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RESUMO 
 

As transformações ocorridas no São João da cidade de Amargosa nos últimos 20 

anos têm demonstrado uma relação bastante próxima entre a cultura local e a trazida 

pelo turismo, potencializada no momento em que a festa se tornou o principal atrativo 

da cidade. Essa abertura para o turismo acabou mudando algumas relações dos 

moradores em relação à festa, ao mesmo tempo em que trouxe muitos investimentos e 

grande visibilidade para a cidade. O documentário “Amargosa, do Arrasta-pé ao Axé” é 

uma tentativa de mostrar que a tradição desse festejo junino não permanece intacta, nem 

tampouco foi totalmente modificada, mas sim mostrar que atualmente ela é fruto da 

negociação cultural feita ao longo do tempo pelos diversos atores sociais presentes na 

festa: Poder público, moradores, turistas, comerciantes... 

 

Palavras-chaves: Cultura, tradição, identidade, hibridismo, São João, Amargosa. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Através de uma abordagem histórica este trabalho busca identificar os principais 

elementos formadores da tradição da festa de São João, para que a partir daí seja traçado 

um panorama sobre essa festa na cidade de Amargosa, situada no Recôncavo Sul da 

Bahia. Para tanto, foi feita uma investigação sobre as principais modificações ocorridas 

na festa e na vida dessa cidade ao longo do tempo, buscando discutir até que ponto a 

convivência com novas culturas, interveio no modo como a festa foi adquirindo novos 

traços e novas manifestações.  

Os conceitos de identidade cultural, hibridismo cultural, tradição, resistência, e a 

discussão entre a convivência entre o global e o local desenvolvidos pela escola dos 

estudos culturais nortearam o trabalho. Através deles foi possível identificar aquilo que 

é dominante, emergente e residual e a partir daí perceber se a tradição se perdeu, 

permanece intacta ou se ela está sendo recriada a cada momento em um processo de 

negociação entre a cultura local e a que vem de fora, hipótese desenvolvida ao longo do 

documentário “Amargosa, do Arrasta-pé ao Axé”. Após a análise culturalista feita sobre 

a formação da cidade e da sociedade amargosense foi desenvolvida a linha que o vídeo 

iria seguir. Portanto, esse não é um documentário que fala de teoria, porém ela teve um 

papel importante na criação de uma base teórica que sustentaria toda a investigação.  

Esse trabalho se justifica pela falta de pesquisa sobre as transformações 

ocorridas no São João da cidade de Amargosa. É importante que seja levantada uma 

discussão sobre a evolução dessa festa que é o principal atrativo turístico da cidade. Só 

através de uma ampla discussão, ouvindo moradores, turistas, artistas, comerciantes da 

cidade, empresários de fora que investem na festa e poder público, será entendido os 

novos rumos que o São João amargosense vem tomando.  

Torna-se necessário nessa análise entender o que Amargosa tem que a diferencia 

das outras cidades que também comemoram os mesmos festejos. O espaço, a 

receptividade dos moradores e as festas paralelas que acontecem durante o período 

junino devem ser levados em consideração para justificar o crescente número de 

visitantes que a cidade recebe a cada ano. 
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MATRIZ CULTURAL DA FESTA DE SÃO JOÃO 

 

Desde a antiguidade que o homem vê na “ritualidade” uma forma de adequar os 

fenômenos naturais às suas necessidades. Em certo período acreditou-se que a partir de 

rituais seria possível apressar ou retardar o curso das estações climáticas. Eles faziam 

oferendas, proferiam palavras mágicas e realizavam danças e cânticos para que o sol 

brilhasse, para que a chuva chegasse ou para que os animais e as colheitas se 

desenvolvessem. Mais tarde, associou-se as transformações naturais à força e à vontade 

de seres divinos, complementando à teoria das estações, uma teoria religiosa; passou-se 

então a realizar ritos mágicos com a intenção de ajudar seus deuses. Nessa época, os 

homens acreditavam que existiam profundos laços que uniam o mundo vegetal ao 

animal. Com base nisso, eles buscavam expressar através dos ritos princípios comuns 

aos dois gêneros, o da vida e da fertilidade. 

