados em participar não precisam realizar nenhuma inscrição, bastando apenas decorar 
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estímulo para que moradores e comerciantes façam das suas casas um cenário das memórias 

festivas. Nesse mesmo bairro, é ainda comum que turistas, geralmente hospedados nos 

pequenos hostels instalados nos casarões antigos do bairro, sejam surpreendidos pelo Cortejo 

e se incorporem de modo desajeitado, porém alegre, à folia cívica. 

  É nesse bairro também que se observam algumas pessoas acelerando o passo ou 

correndo na intenção de se deslocar com mais velocidade que o Cortejo na tentativa de avistar 

os Caboclos de frente ou apreciar algum desempenho dos coletivos que pareça interessante. 

Esse comportamento implica que a velocidade lenta do andamento do Cortejo é importante 

para permitir a contemplação, o acompanhamento sem grande desgaste físico e o 

deslocamento dentro do bloco do Cortejo para reposicionar-se. 

À medida que o Cortejo avança, deixa evidências, que com a finalização do Préstito 

será confirmada, de que o 2 de Julho não pode ser compreendido como uma festa no singular, 

mas sim como várias festas que se aglutinam em torno de um mote. São várias concentrações 

festivas nas proximidades de bares, geralmente com equipamentos sonoros reproduzindo as 

músicas mais populares do momento. Isso faz do Cortejo o foco mais importante das 

comemorações, mas não o único que motiva e alonga as presenças.    

 

 

Figura 27 - Fachadas decoradas no 2 de Julho de 2014 
Fonte: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/07/vencedor-do-concurso-de-fachadas-do-

cortejo-2-de-julho-ganha-r-3-mil.html 

                                                                                                                                                   
a fachada da casa com inspiração nas memórias dos festejos, devendo obrigatoriamente estar localizada nas ruas 
por onde o Cortejo passa.   
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Quando o Cortejo se aproxima do Pelourinho, que ostenta ainda decoração 

remanescente dos festejos juninos, muitas pessoas já o aguardam no bairro histórico. Diversos 

grupos se entretêm em rodas de capoeira, samba, pequenas batucadas, conversando, comendo 

e bebendo em volta dos vendedores ambulantes ou baianas de acarajé. É muito esperada a 

descida dos Carros Emblemáticos pela íngreme Ladeira do Carmo, que representa um desafio 

ao Batalhão Quebra-Ferro; por outro lado, é o início de um dos instantes de maior beleza no 

Cortejo. Momento esse que se completa na passagem pela Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos, quando acontece a tradicional e comovente saudação com palmas, 

cânticos e pétalas e colocação pela Irmandade de uma coroa de flores para os Caboclos, 

tornando-se nítida a composição cênica da inter-relação e complementaridade entre tradições, 

correspondentes às religiosidades católica e afro-baiana. Essa cena musicalmente se completa 

com a saudação dos clarins das janelas da sede do Centro de Culturas Populares e Identitárias 

– CCPI, seguido de demorados aplausos do público participante. Esse momento é um clímax 

do Cortejo da manhã, quando se alcança o máximo de público, diversidade e emoção.  

 

 
 

Figura 29 – Caboclos no Pelourinho em 2016 
Fonte: Secretaria de Comunicação da Bahia – SECOM 
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João Reis (1991), ao discutir o papel das Irmandades no século XIX, já havia indicado 

a especificidade dos ritos festivos que mobilizam tradições de matriz portuguesa e africana, 

assim como o modo como esses coletivos de indivíduos negros puderam existir e capturar 

espaços de poder mesclando e construindo práticas a partir da herança do lúdico catolicismo 

colonial brasileiro. No 2 de Julho atual, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos realiza o rito e sinaliza o respeito mútuo entre as tradições e aventa conexões 

que devem ser mantidas. 

Por volta das onze da manhã, o Cortejo chega à Praça Municipal. Nesse local, devotos 

dos Caboclos, turistas, curiosos, patriotas e festeiros aguardam a entrada dos Caboclos no 

barracão provisório montado com vigas de madeiras e folhas variadas. Este ato se realizava 

pouco depois do Te Deum99, missa solene em homenagem à Independência, que conta com a 

participação de uma elite de políticos e convidados, além de fiéis católicos que o fazem numa 

manifestação de devoção pessoal, independentemente do convite, um grupo que não costuma 

ser muito numeroso.   

 

 
 

Figura 29 - Caboclos no abrigo montado na Praça Municipal, em 2016 
Fonte: IGHB 

 

 

                                                
99 O Te Deum tem tendido a ser realizado no dia anterior à festa na Igreja São Pedro dos Clérigos, localizada no 
Terreiro de Jesus. 
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Além dos funcionários da FGM, a partir da criação da guarda municipal de Salvador, 

em 2007, este órgão de segurança tem sido presença obrigatória, face o seu objetivo precípuo 

de proteger bens, serviços e instalações do Poder Público Municipal. A ação da guarda tem 

sido mais pronunciada nos momentos de saída e entrada dos Caboclos no Pavilhão da Lapinha, 

nos momentos em que os Carros Emblemáticos estacionam na Praça Municipal e no Campo 

Grande, além do isolamento, como já mencionado, de espaços destinados às autoridades no 

hasteamento de bandeiras na Lapinha e no final da tarde no Campo Grande. É justamente 

nestas ocasiões descritas que os conflitos entre a guarda municipal e os demais participantes 

da festa são eminentes, pois os agentes de segurança atuam para impedir a aproximação dos 

festeiros do interior do Pavilhão Cívico, vedando ainda a retirada de folhas e flores dos 

Caboclos, a colocação de balaios e bilhetes nos carros, bem como limitando a circulação de 

pessoas. Nesse sentido, um fato marcante nos últimos anos tem sido o conflito entre aqueles 

agentes de segurança e um indivíduo que se denomina o próprio Caboclo Tupinambá, que 

sobe no Carro Emblemático do Caboclo, fumando charuto e realizando aconselhamento a uma 

dezena de fiéis ansiosos. Ano após ano desde 2014 os agentes de segurança tentam impedir, 

mas a ação dos próprios festeiros viabiliza as práticas religiosas.  

A ocorrência acima se liga à existência nos últimos anos de considerável número de 

guardas municipais vestindo fardamento pesado, que remete às estampas utilizadas pelo 

exército brasileiro, e de policiais militares. A ocorrência de grandes mobilizações de rua em 

2013, a realização da Copa do Mundo da FIFA em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016, 

além das repercussões dos protestos contra e a favor do impeachment e do PT em 2015 e 2016, 

modificaram o quadro geral de atuação das forças de segurança na festa. Possivelmente o 

aumento do contingente deveu-se à expectativa de conflitos, na prática, escassos. Contudo, o 

efeito mais notável foi a militarização da paisagem cívico-festiva, o que gerou situações de 

desconforto face o desalinhamento em relação aos rituais do 2 de Julho. Percebe-se assim uma 

incompreensão, fundamentalmente por parte dos órgãos municipais e da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP/BA, acerca da natureza dos festejos da 

Independência da Bahia. Isso se nota pelo próprio fardamento utilizado pela guarda municipal, 

conforme citado, com evidente evocação militar, bem como pela desconsideração de que os 

Caboclos são poderosos ícones religiosos, mobilizando a fé de milhares de pessoas que aí vão 

em busca de graças ou para agradecer aquelas alcançadas, sob a forma de oferecimento de 

dinheiro, bilhetes, frutas, verduras, ou mesmo balaios inteiros com todos os itens citados, e 
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por isso precisam de acesso irrestrito às imagens e Carros Emblemáticos, sob pena de 

inviabilização dessa prática religiosa. 

A disposição de bandeiras de entidades, faixas, folhetos, cartilhas, camisas 

identificadoras de coletivos, cartazes, banners e outros suportes semelhantes denotam uma 

progressiva mudança nas expressões na festa em comparação às décadas anteriores, na qual a 

veiculação do discurso escrito tem assumido cada vez mais importância e sido utilizado como 

recurso mais apropriado por alguns agentes, o que se paralelo a existência de desempenhos 

ainda pautados em alegorias fantásticas, fantasias e motivos que remetem às representações 

vinculadas aos Caboclos. A variação na organização e nos propósitos também se expressa na 

composição de faixas, bandeiras e cartazes, sendo os coletivos que se inseriram no campo da 

festa mais recentemente usuários deste tipo de recurso. Como será desenvolvido adiante, 

sugere-se que esse fenômeno é parte de um movimento mais geral de realinhamento do 

campo da festa motivado pela transformação política, social, econômica e urbana da cidade e 

que tende a assumir a forma de uma racionalização das condutas.  

São vários os modos de participar da festa, com maior ou menor interesse, 

engajamento e conhecimento sobre seus aspectos simbólicos e históricos. Assim, os públicos 

são compostos por: devotos dos Caboclos, patriotas afeitos a uma tradição da festa, estes 

geralmente residentes nos logradouros que recepcionam o Préstito, militantes de partidos 

políticos, sindicatos, ONGs e associações, militantes de pequenas agremiações, indivíduos 

que protestam isoladamente com seus cartazes, fantasiados, crianças, estudantes, grupos 

populares vindos de outras regiões do estado, pequenos comerciantes e vendedores 

ambulantes, técnicos e demais trabalhadores das instituições de organização, profissionais de 

segurança e limpeza. Todavia, esse elenco de tipos de participantes não engloba o festeiro 

comum, geralmente sem tanta conexão com detalhes da festa, mas que se sente satisfeito em 

estar na rua, acompanhar a cena festiva e por vezes rever familiares e amigos num contexto 

descontraído. Não são poucas as pessoas convidadas por parentes e conhecidos pela primeira 

vez para “ver o desfile” e observam com certo estranhamento a passagem da multidão e dos 

Caboclos.  

Os rostos extasiados e/ou confusos de indivíduos no meio da multidão são vistos 

também entre membros de grupos que pareceriam coesos: jovens militantes que nunca foram 

ao Centro Histórico e viram de perto uma festa popular, funcionários do Estado que se vêem 

impelidos a participar, moradores das periferias que dificilmente vão a essa parte da cidade... 
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A pouca afinidade com as festividades e a expressividade da cultura popular baiana se reverte 

em não saber como se portar no palco festivo, o que é oposto ao festeiro “treinado” nas festas 

de largo e nas festividades religiosas ainda comuns em Salvador. Isso não é um demérito da 

festa, mas uma capacidade de enredar sempre novos agentes socializando-os quanto à lógica 

desse campo e submetendo-os a seus princípios. 

Aliás, quando se trata da dimensão da socialização, mesmo sabendo que este 

fenômeno social de incorporação das regras, valores e comportamentos é contínuo e abarca 

todas as faixas etárias, deve-se destacar o número considerável de crianças presentes e a 

importância disto. Estas que se incorporam à festa veem-na também pela ótica do prazer de 

ver o incomum, de comer o algodão doce, de brincar com bolinhas de sabão e balões, de 

fantasiar-se e de agitar as bandeirinhas da Bahia e do Brasil feitas em cartolina. Há 

considerável probabilidade de as crianças incorporarem as memórias coletivas e as 

representações da festa de modo profundo, dando seguimento ao seu caráter duradouro ditado 

pela sequência geracional. 

 

 
 

Figura 31 – Crianças no Cortejo do 2 de Julho de 2010 
Fonte: A Tarde, 3 de Julho de 2010 
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Os desempenhos dos coletivos ao longo do Cortejo matutino variam em função dos 

seus propósitos. Sindicatos, centrais sindicais, partidos políticos e grupos da sociedade civil 

com mais organização e recursos financeiros dispõem de pequenas fanfarras ou bandas de 

sopros e percussão, sabendo que uma banda é um item importante de visibilidade. Já grupos 

tradicionais que vem do Baixo Sul e do Recôncavo, usualmente utilizam berimbaus, 

pandeiros e tambores, ou apenas caminham, tendo seu desempenho assentado apenas na sua 

presença a partir de indumentárias reconhecidas como tradicionais. O grupo Os Guaranys 

produz sua música marcada por atabaques, xequerê e na percussão cênica dos arcos contra 

flechas, base para o ritmo dos seus cânticos e hinos. Os Encourados de Pedrão simplesmente 

produzem paisagem sonora pelo cavalgar, o que é bastante impactante tendo em vista avanço 

conjunto de dezenas de montarias sobre o revestimento de pedra de boa parte do percurso.  Os 

grupos menos institucionalizados tendem a ficar no final, por vezes sem nenhuma 

musicalidade. 

 

 
 

Figura 32 – Os Guaranys no Cortejo de 2008 
Fotografia: Carolina Ruiz de Macêdo 
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Especificamente no caso dos Guaranys, que se colocam sempre muito próximos aos 

Carros Emblemáticos, há uma clara ostentação da musicalidade derivada da religiosidade 

afro-brasileira. A maneira de tocar os atabaques pelos integrantes do coletivo itaparicano é 

típica das casas de Candomblé que tem o Caboclo, com o uso das mãos e padrões rítmicos 

que buscam anunciar a força da ancestralidade e da vinculação a terra. Assim como nos 

terreiros, o ritmo é frenético, com levadas rápidas dos atabaques. Estes mesmos atabaques, 

nos terreiros, são instrumentos de ligação entre dois mundos e de vínculo de axé. (CHADA, 

2006) 

Retomando a descrição do andamento do Cortejo, durante cerca de duas horas, os 

Carros Emblemáticos descansarão na quitanda100 para eles armada em frente à Câmara de 

Vereadores. Nesse intervalo, o aquecimento do comércio popular é uma dimensão saliente que 

funciona em torno da festa. Vendedores comercializam bebidas e comidas numa profusão de 

baianas de acarajé, pipoqueiros, sorveteiros e outros personagens do comércio ambulante. Os 

pequenos restaurantes e bares do centro antigo aumentam consideravelmente seus lucros com 

a venda de refeições ao público que aguardará a continuação do Cortejo à tarde, da Praça 

Municipal ao Campo Grande. Além disso, devido à presença de muitas crianças, o comércio 

de algodão doce, bolas de assoprar, cataventos, brinquedos de sabão e outros artigos são 

vendidos em grande quantidade.  

Remete-se aí a uma economia do Cortejo do 2 de Julho que não se restringe apenas ao 

momento de intervalo, estendendo-se por todo o dia festivo. O comércio entre a Lapinha e o 

Campo Grande e imediações é aquecido com a venda de itens que saciam a fome e sede dos 

festeiros como cerveja, refrigerante, água, espetinhos de carne, queijo de coalho assado, milho 

cozido, amendoim, balas, abarás, além de brinquedos descartáveis e bandeirinhas da Bahia e 

do Brasil. Os pequenos comerciantes utilizam formas diversas para empreender na festa: 

vendem à porta de suas casas, alugam os banheiros e montam tabuleiros bastante simples 

próximos aos meios-fios, ou simplesmente colocam-se os itens num recipiente de isopor num 

carrinho-de-mão e saem mercando. Existem os vendedores cadastrados pela PMS, porém nos 

últimos anos não parece que a fiscalização aos não cadastrados tenha sido ostensiva, o que 

facilitou a atuação dos que fazem do 2 de Julho um momento de obter renda extra, 

configurando um outro de tipo de participação na festa com motivação essencialmente 

econômica. 
                                                
100 Chama-se quitanda a estrutura, normalmente quadrada, que abriga as imagens dos Caboclos durante as Fes-
tas.  
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A observação do momento de intervalo entre os Cortejos matutino e vespertino é rica 

em pequenas nuances do comportamento das pessoas. Uma delas é a maneira como se 

interage com as imagens dos Caboclos, tocando os Carros e aproximando-se lentamente pelas 

laterais da quitanda para pedir ou agradecer. As imagens são verdadeiros suportes às 

representações da regionalidade, nacionalidade e ancestralidade, não sendo raro ouvir 

explicações nos diálogos sobre a bravura dos índios e dos Caboclos, que não se deixaram 

dominar e expulsaram os portugueses, ou mesmo o tipo de patriotismo que exalta a o caráter 

primordial e definitivo das batalhas do 2 de Julho de 1822-23, ou seja, a importância da Bahia 

para a formação histórica do Brasil. Em interlocuções com os festeiros, não raro se ouve a 

evocação à ancestralidade indígena correspondente a alguma avó ou bisavó “pega no laço” em 

remotos sertões ou de alguma história pessoal ou familiar que vincula a participação na festa a 

uma superação de obstáculos viabilizada pelos Caboclos.  

Noutros momentos, por parte de alguns participantes, a dimensão do Cortejo enquanto 

préstito sagrado se pronuncia, como se pode perceber pela narrativa abaixo, extraída de uma 

entrevista realizada em 2015:  

Quando eu tinha 11 anos eu fui atropelado, fraturei as duas pernas. Uma não 
ficou boa, não. Tive algumas costelas quebradas também. Eu não lembro de 
nada muito bem, mas minha mãe me conta que o médico disse que eu iria 
demorar pra ficar bom e que achava que eu iria ficar mancando, com defeito 
em uma perna. Disse que não ia mais poder jogar bola. Minha avó, que tinha 
muita fé no Caboclo e vinha de Pirajá para todo 2 de Julho, pediu com muita 
fé para eu ficar bom. Eu fiquei, tô aqui, e há 46 anos não deixo de vim ver o 
Caboclo. 101  

 

Outros participantes, mais de longe, apreciam as imagens, comentam sobre o 

figurino 102 , recriado todos os anos, e tecem distinções entre a Cabocla e o Caboclo, 

demarcando diferenciações de cunho de gênero e na proporção no tamanho dos carros e das 

esculturas. A diferenciação entre as imagens é ressaltada até no plano das unidades políticas, 

quando o Caboclo empunha a bandeira brasileira, enquanto a Cabocla ergue a da Bahia. 

À tarde, o Cortejo tem seu reinício por volta das quinze horas, seguindo pela Avenida 

7 de Setembro quase sem o acompanhamento de organizações políticas ou de militância e 

                                                
101 Entrevista concedida por Ednaldo Santos Nascimento, 56 anos, morador de Pirajá, em 2 de julho de 2015. 
102 Há sete anos o elaboração do figurino dos Caboclos está sob responsabilidade de João Marcelo Ribeiro.     
Contratado pela FGM para esta finalidade.  
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com participação de manifestações tradicionais e fanfarras escolares. Dentre os grupos, o que 

tem assumido mais destaque nos últimos anos é Os Guaranys, composto por membros de 

todas as idades, que se vestem com indumentárias semelhantes às do Caboclo e mobilizam 

por meio das suas dezenas de cantigas o imaginário étnico, religioso e cívico que o Caboclo 

aporta. (BALDAIA, 2011). Ao longo do Cortejo, ainda mais do que na manhã, os pedidos 

para fotografia são bastante comuns por parte de crianças e adultos, além do próprio fato de 

portarem-se próximos, logo à frente dos Carros Emblemáticos, sinalizando sua intimidade 

com os Caboclos enquanto representações centrais do 2 de Julho.  

Outro coletivo muito aguardado, e que também participou da caminhada cívica 

durante manhã, são os Encourados de Pedrão. Esse coletivo é composto por vaqueiros da 

zona rural do município de Pedrão, distante 130 quilômetros da capital. Os primeiros registros 

dos Encourados de Pedrão no 2 de Julho datam da década de 1960, quando passaram a 

figurar na programação oficial divulgada nos jornais. No entanto, os integrantes afirmam que 

o grupo se formou em 1948, incorporando-se à festa naquele mesmo ano. As memórias 

mobilizadas na festa dão conta de que durante as batalhas da Independência, um grupo de 

quarenta cavaleiros encouraçados, chamados de voluntários de Pedrão, liderados pelo Frei 

José Maria do Sacramento Brayner, ex-combatente da revolução pernambucana de 1817, 

lutaram por terra sob a coordenação do General Labatut contra os portugueses na entrada do 

Recôncavo, ajudando na conquista da Estrada das Boiadas, que ligava no século XIX 

Salvador às zonas pecuárias do Agreste. Essa é parte de uma narrativa mais ampla que inclui 

diversos personagens tidos como representativos na constituição da nacionalidade a partir da 

Bahia: índios, negros livres e escravizados, camponeses, fazendeiros, sertanejos...  

Nos últimos anos a participação dos Encourados tem encontrado dificuldade para 

ocorrer. Em 2011 deixaram de participar devido a quebra dos dois caminhões que 

transportavam os equinos. Em 2012, foram obrigados a participarem do Cortejo sem cavalos 

devido a ação do Ministério Público da Bahia – MP/BA e da ONG Terra Viva, que se 

fundamentaram na alegação de maus tratos aos animais. Em 2013, desfilaram pela última vez 

nos últimos anos, com ajuda de alguns comerciantes de Pedrão e com alguns dos vaqueiros 

bancando seus próprios custos.   
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Figura 33 - Encourados de Pedrão no Cortejo de 2013 
Fonte: Correio da Bahia, 30 de junho de 2017 

 
 

 

A disputa pela presença dos Encourados foi um dos imbróglios com maior repercussão 

nos últimos anos. Isso se deveu ao fato de colocar em colisão expressões festivas tradicionais 

e entendimentos contemporâneos pautados na defesa da dignidade dos animais. Venceram os 

ambientalistas e suas mediações institucionais, que lograram influir nas determinações legais 

e na ação dos organizadores, inviabilizando a permanência dos Encourados de Pedrão nos 

festejos.  

Na tática dos militantes, foi importante ainda a capacidade de sensibilizar por meio da 

divulgação de vídeos – que pretendiam abarcar não só o 2 de Julho, mas outras festas 

populares em que há o uso de animais – nas redes sociais, posteriormente armazenados em 

plataformas de compartilhamento online, como o Youtube. Assim, apesar de figuras bastante 

atuantes nos festejos, como a ex-presidente do IGHB, Consuelo Pondé de Sena, posicionar-se 

contra a retirada dos equinos, a articulação dos ativistas foi mais eficiente e consolidou-se. 

Nesse caso, a posse de capital simbólico, como um conjunto de rituais de reconhecimento 

social, prestígio, honra e, principalmente, habilidades de manuseios dos princípios de 

legitimidade, institucionalizou e estratificou os agentes no campo do 2 de Julho. 
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Deve-se salientar que a PM utiliza sua cavalaria nos festejos em condições similares 

aos vaqueiros; todavia, essa denúncia nunca foi realizada, o que pode sugerir que se legitimar 

e adquirir visibilidade implicou as ações voltadas diretamente para a exclusão ou 

inviabilização do desempenho de outros agentes. Por outro lado, os próprios vaqueiros 

participaram ao Cortejo de 2015 na condição de grupo que protestava contra as medidas 

restritivas, transfigurando-se de coletivo tradicional, em pequeno agrupamento de 

reivindicação.  

Apesar dos informantes indicarem que no passado o numero de estudantes e fanfarras 

ter sido muito maior, eles ainda participam e são apreciados como atração relevante. Dentre as 

fanfarras que participam do Cortejo, por volta de uma dezena, há predominância das escolas 

de Salvador, comparecendo também unidades das cidades mais próximas da capital. O 

número de estudantes integrantes das fanfarras é bastante variável, mas todas seguem alguns 

padrões, como: uniformes de galã que remetem ao fardamento militar, com 

hiperdimensionamento dos chapéus e galardões, execução simplificada de marchas com uso 

de cornetas, surdos, bumbos, par de pratos e caixa de guerra, disposição em fileiras do maior 

para o de menor estatura e deslocamento em marcha. A descrição pode dar a falsa impressão 

de uma rígida disciplina, o que é improcedente, já que, apesar de o modelo da fanfarra ser 

estruturado e mais ou menos o mesmo em vários locais, o contexto do 2 de Julho modifica e 

atenua os contornos das formas que se pretenderiam militares, tornando a macha mais suave, 

o compenetração inconstante e a musicalidade com interferência da cadência em sincope do 

samba-reggae perfeitamente audível. 

Integrantes das fanfarras, desfilando à frente e com máximo destaque, estão as balizas 

e os balizos, personagens que têm alcançado destaque. Nas últimas duas décadas, a presença 

quase exclusiva de mulheres ocupando este posto foi invertida pela presença masculina 

performatizada enquanto sensualidade homoerótica. Vestem-se com roupas muito justas, 

brilhantes e normalmente com enfeites na cabeça, manuseando ainda a baliza, que simboliza a 

função ocupada com maestria em meio a evoluções que lembram movimentos da ginástica 

rítmica. Segundo Moura (2015): “Muito antes das paradas gays oficiais na Avenida Sete, eram 

ovacionados como atrações especiais, exaltando o homoerotismo masculino em performances 

notáveis.”. Essa vinculação ao universo LGBT é facilmente notada com a passagem dos 

balizos pelo Beco do Rosário, ao lado da Igreja do Rosário, no São Bento, que se constituiu 

nos últimos anos enquanto ponto de encontro, descontração e namoro de diversos grupos gays 
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durante o Cortejo do dia 2. O público aglomerado no Beco entusiasmasse com a passagem 

triunfal do balizos, que retribuem exibindo, com semblante propositalmente compenetrado, 

animação e máxima dedicação nos movimentos.  Os gritos de “fecha, fecha, fecha!” 

constituem a senha para que os balizos tenham na passagem pelo Beco seu palco principal do 

Cortejo. 

O Beco do Rosário é um locais em que a o 2 de Julho assume a versão de uma festa 

particular, pois muitos dos presentes permanecem ali, nas imediações dos bares, até a noite. O 

Cortejo, e especificamente a passagem performática dos balizos, permitiu o surgimento de 

uma aglomeração que evoluiu para um pequeno subconjunto dos festejos. 

 

 
 

Figura 34 – Balizo no 2 de Julho de 2015 
Fotografia: Milton Moura  
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Figura 35 - Balizos no 2 de Julho de 2009 
Fonte: Grupo Gay da Bahia – GGB 

 

 

Seguindo pela Avenida 7 de Setembro, mais à frente, o Cortejo para em frente à sede 

do IGHB, na Piedade, para o discurso do presidente da entidade, com a realização quase 

sempre de alguma homenagem. Apesar da progressiva centralização dos aspectos 

administrativos da festa na figura institucional da FGM, a atuação do IGHB continua a ter 

importância, devido ao seu peso histórico, enquanto criador e mantenedor do Pavilhão Cívico 

e responsável pela guarda dos Caboclos. Na prática, o instituto é uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, que tem grande dependência financeira de 

órgãos de gestão cultural da PMS, do Governo do Estado e de, eventualmente, algum projeto 

custeado pelo Ministério da Cultura – MinC. 

Outra atração que tem participado do Cortejo é o Museu Vivo da Cidade, projeto 

patrocinado pelo Shopping Center Lapa e pela FGM, que leva a eventos públicos atores 

vestidos como personagens históricos e ocasionalmente montando pequenas encenações de 

fatos considerados históricos. No 2 de Julho, figuras como D. Pedro I, Maria Felipa, Joana 

Angélica, General Labatut, e outros, são representados no Cortejo, sendo os atores bastante 

procurados para fotografias. Como se pode perceber na fotografia abaixo, a representação de 

D. Pedro I obtém destaque, inclusive pelo acompanhamento dos guardas, e coloca-se no 

centro da encenação. Esse tipo de elaboração destoa da construção simbólica no 2 de Julho 

que toma a ação dos heróis locais e dos Caboclos como fundamentais.  
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Figura 36 – Atores Encenando Personagens do 2 de Julho 
Fonte: Museu Vivo da Cidade 

 

 

Há ainda, desvinculada de qualquer projeto e patrocínio estatal ou empresarial, 

algumas pessoas que participam de todo o Cortejo fantasiados como os personagens 

emblemáticos do 2 de Julho. Uma dessas pessoas é Romilda Anunciação dos Santos, que há 

alguns anos aluga a vestimenta que irá compor a indumentária de Maria Quitéria. O que é 

curioso nessa ação, que aciona componentes das memórias relativas à Independência, é que o 

“fardamento” da patriota tem bandeiras do Brasil republicano que não existiam em 1823. Isso 

demonstra mais uma vez que a apropriação das memórias e tradições da festa não guarda 

compromisso primordial com elementos factuais.  O desempenhos dessa participante será 

analisado com mais aprofundamento no capítulo 6. 

Desfilam ainda pequenos pelotões das Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, além da 

banda da Polícia Militar, bem como tem sido presença constante as associações de assistência 

social, com destaque nos últimos anos para a Fundação Dr. Jesus, do Deputado Estadual 

Isidório. Essa instituição não realiza nenhuma intervenção impressionante. Trazem, todavia, 

considerável contingente de internos da Fundação, que estão em tratamento contra o vício em 

substâncias psicoativas. Geralmente estes indivíduos, homens e mulheres negros e mestiços 
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oriundos do interior do Estado ou das periferias mais afastadas da capital, apresentam-se com 

camisas nas cores verde ou vermelha, erguendo pequenos cartazes com frases “contra as 

drogas”, em apoio ao Governo do Estado, financiador de grande parte das ações da Fundação, 

ou ainda algo afinado com as diretrizes das bancadas evangélicas na Assembleia Legislativa 

ou no Congresso Nacional. A frente desse verdadeiro pelotão está o Deputado Sargento 

Isidório, que participa de todo o Cortejo com traje de gala de Sargento da PM/BA e uma 

bíblia em punho. Além da demarcação do espaço político e da exibição de força eleitoral, esse 

“bloco” tem muito de esdrúxulo e desconexo em relação às demais manifestações presentes 

no Cortejo. 

A composição e disposição dos coletivos, a maior descontração, a pouca ênfase nos 

enfrentamentos políticos, a quase ausência de agrupamentos de militância, dão ao Cortejo 

vespertino um caráter escancaradamente mais festivo, já mais próximo de uma tonalidade 

carnavalesca. Por outro lado, à medida que o Cortejo aproxima-se do fim, fica mais patente 

que o dia 2 é uma grande ocasião, pano de fundo, cenário, palco com repertório e script geral, 

em que acontecem festas dentro de uma festividade maior; em outras palavras, existem pontos 

de encontro e concentração entre a Lapinha e o Campo Grande que se criam pelo Cortejo, mas 

não se limitam a este. Por exemplo, mesmo após a passagem pela Cruz do Pascoal, Terreiro 

de Jesus, Beco do Rosário, Praça da Piedade, Forte de São Pedro – só para citar alguns locais 

– a dinâmica festiva dos micro locais permanece, ao mesmo tempo animada centralmente pelo 

Cortejo e guardando relativa autonomia em suas expressões particulares.  

Em termos de decoração, ao longo de todo o trajeto são comuns banners decorativos 

com gravuras dos heróis, que têm assumido inclusive formas parecidas com desenhos 

animados e personagens de vídeo games. Nos últimos anos, a decoração não tem incorporado 

mais tantas folhagens, pois tem crescido o uso de peças de plástico e materiais sintéticos que 

conformam painéis e faixas coloridas. Estes são aspectos que podem indicar a reconstrução da 

memória visual através de novos recursos que permanecem dividindo espaço com bandeiras e 

bandeirolas presas aos postes e marquises. 

Como já mencionado na descrição do Cortejo matutino, numa festa como o 2 de Julho, 

a musicalidade não poderia deixar de desempenhar um papel de destaque. Para tanto, a banda 

da PM dedica-se a animar os presentes tocando fanfarra, samba-reggae e outros ritmos para 

embalar a subida e descida das ladeiras sob sol ou chuva. Eventualmente pequenos conjuntos 

das forças armadas também contribuem com execução de marchas, sem contar as muitas 
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fanfarras escolares. Nas paradas entre uma música e outra, ouve-se o Bloco Verde e Rosa, a 

Banda do Olodum no Pelourinho e o batuque do grupo Os Guaranys. Em outros momentos 

não é raro que todos toquem simultaneamente, para o desconcerto ou até desespero dos fiscais 

da FGM que acompanham a folia. 

A chegada do Cortejo ao Campo Grande ocorre entre as dezesseis e dezessete horas, 

quando grande contingente já o aguarda. A entrada dos Caboclos na Praça é precedida por 

aplausos entusiasmados dos participantes. O Batalhão Quebra Ferro finaliza sua contribuição 

no dia 2 com a colocação dos Caboclos na quitanda que será sua casa nos próximos três dias. 

Nesse momento, procedem ainda formalidades como os discursos do Prefeito e Governador, o 

hasteamento das bandeiras e, o ascendimento da pira, assim como a execução do Hino 

Nacional. Um tipo de incidente corriqueiro é que, enquanto as bandeiras são hasteadas, os 

grupos percussivos permanecem tocando animadamente, o que gera algum constrangimento 

aos organizadores. Talvez as bandeiras não sejam símbolos tão emblemáticos e poderosos 

quanto à musicalidade associada às figuras dos Caboclos. 

Em meio a toda profusão festiva, a estratificação acentuada pela modernização 

periférica que Salvador experimentou mostra-se em alguns dos que estão nas ruas no dia 2 e 

não se comovem, mantendo-se segregados da solidariedade promovida pelo nacionalismo 

baiano. Em meio ao Cortejo, esgueirando-se e socialmente invisíveis, estão os catadores de 

latinhas vazias de cerveja e refrigerante. Estão alheios à festa. Esses personagens de uma 

sociedade altamente desigual fazem pensar no caráter construído das tradições da 

Independência da Bahia, um dispositivo simbólico que não abarca e comove indivíduos em 

condição social precária, excluídos do acesso a quase todos os bens relevantes, inclusive do 

reconhecimento cívico.  

Nos dias em que os Caboclos ficam expostos á visitação no Campo Grande, é comum 

que fiéis se aproximem para pedir graças ou agradecer aos Caboclos com mensagens 

verbalizadas à meia voz ou por meio de bilhetes cuidadosamente colocados nos carros, aos 

pés das imagens. São colocados também uma considerável quantidade de frutas diretamente 

sobre os carros ou em balaios próximos como oferendas ao Caboclo. Muitas vezes, os bilhetes 

são depositados entre as frutas nos cestos.  

Desde 1993, o empresário Cláudio de Jesus, 42 anos, oferta um melão a cada Caboclo 

para agradecer uma dádiva: “Estava doente e pedi aos Caboclos pela minha saúde, que foi 
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melhorada”. Segundo Cláudio, a escolha do melão se deu por essa ser a fruta predileta de 

Ogum, seu orixá protetor: Já a aposentada Nilza Souza, 70 anos, pediu prosperidade e paz, 

aproveitando para retirar e levar para casa uma folha de palmeira que ornamentava as       

imagens. Nilza explica que com a folha fará chá por sete dias e dará a toda a família para  

beber e receber a proteção dos Caboclos.103 

No plano das hibridizações com as religiosidades, a festa vem extrapolar suas 

fronteiras, dentre as quais a que separa o civismo das religiosidades afro-brasileiras. Há nos 

cultos afro-brasileiros um “índio”, conhecido pela denominação genérica Caboclo, que 

englobaria as referencia ao indígena e outras entidades que deles se aproximam por ter 

caracteres semelhantes.  

 

 
 

Figura 37 – Oferendas no Carro do Caboclo, em 2015 
Fotografia: Milton Moura  

                                                
103 Correio da Bahia, 3 de Julho de 2015, p. 5. 
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O fato de a sacralidade cívica desenvolver-se em torno da figura dos Caboclos, ainda 

hoje causa inconvenientes e manifestações depreciativas. Nas observações de 2015 os 

comentários de dois indivíduos conversando nas proximidades do Caboclo chamavam a 

atenção, pois destacavam a “imundície e falta de higiene do povo”. As afirmações 

etnocêntricas amparavam-se no argumento de que o odor característico a inevitável devido ao 

apodrecimento de frutas, legumes, flores e folhas diversas no entorno dos Carros 

Emblemáticos deveria ser suprimido. 

À noite, inicia-se um ciclo de apresentações, coordenado, desde 1994104, pelo maestro 

Fred Dantas. No mesmo palco, de tamanho intermediário, montado na praça, acontecerão 

também apresentações de dança, filarmônicas, orquestras, feiras e outras atividades até o dia 5. 

Nestes dias, o Campo Grande fica repleto de participantes diversos: crianças, adultos, idosos, 

cadeirantes e todo tipo de gente curiosa, patriota, fiel ou em busca de divertimento. 

No dia 5 de julho, entre as dezoito e dezenove horas, ocorre a Volta da Cabocla. Assim 

é chamado o Cortejo em sentido contrário, rumo ao Pavilhão da Lapinha. É bom destacar que 

as duas imagens voltam, porém, curiosamente, apenas a Cabocla é referida nominalmente. Por 

não se tratar de feriado, a Prefeitura, por meio da Transalvador105, auxilia o deslocamento com 

o fechamento provisório do fluxo viário. O Cortejo de volta inicia-se com pequeno número de 

participantes. Ao longo do trajeto este núcleo rapidamente se avoluma, transformando-se 

numa multidão ainda mais animada que no dia 2, demonstrando traços carnavalescos 

acentuados.  