Tais ritos eram comuns nas comunidades européias. No mês de junho, período 

do Solstício de Verão daquele continente, aconteciam inúmeros rituais de invocação de 

fertilidade, como forma de garantir o crescimento da vegetação e a fartura na colheita. 

Na “Era cristã” essas crenças não foram condenadas, ao invés disso, a Igreja Católica, 

ao perceber a grande fé daquelas pessoas, buscou incorporar alguns elementos, 

adaptando os ritos às comemorações em homenagem a São João, nascido em 24 de 

junho, dia do solstício. Mais tarde, os rituais de fertilidade passaram a ser representados 

no casamento caipira e as antigas oferendas deram lugar às simpatias, adivinhações e 

pedidos de graças aos santos católicos.  

Outra tradição que perdurou foi o costume de acender fogueiras e tochas. Estas 

livravam as plantas e colheitas dos espíritos maus que poderiam impedir a fertilidade. O 

fogo para os nossos antepassados representava ao mesmo tempo o bem (por ter ser 

associado à idéia de vida, revelação, iluminação) e o mal (pela propriedade de queimar e 

incinerar). As fogueiras que queimam atualmente na noite de 23 de junho, véspera da 

festa de São João, eram acesas antes das colheitas, em honra aos deuses para agradecer 

suas bondades, ou imediatamente depois, para purificar a terra. As festividades de São 

João, portanto, celebram a vida, o Sol, o fogo transformador que consome o velho para 

criar algo novo. Com o passar dos anos as comemorações foram adquirindo traços de 

diversas culturas.  
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Em 1500, com a chegada dos jesuítas no Brasil, buscou-se a implantação de 

crenças e costumes europeus. Os festejos de São João foram utilizados como forma de 

catequizar os índios, sucesso obtido pela identificação que estes estabeleceram em 

relação às suas danças sagradas em volta do fogo.  

O entendimento do processo cultural é discutido por Raymond Williams no livro 

Marxismo e Literatura. Ao enxergar as tradições como “a expressão mais evidente das 

pressões e limites dominantes e hegemônicos”, o autor nos mostra que a cultura é um 

campo de forças em constante disputa pela conquista da hegemonia. Ao entender as 

formações como movimentos e tendências na vida intelectual e artística, capazes de 

influenciar significativamente no processo ativo de uma cultura, ele amplia a idéia de 

que apenas as instituições como a Igreja, a família e a escola funcionariam como 

aparatos ideológicos capazes de ensinar, confirmar e até impor significados, valores e 

atividades (WILLIAMS, 1979, págs. 118-121). Ao enfatizar que a incorporação desses 

valores se constrói e se realiza nas práticas sociais e que a verdadeira condição da 

hegemonia é a auto-identificação efetiva com as formas hegemônicas, Williams nos dá 

a chave para entender o quanto os valores ligados à ritualidade presentes nas festas 

juninas foram fundamentais para a sua propagação entre as comunidades indígenas. 

A essa análise, acrescentamos a discussão que Said faz no livro Cultura e 

Imperialismo a respeito das negociações feitas diante do contato entre culturas 

diferentes, em que sempre houve algum tipo de resistência ativa por parte das 

populações nativas em relação àqueles que viam de fora (SAID, 1999, pág 12) .Esses 

conceitos, se utilizados no contexto da formação da festa de São João no Brasil, nos faz 

perceber às várias heranças deixadas por diferentes povos. 

Torna-se possível então, identificar a contribuição indígena para a festa de São 

João brasileira. Ela se dá pela culinária, sobretudo pelas comidas a base de milho como 

a pamonha, a canjica e o bolo de fubá. 