Na Volta da Cabocla, quase todos seguem o Cortejo, diferente do dia 2, que guarda 

mais heterogeneidade no engajamento. Quase sempre estão ausentes grupos de militância, 

sindicatos, associações e partidos políticos. Entraram em cena, recentemente, pequenos blocos 

de amigos, parentes e vizinhos que fazem camisas para ir para a “folia”, como nos informou 

um dos membros da agremiação “A Volta é Melhor Ainda”, que se apresenta com camisa 

própria e chapéu de palha  desfiado, como em festas juninas.  

Outro aspecto ainda são as coreografias muito animadas e cômicas que acontecem nas 

ruas estreitas do trecho em que se encontram o Santo Antônio Além do Carmo e o Barbalho, 

quando se executa a marchinha “Corre, Corre Lambretinha”. Nesse momento, todos correm, 

                                                
104 Segundo informação do próprio maestro em interlocução no dia 4 de julho de 2017. 
105 Órgão da PMS responsável organizar e fiscalizar o trânsito da cidade de Salvador. 
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conferindo um toque especial à cena. A musicalidade da Volta da Cabocla fica a cargo da 

banda do maestro Reginaldo de Xangô, que executa amplo repertório, de axé music a sucessos 

românticos internacionais, desde samba a sucessos de Xuxa, sem faltar a peça Amigos para 

siempre, de Julio Iglesias. No entanto, são com as marchinhas carnavalescas que a multidão 

delira e adensa-se pela chegada de desavisados106.  

A aproximação da Lapinha permite notar uma mudança no perfil do publico. Alguns 

que haviam se agregado após o fim do expediente em algum comércio ou repartição do centro, 

esvai-se no Pelourinho, a partir daí moradores incorporam-se.  

Em menos de 2 horas, chega-se à Praça da Lapinha, já repleta. É sempre de enorme 

emoção e expectativa para os participantes o momento de entrada dos Caboclos no Pavilhão 

Cívico, precedido de chuva de milho, arroz, cânticos e aplausos. Ao final, pessoas choram 

pela despedida e a multidão dispersa-se rapidamente. A entrada dos Caboclos no Pavilhão tem 

uma ordem. Primeiro a Cabocla, depois o Caboclo.  Nos momentos em que as imagens 

adentram o Panteão, com duas fileiras de homens da guarda municipal em cada lado dos 

portões, alguns fiéis arrancam num relance algumas palmas e flores, para levar consigo como 

lembrança. Normalmente, os Carros precisam de três ou quatro manobras para entrar no 

Panteão, configurando-se então uma espécie de torcida para que o veículo encontre a posição 

adequada para penetrar o ambiente. 

Após a entrada dos Caboclos no Pavilhão Cívico, considerável número de pessoas 

permanecem no Largo da Lapinha e se dirigirão às barracas de madeira ou ferro recobertas 

com lona que vendem pastéis, batata frita, hot-dogs, beijú, além de ir aos bares e aos 

tabuleiros das baianas de acarajé desfrutar das suas iguarias. A ocupação do Largo é numerosa 

até o início da madrugada, a partir de quando efetivamente pode-se afirmar que o ciclo festivo 

encerrou-se. Esses festeiros, em geral, são residentes na Lapinha e bairros contíguos, e 

segundo as interlocuções mantidas no trabalho de campo, possuem pouca afinidade com os 

ritos da festa, apesar de considerá-la importante.  

É o que pode depreender do trecho de uma entrevista realizada como Stefany 

Gonçalves Santos107, 16 anos, estudante e moradora da Lapinha: “Eu moro nessa rua aqui da 

                                                
106 Existem diversos registros do quão animada musicalmente era a Volta da Cabocla. Em 1971, menciona-se 
que se tocaram músicas de carnaval, afoxés e até o tema ”Pra Frente Brasil”, composto para a Copa do Mundo 
de Futebol de 1970. Tribuna da Bahia, 6 de julho de 1971.  
107 Entrevista concedida ao autor em 5 de Julho de 2014. 
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frente, minha mãe sempre morou aqui. Eu sei que o Caboclo é importante, a festa é bonita, é a 

tradição. É nossa independência, né? O povo lutou, o índio, e temos que valorizar. Queria até 

saber mais.” Ainda nessa perspectiva, na Volta da Cabocla de 2015, a fala de Josevaldo 

Lopes108, policial, 50 anos, quando perguntado por que participa da festa, é esclarecedora: 

Eu vou a todas as todas as festas de largo que eu posso. Gosto de estar na rua, 
sou do povo. No dia 2 nunca posso participar, por que eu sou PM e sempre 
estou de plantão, mas a volta eu não perco. Desde que eu era menino em 
Cachoeira vou a essas coisas todas...  

 

Essas interlocuções permitiram interpretar que o 2 de Julho pode ser percebido de 

modo menos solene, mas não menos singular e importante pelos indivíduos que o veem antes 

de tudo como uma festa não tão distinta de outras manifestações de rua em Salvador. Por esse 

motivo, mesmo pequenos grupos têm formado blocos para aproveitar a folia da Volta da 

Cabocla. Por outro lado, faz sentido o que já ocorreu nos festejos de 1997109 e 1999110, 

quando foram usados trios elétricos de pequeno porte para animar o Cortejo do dia 5.   

Contraditoriamente, é esse festeiro comum, que respeita uma certa liturgia dos ritos 

comemorativos, mas não se envolve por inteiro, promovendo o tráfico de práticas de outras 

festas para o 2 de Julho tornando-o parte de uma rotina de experiências festivas que inclui o 

tipo de consumo de comidas e bebidas, o cuidado com crianças e idosos, a interação com o 

perfil do comércio ambulante, o tipo e o volume da reprodução sonora dos momentos 

afastados do Cortejo, a interação entre os grupos que promove algum enlace amoroso ou briga. 

Por isso é que se pode pensar o 2 de Julho como compartilhando repertórios de 

comportamento festivos presentes em outras festas baianas e brasileiras.  

Em linhas gerais, o campo do 2 de Julho, tendo se formado ainda no século XIX, 

reestruturou-se nas últimas décadas, o que implicou em novas diferenciações internas entre os 

agentes, fruto de processos históricos de produção de diferenças expressas na forma de ser, 

conhecer e conceber o mundo. Nesse espaço relacional, os agentes e instituições se 

configuram como tal pela diferença e pela capacidade de jogar e produzir legitimidade dentro 

desse jogo identitário cívico, étnico, político, estético e religioso.  

                                                
108 Entrevista concedida ao autor em 5 de julho de 2015.  
109 A Tarde, 6 de Julho de 1997, p. 3.  
110 A Tarde, 7 de Julho de 1999, p. 2. 
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Instituído progressivamente, o espaço do 2 de Julho requereu para que os agentes o 

adentrem, a posse de diferentes formas de capital simbólico, na quantidade e qualidade do que 

contava na disputa interna, além das disposições, inclinações e aprendizados que conformam 

o habitus atinente ao campo. Mais precisamente, nos festejos em comemoração à 

Independência da Bahia, o principal ingrediente relevante foi a capacidade de “ler” a tradição 

positivamente e se incorporar a ela. Isso pode se dar de forma a aderir de modo mais estreito à 

tradição ou utilizá-la situacionalmente, por meio da associação com outros agentes que 

detenham poder. Além disso, conta ainda, caso seja um coletivo: os recursos financeiros a 

disposição para padronizar as indumentárias, contratar bandas ou pequenas fanfarras e custear 

o deslocamento de participantes; os contatos com políticos e agentes da organização que 

detenham alguma influência, o que permite uma posição de visibilidade no Cortejo; a 

capacidade de chamar a atenção, sensibilizar para alguma demanda ou entreter os públicos 

com seus desempenhos. A diferença na posse de qualificadores considerados importantes no 

campo fez com que houvesse diferenciações na cartografia social do 2 de Julho, o que se 

expressou no posicionamentos dos agentes e coletivos no Cortejo, na repercussão que 

possuem junto a cobertura da imprensa, assim como o próprio respaldo dos demais 

participantes.   

Assim, o 2 de Julho admite expressões cívicas associadas a variadas dimensões sociais 

(religiosas, artísticas, étnicas, de classe, regionais...) e por meio de expressividades formais ou 

informais, geralmente espontâneas, lúdicas e, às vezes, carnavalescas. Nesse espaço social e 

simbólico, os formalismos comuns a outras festas cívicas são ritos de importância menor. Isto 

faz com que os agentes e coletivos não estatais mantenham sua relevância nesses momentos, 

conferindo à regionalidade e à nacionalidade contribuições a partir das experiências das 

frações sociais não centrais, pois, os nacionalismos se constroem também na tensão e na 

mobilização popular. Para Hobsbawm (1990), o fenômeno do nacional é dual: fomentados e 

administrados pelas elites, mas que, no entanto, não podem ser compreendidas sem se analisar 

os “de baixo”, ou seja, em termos das suposições, esperanças, necessidades, aspirações e 

interesses das pessoas comuns, as quais não são necessariamente nacionais ou nacionalistas 

no sentido corriqueiro.  

Em outra dimensão é possível indagar: como o campo da festa pôde ter uma história? 

E, como uma história da festa com uma estrutura de longa duração comporta eventos novos 
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sem fragmentar e destruir sua lógica? Na prática, como os agentes e coletivos dispõem-se, 

apresentam-se e disputam na festa? 

No 2 de Julho, vê-se que os eventos são agregados numa estrutura de memórias que 

tornam opacas as inovações, apesar destas ocorrerem ano após ano. Dessa forma, afirma-se 

que os festejos comportam uma estrutura da conjuntura (SAHLINS, 1990): transformações 

que obedecem a um principio estruturador que preside os padrões de inovação. Isso se 

percebe no plano das práticas, como na atuação política dos agentes, da reprodução da 

apresentação de fanfarras, nos ritos de hasteamento das bandeiras, na reprodução da corrida 

do fogo simbólico; assim como no plano das representações: a exaltação da Independência, da 

liberdade, da bravura e do heroísmo.  

O que se advoga, desse modo – e isso é muito importante num levantamento de viés 

etnográfico e histórico – é que existiram modificações substanciais amarradas por princípios 

estruturadores do campo e pela padronização dada pelas tradições inventadas e pelas 

memórias cultuadas na festa. Na média duração, o acúmulo de eventos atados a estruturas, 

contudo, proporcionaram inovações substanciais devido às pequenas contingências ano após 

ano. E mais, na festa do 2 de Julho contemporânea há uma estrutura da conjuntura, pois ideias, 

conceitos, ícones, noções já em fluxo na história corriqueira e reverberada acoplada à 

narrativa fundante da Bahia rendem-se ao uso numa práxis nova, estratégica e dubiamente 

situada entre o discurso de resistência e o plano da legitimidade patriótica. Ou seja, a estrutura 

de significados das representações da Bahia, do Brasil e dos feitos heroicos não é, nem pode 

ser, rígida a ponto de não permitir as adaptações situacionais dos novos agentes, que 

apresentam novas interpretações dos mesmos mitos, personagens e valores sob novas 

demandas.  
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5.2   Política no Cortejo Contemporâneo do 2 de Julho 

 

As relações de poder na forma de protestos e aparição pública de indivíduos ou grupos 

organizados continua importante no campo do 2 de Julho. No Cortejo matutino, a polifonia 

das manifestações políticas é um aspecto a destacar, sendo que dois fatores poderiam ser 

tomados aqui como explicativos. Primeiro, o espaço da festa é reconhecidamente validado na 

sociedade civil baiana como próprio para a manifestação e o protesto. Disto se desdobra a 

segunda dimensão explicativa, qual seja, os sujeitos constroem apropriações particulares do 

ideal de liberdade e emancipação presente nas narrativas festivas. A liberdade tanto pode ser 

assimilada pelo poder institucional governamental, nos discursos oficiais do Prefeito e 

Governador, como se apresentar como mobilizador de luta por reconhecimento em 

reivindicações por direitos civis, econômicos, políticos ou sociais efetuados por ONGs, 

sindicatos, coletivos mais efêmeros ou ainda outras apropriações de alguns agentes 

participantes. 

No que se refere à política institucional, deve-se destacar que a participação no 2 de 

Julho e mesmo a visibilidade não está ligada diretamente às dimensões dos partidos, pois 

partidos políticos de grande porte e com considerável capilaridade em termos nacionais como 

PMDB e PSDB alcançam pouca expressão na festa. Verifica-se assim, primordialmente a 

atuação de partidos políticos alinhados às pautas de centro-esquerda, tais como o PT, PC do B 

e PSB. Mesmo partidos com pouca representatividade eleitoral, como o PSOL e o PSTU, 

destacam-se como artífices de um discurso no plano da festa.  

Fora dos blocos de centro-esquerda e esquerda, o único partido que apresenta mais 

relevância é o DEM, e isto não se deve efetivamente nesse caso ao partido em si, mas ao 

carlismo enquanto matriz de práticas políticas que se agregaram ao ideal de baianidade e de 

articulação às tradições. Exceto este, vê-se então que os partidos que se constituíram como 

importantes no plano político da festa foram os que se viabilizaram desde o finais da década 

de 1970 nos protestos contra o regime militar, ainda sob a filiação do MDB. Assim, o 

crescimento da atuação política partidária da festa teve seu crescimento a partir do 

enfraquecimento dos militares e também da maior veiculação de protestos de órgãos de 

trabalhadores, o que explica os partidos, sindicatos e centrais sindicais que obtém expressão 

no 2 de Julho.  
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As confusões entre grupos vinculados a partidos e orientações políticas distintas, 

conforme já descrevemos no 2 de Julho do passado recente, permanece. Em 2014, em meio a 

ofensas e empurrões, as comitivas do PT e do DEM se desentenderam logo no início do 

Cortejo, numa disputa que tomou a forma de querela entre governistas e oposicionistas, 

mimetizando o pleito eleitoral que seria realizado naquele ano, o que obrigou uma intervenção 

mais incisiva da PM. Segundo o Correio da Bahia111:  

Os termômetros subiram logo após o fim da cerimônia que dá a largada aos 
cortejos na Festa da Independência, quando os militantes das duas alas se 
confrontaram. Nos primeiros minutos do desfile, grupos de integrantes da 
comitiva do DEM e do PT, que também recebeu o apoio de membros da 
Central Única de Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Sem Terra 
(MST) trocaram socos, pontapés e empurrões. 

 

As estratégias de atuação no desfile por parte dos políticos são bastante repetitivas: 

enunciar discursos de exaltação ao “povo”, posar para fotografias, acenar para as calçadas e as 

sacadas como se todos estivessem atentos à passagem do personagem político, beijos e 

abraços em apoiadores. A mesma encenação dos agentes da política institucional se dá nas 

suas interlocuções com a imprensa, nas quais o argumento se pauta no suposto fato do 2 de 

Julho ser usado como palanque político pelo adversário, que estaria traindo a teor, a proposta 

da festa. É comum, então, acusar o oponente de ter desvirtuado eleitoralmente uma “festa dos 

baianos”. 

Com a transformação da festa nas últimas décadas, tem assumido mais importância e 

centralidade a atuação de sindicatos e coletivos de militância. Esta atuação ainda se restringe à 

integração no Cortejo matutino do dia 2. Por entenderem que se trata de um evento de 

reivindicação, um “ato político”, as associações emitem convocações para participação no 

Cortejo com algumas semanas de antecedência e é comum que nos jornais e folhetos dos 

sindicatos e centrais sindicais, bem como nos sites e nas páginas das redes sociais, o 2 de 

Julho seja mencionado como evento “de luta” que se deve participar. Esse incentivo à 

integração à festa é envolto numa narrativa simplificada sobre os processos da Independência 

que busca conferir historicidade às disputas presentes travadas pela conquista de direitos ou 

pela resistência a pressões do Estado ou do empresariado.  

                                                
111 Correio da Bahia, 3 de julho de 2014, p. 5. 



181 
 

Remetendo à discussão anteriormente empreendida acerca da formação da estrutura de 

classes na Salvador contemporânea, a origem social das organizações sindicais e dos 

indivíduos que a compõem é um reflexo na nova estratificação profissional produzida nas 

últimas décadas. Os coletivos que representam profissionais de educação, do ramo químico e 

petrolífero, bancários e comerciários são majoritários, contando maior número de filiados no 

Cortejo. Isso decorre justamente do fato de serem estas as categorias que lograram mais 

capacidade de organização e constituíram-se enquanto importantes no tipo de arranjo social e 

profissional que se formatou. No âmbito das relações de poder no 2 de Julho, as mudanças 

estruturais levaram a uma alternação nos repertórios de ação coletiva (TILLY, 1993), dado um 

novo campo de coerções e de interdependências que foram incorporadas pelos indivíduos 

como um novo sentido prático ajustado às situações. 

Nos comunicados que conclamam a militância e os sindicatos associados, CUT, Força 

Sindical, Conlutas e demais centrais sindicais denominam a participação no 2 de Julho de 

“atividade”. Em 2011, numa reportagem no seu site oficial 112 , o presidente da CUT, 

Martiniano Costa, ao falar da importância do 2 de julho, discorre sobre o fato da data histórica 

traduzir a força do povo baiano e a sua identidade de luta, numa apreensão bastante estreita e 

instrumental das memórias: 

A CUT aproveita o simbolismo do 2 de julho para dar destaque às 
reivindicações por justiça social, educação de qualidade para todos, trabalho 
decente, reforma agrária e mudança do modelo agrário, entre tantas outras, 
que representam a soberania dos trabalhadores.  

 

Os sindicatos variam quanto à pauta de reivindicações e demandas, obviamente em 

função da área de atuação dos seus filiados. Contudo, em relação à forma, são bastante 

semelhantes. Geralmente compartilham de um repertório de ação coletiva (TILLY, 1993) 

utilizado em outras ocasiões e protestos, com o uso de cânticos, faixas, cartazes e caminhada 

em bloco com bandeiras. Assim, para os sindicatos, o 2 de Julho é ratificado em seu 

significado histórico e de reprodução dos ideais de liberdade, entretanto, apresenta-se 

fundamentalmente como ocasião, “atividade”, palco para pressão; em outras palavras, 

contexto propício para mobilização. Não deve deixar de ser registrado que boa parte dos que 

vão à festa como ocasião de protesto tem um conhecimento reduzido do conteúdo das 

                                                
112  Disponível em https://cut.org.br/noticias/bandeiras-de-luta-da-cut-ganham-destaque-no-desfile-civico-do-2-
de-julho-em-salv-62b0/. Acesso em 4 de setembro de 2017. 
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memórias festivas, o mesmo ocorre no que tange aos movimentos sociais que serão analisados 

a seguir. 

Já os agrupamentos que apresentam reivindicações ligadas ao movimento negro e à 

luta antirracista, ao feminismo, à pauta ambientalista e de proteção dos animais, às demandas 

juvenis, dos estudantes e outros, têm participação menos numerosa e mais marginal. Isso se 

deve à inserção posterior desses coletivos na festa – a partir da década de 1990, assim como 

da reduzida capacidade de transformar os códigos da festa nos discursos políticos pertinentes.  

 

 
 

Figura 38 – Fantasiadas como Cabocla e Maria Felipa em 2016 
Fotografia: Milton Moura 

 
 
 
 

Todavia, existem exemplos de associação bem sucedida ao imaginário festivo 

realizado por grupos ligados ao movimento negro e a grupos de militância de viés feminista.  
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Nesse sentido, os primeiros tem dado relevo às lutas dos escravos e afrodescendentes pobres 

em geral – pescadores, trabalhadores manuais das cidades e das áreas rurais, artesões – nas 

batalhas de 1822-23, assim como na vinculação étnica de personagens emblemáticos como 

Maria Felipa. Da mesma forma, os argumentos feministas também vêm enfatizando o papel 

feminino nas batalhas da Independência, remetendo frequentemente ao papel central de Maria 

Felipa, Joana Angélica e Maria Quitéria. Essa articulação operacionaliza de modo coerente a 

lógica das comemorações na medida em que usa representações já em circulação, agora 

reconfiguradas num contexto de mobilização e embate, funcionando como estratégia de 

legitimidade no campo da festa. Essa legitimidade é visível pela incorporação dessa forma de 

interpretar essas personagens do 2 de Julho em manifestações estéticas consolidadas, como o 

enfeite das fachadas e a exibição dos fantasiados, que agora também evocam as heroínas já 

com as novas significações alçadas na trama festiva. Nesse evento, a estrutura do campo 

semântico da figura dos heróis foi revista por determinantes políticos e situacionais, 

demonstrando que a cultura é reinventada na prática. 

As manifestações podem incluir também protestos mais circunstanciais, como em 

2016 e 2017, quando houve consideráveis manifestações aglutinadas em torno do “Fora, 

Temer”. Assim como grupos menos numerosos com cartazes e faixas a favor das 

investigações da “Operação Lava Jato” e da atuação do Juiz Federal Sérgio Moro.  

A evolução dos tipos de associativismo contemporâneo adentrou também o 2 de Julho, 

com a inclusão de reinvindicações mais particulares e que se viabilizam por contatos via redes 

sociais. Desde 2014, por exemplo, tem ocorrido em meio ao Cortejo a Marcha das Vadias, 

intervenção de algumas dezenas de mulheres mobilizadas fundamentalmente a partir do que 

denominam de empoderamento feminino, com foco nos direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres. Esse tipo de desempenho apresenta rara conexão com a festa, usando o 2 de Julho 

muito mais como palco que confere visibilidade.  

Há uma diferença no uso do discurso político no 2 de Julho atual. Os grupos 

hegemônicos, geralmente conservadores e governistas, reafirmam a constituição de uma nova 

ordem, instaurada com a Independência, já acabada e que precisa somente ser mantida. Isso 

ampara a ideia de que os festejos não podem ser subvertidos de sua dimensão cívica e 

tradicional. Já os grupos que pleiteiam demandas, tomam os ideais de Independência primeiro 

como inspirações, impulsos à ação dados pelos nossos antepassados; segundo, enfatizam que 

o projeto do 2 de Julho é a libertação do povo e conquista de direitos, o que ainda está em 
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curso e deve ser conquistado com a luta política constante, contra a tirania, entendida como a 

ação dos oponentes.  

Percebe-se, então, como os agentes conferem sentido às formas de participação, que 

podem ser tanto de contestação quanto de reiteração da ordem. Por isso, é o caráter vazado, 

sem semântica definida, do repertório que permite sua partilha entre opostos. Isto é, o 

repertório de ação coletiva não é peculiar a um grupo, mas a uma estrutura de conflito que se 

apresenta no campo do 2 de Julho, mas em certo sentido foi parcialmente adaptada de outro 

contexto de tensão. É nesse espaço de lutas de representações que se constituem e se exibem 

as identidades e os processos de identificação e diferenciação. Pois, as identidades são sempre 

instáveis, móveis, definidas historicamente e não necessariamente vinculadas a um “eu” 

coerente. (HALL, 2000) Desse modo, são produtos de interpelações de representações que 

rodeiam os indivíduos e derivam de processos contraditórios e que necessitam de 

performatizações para se transformarem em disposições duráveis internalizadas que façam 

algo socialmente construído parecer essencial, natural.  

É importante mencionar que os membros dos sindicatos, partidos políticos e centrais 

sindicais desfilam próximos aos Caboclos, ao passo que os grupos de militância menos 

institucionalizados, mais efêmeros, não programados ou com pautas recentemente 

estabelecidas, sempre desfilam no final. Alguns destes últimos caminham no Cortejo bastante 

tempo após os Caboclos passarem, o que também é indicativo da identificação quase nula 

destas novas ações coletivas em relação à estrutura mais tradicional da festa.  

Percebe-se que nas últimas três décadas o 2 de Julho se consolidou também como 

festival político e, muitas vezes, os indivíduos se interessam em ver também a veiculação das 

demandas, como se através do 2 de Julho se pudesse visualizar o que está em disputa na 

sociedade soteropolitana. Destacar esse aspecto corresponde inclusive a apontar os fatores  

pelos quais os indivíduos atribuem relevância aos festejos, interagindo com os repertórios 

aportados e em circulação. Esse traço se vê na atuação de agentes em protestos avulsos, como 

nos temas veiculados nos cartazes e faixas dispostos no Cortejo que apontam os mais variados 

temas e não necessariamente são empunhados por participantes de algum coletivo regular ou 

mesmo formado para a festa. Às vezes são somente agentes que entendem a festa como 

momento de “dizer” alguma insatisfação. Em 2016 e 2017, o espectro temático das frases e 

slogans de protesto variou da volta do nome do aeroporto de Salvador a “2 de Julho” ao “Fora 

Temer”, da “defesa” da família e contra o aborto, até protestos contra o feminicídio. Como na 
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fotografia a seguir, os protestos veiculados nas faixas podem assimilar fatos da conjuntura 

com emblemas históricos dos festejos, tais como o Caboclo. 

 

 
 

Figura 39 – Protesto no Cortejo de 2016 
Fotografia: Milton Moura 

 
 
 

É possível notar uma mudança no perfil geracional nos coletivos de militância. Os 

grupos compostos por jovens estudantes apresenta demandas difusas relacionadas a gênero, 

sexualidade, afirmação e reconhecimento étnico-racial, identidade, emprego, direito à cidade. 

Essa diferença também se percebe em virtude de alguns desses coletivos e manifestações não 

se limitarem à participação matutina, inserindo-se, ainda que de modo tímido, no Cortejo 

vespertino e por vezes na Volta da Cabocla. Essa diferença face os sindicatos, partidos 

políticos e centrais sindicais é uma maneira de se tornar mais vivível devido à escassez de 

outras manifestações, ocupando um espaço vazio em termos de representação. A diferença 

tem se mostrado inclusive no âmbito da musicalidade. Em 2016 e 2017, um dos coletivos 

jovens usou de maracatu e funk no seu bloco de protesto, fugindo dos convencionais frevos, 

marchinhas de carnaval e samba-reggae.  
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Essa mutabilidade pode se apresentar como formas distintas de se apropriar da festa, 

mas também do espaço urbano da cidade. Marcos Sudré (2013) no seu estudo sobre a relação 

entre a festa e o espaço urbano já havia apontado que a festa pode ser um modo pelo qual se 

conquista em sua plenitude o direito à cidade. Isso decorre da necessária vivência urbana que 

a festa pública impõe, o que num contexto de urbanização dada sob a égide capitalista pode 

fazer das celebrações um momento de reencontro com o espaço público e de reversão do 

declínio do homem público. (SENNET, 1997)  

Em outro sentido, apesar da existência de inúmeros protestos, estes não estão 

articulados por um motivo que abranja a todos ou a maioria, com algum grupo galvanizando 

insatisfações que possam ser construídas como universais. Por isso, os protestos apresentam-

se no 2 de Julho muito mais como visibilização de pautas e demandas, conquista e 

demarcação de mais um espaço em que se pode fazer ouvir alguma voz e influenciar, mesmo 

que minimamente, na construção de narrativas.  

Pode-se aventar que as mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas em 

Salvador abriram espaço para uma nova estrutura de oportunidade política (TILLY, 1993), o 

que levou ao transbordamento de ações para outros espaços a princípio estranhos às 

reivindicações 113 . Através do campo do 2 de Julho, foi possível perceber a eclosão de 

transformações iniciadas pelo aumento de permeabilidade das instituições políticas e 

administrativas às reivindicações da sociedade civil, provocadas por crises na coalizão no 

poder desde a década de 1980, que se continuou com as novas acomodações dos planos 

municipal, estadual e nacional desde então, levando a menos constrangimentos políticos, 

alargando as possibilidades de escolha dos agentes.  

Num plano interpretativo, os agentes que viam no 2 de Julho um espaço de luta 

política o fizeram a partir de formas de apresentação de demandas coletivas macroestruturais, 

portanto, utilizadas em outras situações. Entrava em ação nos festejos um repertório político 

novo, ou seja: um conjunto limitado de rotinas aprendidas, compartilhadas e postas em ação 

por meio de um processo relativamente deliberado de escolha entre maneiras 

convencionalizadas de interação conflituosa (TILLY, 1993). Esses repertórios tornaram 

regulares algumas táticas de exposição de discursos a partir de esquemas adaptados de 

percepção dos festejos, o que organizacionalmente permitiu mais efetividade às ações. Por 

                                                
113 A Mudança do Garcia, momento na segunda-feira no Carnaval de Salvador, e a Lavagem do Bomfim,    
passaram a incorpor nas últimas duas décadas a participação de partidos políticos, sindicatos, grupos de militân-
cia e outros órgãos da sociedade civil.  
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fim, os repertórios e táticas fomentaram um leque de performances distintas daquelas que já 

se encontravam no campo, tendo por base agora um entendimento alternativo do 2 de Julho.  

Essas mudanças desdobraram-se também como alterações na interação política entre o 

Estado, na visão administrativa e dos aparatos de gestão da violência, e a sociedade civil, 

especialmente na forma da redução da repressão a protestos, além da presença de aliados 

potenciais. Assim, numa estrutura de oportunidade política favorável, grupos insatisfeitos 

organizam-se para expressar suas reivindicações na esfera pública, conformada enquanto 

espaço altamente expressivo como a arena festiva.  

 

 

******** 

 

A festa do 2 de Julho é viva, pulsante e comporta ainda muita imprevisibilidade. Por 

isso, sua descrição só pode ser parcial, incompleta, recortada, pois a festa, mesmo com uma 

estrutura regularizada, pode mudar de composição de coletivos e festeiros, de repertório 

musical, de decoração, de figurino dos Caboclos... Em meio a tudo isso, buscou-se trazer à 

tona elementos do fio histórico reproduzidos no campo da festa atual, em que se inventou uma 

tradição atada a memórias permeadas dos heroísmos de personagens bravos e pitorescos, 

figuras representativas de uma ideia de Bahia e de Brasil vinculada ao Recôncavo. 
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6    A Racionalização do Campo do 2 de Julho 

 

 

 

As Ciências Sociais surgem como uma resposta científica aos dilemas da 

modernização, face essa que se apresentou tanto nos delineamentos e especializações 

disciplinares, quanto na seleção e no tratamento de temáticas. (IANNI, 1989) Dessa maneira, 

a transição das ditas sociedades tradicionais, ou pré-capitalistas, em direção à modernização 

foi estudada em si mesma, enquanto uma Sociologia do Desenvolvimento ou da 

Modernização, mas também como pano de fundo para a explicação das mudanças no que se 

refere à urbanização, industrialização, crescimento demográfico, estruturação do estado-nação 

moderno, da cidadania e da democracia representativa, bem como a existência e resistência de 

práticas tradicionais vinculadas ao âmbito afetivo.  

Em termos amplos, de processos macroestruturais de longa duração, a modernização é 

uma tendência iniciada na Europa ocidental e posteriormente mundializada segundo as 

vicissitudes locais e as assimetrias nas relações de poder, caracterizada pela implantação do 

capitalismo, do estado-nação, de novos controles da informação, supervisão social e do poder 

militar amparada cada vez mais na ciência aplicada, na compressão do espaço-tempo, nas 

exigências de autodisciplina e no desencaixe dos comportamentos em relação às instituições 

tradicionais e comunitárias. Produziu, assim, uma descontinuidade na história da humanidade, 

pois os modos de vida modernos não encontram precedentes em outros espaços ou períodos 

históricos. Estas descontinuidades configuram-se tanto na natureza das instituições modernas 

quanto no ritmo e no sentido da mudança. (GIDDENS, 1991)  

 A interpretação da modernização que se utiliza aqui deve ser despida de qualquer 

sentido evolucionista ou eurocêntrico, o que se faz com o aceno de que a modernização é 

também um processo de dominação colonial e, internamente ao estado-nação, é reproduzida 

como dominação derivada da posse de capitais econômicos, sociais e simbólicos. É também 

um exercício de controle do poder, do saber e do ser, que tem como resultado a produção de 

modernizações periféricas. (BELESTRIN, 2013) Isso quer dizer que, para a existência de uma 
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modernidade capitalista hegemônica, é preciso seu duplo subalternizado, constituído e 

constitutivo. Essas modernidades periféricas incluem os países e locais nos quais um processo 

fundamental de estruturação do sistema-mundo moderno/colonial articula os lugares 

periféricos da divisão internacional do trabalho a uma hierarquia étnico-racial global. 

Segundo, a uma geopolítica do conhecimento paralela à geopolítica da economia, numa 

versão da colonialidade que tem como raiz as concepções universalistas derivadas do 

iluminismo. E, por fim, à conformação de um corpo e uma subjetividade, dos efeitos da 

colonialidade na experiência vivida. (MALDONADO-TORRES, 2007) 

No caso do Brasil, os processos de modernização periférica e seletiva vincularam-se a 

alguns aspectos da tradição, permanecendo dependentes das elites políticas que os 

desencadearam. O resultado foi o desdobramento de uma modernização seletiva, concertada 

pelo “alto”, de viés autoritário, amparada na desigualdade regional e na segregação sócio-

espacial que manteve a iniquidade social e a existência de cidadãos e “subcidadãos”. (SOUZA, 

2000) Por isso, ao tratarmos do Brasil e de Salvador, deve-se pontuar que, como sociedade e 

estado-nação, realizou-se uma modernização com essas particularidades.  

Para o escopo da análise da festa do 2 de Julho, a dimensão da racionalização114 é o 

traço que parece mais evidente no bojo da modernização que a cidade experimentou. Nessa 

linha, define-se a racionalização como um processo segundo o qual um número crescente de 

ações sociais passa a se basear em considerações de eficiência e cálculo, em desfavor de 

motivações de ordem moral, emocional ou tradicional. O racionalismo115 passa a ser um fim 

em boa parte das ações humanas a partir da realização metódica de objetivos determinados. 

Assim, as práticas, operacionalizando-se em contextos modernos e cada vez mais 

racionalizados, ocorrem mediante cálculos econômicos, como também políticos e jurídicos, 

tendencialmente mais precisos dos meios adequados à sua consecução. A racionalização 

apontaria ainda para uma legalidade própria, uma legitimidade que aposta na coerência e num 

uso específico da razão nas esferas sociais116 de interesse e valor que se formam, permitindo 

analisar especializações de contextos específicos e enxergar singularidades. Em outras 

                                                
114 A discussão sobre a racionalização desenvolvida por Max Weber permitiu muitas interpretações, por vezes 
discordantes. A interpretação da noção nessa Tese fundamenta-se na argumentação presente nas obras Economia 
e Sociedade e A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, assim na leitura que Carlos Eduardo Sell (2011) 
faz da construção conceitual do autor.  
115 Diferentes sociedades de diferentes modos experimentaram manifestações de racionalismo e racionalidade. 
Contudo, para Max Weber (2002; 2004) foi imprescindível entender qual era o sentido e as condições para 
manifestação da racionalidade na “sociedade ocidental moderna”. 
116 A noção de “esferas sociais” no trabalho de Max Weber é semelhante à noção de campo, formulada por Pierre 
Bourdieu (1998; 2002). Sendo este último declaradamente tributário do sociólogo alemão. 
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palavras, o processo de racionalização se desdobra na dimensão histórico-estrutural enquanto 

princípio geral de ordenamento social e individual, mas também remete à diferenciação das 

esferas de valor e a dimensão interna de cada esfera específica. (WEBER, 2002) 

Ora, mas por que tratar sobre essas dimensões da modernização e da racionalização no 

2 de Julho?  

A festa do 2 de Julho existe desde 1824, portanto, é corpo de comemorações que 

possui uma história que acompanhou transformações substanciais de Salvador, com ainda 

mais vigor as que transcorrerem a partir de meados do século XX. O processo ocorrido em 

Salvador desde o final da década de 1950 é de acentuação das transformações 

modernizadoras. Isso se fez visível na implantação de indústrias relevantes no seu entorno, no 

avanço do espaço urbano da cidade por novas regiões, no crescimento demográfico, na 

alteração da estrutura de classes e profissional, no avanço da alfabetização e da escola, na 

mudança na forma de ação dos políticos e dos técnicos no aparato estatal, na utilização pelas 

agremiações políticas de novos repertórios de ação coletiva e na disseminação dos meios 

institucionais da indústria cultural.   

Nesse sentido, a festa está atrelada às consideráveis e radicais mudanças por que vêm 

passando a sociedade soteropolitana e seu tecido urbano, com repercussão nos 

comportamentos dos agentes, nos dispositivos culturais difundidos e no modo de ação 

institucional, especialmente vinculadas ao Estado. É nesse diapasão que se pretende nesse 

capítulo argumentar que o campo da festa se alterou e se realinhou segundo novos paradigmas 

e determinantes estruturais oriundos do contexto geral, assim como extraiu daí novos 

princípios de legitimação, sendo base para o desempenho dos agentes, num tensão não 

resolvida entre forças racionalizadoras e práticas populares de apropriação, subversão ou 

desconsideração. Nesse campo de força, demostra-se como os Caboclos permanecem centrais, 

garantindo, em certo sentido, o amparo ritual e simbólico à festa.  