Desde o século XVIII, que a festa de São João em Portugal é chamada de 

“Joanina” e já incluía os santos: Santo Antônio (13 de junho), São João (24 de junho) e 

São Pedro (29 de junho). É de lá que teria vindo a “Dança das Fitas”, manifestação 

comum no folclore nordestino. Da China, atribui-se a tradição de soltar fogos. Da 

França, vieram as “quadrilhas”, dança surgida no final do século XVIII, com raiz na 

dança rural inglesa. Essa dança desembarcou no Brasil com a família real portuguesa 

em 1808, mas só depois de algum tempo que foi absorvida pelas festas locais. 
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Mais tarde, ao se inserir no contexto sertanejo a festa adquire novos traços. No 

sertão brasileiro ela passa a representar além do imaginário popular, um conjunto de 

costumes e o cotidiano do povo nordestino. O forte apego religioso e os elementos 

rurais estavam presentes na festa e na vida de boa parte dos nordestinos.  Em meados do 

século XX, com a expansão do setor turístico, formou-se na região Nordeste uma 

tradição capaz de reunir multidões durante dias em busca de diversão. 

O São João tal como entendemos e consumimos atualmente é uma manifestação 

folclórica brasileira que expressa claramente a união de laços culturais de vários povos 

durante toda a sua história. 

A partir da análise das matrizes culturais identificamos a situação de 

interculturalidade que constituiu o São João como uma formação discursiva que 

constrói a narrativa da representação do ser nordestino. Segundo Canclini, as situações 

de interculturalidade se configuram hoje, não só através das diferenças entre culturas 

desenvolvidas separadamente, mas também pelas maneiras desiguais com que os grupos 

se apropriam de elementos de várias sociedades, combinando-os e transformando-os 

(CANCLINI, 1999, pág. 166). Daí podemos verificar a formação hibrida que a festa de 

São João de Amargosa apresenta, o que permite que os atores sociais abarquem o 

discurso da diversidade cultural que atende a conformação do mercado e ao mesmo 

tempo a sedimentação de identidades. 
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ANÁLISE CULTURALISTA SOBRE O SÃO JOÃO DE AMARGOSA 

 

Em busca de indicadores históricos que pudessem servir na análise sobre o São 

João de Amargosa, realizei um apanhado dos elementos formadores da cidade e da 

sociedade Amargosense. Esses aspectos seriam relevantes para que junto com as teorias 

sobre cultura, tradição, hibridismo da corrente dos estudos culturais fosse formada a 

base investigativa e o viés a ser buscado na gravação do documentário “Amargosa, do 

Arrasta-pé ao Axé”. 

 Seguindo e segundo o processo histórico, vemos que até as últimas décadas do 

século XIX a região localizada no Centro-Sul da Bahia era habitada pelos índios 

Baetingas e Kariris. O solo fértil atraiu os primeiros colonizadores por volta de 1840, 

que junto com suas famílias e seus escravos saíram de Nazaré e Santo Antonio de Jesus 

para a região. Sua localização também influenciou o crescimento do povoado e devido 

ao fato de se tornar um ponto de troca comercial entre a zona da mata e o sertão, foi, em 

1855, transformada em Freguesia, pertencendo à Vila de Tapera (Atual Santa 

Terezinha). Em 1878, foi fundada a Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho das 

Amargosas, sendo em 19 de junho de 1891 sua elevação ao posto de Cidade de 

Amargosa. 

Nota-se que após a emancipação da cidade, a festa de São João ainda não tinha 

tanta importância. Nessa época, existia na cidade uma elite formada por grandes 

fazendeiros e imigrantes europeus atraídos sobretudo pelo cultivo de fumo e café para 

exportação. Esses grupos buscavam implantar no cotidiano da cidade um modo de vida 

que transcendesse as características indígenas e rurais herdadas da vila. Para isso, 

passaram a reproduzir os valores sócio-culturais da sociedade européia e da capital 

paulista.  