Então: como reage o campo da festa do 2 de Julho ao avanço dos modos de produção e 

reprodução social advindos da especificidade da modernização seletiva e periférica brasileira 

concretizada em Salvador desde meados do século XX?  
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6.1   A Racionalização e os Órgãos do Estado 

  

No que se refere à estruturação econômica, o planejamento estatal foi um vetor 

importante de modernização no Estado desde a segunda metade do século XX. O mesmo pode 

ser dito acerca das ações sobre o 2 de Julho, sendo perceptíveis iniciativas estatais de 

regulamentação das rotinas dos festejos. Supõe-se daí uma relação entre a racionalização do 

Estado e práticas sociais vinculadas a este a partir de uma perspectiva tecnoburocrática na 

tentativa de resolver o “enigma baiano” e as medidas adotadas para melhor planejar, controlar, 

regular e organizar os festejos. Desse modo, evidenciam-se afinidades eletivas entre o fito 

planejador do Estado em meados do século XX e o início de medidas mais estruturadas de 

controle da festa do 2 de Julho, bem como estratégias razoavelmente profissionalizadas de 

divulgação, orientação, financiamento e articulação dos poderes públicos municipal e estadual. 

Nas comemorações da Independência o processo de racionalização se expressou a 

partir de dois vetores. Primeiro, na ação dos órgãos da PMS e da esfera estadual e, segundo, 

na própria conduta dos coletivos políticos que aportaram à festa novos repertórios e agentes 

da sociedade civil, como a imprensa e intelectuais. No âmbito desses dois vetores, é possível 

destacar a existência da racionalização na forma de burocratização e intelectualização. 

Desde os primórdios do 2 de Julho, havia uma tensão premente entre as práticas 

festivas populares e as sucessivas tentativas de organização por parte dos poderes públicos. 

Contudo, é no final da década de 1950 que a PMS articulou-se ao Governo do Estado na 

criação de uma Comissão Organizadora mais efetiva, que pode ser entendida como o início de 

uma investida no sentido de racionalização da festa sob a ótica da gestão. Essa Comissão 

iniciou a implementação de medidas relativas à organização, divulgação e preservação do que 

se considerava a “tradição”. Mais precisamente, as ações dos órgãos públicos tenderam a 

tornarem-se mais eficientes, pois além da lógica somente administrativa, vincularam militares, 

atletas, artistas, intelectuais e a imprensa nas suas ações sobre o campo da festa.   

A ação combinada das instituições nas últimas décadas promoveu a perda do lugar 

privilegiado reservado aos comportamentos rotineiros que funcionavam como uma tradição, 

que era mecanismo de coordenação das práticas sociais, e passa a estar no âmbito de ações 

sociais permanentemente renovadas e reavaliadas mediante a apropriação dos conhecimentos 
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que vão sendo produzidos sobre as próprias ações e os sistemas sociais nos quais elas têm 

lugar. Obviamente, isso não significa que a tradição desapareça; passa, contudo, a subordinar-

se ao crivo da avaliação reflexiva, pois “as tradições podem ser articuladas e defendidas 

discursivamente – em outras palavras, justificadas como tendo valor em um universo de 

valores plurais em competição.”. (GIDDENS, 1991, p. 56)  

A principal força de racionalização estatal no período até antes do golpe militar de 

1964 foi a PMS, protagonismo que refluiu com a drenagem do poder político municipal até a 

década de 1980. Nesse hiato, o Governo do Estado assumiu de modo mais explícito o papel 

de ditar as diretrizes da festa, o que se afirmou frequentemente na intenção de tornar mais 

ligados às representações do nacional, com a reminiscência às celebrações do 7 de Setembro.  

Em 1986, com a criação da FGM, a PMS volta a atuar no sentido de reconquistar uma 

preponderância na gestão da festa, o que se consolidaria no início da década de 1990, quando 

a função da FGM foi redimensionada. (ALCÂNTRA; SILVA, 2005) Hoje, tudo o que se 

refere à decoração, escolha do tema117, modificação do trânsito, indumentária dos Caboclos, 

elaboração de programação e demais itens que viabilizam na prática a festa está a cargo da 

FGM. Segundo informações advindas de interlocuções 118  com técnicos da autarquia, a 

Fundação realiza reuniões e convida órgãos estaduais e o IGHB para participar, entretanto, 

quase nada é decidido de forma conjunta e colegiada, na medida em que os aspectos centrais 

de como funcionará o Cortejo são apenas apresentados, não sendo discutidos com as 

instâncias externas, pois são vistos como prerrogativa do Poder Público Municipal.  

Algumas inciativas da FGM nos últimos anos sugerem o início de incursões do órgão 

para além da sua consolidada atuação de viés mais operacional. Isso tem acontecido com a 

organização de palestras e debates com a presença de professores e pesquisadores, perfazendo 

um tipo de engajamento que tende a concorrer frequentemente com a atuação das instâncias 

estaduais e, por vezes, do IGHB. Foi o aconteceu em 2017, por exemplo; no mesmo dia e 

horário, a FGM e a FPC promoveram debates sobre o 2 de Julho, configurando-se em eventos 

concorrentes ao invés de complementares, o que expõe a falta de coordenação, e por vezes 

disputa,  entre as instituições.  

                                                
117 O tema irá orientar as ações de decoração ao longo do trajeto do Cortejo. Em 2015, por exemplo, o tema foi 
“Guerreiras da Independência”, em que se destacou a atuação feminina.  
118  Conforme entrevista concedida pelo técnico P.C.S., sob condição de anonimato, realizada no dia 2 de 
setembro de 2016. 
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Vê-se que as práticas dos órgãos do Estado podem entrar em contradição também com 

as agremiações políticas ou as manifestações populares no espaço da festa. É o tem 

acontecido desde a proibição por parte da PMS de expressões políticas e publicitárias exibidas 

por meio de faixas, placas e painéis no Cortejo e nas residências no percurso da festa desde 

2013, como uma interpretação do Decreto Municipal 12.642/2000, ainda sem tanta 

efetividade, contudo. Demonstra-se que o processo de racionalização é heterogêneo, pois 

pode haver diversos focos de divergência e conflito.  

Em termos dos ritos dos festejos, existem nuances ilustrativas da demarcação do papel 

dos agentes institucionais. No dia 2, antes da saída do Cortejo, são hasteadas, minutos antes 

do inicio do Cortejo, as bandeiras do Brasil, de Salvador, da Bahia e do IGHB. Logo após este 

ato, os Carros Emblemáticos e as esculturas dos Caboclos são simbolicamente entregues pelo 

presidente do IGHB ao prefeito de Salvador, o que demarca a função que ocupará a PMS 

como organizador dos festejos por intermédio da FGM. 

Num estudo que mapeia as redes locais, sub-regionais, regionais e nacionais envoltas 

nas festas juninas do Recôncavo Sul baiano, Jânio Roque Castro (2012) percebe como em 

outros locais e eventos as festas também experimentaram forte agenciamento das Prefeituras, 

a partir do qual os grupos sociais que conseguiram permanecer tiveram que reinventar 

tradições. Num contexto de espetacularização e mercantilização dos festejos juninos, a festa 

se modifica por força das modernizações e transformações urbanas, contudo, pautam-se sobre 

novas bases, num processo que pode ser interpretado como homólogo ao do 2 de Julho. 

Em outra linha, a atuação dos órgãos estaduais, principalmente o IPAC e a FPC, 

vinculados à Secult/BA, não se dá na dimensão operacional dos festejos, figurando muito 

mais no âmbito da divulgação e preservação. Especificamente no que tange à preservação, o 

ano de 2006 indica uma inflexão importante, pois a partir daí o IPAC reconheceu os festejos 

do 2 de Julho como Patrimônio Cultural 119 , passando a implantar gradativamente mais 

políticas de salvaguarda e educação patrimonial. Assim, o fato de se tornar patrimônio gerou a 

obrigação legal de atuar com mais efetividade na preservação e divulgação, tendo, por sua 

vez, prioridade em financiamento para ações relacionadas ao patrimônio histórico, artístico e 

cultural da Bahia. Ao fixar, a patrimonialização é um tipo de controle, uma racionalização que 

se compreende reflexivamente como benigna à manifestação que se quer proteger. 

                                                
119 Conforme a Decreto 10.179/06, retificado no Decreto 11.632/09, graças às pesquisas e dossiê do IPAC. 
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Diversas pequenas ações foram realizadas nos últimos anos segundo os princípios de 

preservação, salvaguarda e educação patrimonial. Em 2010, foi realizado o curso Percursos 

Patrimoniais120, com a proposta de educação patrimonial a partir de incursões no sistema 

regular de ensino. Em 2012, lançou-se o documentário121 Cortejo 2 de Julho – Caminhos da 

Independência, com o objetivo de divulgar a história e a memória do 2 de Julho. Foi ainda 

intervenção do IPAC a retomada, em 2013, do concurso que premia as fachadas mais bem 

ornamentadas, que desde a década de 1990 vinha sendo organizado pela FGM, mas havia sido 

inativado em 2011. Por fim, elenca-se que em julho de 2017 o Instituto organizou uma mostra 

fotográfica denominada Salve o Dois de Julho: Memórias da Independência da Bahia, na 

estação metroviária de Pirajá122, com o intuito de incluir o bairro de modo mais efetivo nos 

festejos.  

Percebe-se que as ações do IPAC funcionam como uma campanha permanente para o 

reconhecimento da festa enquanto bem intangível, o que se materializa ainda nos impressos 

distribuídos durante o Cortejo. Em comum, todas essas ações buscam aportar a temática da 

história do 2 de Julho enquanto culminância de processo de luta pela Independência, assim 

como sua repercussão festiva, com base na reiteração de representações convencionalizadas, o 

que sedimenta memórias coletivas.  

Já as ações da FPC, focalizam a dimensão da interface com a universidade e a escola e 

desdobram-se geralmente na forma de cursos, palestras e outras ações educativas. Desde 

2008, a Fundação realiza o projeto Rota da Independência123, por meio de aulas, intervenções 

artísticas, caminhadas e visitas a sítios históricos, com o objetivo de difundir informações 

sobre a Independência e visa, segundo a divulgação institucional, “reforçar na memória dos 

municípios que participaram das lutas pela Independência do Brasil na Bahia, seus respectivos 

papéis no processo, fortalecendo o senso cívico e cultural dos mesmos.”124. É a FPC também 

que mantém a Biblioteca Virtual Consuelo Pondé, especializada em história da Bahia, que 

                                                
120 Os percursos patrimoniais do IPAC propõem passeios e caminhadas em locais específicos de cidades baianas 
que são acompanhadas por especialistas em Arquitetura, História, Urbanismo, Antropologia, Engenharia, 
Arqueologia e Museologia, entre outras áreas de pesquisa. 
121 O documentário teve tiragem de duas mil cópias e foi distribuído para escolas estaduais, universidades e 
órgãos de patrimônio, entre outras entidades. 
122 A exposição foi composta por 2 painéis com fotos e postais do acervo do Museu Tempostal e acervo do 
IPAC-Secult/BA 
123 Efetivamente o projeto também conta a contribuição do IPAC, por meio de divulgação e assessoria técnica, e 
da Fundação Cultural da Bahia – FUNCEB, com a disponibilização de apresentações de dança e música de 
estudantes vinculadas a  seus cursos e oficinas de arte. 
124  Disponível em http://www.fpc.ba.gov.br/modules/noticias/makepdf.php?storyid=415. Acesso em 13 de 
setembro de 2017. 
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possui acervo considerável sobre o 2 de Julho, além de organizar nas bibliotecas públicas da 

cidade palestras sobre a Independência da Bahia e, por meio do Centro de Memória da Bahia 

– CMB, viabilizar cursos para professores da rede pública estadual de educação. 

É importante mencionar que em geral, nos documentos, informativos e sites dos 

órgãos públicos vinculados ao Governo do Estado, o 2 de Julho é remetido como sendo a 

“Independência do Brasil na Bahia”. Essa forma de nomear a festa busca fazer da mesma um 

passo na consolidação da Independência nacional, o que confere uma dimensão regionalizada 

às comemorações. Ao contrário, o sentido que o 2 de Julho exaltava e difundia 

originariamente, com força durante todo o século XIX, registrado também no Centenário e 

mesmo no Sesquicentenário, e que pode ser facilmente percebido ainda hoje na 

comemorações, é o da singularidade, especialidade e grandeza da Bahia. Nesse complexo de 

representações, o Brasil não aparece como entidade política mais abrangente, sendo talvez só 

um ente que se associa. Por outro lado, as instâncias estaduais tem enfatizado a dimensão do 2 

de Julho como processo nacional, como etapa, projetando anacronicamente os limites e 

representações da comunidade imaginada nacional para o passado. Essa maneira de entender 

o 2 de Julho tem alcançado mais visibilidade e guarda mais chances de alcançar projeção 

nacional125.  

Outros órgãos ligados a Secult/BA126 também mantêm atuação no âmbito da festa, 

porém menos regular e evidente. O CCPI organizou em 2013 e 2014 o projeto Esperando o 

Caboclo, com a participação de alas percussivas de alguns dos principais blocos afro e de rua, 

como Didá, Cortejo Afro e Muzenza, além do Bandão Verde Rosa e do cortejo das Filhas de 

Gandhy no Largo do Pelourinho, que recepcionou o Cortejo na chegada Largo do Pelourinho 

pela manhã. O Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB tem intensificado a 

divulgação dos festejos via rádio e televisão nos últimos anos, com uma cobertura mais 

abrangente que a das emissoras comerciais. Além desse instituto, a FUNCEB tem promovido 

encontros de filarmônicas no mês de julho, além de prover a estrutura e o apoio financeiro 

para a vinda de bandas filarmônicas e manifestações culturais de diversas regiões do estado da 

Bahia para o Cortejo do dia 2.  A esse respeito, é importante frisar que essa é uma das poucas 

                                                
125 A única referência nacional mais explícita foi a transformação do 2 de Julho em data histórica no calendário 
de efemérides nacionais por força da Lei n. 12.819, do dia 5 de junho de 2013. A Lei chama a atenção para o 
caráter supostamente nacional do 2 de Julho e menciona textualmente a importância das lutas da Bahia para a 
Independência do Brasil. 
126 Em 2013 foi elaborado pelo grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, da UNEB, o jogo gratuito Dois de 
Julho: tower defense, com financiamento do o setor de culturas digitais da Secult/BA. Disponível em 
http://www.fpc.ba.gov.br/modules/noticias/makepdf.php?storyid=415. Acesso em 13 de setembro de 2017. 
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intervenções dos órgãos vinculados ao governo estadual que interferem diretamente no 

Cortejo. Isso se dá com a inclusão de grupos musicais de cidades como Muritiba, Jeremoabo, 

Serrinha, Saubara, Santo Amaro, e outras, além de coletivos de samba, capoeira, marujada, 

maculelê, que, no entanto, não se fixam aos festejos como participantes fundamentais devido 

à rotatividade das agremiações convidadas.  

A atuação dos órgãos do Estado muitas vezes seguem a linha de formalizar as 

representações do Cortejo, em geral evocadas pelos Caboclos e pelos heróis, na forma de 

expressões artísticas eruditas. Em 2013, foi realizada no Terreiro de Jesus a Ópera da 

Independência 127 , um espetáculo cênico-musical apresentando uma narrativa sobre a 

Independência. No mesmo ano e nos posteriores, o Teatro Castro Alves abrigou a Orquestra 

Sinfônica da Bahia – OSBA, num concerto especial em homenagem ao 2 de Julho. Essas 

ações podem ser interpretadas como uma tentativa de “elevar” as manifestações do civismo 

baiano para linguagens mais “complexas” e é o anverso da outra face da divulgação e 

apropriação que toma forma na tentativa de incentivo a algumas manifestações tidas como 

populares.  

Depreende-se que o auxílio para o deslocamento dessas manifestações para os festejos 

prima por dois objetivos. Primeiro, interiorizar as comemorações, ainda muito centradas nas 

cidades do Recôncavo e algumas outras que organizam seus cortejos e mantém os seus 

Caboclos, como Caetité. Segundo, para tornar o Cortejo do 2 de Julho um tipo de festival de 

manifestações da “cultura popular”, com a característica, contudo, de serem esses coletivos 

altamente dependentes do aparato governamental.  

Por parte do Executivo estadual, tem sido observado o esforço de promover a 

integração entre o 2 de Julho de Salvador e as comemorações do 25 de Junho em Cachoeira, 

assim como as já mencionadas atividades promovidas por instituições municipais e estaduais, 

no sentido de que divulguem ao público em geral os aspectos do 2 de Julho considerados 

históricos e politicamente convenientes. Uma evidência desse movimento é transferência 

simbólica da capital do Estado da Bahia para Cachoeira128. Essa estadualização do ciclo do 2 

                                                
127 Ópera com direção de Paulo Dourado e trilha sonora de Gerônimo. Apresentou roteiro com estrutura de teatro 
épico, alternando cenas musicais, diálogos dramáticos, narrativas e recitações. O texto se baseia nos principais 
eventos históricos que levaram à Independência da Bahia do domínio colonial português. Correio da Bahia, 1 de 
julho de 2013, p. 6. 
128 Conforme Lei Estadual 10.695 de 2007. 
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de Julho conta com o apoio da FGM, na medida em que esse órgão desde aquele ano promove 

a saída do Fogo Simbólico de Cachoeira no dia 25 de junho.  

Nessa reflexão é conveniente, e congruente com o desenho do enquadramento teórico 

da Tese, o uso da noção ampliada de Estado. Assim, conforme a formulação de Antônio 

Gramsci (1980), a noção de Estado ampliado inclui a sociedade política, ou seja, o Estado em 

sentido restrito, formada pelos mecanismos que garantem o monopólio da força pela classe 

dominante por meio da sua burocracia executiva e policial-militar, e a sociedade civil, 

formada pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e difusão das ideologias, 

composta diversas organizações, dentre as quais: o sistema escolar, as igrejas, os sindicatos, 

os partidos políticos, as organizações profissionais, os meios de comunicação de massa etc. A 

sociedade civil, então, é um novo momento do Estado nas sociedades capitalistas, no qual a 

coerção e a violência são o último e não primeiro recurso para a efetivação da dominação. 

Esse todo ampliado é extremamente complexo e comporta contradições e ambiguidades das 

ações dos grupos e, portanto, é foco de disputas.  