Nesse período, até as construções foram projetadas a partir de modelos góticos, 

da arquitetura francesa e até grega, a exemplo da Catedral (igreja matriz) e do coreto 

(monumento central do Jardim). E a cidade ficou conhecida na região como a “pequena 

São Paulo”. A importância da cidade era tanta que existia nessa época um empório 

(nome dado aos armazéns), cuja matriz era em Amargosa e a filial em Paris. Chamada 

Casa Paris na América, esse estabelecimento era responsável por uma troca comercial 

em que se exportavam para a Europa os produtos agrícolas produzidos na região e 

importavam de lá artigos manufaturados e produtos industrializados, como tecidos 
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finos, perfumes e móveis de luxo. As festas aconteciam em clubes carnavalescos ou nas 

ruas sempre acompanhadas por grupos de filarmônicas. Soma-se ainda à vida cultural 

da cidade nessa época, um cine teatro, com apresentações de grupos teatrais vindos de 

São Paulo e até da Europa.  

O estado se fez presente com a implantação do Banco do Brasil no início do 

século XX, como forma de fomentar a atividade agrícola da região. A Igreja Católica 

também intensificou suas atividades na cidade criando em 10 de Maio de 1941 a 

Diocese de Amargosa, que tinha na época a abrangência de 70.000 Km², atendendo a 

uma população de 800.000 habitantes, abarcando cidades maiores que a própria sede 

que possuía apenas 4.000 habitantes, contra 25.000 de Jequié, 20.000 de Vitória da 

Conquista e 7.000 de Santo Antônio de Jesus. Segundo o atual Bispo da diocese de 

amargosa, Dom João Nilton, em entrevista para a TVE em 2006, a maior contribuição 

da Igreja para Amargosa foi no âmbito da educação; a cidade só tinha até então escolas 

primárias e a diocese através da criação de um Seminário inaugura o ensino médio. 

Nesse período, Amargosa tinha forte influência política sobre os seus vizinhos; sua 

autonomia econômica e administrativa se refletia na política, marcada pelo 

empreendedorismo e por grandes investimentos na infra-estrutura urbana. A 

importância dessa prosperidade se dá em âmbito nacional, com a valorização de alguns 

filhos ilustres, a exemplo de Pedro Calmon, educador, político e 1° Reitor da 

Universidade do Rio de Janeiro e do político Waldir Pires, que era nessa época 

Secretário de Governo, se tornando em seguida Deputado Estadual.  

Com a crise da produção cafeeira e fumageira e com a construção de rodovias a 

partir da década de 40 e 50, amargosa perdeu sua importância econômica e cultural. 

Com a construção da BR 101 e da BR 116 o escoamento da produção da região deixou 

de ser feita por trem, que passava dentro da cidade e passou a ser feita por essas novas 

estradas que cortavam cidades vizinhas. Esse fator foi predominante para o crescimento 

dessas cidades, principalmente da vizinha Santo Antônio de Jesus. A economia da 

cidade foi então reconfigurada e as fazendas de fumo e café que empregavam um 

grande número de pessoas cederam espaço para a pecuária, que embaladas pelo 

aumento do preço da carne e em um número menor de trabalhadores em relação à antiga 

cultura, tornou-se um negócio bastante rentável. Nesse período são notados o início do 

êxodo rural, uma certa paralisação no processo de urbanização de Amargosa e um 

cotidiano mais ligado às características rurais. Em 1963, em uma pesquisa elaborada 
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pelo Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais, coordenado pelo professor 

Milton Santos, a região de Amargosa é classificada como uma “ilha de inércia”, “uma 

área de arcaísmo, mais grave porque cercada de outras áreas onde as pulsações do 

mundo moderno repercutem sobre a atividade dos moradores.” (SANTOS, 1963 p 40).  