É em meio a este complexo estrutural que o campo do 2 de Julho se localiza, e é sobre 

esse campo que opera a tendência a ações instrumentais e racionalizadoras tanto dos aparatos 

do Estado em sentido restrito, quanto de setores importantes da sociedade civil, que 

reverberam de modo heterogêneo os processos de modernização soteropolitana. É nesse 

prisma que se pode inserir a ação do IGHB, de sindicatos, partidos políticos, grupos de 

militância, fundações, igrejas129  e associações como agentes da esfera da sociedade civil 

atuantes nos festejos.  

Especificamente acerca do IGHB, a atuação desse instituto, outrora imprescindível, 

tem refluído e se limita atualmente à responsabilidade pela guarda dos Caboclos e 

manutenção do Pavilhão Cívico. O IGHB ressente-se da progressiva redução na participação 

em atividades de organização efetiva, tendo seu papel redimensionado para uma função 

secundária e, por vezes, apenas cerimonial. O papel de guardião dos festejos, que assumiu 

ainda no início do século XX juntamente com a Liga para a Educação Cívica 

(ALBUQUERQUE, 2003), foi destacado em 2009130 por Consuelo Pondé de Sena, então 

presidente do IGHB, numa entrevista em que externou a indignação diante do refluxo do 

                                                
129 Institucionalmente,  a Igreja Católica tem um papel mais pronunciado no 2 de Julho devido a realizado do Te 
Deum, da passagem e integração de algumas igrejas e conventos no trajeto do Cortejo, passando pela criação e 
manutenção desde 2012 do Memorial Joanna Angélica 
130 A Tarde, 2 de Julho de 2009, p. 5. 
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prestígio do Instituto. Foi mencionado no mesmo veículo de imprensa, na forma de 

reafirmação de importância, que: “tudo o que passa pelo acesso à estátuas e carros passa pelo 

IGHB”. Asseverou ainda que naquele ano e nos anteriores estavam sendo negligenciados 

enquanto instituição: “Imagine que recebi um convite para ir ao Te Deum. Historicamente, o 

IGHB não é convidado para as atividades do 2 de Julho. Ele é quem também convida, pois é 

parte da organização”.   

As falas de Consuelo Pondé de Sena apontam o deslocamento explícito do IGHB para 

o papel de coadjuvante, num sinal de que o Instituto Histórico local não acumula mais os 

elementos para atuar como um agente condutor, pois teve seu capital simbólico esvaziado pela 

própria transformação social e profissionalização do saber no âmbito das humanidades, com a 

concomitante autonomização da esfera cultural. (FEATHERSTONE, 1997) Afinal, o 

desenvolvimento da modernidade implica não só o processo de diferenciação da economia 

capitalista e do Estado, como também a racionalização cultural, com a emergência de esferas 

separadas, científicas, estéticas e de valores morais. (WEBER, 2004)  

Vê-se nesse processo que a racionalização dos festejos está minando a participação do 

IGHB, na medida em que órgãos da Prefeitura e do Estado assumiram todas as funções que já 

foram ocupadas na primeira metade do século XX pelo Instituto. Isso permite afirmar que a 

responsabilidade pela escultura dos Caboclos, itens fundamentais no contexto da festa agora 

patrimonializada, é o único ativo do IGHB que ainda conserva relevância. Contudo, dada a 

capacidade – e agora obrigação legal – de instâncias do Estado de realizar a guarda e 

manutenção, é possível que a disputa no campo traga os Caboclos para a órbita da FGM ou do 

IPAC, e torne o IGHB ainda menos significativos nos festejos.  

Sintetizando, em termos de organização, existem três planos de responsabilidade 

complementares. A PMS assume os elementos de práticos de viabilização da festa, 

organização do trânsito, decoração, contratação de figurinista para os Caboclos, escolha do 

tema, organização da ordem na caminhada festiva etc. O Governo do Estado, por sua vez, atua 

na realização de ações de divulgação, salvaguarda e educação, sendo responsável por volume 

considerável de pequenas atividades por meio dos seus vários setores e autarquias. Por fim, o 

IGHB, ainda preserva a função de manutenção dos Caboclos e do Pavilhão Cívico, quase 

sempre com financiamento da FGM.  
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Num sentido amplo, por parte das instâncias estatais, pode-se dizer que a 

racionalização dos festejos consolidou-se, pois seria pouco crível, mesmo inviável, que a 

ocorrência do Cortejo e de todos os outros ritos importantes do 2 de Julho pudesse acontecer 

sem as ações institucionais descritas. Isso implica a dimensão da racionalização como 

fortalecimento da burocratização, com o aparato administrativo adentrando a festa e 

adquirindo legitimidade nesse campo. Tal burocratização se expressa na forma de práticas dos 

especialistas culturais encrustados no Estado de, a partir do seu acúmulo de poder político e 

capital simbólico, redirecionar as práticas populares organizadas anteriormente para a órbita 

de outros princípios; o que tem como efeito a reinvenção da tradição, colocando-a a serviço 

da programação oficial para os festejos. Isso se expressa também na maneira utilitária como 

se age sobre o 2 de Julho, no sentido de fortalecer um tipo de cultura cívica, capilarizar o 

ensino sobre a Independência e rememorar as narrativas da nacionalidade que fortalecem o 

sentimento de pertencimento na modulação impressa. Ou seja, as ações da FGM e da 

Secult/BA direcionam-se para o uso da festa como reafirmação dos princípios que presidem a 

existência do próprio Estado, pela atuação dos seus servidores treinados. Por isso, as 

manifestações alheias a esse escopo só podem ser excluídas ou tuteladas.  

Os órgãos do estado têm sido responsáveis ainda por acentuada intelectualização, com 

a disseminação e efetivação da crença de que o 2 de Julho deve ser racionalmente 

compreendido, pesquisado, divulgado, decorado, tematizado, sistematizado sob o 

direcionamento de especialistas formados a partir de um tipo de escolarização e instrução 

técnica específica. Isso implica um vínculo forte com a educação formal, com a cultura 

escrita, com a as diretrizes da imprensa e com a fixação e codificação de procedimentos 

relativos aos festejos que o inscrevem na seara do jurídico-legal e da gestão. Esse aspecto 

pode ser percebido na mudança dos responsáveis pela indumentária e pela manutenção dos 

Caboclos. No passado, o casal constituído Rita Sena e Seu Sena atuaram por décadas como 

zeladores dos Carros e das esculturas a partir de uma incumbência que lhes foi dada por 

motivos alheios à posse de diplomas ou passagem por escolas que ofereceram formação 

específica para tal. Em contraposição, na atualidade, as ações de restauro são realizadas por 

uma empresa131 e executada por seus técnicos, o mesmo ocorrendo com a vestimenta dos 

Caboclos, sendo ambas realizadas por profissionais da área de Belas Artes. 

                                                
131 Acerca de 30 anos o trabalho é realizado pelo Studio Argolo, sob responsabilidade técnica de José Dirson 
Argolo. Correio da Bahia, 30 de junho de 2017, p. 5. 
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Percebe-se então a retirada definitiva da festa do domínio da experiência coletiva 

enquanto combustível único para sua existência. Amiúde, a intelectualização do campo do 2 

de Julho é o resultado direto do crescimento da autonomia e do potencial de poder dos 

especialistas culturais, via de regra oriundos de uma formação universitária. Esse processo 

tende a tornar ineptos os antigos saberes sobre os festejos, o que inclui mesmo o IGHB, mas 

fundamentalmente a maneira como atuavam os grupos populares, que agora tendem a se 

vincular às instituições estatais como forma de viabilização dos seus desempenhos na festa. 

Isso se alia ainda ao desenvolvimento de sistemas-peritos (GIDDENS, 1991) com a 

modernização de Salvador (universidades, escolas, institutos, indústrias culturais...), o que faz 

como esses atuem institucionalmente no 2 de Julho como agentes produtores e tradutores de 

conhecimento especializado. No lugar de simples condicionantes estruturais da ação, esses 

sistemas ganham o caráter de estruturas duais que, ao mesmo tempo em que moldam a ação, 

constituem fonte de informação e reflexão sobre o contexto em que a ação se dá, 

aprofundando seu caráter reflexivo e, portanto, intelectual da agência nos festejos. Um 

exemplo foi em 2009, quando a Secretaria de Reparação de Salvador – SEMUR, apoiou e 

participou de um ala formada por mulheres negras em homenagem a Maria Felipa, 

contribuindo para a inserção de outra apreensão da figura heroica. 

A progressiva expansão da escolarização da sociedade de Salvador e a disseminação 

de uma cultura escrita, com instituições encarregadas desse fim, tornou as memórias menos 

ancoradas na oralidade, o que no 2 de Julho reforça o papel dos especialistas como capazes de 

interpretar a história e, por isso, produzir a memória. Jacques Le Goff (1990) afirma que a 

memória transmitida pela aprendizagem nas sociedades sem escrita, ou em que ela não é 

centra,l não é uma memória "palavra por palavra"; nesse sentido, existiam numerosas 

variações dos mitos e das narrativas fundacionais. A rememoração exata não parecia 

necessária nas sociedades com fortes vínculos comunitários, sendo mais útil uma evocação 

inexata, o que implicava que nessas sociedades a memória coletiva funcionasse segundo uma 

"reconstrução generativa", permitindo mais possibilidades criativas face a repetição, e não 

enquanto uma memorização mecânica. É por este motivo que a memória escrita está ligada a 

uma profunda transformação da memória coletiva, o que, aplicando-se ao 2 de Julho, permite 

inferir que os aparatos burocráticos, ocupados por especialistas, avançou sobre os festejos, 

desalojando a dimensão da oralidade do centro das elaborações das memórias, 

consequentemente, da continuidade do fio da tradição. Isso tem como efeito secundário a 
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alteração da dramatização ritual que atualiza o passado idealizado do civismo no plano da 

sincronia.  

As tendências de burocratização e intelectualização possuem considerável poder para 

reorganizar, quando não erodir, as memórias, representações e práticas que podem ser 

tomadas como substrato da cultura popular, pois funcionam como um tipo de leitura da 

tradição que a retira da vivência festiva e recoloca no plano da abstração, da racionalização, 

tornando-se mediada por outra lógica. Contraditoriamente, entretanto, é a racionalização que 

tem inscrito parte dos limites do campo dos festejos, contribuindo para sua viabilidade, mas 

adicionando elementos que podem exauri-la, pois, o caráter nuclear do 2 de Julho ainda é a 

figura dos Caboclos. 

Com a intelectualização, mesmo o tipo de intelectual-pedagogo (SMITH, 1993) do 2 

de Julho mudou, tornando-se agora efetivamente um acadêmico. A participação da nata 

intelectual que já foi expressa por folcloristas, historiadores diletantes e políticos tomou a 

forma, na atualidade, do interesse de frações da universidade na festa como objeto de estudo. 

Assim, as versões da festa assimiladas como verdadeiras são provenientes de pesquisadores 

vinculados a centros de ensino superior, o que não os torna imunes à ratificação das memórias 

coletivas, atuando no sentido de reforçar o caráter sagrado do civismo baiano, só que agora 

sob outro verniz. São, desse modo, agentes especializados no campo da festa que formulam 

interpretações e representações, agindo como intérpretes oficiais, politica e socialmente 

autorizados, como se depreende pela reprodução por parte da imprensa de entrevistas e 

trechos de livros e artigos anunciados como saber sobre o 2 de Julho.  

Essa discussão é ainda importante, pois em parte essa Tese se esforçou para romper 

com o “senso comum” sociológico, antropológico e histórico que permeia as falas dos 

acadêmicos aceca do 2 de Julho, enunciados por pesquisadores universitários, que atualizam, 

sob novas técnicas e retóricas, o discurso da exaltação cívica baiana. Assim, esses 

intelectuais-pedagogos formam, juntamente com a imprensa e os órgãos estatais, um 

importante bloco de produção e legitimação de verdades sobre a Independência. Por isso é 

que o avanço dos órgãos estatais na burocratização e intelectualização da festa teve respaldo 

da imprensa, dos meios acadêmicos e artísticos e da escola.  

Em outro sentido, os sindicatos, partidos políticos e outros coletivos são também 

agentes de racionalização. Isso se dá pelos propósitos do engajamento na festa sob o princípio 
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de uma ação instrumental. Os propósitos de participação incluem para essas agremiações a 

pressão e proposição de demandas, sabendo da forte presença estatal, além da reverberação 

em virtude da confluência de protestos no mesmo espaço.   

Interessante destacar que as memórias coletivas longe de serem fixas e pouco variáveis, 

são influenciadas pelo que está em jogo no espaço público e são traduzidas individualmente 

segundo trajetórias particulares. E, por isso, ao se falar em memórias coletivas deve se falar 

também no esquecimento, naquilo que se escolheu apagar e vedar. (PORTELLI, 2010) A 

mudança nas correlações de força no 2 de Julho implicou na ênfase em outros personagens e 

lugares no enredo das comemorações. Figuras como Maria Felipa, Joana Angélica, Maria 

Quitéria, por meio da remissão frequentemente dos órgãos estatais, passaram a ser exaltadas 

por serem mulheres, como ocorreu em 2015 quando o desfile homenageou as “guerreiras da 

independência”.  

Esse novo uso das memórias coletivas também foi dado por alguns coletivos de 

militância que tomaram a figura de Maria Felipa como ícone de bravura e resistência da 

mulher negra. É o que percebeu numa série de matérias veiculadas no jornal O Bancário132, 

no qual o periódico sindical argumenta que “existem heróis esquecidos e apagados pela 

discriminação e o preconceito”, sendo Maria Felipa um desses personagens. Esse último 

aspecto denota, conforme já se havia esclarecido no capítulo anterior, como algumas 

demandas dos movimentos sociais incorporam-se ao enredo do 2 de Julho. 

Através dos modos de representatividade no 2 de Julho, evidenciou-se que a atuação 

de coletivos políticos se deu com a projeção de aspirações comuns à sua condição de classe. 

Isso foi observável pela motivação e modo de participação desses profissionais proletarizados 

que estão envolvidos na tentativa de melhoria das condições de trabalho e dos patamares 

salariais, possuindo vínculos escassos com a permanência de práticas tradicionais. Esse 

propósito fica marcado no tipo de crítica e o protesto endereçados nos festejos, que 

dificilmente têm um viés de humor e poucas vezes são jocosos, funcionando, de outra maneira, 

segundo os limites da racionalidade politica do militante com foco em finalidades, portanto, 

avessa às tonalidades carnavalizadas. 

Um resultado da modernização, em termos da participação dos indivíduos por classe 

social, é que a classe média vinculada às profissões liberais, às áreas técnicas de ensino 

                                                
132 O Bancário, 28 de junho de 2011, p. 2. 
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superior e aos servidores públicos com maiores rendimentos mostram-se atualmente pouca 

afinidade com o 2 de Julho, conforme foi possível depreender nas diversas interlocuções e 

com a observação participante dos festejos. Em geral, devido à maneira como se deu a 

ocupação da cidade por força da sua nova territorialidade, esses grupos tem ocupado os 

bairros da orla atlântica e alguns condomínio fechados ao longo da Avenida Luiz Viana Filho, 

portanto, distantes do antigo centro e das suas manifestações mais tradicionais.  

Mas não é somente por isso; o próprio habitus desses novos seguimentos sociais, 

agora atentos a divertimentos e formas de sociabilidade pautados pelas indústrias culturais e 

pelo modelo cultural hegemônico norte-americano e da Europa Ocidental, ergue uma 

considerável barreira social dessa classe média em relação a participação no 2 de Julho. Esta, 

quando se apresenta, toma a forma de engajamento militante, pesquisa acadêmica, 

intervenção artística ou ação como servidor do Estado.  

Não é desprezível também a transformação de Salvador, e seus impactos na festa, por 

força do crescimento demográfico acelerado e da ocupação de novas regiões periféricas, com 

consequências na abundância de mão de obra com escassa escolaridade e qualificação técnica, 

vinda das áreas empobrecidas do interior da Bahia e com baixos rendimentos. Isso se reflete 

nos segmentos subalternizados, no qual se podem tipificar dois perfis.  

O primeiro é dos indivíduos que residem em locais distantes do Centro Histórico, em 

bairros do Miolo da cidade, o que se agrava pela oferta escassa de transporte num feriado. 

Essa distância física pode se ratificar num hiato social e cultural, caso não possuam vínculos 

familiares, profissionais e de sociabilidade com indivíduos que são incorporados e participam 

do 2 de Julho, o que dificulta uma sociabilização nos propósitos da festa. Afinal, incorporar a 

lógica da festa, apreciando suas nuances, exige algum tipo de entrada nesse campo, que 

efetivamente não tem sido proporcionado pelos veículos de comunicação e por boa parte das 

unidades escolares.  

Os registros de uma manifestação denominada “festa do lixo” em Fazenda Grande no 

início de Julho e que transcorreu entre 1977 e 1988 dão pistas de como as novas regiões da 

cidade estavam imersas em outras dinâmicas. Nessa festa, com samba de roda, barracas de 

comidas e bebidas e música, os moradores protestavam contra o descaso da administração 
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pública em relação ao bairro133. O próprio nome da festa é uma provocação pela inoperância 

no serviço de limpeza pública da PMS. Essa manifestação no bairro no período do 2 de Julho 

demonstra como os indivíduos de bairros mais afastados do Centro Histórico estavam numa 

condição distante dos festejos cívicos, na medida em que, mesmo com a possibilidade de 

veicular suas demandas numa arena festiva amplificada, organizaram os festejos e os 

protestos na localidade em que moram.  

O segundo grupo, muitas vezes de residentes no Centro Histórico, em bairros 

contíguos, ou de indivíduos com vínculos sociais com outros nessa condição, identificam-se 

com o domínio da cultura popular presente nos festejos, alguns com algum tipo de ligação 

com as religiões de matriz africana. Esses últimos são festeiros que participam a partir de um 

desempenho que não necessariamente conflui com as práticas de racionalização, conforme 

veremos posteriormente. 

Um caso ilustrativo do segundo tipo é o da família Pereira134, que, além de ter se 

agregado a muitas décadas nos festejos, viabilizou a participação para toda uma rede de 

parentes e amigos. Luiza Pereira, 53 anos, moradora da Liberdade, narra que sua participação 

começou aos cinco anos de idade:   

Minha mãe fez uma roupinha de baiana pra que eu pudesse ficar jogando 
confete quando a cabocla passasse. Era só pra ficar do lado de fora da corda, 
olhando da calçada, mas uma das baianas me chamou e eu consegui fazer o 
meu pedido, desde então, todos os anos venho assistir a passagem dos 
caboclos e fazer meus pedidos e agradecimentos.  
 