O redesenho se encontra presente também na política, que passa a ter uma forte 

dominação do Coronelismo, com a presença dos grandes fazendeiros da cidade se 

revezando no poder. A estagnação da economia da cidade se intensifica e os recursos 

financeiros se concentram apenas em torno da atividade pecuária (de corte e leiteira), 

reduzida a um pequeno número de pessoas.  

Em termos culturais os festejos juninos adquiriram tanta importância que 

suplantaram o próprio carnaval de máscaras, blocos carnavalescos e clubes. Os novos 

festejos exprimiam a alegria de todos à medida que todas as classes sociais da 

população passaram a participar. Nessa época, grupos de pessoas vestidas com trajes 

juninos, acompanhadas por um trio nordestino, “costuravam” as ruas da cidade em 

ritmo de arrasta-pé, entrando de casa em casa. Estas, com fogueira acesa do lado de fora 

estavam sempre abertas, enfeitadas e com mesas cheias de artigos da culinária junina e 

do tradicional licor, tudo produzido por aquela família e ofertado a quem chegasse. 

Alguns fazendeiros também davam grandes festas em seus sítios, com fartura de licor e 

comida. 

Nota-se aqui um aspecto muito importante que deve ser salientado em nossa 

análise: a ruralidade. O momento em que o rural passa a conviver mais diretamente no 

cotidiano da cidade transforma as relações sociais, políticas e culturais. Não dá para 

falar do sucesso da festa atualmente, sem deixar de perceber o momento em que a 

sociedade amargosense a elege como sua principal manifestação cultural. Do mesmo 

jeito que não dá para analisar o modo como ela acontece hoje em dia, sem perceber 

aquilo que ela carrega desde o início. Utilizamos com isso a contribuição feita por 

Williams sobre a análise do processo cultural, que deve ir além das idéias de tradições, 

instituições e formações para entender as inter-relações complexas entre movimentos e 

tendências marcadas historicamente em todos os pontos do processo (WILLIAMS, 

1979, págs 118-121). 

No final dos anos 80, durante o governo de Francisco Rabello do PFL (1989-

1992) é notado um tímido crescimento na economia da cidade. É nessa gestão que 

ocorre a mudança dos festejos itinerantes para uma festa centralizada. Um palco é 
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inserido na Praça do Bosque, local que possui uma área de 29 mil metros quadrados e 

que abrigava a antiga estação de trem. Nesse espaço, grupos musicais passaram a se 

apresentar e passou a existir ainda o concurso de quadrilhas com representantes de 

vários municípios. A centralização dos festejos estruturada na cidade com a implantação 

de um palco com atrações musicais é a primeira iniciativa que irá contribuir para a 

configuração do São João de Amargosa em uma grande festa ou celebração da cultura 

popular massiva. Conceito que nada mais é segundo Itania Gomes, do que a expressão 

da cultura contemporânea caracterizada pela presença das tecnologias da comunicação e 

da informação, articulada às praticas populares (GOMES, 2008, pag. 73). 

Considerando que as ações das Prefeituras nas cidades sob o comando do PFL 

eram aliadas à política do Governo do Estado, o qual desenvolvia na década de 90 ações 

voltadas para o desenvolvimento do turismo como principal atividade econômica, 

verificamos que as transformações nos festejos têm implicações na nova conjuntura 

econômica da Bahia, assim como na política cultural do estado, que priorizava ações de 

incremento ao turismo.   