O Cortejo de 1968 foi também o primeiro da mãe de Luiza, Julia Pereira, 78 anos, 

após chegar da cidade de Cruz das Almas. Os descendentes, neto e bisnetos, e amigos, mesmo 

morando distantes, continuam mantendo o hábito de ir ao Cortejo, como afirmou um dos 

netos: “Apesar de não morarem mais aqui no bairro, faço questão da presença. Faço uma 

feijoada e reúno a família toda pra assistir ao desfile. O engraçado é que amigos dos filhos e 

dos netos entram na brincadeira e sempre vem pra cá. Já virou mais do que tradição,”. 

                                                
133 Tribuna da Bahia, 1 de julho 1978, p. 2; Tribuna da Bahia, 3 de julho de 1982, p. 3, Tribuna da Bahia, 5 de 
julho de 1989, p. 2. 
134 Conforme reportagem do site de notícias Bocão News. Disponível em 
https://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/2-de-julho/147983,tradicao-do-2-de-julho-une-familias-em-
torno-do-desfile.html. Acesso de em 23 de novembro de 2017. 
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Com base no que foi exposto no capítulo 3, a argumentação prossegue no sentido de 

demonstrar que há um processo global de avanço das relações sociais capitalistas na cidade, 

de alteração da matriz econômica, da ocupação do espaço urbano, da estrutura de classes e 

profissional. No que se refere a festa do 2 de Julho, isto teve o efeito de transitar para o Estado, 

no sentido restrito, visões de estratégias estatais com base no conhecimento técnico de 

especialistas, assim como a não incorporação da nova população às manifestações culturais 

preexistentes na cidade, isso em função das distâncias físicas, mas também da ausência de 

uma representatividade mais evidente. Ou seja, a alteração física da cidade modifica o palco 

da festa e os públicos reconfiguram-se e mantêm-se estáveis em termos absolutos, 

decrescendo, portanto, em termos relativos. 

Isso se combina com a entrada em cena de novos agentes nos festejos, o que se 

desdobrou em uma maior diversificação, pois sobrepuseram as manifestações antigas e 

“tradicionais” e a emergência de novos, ocasionando por vezes alguns conflitos e novas 

correlações. Há, como se viu, o afastamento das novas classes subalternas, oriundas da 

massiva migração do Recôncavo e do Sertão, que não guardavam afinidade com as tradições 

cívicas e religiosas locais. Alijados do centro antigo, lócus da festa, não experimentavam 

plenamente a vida cultural da antiga Salvador. Assim, moradores de bairros como Cajazeiras, 

Castelo Branco Valéria, Bairro da Paz e outras localidades no centro da Península não foram 

incorporados integralmente à lógica cultural pré-existente. Isso demonstra, por outro lado, 

uma inoperância e incapacidade do Estado que, mesmo com as tentativas de racionalização e 

controle dos festejos, não oportunizou a abrangência da vivência no 2 de Julho para toda a 

cidade. 

Assim, argumenta-se que as ações dos agentes da sociedade civil fazem parte de um 

mesmo movimento que reflete e transborda para a festa uma alteração estrutural da sociedade 

soteropolitana. Isso se percebe não numa racionalização técnica e política, mas numa 

mudança nos paradigmas que se configuraram num outro entendimento da participação no 

campo da festa e na própria tradição. 
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6.2   Racionalização e Cultura Popular 

 

Nos estudos sobre as festas, parte importante assentou-se sobre a dinâmica de 

fenecimento das manifestações tradicionais como consequência do avanço da modernização, 

expressando uma visão que sinalizaria a inclemência na destruição da festa popular. As festas, 

em relação direta com o que se consideraria a cultura popular e o folclore, seriam o polo do 

tradicional, do comunitário. Esse tipo de idealização foi muito importante na produção de 

folcloristas dos séculos XIX e XX, servindo de base para a elaboração de narrativas 

fundacionais de várias nações, bem como desencadeou o início de muitas pesquisas 

socioantropológicas e históricas que se empenharam em descobrir uma cultura “primitiva”, 

inclusive no Brasil. (MELO MORAIS FILHO, 2002; ANDRADE, 1972; CÂMARA 

CASCUDO, 1972) Segundo a interpretação mais corrente no âmbito dessas pesquisas, as 

manifestações folclóricas, herdadas do mundo rural, estariam condenadas à morte devido ao 

seu crescente contato com influências “deletérias” dos centros urbanos e das novas 

sociabilidades. Mesmo trabalhos mais recentes e amparados em vasta investigação empírica 

defendem que o controle do tempo e do espaço, a estrita disciplina dos corpos, o tecnicismo e 

o próprio modo de vida urbano seriam incompatíveis com a plenitude e o gozo da festa, 

necessariamente excessiva. A partir do estudo de manifestações na Europa que hoje poderiam 

ser denominadas como carnaval, Julio Caro Baroja (2006) sentencia que a modernidade 

representa a morte da festa pública plena e visceral, pois sufocada por uma sociabilidade 

estranha à sua lógica.  

O desenvolvimento, contudo, dos estudos sobre cultura popular e/ou festa levou a uma 

complexificação da análise desses fenômenos, sugerindo que a dimensão do “popular” reage 

aos processos de racionalização, podendo, contudo, ser matizado, pois existem inúmeros 

processos de combinação, exclusão, apropriação, superposição e reconfiguração nessa inter-

relação entre a sociedade modernizada e a festa amparada em práticas da cultura popular. 

Muitos dos trabalhos, ainda influentes e em evidência na atualidade, buscaram destacar os 

elementos de interação das dimensões popular e erudita, o que implicou em acentuar sua 

circularidade cultural (GINZBURG, 2002; BURKE, 2010), sua vinculação com os costumes 

que podem ser transformados em resistência e base para consciência de classe (THOMPSOM, 

2001), suas características situacionais dadas por modos de apropriação cultural e modos de 
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fazer (CHARTIER, 1995), ou ainda sua hibridização frente à disseminação de culturas 

massivas. (CANCLINI, 1989)  

Vê-se que o interesse por conhecer a cultura popular é uma motivação em circuitos 

letrados, existindo, enquanto categoria do entendimento, inclusive, pelo ato mesmo que o 

suprime. Nesse debate, a perspectiva de Roger Chartier (1995) é bastante útil, pois pensa o 

popular como categoria inventada pelo processo de apropriação reflexiva erudita que irá 

proceder um corte epistemológico entre a cultura letrada e o domínio do tradicional e oral. 

Segundo Chartier, o popular deve ser encontrado nos modos de usar, pois é por meio da 

apropriação que os setores sociais não hegemônicos operam a produção de sentidos. Assim, a 

própria discussão sobre a existência e o caráter de uma cultura popular remete aos processos 

de modernização, e a cultura popular pressupõe uma operação difícil de reconhecer, 

porquanto, ao mesmo tempo em que o popular é alvo de repressão e controle, torna-se objeto 

a ser salvo desde que “embalsamado” como inofensivo, exótico, sem vitalidade.  

Essa perspectiva adotada implica colocar em cheque xeque a dicotomia 

erudito/popular e matizar a inter-relação entre a racionalização e práticas populares, o que tem 

como correlato a problematização da articulação entre criação e consumo, produção e 

recepção. Em termos mais precisos, as dimensões da cultura popular existem não enquanto 

formas e itens culturais fixos, mas como modalidades de apropriação, consumo e ação, que na 

sociedade contemporânea pode advir da tensão e reação a práticas e concepções de 

racionalização institucionais, políticas ou das culturas massivas. Por isso, pode ser concebida 

como uma produção que constitui, põe em circulação, incorpora ao repertório de um dado 

campo, representações distintas em relação ao que o produtor, intelectual, erudito, técnico, 

gestor ou artista, impingiu em suas práticas.  

A partir dessas contribuições e retomando o que foi discutido no capítulo 2, percebe-se 

que as festas certamente não permanecem as mesmas, porém, podem responder 

metabolizando as forças exógenas do contexto social capitalista. As práticas festivas 

populares tradicionais, tantas vezes irreverentes e potencialmente incontroláveis, permitem 

analisar, no mundo moderno e racionalizado, que, a depender do tipo de influxo institucional 

e organizacional, permanecem incorporando híbrida e contraditoriamente novas nuances. 

Assim, a depender do caso, os elementos de inovação podem fazer perecer a manifestação ou 

redimensioná-la trazendo em seu interior a tensão entre dois grandes vetores sociais 
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dificilmente conciliáveis que representam os traços tradicionais das culturas populares e o 

processo de racionalização. 

Nos festejos do 2 de Julho, um mesmo conjunto de representações que constituíram 

uma estrutura bastante estável foi apropriado, lido, transformado em práticas com sujeitos e 

grupos em posições distantes na estrutura social e possuidores de habitus distintos. Essa 

estrutura durável de representações encontra correspondência nas narrativas fundantes que 

destacam a bravura dos baianos, o caráter excepcional do que transcorreu no Estado, a 

participação do povo, assim como a evocação aos heróis e principalmente aos Caboclos.  

Em relação a esse repertório, que se constituiu num arcabouço simbólico que sinaliza 

um consenso no campo da festa, houve a adoção de práticas divergentes por parte dos agentes 

e órgãos do Estado, dos ativistas políticos e das manifestações populares. Desse modo, a 

decodificação e mediação dessas fontes pelas classes subalternizadas é uma das chaves que 

permitem elucidar como se constroem imaginários e representações sobre uma nação, um 

lugar, uma história, instaurando sentidos próprios que se opõem ou deslizam frente a outras 

versões.  É nesse ínterim que as práticas de apropriação popular no 2 de Julho podem ser 

vistas em diversas circunstâncias, em especial na trajetória do campo do final da década de 

1950 até os dias atuais com as implicações também relacionadas com a diminuição na 

projeção da cultura popular da condução da festa e as articulações em busca de novas fontes 

de legitimidade.  

Existem várias faces da apropriação popular evidentes no 2 de Julho, sendo uma das 

mais notórias a presença de indivíduos fantasiados ou com vestimentas extraordinárias. 

Sempre foi possível observar com facilidade pessoas de todas as idades trajando 

indumentárias que remetem a Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Felipa e outras, 

atualmente menos comuns, como Labatut, D. Pedro I, Cochrane e João das Botas. Esses 

desempenhos na festa recapitulam e mediam um conjunto de representações centrais, uma 

estrutura da conjuntura que, conforme já discutido, é reproduzida com alterações situacionais.  
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Figura 40 – Mulher vestida como Maria Quitéria 
Fonte: Correio da Bahia, 3 de julho de 2015, p. 5. 

 

 

Na fotografia acima, registra-se a performance de Romilda Anunciação dos Santos, 52 

anos, como Maria Quitéria. Desde 1992, veste-se como a heroína nos festejos do 2 de Julho, 

segundo ela própria, “sempre do mesmo jeito”. Empunhando uma espada de papelão 

recoberta como papel celofane, calça e camisa verde de tecido grosso com várias bandeiras do 

Brasil costuradas, um coturno preto roto e um chapéu dourado, Romilda é uma figura 

conhecida no Cortejo, atraindo a atenção para fotografias da imprensa e dos demais festeiros. 

A vendedora ambulante, moradora do bairro de Cajazeiras, que no dia 2 abdica de 

realizar seu trabalho, dedica-se a rememorar o civismo festivo como uma atividade nobre a 

qual merece ser mantida com seus próprios recursos. “Por ser feriado, hoje seria dia de ganhar 

dinheiro. Mas para virar Maria Quitéria, eu largo tudo”. Romilda menciona135 ainda que tem 

incentivado os netos a participarem da festa e se fantasiarem como personagens heroicos do 2 

                                                
135 Entrevista concedida ao autor em 2 de julho de 2016. 
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de Julho, foi o aconteceu nos festejos de 2011 e 2012, quando as crianças estiveram com a 

avó vestidos como Maria Quitéria, Irmã Dulce136 e Labatut.  

Alguns usos das indumentárias no 2 de Julho são ilustrativas de como a cultura 

popular operacionaliza representações na festa. São observáveis indivíduos vestindo roupas 

todas cosidas com bandeiras do Brasil e da Bahia; outros muitos com dezenas colares de conta, 

semelhantes aos que os integrantes do bloco Filhos de Gandhi; homens vestidos com supostos 

fardamentos de soldados; mulheres vestidas como freiras; eventualmente, algum festeiro 

mistura referências e constitui personagens com cocares e indumentárias coloridos; há ainda 

personagens conhecidos de outras festas e ocasiões na cidade, como Bira do Jegue e Jaime 

Figura.  

Percebe-se que o 2 de Julho é um espaço notável de processamento de referências 

postas em prática a partir dos princípios do campo, o que pode ocorrer inclusive com 

elementos que não seriam originariamente do acervo simbólico dos festejos, como a figura da 

baiana. Em outro sentido, como os Caboclos mantêm-se centrais, parte da inspiração para as 

indumentárias parte do imaginário associado ao que seria o universo indígena e seu modo de 

vida. É por isso que pessoas com cocares ou crianças com saiotes, penas e pequenos arcos e 

flechas são destacados e demonstram a reverberação dos Caboclos no âmbito cênico e estético, 

por vezes, em complemento à sua presença religiosa. 

Outra prática evidente de apropriação cultural são os desempenhos dos balizos, que 

apareceram como um novo evento na apresentação das fanfarras escolares no início da década 

de 1990, pois até então as performances davam-se por mulheres, sendo escassas as 

intervenções acrobáticas masculinas com nuances homoeróticas. Essa introdução recente da 

prática já foi motivo de tensão, quando em 2009 a Associação Baiana de Fanfarras e Bandas 

da Bahia – ABFBB determinou que seriam proibidos comportamentos “inadequados”, como o 

uso de cabelos longos e a execução de acrobacias, por se distanciarem da tradição das 

fanfarras e dos seus mestres de cerimônia137.  Essa normatização gerou apreensão, porém não 

foi suficiente para extinguir ou suprimir os balizos, e esses já usufruem de considerável 

prestígio e atenção na tarde do dia 2.  

                                                
136 Quando perguntada sobre por que vestir a neta com a representação de Irmã Dulce, Romilda explicou que, 
apesar de saber que a freira não esteve envolvida nas batalhas da Independência, ela era uma “mulher forte que 
lutou, como eu.”. 
137 Conforme reportagem disponível no site do GGB: http://www.ggb.org.br/baliza%20masculino%202010.html. 
Acesso em 2 de setembro de 2016. 
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 Tanto os fantasiados como os balizos inscrevem-se como comportamentos lúdicos e 

espetaculares, demonstrando o uso do corpo como suporte imprescindível às práticas de rein-

venção nos festejos do 2 de Julho que envolvem dinâmicas corporais. (DOMENICI, 2009) 

Nas discussões das teorias da performance e da Etnocenologia, isso implica comportamentos 

de várias gradações e pequenas variações do movimento e ação que podem ser de acentuação 

rítmica, de tonicidade corporal, ou mesmo de desenho do corpo no espaço, além das suas in-

dumentárias específicas. (BIÃO; GREINER, 2009) Muitas vezes, essa dinâmica corporal as-

sume a forma explícita de brincadeira, possibilitando experimentar a criação de um sujeito 

coletivo e atualizar as memórias ao corporificar a replicação de traços que extrapolam o tem-

po de vida e a dimensão dos indivíduos. Trata-se, então, de repertórios reproduzindo-se soci-

almente por meio de informações organizadas por uma memória coletiva. Isso possibilita o 

reconhecimento de novas categorias conceituais, reafirmando ou não aquelas já existentes, 

numa percepção das relações por meio de experiências que se multiplicam nos corpos, ecoan-

do, reverberando e amplificando o sinal de um traço. (DOMENICI, 2009) 

 Por outro lado, algumas manifestações no 2 de Julho perderam força ou foram extintas 

nas últimas décadas. É o caso dos poetas e oradores populares dos festejos, que criavam e 

improvisavam falas e poesias tendo como tema os feitos da Independência, uma tradição que 

se iniciou no século XIX. (CALAZANS, 1972) Alguns dos oradores eram famosos, como o 

Major Cosme de Farias, tendo existido muitos outros com menos notabilidade. Essa modali-

dade de expressão perdeu destaque, ao passo que outras formas de linguagem artística ganha-

ram relevo como a produção de vídeos, jogos, encenações, quadrinhos e livros; o que também 

é um indício da modernização que se apresentou na forma de alterações dos discursos. 

As práticas da cultura popular efetivamente existem e se expressam também em 

manifestações coletivas. Conforme já discutido, os grupos com mais visibilidade são Os 

Guaranys e os Encourados de Pedrão, entretanto, outros grupos tem participado no último 

decênio, como: Associação Cultural Maria Felipa (Itaparica), Filhas de Gandhi (Salvador), 

Banda Verde e Rosa (Salvador), Chegança dos Marujos Fragata Brasileira (Saubara), o 

Grupo Folclórico As Paparutas da Ilha do Paty (São Francisco do Conde), Samba de Roda 

de Dona Dalva (Cachoeira), além, eventualmente, das alas percussivas dos blocos Olodum, 

Didá, Cortejo Afro e Muzenza.  

Em decorrência de os contornos organizacionais serem definidos pelos órgãos do 

Estado, com a ação dos seus técnicos, gestores e especialistas, observou-se uma tendência à 
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regulamentação de manifestações de cultura popular, o que se deu na ingerência ora para uma 

“boa” ornamentação, que não “descaracterize” a tradição, assim como a exigência de um 

desempenho conforme o roteiro elaborado pelo órgão viabilizador. As manifestações de 

caráter mais espontâneo têm tendido a rarear e serem representadas por grupos de outras 

cidades que não Salvador, devido ao próprio refluxo de grupos tradicionais na capital. A 

repercussão desse fenômeno é a necessidade, por parte dos coletivos, de recursos oriundos dos 

órgãos estatais e, por isso, de se vincularem de modo estreito a interesses e lógicas dos 

financiadores ou funcionarem como agremiações permanentes, semiprofissionais ou 

familiarizados com os trâmites da submissão a editais de fomento a produção cultural e a 

economia da cultura.  

Deduz-se, assim, que a permanência, resistência e reinvenção de práticas divergentes 

ou alternativas à racionalização são mais prováveis quando desempenhadas por indivíduos, ao 

passo que os coletivos e instituições tendem a ser tragados pelo viés de controle, divulgação, 

patrimonialização e financiamento dos órgãos estatais, o que se configura também no controle 

da expressão narrativa fundante da nacionalidade. Os espaços de criatividade, ludicidade e 

imprevisibilidade continuam existindo, mas se percebe a continuidade de ações explícitas ou 

desdobramentos imprevisíveis, que constituem dificuldades a esses tipos de práticas, numa 

espécie de colonização da lógica administrativa e instrumental num espaço simbólico e social 

em que vicejavam outras práticas.  

Por fim, o núcleo popular e – é fundamental destacar – central no 2 de Julho são os 

Caboclos, pois sem essas figuras as comemorações teriam que ser radicalmente 

reconfiguradas. Os Caboclos apresentam-se como fundamentais por que: primeiro, conduzem 

o Cortejo e a Volta da Cabocla; e, segundo, são marcos simbólicos essenciais para todos os 

agentes envolvidos no campo do 2 de Julho, mobilizando representações e práticas estéticas, 

étnicas, políticas, cívico-nacionais e religiosas. Os Caboclos configuraram-se como o polo 

popular que, em tensa correlação os órgãos estatais, formatam os contornos gerais da festa, 

pois se não há atuação dos órgãos do estado e a presença dos referenciais aportados pelos 

Caboclos, a tendência é o desaparecimento ou esvaziamento dos desempenhos.  

Percebe-se que as práticas populares no 2 de Julho, tanto religiosas quanto estéticas, 

cívicas, étnicas ou políticas, referentes aos Caboclos, oscilam entre a insubordinação e a 

acomodação. É por isso que é necessário colocar o que se denomina como cultura popular 

numa tensão contínua, de relacionamento, influência e antagonismo com a cultura dominante, 
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ou seja, entre aqueles que detém altos e baixos níveis de capitais simbólicos. Trata-se de uma 

concepção que considera o domínio das formas e atividades culturais como um campo sempre 

variável e necessariamente permeado por disputas entre frações dominantes e subordinadas.  

Há que se ter o cuidado, porém, de não tomar como sinônimos o “popular” e a “classe 

trabalhadora”, pois estes estabelecem relações bastante complexas, uma vez que não existem 

culturas fixas, exclusivas e intrínsecas a determinada classe social. É por isso que o termo 

popular indica um relacionamento deslocado entre cultura e classes, pois a cultura popular é 

um dos campos em que a luta a favor ou contra a cultura dos grupos de elite é engajada. 

Segundo Hall (2003, p. 262): 

O termo “popular” sugere a articulação dinâmica entre a cultura e as classes 
sociais. Mais precisamente, refere-se à aliança de classes e forças que 
constituem as “classes populares”, a “cultura dos oprimidos e das classes 
excluídas”. Pois, no vértice oposto, tem-se a “cultura do bloco do poder”, a 
outra aliança de classes e forças sociais configurando o que não é o “povo” 
ou as “classes populares”. A contradição principal, que polariza o domínio da 
cultura, não se encontra no embate classe versus classe, mas sim no povo 
versus o bloco do poder. Nesse aspecto, a cultura popular é um campo de 
disputa, um dos locais de engajamento da luta a favor ou contra a “cultura 
dos poderosos”. 

 

No 2 de Julho contemporâneo, observa-se a luta contínua, e necessariamente irregular 

e desigual, operacionalizada por parte dos agentes atuantes a partir do âmbito da cultura 

dominante, no sentido de desorganizar e reorganizar constantemente a cultura popular para 

cercá-la e confiar suas definições dentro de uma gama mais abrangente de formas 

hegemônicas. Há uma trama festiva tecida no drama de uma luta contínua e que ocorre nas 

linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, que transformam o 

campo do 2 de Julho, a partir de uma estrutura de acordos simbólicos tácitos, em uma espécie 

de campo de batalha permanente. 

Na tensão entre as forças da racionalização, da intelectualização e da burocratização, 

que promovem o domínio da festa por especialistas e ativistas com pouca vinculação social 

com o campo do 2 de Julho, a figura do Caboclo se destacou como elemento aglutinador. 

Desse modo, para além dos elementos organizacionais, o 2 de Julho só pôde existir sob o 

encantamento proveniente dos Caboclos, o que possibilitou resistir os efeitos desenraizadores 

da modernização de Salvador e da festa.  
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Toma forma no 2 de Julho, fundamentada nos Caboclos, nas narrativas sobre os 

personagens emblemáticos e seus feitos heroicos e com a definição dos aparatos de 

viabilização pelos órgãos estatais, uma Baianidade Cívica. Um tipo de identidade cultural 

inventada e operacionalizada a partir dos intercâmbios e mediações entre diversos grupos 

sociais locais, sob forte influência de determinada elite intelectual, acadêmica e jornalística, 

com penetração do poder político institucional e escassa influência do poder econômico. O 

que se denomina Baianidade Cívica, então, é o sentimento de pertencimento a uma 

comunidade imaginada que teria caráter global, porém não deixa de ser pensada como parte 

de uma estrutura nacional que também a tensiona, num relacionamento dúbio, e que se 

apresenta no 2 de Julho na forma de desempenhos pautados pelas narrativas fundantes, 

comportando bastante dissenso nas suas manifestações. 

Os padrões de modificação dos festejos do 2 de Julho revelaram-se como alteração a 

partir de elementos estruturais, utilizados como um repertório reinventado nas práticas 

festivas e que permaneceram. As representações postas em “risco” nos desempenhos do 2 de 

Julho realizaram a mediação cultural crucial entre a prática e os símbolos e narrativas mais 

amplas já esquematizados. Apresentaram-se ainda na forma de uma combinação singular 

entre continuidade e mudança, reprodução de práticas e representações e alternações em 

posições e disposições no campo da festa. Por sua vez, a gênese desses processos desdobrou-

se a partir das ações criativas dos agentes que deram sentido prático a enredos preexistentes 

da ordem festiva. Evidenciou-se, dessa maneira, que os festejos recapitularam e reinventaram 

uma origem tornada vívida através dos rituais e de práticas patrióticas, de fé, de protesto ou 

reinvindicação. Consequentemente, os agentes projetaram nas representações em jogo as 

disputas coevas, por vezes através de heróis antepassados assumindo atributos 

extraordinários, dentre os quais são centrais os Caboclos, redentores do povo que 

protagonizam um esquema análogo aos dos mitos de origem. 
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7   Considerações Finais 

 

 

 

Numa perspectiva mais ampla e teórica, ao longo do trabalho explorou-se a vinculação 

entre as relações de poder e a cultura, fortalecendo o olhar segundo o qual a força e o sentido, 

a política e o simbolismo, as estratégias e as narrativas não são excludentes. Ao utilizar a 

noção de campo para analisar a festa, mostrou-se como as representações da tradição, do 

civismo, da regionalidade, da nacionalidade, “dizem” o mundo e ao mesmo tempo veiculam 

desacordos e disputas entre agentes e grupos sociais. As respostas, nessa Tese, se deram 

segundo a gramática sociológica, porém com o aporte fundamental de outras disciplinas, em 

especial a Antropologia e a História.  

Viu-se que as festas populares estão indissociavelmente ligadas aos repertórios de 

possibilidade da cultura popular, suas apropriações e sua relação com processos de 

racionalização, o que ocorre no terreno simbólico, social, econômico e espacial das classes 

subalternizadas que numa estrutura de controle social desenvolvem estratégias múltiplas e 

descontínuas de criação. Por isso, essas festas dão pistas para a compreensão das formas de 

sociabilidade e construção cotidiana da política, da nação, da nacionalidade, da regionalidade 

e da etnicidade; além de proporcionar situações em que formas de ocupação artística e lúdica 

da cidade transcorrem em paralelo com a afirmação identitária e a busca por reconhecimento 

público.  

Mais especificamente, foi possível analisar a festa do 2 de Julho enquanto tema 

oportuno para pensar os jogos sociais através dos quais são exibidos os elementos políticos e 

simbólicos, estruturais e históricos. O que também facultou compreender a sociedade 

soteropolitana face as significativas transformações advindas dos processos de realinhamento 

econômico, político, cultural e social modernos, sugerindo que o pertencimento à nação se dá 

não só pela via institucional, como pode ser vivido efusivamente enquanto comunidade 

imaginada festiva. Assim, a conquista e a construção do 2 de Julho na forma de objeto 

permitiu enxergá-lo como uma ocasião, um palco que ocasiona o desdobramento de variados 
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fenômenos que envolvem conflito e sedimentação do consenso sob modalidades expressivas 

bastante diversificadas: lúdicas, reivindicatórias, religiosas, patrióticas...  

Historicamente, formou-se um campo da festa, subproduto de dependências 

estruturais, porém relativamente autônomo e com uma lógica interna específica, em que 

tomaram parte agentes, grupos, instituições. Nesse espaço social e simbólico, os Cortejos do 

dia 2 e da Volta da Cabocla são culminâncias em que se rememoram e reapresentam-se 

narrativas, revestidas de teor mítico, referentes às lutas pela Independência da Bahia e ao 

caráter da nacionalidade e da regionalidade.  Esse campo teve na figura dos Caboclos um 

aporte essencial, capaz de contribuir para a durabilidade da festa, mesmo frente a forças 

desarticuladoras. Com sua multidimensionalidade, os Caboclos fornecem repertórios culturais 

nos planos cívico-nacional, religioso, étnico, estético e político, ofertados no âmbito de uma 

cultura popular.  

Há ainda a formação de um novo corpo de especialista da esfera cultural – professores, 

pesquisadores, jornalistas, escritores, produtores culturais, cineastas, fotógrafos, responsáveis 

pela composição de parte do corpo técnico dos órgãos de gestão do patrimônio artístico e das 

culturas populares (FGM, IPAC, FPC) interpelando os festejos do 2 de Julho a partir de um 

olhar diverso do que foi comum segundos os moldes da antiga erudição baiana. 

A moldagem de um novo plano social em que se verificam dramaticamente a 

segregação social, o desemprego, as moradias em novas aglomerações situadas em locais 

recentemente ocupados, assim como uma nova estrutura de classes e ocupacional que 

requisitou novos saberes técnicos, modificou profundamente a disposição e o envolvimento 

dos indivíduos para manifestações tradicionais, tais com a festa do 2 de Julho. Assim, a 

metropolitanização de Salvador contribuiu para uma nova composição do campo do 2 de 

Julho por conta das condições de possibilidade geradas, o que gestou um contexto social mais 

propício à atuação de grupos de militância, ONGs, associações e sindicatos, muito deles 

ligados aos novos serviços e indústrias instalados na capital ou no seu entorno. 

À medida que Salvador teve ampliado seu contingente populacional, assim como 

modificou sua conformação urbana, numa lógica ainda amparada pela nova inserção nos 

encadeamos econômicos regionais, nacionais e internacionais, os festejos do 2 de Julho 

alteram sua posição relativa no que se refere à importância simbólica para a cidade.  Assim, o 

2 de Julho passou de uma festa fundamental na vida escolar, na mudança dos fluxos de 
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pessoas e automóveis pela cidade, na cobertura conferida pela imprensa aos preparativos e nas 

repercussões, no engajamento de intelectuais e na participação da população, para uma festa 

civicamente ainda importante, porém menos central.  

Essa Tese buscou demonstrar que as comemorações do 2 de Julho, a partir da segunda 

metade do século XX, mantiveram uma ampla diversidade de manifestações, inclusive 

considerável participação popular. Entretanto, as possibilidades de viabilização, 

reconhecimento e afirmação foram alteradas em decorrência das transformações 

modernizantes ocorridas na cidade, bem como da correlação de forças entre os grupos sociais. 

Isso deu margem à integração de instituições políticas próprias da sociedade civil 

contemporânea, tais como ONGs, sindicatos, partidos políticos, grupos diversos de militância 

e outras associações, que passaram a dividir espaço com modalidades mais tradicionais, a 

exemplo de grupos como Os Guaranys e os Encourados de Pedrão.  

Quanto ao Estado, configurou-se um processo de racionalização dos procedimentos 

relativos à gestão, difusão, reflexão e divulgação das comemorações da independência da 

Bahia, alçando-o à posição de agente importante na definição dos contornos mais gerais das 

celebrações. O desdobramento implicou uma tentativa de disciplinar os festejos no espaço 

público, o que veio a oferecer novas possibilidades de apropriação e expressividade aos 

diversos agentes.  

Por meio de uma tensão premente entre representações conflitantes, desenvolveu-se 

nos festejos a contradição nas práticas de diferentes agentes e grupos sociais em choque para 

estabelecer uma narrativa fundante legítima e ao mesmo tempo funcional à conjuntura. Assim, 

a festa permaneceu como uma polifonia de representações que formata uma ambivalente 

identidade cívica baiana elaborada a partir de Salvador, que ao mesmo tempo fissura e sutura 

o espaço simbólico da comunidade imaginada nacional.  

Nesse campo, argumenta-se que os Caboclos se constituíram numa reserva de 

estabilidade e referencial básico frente a uma evidente multiplicidade de agentes que atuam 

nos festejos com propósitos e engajamentos distintos. Por isso, a durabilidade da festa esteve 

atrelada à centralidade dos Caboclos nos Cortejos, bem como no fornecimento de repertórios 

cívicos, religiosos, étnicos, políticos e estéticos aos agentes. São ícones dos festejos e figuras 

que evocam e exaltam aquilo que poderia ser chamado de especificidade baiana no contexto 
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brasileiro a partir de representações de uma regionalidade baiana, o que se configura no que 

foi categorizado como uma baianidade cívica.  

Ao fim, os festejos do 2 de Julho constituem-se numa trama muito intrincada em que 

ocorrem várias modalidades de desempenhos. Essas ações na cena da festa são 

consideravelmente variáveis e mudaram por fatores internos e externos, seguindo ainda 

prescrições de representações duradouras que ofereceram um roteiro, um drama. O drama da 

invenção e manutenção de uma nacionalidade num palco social em movimento.  
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Anexos A – Hino ao Dois de Julho 
 
 
 

Ladislau dos Santos Titara 
José dos Santos Barreto 

 
 
 
 
 

Nasce o sol a 2 de julho 
Brilha mais que no primeiro 

É sinal que neste dia 
Até o sol é brasileiro 

Nunca mais o despotismo 
Regerá nossas ações 

Com tiranos não combinam 
Brasileiros corações 

Cresce, oh! Filho de minha alma 
Para a pátria defender, 
O Brasil já tem jurado 

Independência ou morrer. 
Nunca mais o despotismo 

Regerá nossas ações 
Com tiranos não combinam 

Brasileiros corações 
Salve, oh! Rei das campinas 

De Cabrito e Pirajá 
Nossa pátria hoje livre 
Dos tiranos não será 
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Anexo B - Ode ao 2 de Julho 
 
 
 
 
 

Castro Alves 
 
 
 
 

Era no Dous de Julho 
A pugna imensa 

Travara-se nos cerros da Bahia… 
O anjo da morte pálido cosia 

Uma vasta mortalha em Pirajá. 
“Neste lençol tão largo, tão extenso, 

“Como um pedaço roto do infinito … 
O mundo perguntava erguendo um grito: 

“Qual dos gigantes morto rolará?! … 
 

Debruçados do céu. . . a noite e os astros 
Seguiam da peleja o incerto fado… 
Era tocha — o fuzil avermelhado! 

Era o Circo de Roma — o vasto chão! 
Por palmas — o troar da artilharia! 

Por feras — os canhões negros rugiam! 
Por atletas — dous povos se batiam! 
Enorme anfiteatro — era a amplidão! 

 
Não! Não eram dous povos os que abalavam 

Naquele instante o solo ensangüentado… 
Era o porvir — em frente do passado, 
A liberdade — em frente à escravidão. 

Era a luta das águias — e do abutre, 
A revolta do pulso — contra os ferros, 
O pugilato da razão — com os erros, 
O duelo da treva — e do clarão! … 
No entanto a luta recrescia indômita 

As bandeiras – corno águias eriçadas — 
Se abismavam com as asas desdobradas 

Na selva escura da fumaça atroz… 
Tonto de espanto, cego de metralha 

O arcanjo do triunfo vacilava… 
E a glória desgrenhada acalentava 
O cadáver sangrento dos heróis! 
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Mas quando a branca estrela matutina 
Surgiu do espaço e as brisas forasteiras 

No verde leque das gentis palmeiras 
Foram cantar os hinos do arrebol, 
Lá do campo deserto da batalha 

Uma voz se elevou clara e divina. 
Eras tu — liberdade peregrina! 

Esposa do porvir — noiva do Sol!… 
 

Eras tu que, com os dedos ensopados 
No sangue dos avós mortos na guerra, 

Livre sagravas a Colúmbia terra, 
Sagravas livre a nova geração! 

Tu que erguias, subida na pirâmide 
Formada pelos mortos do Cabrito, 

Um pedaço de gládio — no infinito… 
Um trapo de bandeira — n’amplidão!...
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Anexo C – Fotografias do 2 de Julho 
 
 

 
 

Figura 1 - Saída do Bando Anunciador em 29 de junho de 1960 
Fonte: Diário de Notícias, 1 de julho de 1960 

 
 

 
 

Figura 2 - Volta da Cabocla em 1961 
Fonte: Estado da Bahia, 6 de julho de 1961 
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Figura 3 - Carro Emblemático do Caboclo no 2 de Julho de 2008 
Fotografia: Carolina Ruiz de Macêdo 

 
 

 
 

Figura 4 - Rodas do Carro Emblemático do Caboclo no 2 de Julho de 2008 
Fotografia: Carolina Ruiz de Macêdo 
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Figura 5 - Membro dos Guaranys no 2 de Julho de 2008 
Fotografia: Carolina Ruiz de Macêdo 

 

 

 
 

Figura 6 - Caboclo no Cortejo de 2008 
Fotografia: Carolina Ruiz de Macêdo 
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Figura 7 - Os Guaranys no Cortejo de 2008 
Fotografia: Carolina Ruiz de Macêdo 

 
 

 
 

Figura 8 - Os Guaranys no Cortejo de 2008 
Fotografia: Carolina Ruiz de Macêdo 
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Figura 9 - Armadura que ornamenta o Carro do Caboclo, 2 de Julho de 2018 
Fotografia: Milton Moura 

 
 

 
 

Figura 10 - Detalhe da Ornamentação do Carro da Cabocla 
Fotografia: Milton Moura 
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Figura 11 - Jovens Fantasiados no 2 de Julho de 2016 
Fotografia: Milton Moura 

 

 

 
 

Figura 12 - Restauro do Caboclo para o 2 de Julho de 2017 
Fonte: Correio da Bahia, 30 de junho de 2017. 
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Figura 13 - Memorial a Joana Angélica no Convento da Lapa 
Fonte: Correio da Bahia, 2 de julho de 2015 

 
 
 

 
 

Figura 14 - Panteão Cívico em Pirajá em 2015 
Fonte: Correio da Bahia, 2 de julho de 2015 