No governo posterior (1993-1996), a eleição de Iraci Silva do PDT, representa 

um rompimento com o coronelismo que perdurava por mais de 40 anos na política 

amargosense. Em uma administração reconhecida em toda a região, a prefeita conhecida 

como Misse, que tinha grande apoio da classe dos trabalhadores rurais, dos membros da 

igreja católica local, dos professores e da juventude amargosense, reconduziu a 

economia de Amargosa ao crescimento, além de conseguir grandes investimentos 

públicos nas áreas da saúde, educação, saneamento e pavimentação. A prefeita foi 

responsável ainda pelo aprimoramento do São João de Amargosa enquanto festa 

popular. Foi criada a idéia de existir um tema central a ser trabalhado em cada ano; o 

investimento público foi ampliado e o enfoque turístico foi enfatizado com ampla 

divulgação na região e em Salvador, introduzindo assim, a cidade no circuito das 

festividades juninas na Bahia. Os comerciantes locais passaram a ser cada vez mais 

beneficiados com o maior número de turistas que crescia a cada ano. 

Outro fato importante na história do São João de Amargosa se deu justamente 

pelo aumento dos participantes da festa, chegando a receber uma média de oitenta mil 

turistas durante o período da festa, segundo dados da Prefeitura Municipal. Com uma 

pequena rede de hotelaria, a cidade teve que buscar alguma alternativa para acolher 

tanta gente. A solução encontrada foi o aluguel das casas dos próprios habitantes, 
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acabando pouco a pouco com a tradição das fogueiras, que eram cada vez mais 

exprimidas com um crescente número de carros estacionados nas ruas. Aos poucos essa 

solução rentável foi tomando conta da cidade e os moradores se mudavam pra casa de 

seus parentes para alugar as suas durante a festa. O valor do aluguel varia de acordo 

com o tamanho e com a proximidade da praça principal, aonde as mais próximas e 

maiores chegam a custar Quatro mil reais (em 2003 foi criado o site 

http://www.amargosafest.com.br, que tinha como objetivo principal a divulgação de 

casas que estariam disponíveis para ser alugadas durante o período do São João; o 

sucesso foi tão grande que o site se transformou em um portal cultural da cidade de 

Amargosa por mais cinco anos). Esse aumento foi sustentado pelo número cada vez 

maior de excursões de jovens, em grande parte de Salvador, que a cidade passou a 

receber. Criou-se então a idéia de um São João feito pra turista e logo os licores e as 

guloseimas da culinária junina passaram a ser produzidos em larga escala para a venda e 

só o excedente era consumido pelas famílias. 

O lucro acabou gerando aspectos relevantes para o futuro da festa: o primeiro, já 

citado, transformou os “foliões” de antigamente nos comerciantes de agora; o segundo 

surgiu quando quatro empresários tiveram a idéia de criar uma festa paralela à que 

acontecia na praça, foi quando em 1997 criaram o “Forró do Piu-Piu”, uma das 

primeiras das promissoras “festas de camisa” da Bahia. Um sítio a três Quilômetros da 

cidade passou a ser reservado para a festa que começava a partir das duas horas da tarde 

e terminava por volta de dez horas da noite. “Foliões” pagavam para adquirir a camisa 

do evento, tendo assim, acesso ao local onde se apresentava uma banda de axé em pleno 

São João. A iniciativa deu certo economicamente, a notar pelo crescente número de 

participantes a cada ano, (chegando a quase dez mil por dia), pelo aumento sucessivo do 

preço (chegando a custar trezentos e vinte reais em 2010) e pela confusão gerada para 

algumas pessoas que passaram a ter esse como o principal evento da cidade. 

Pouco tempo depois, em 2000, outra festa foi criada: o “Amargosa Light”; com 

um preço bem mais inferior que o “Piu-Piu” (Trinta reais a “casadinha”, compra de dois 

ingressos ao mesmo tempo) e com uma proposta também diferente. Bandas de Pagode e 

Samba se apresentavam no centro da cidade, no clube da AABB (Associação Atlética 

do Banco de Brasil), cuja entrada era identificada também por uma camisa. O principal 

objetivo dessa festa é atingir um público de classe com menor poder aquisitivo, em 

relação àqueles que iam ao “Piu-Piu”. Essas pessoas, até então participavam da festa da 

http://www.amargosafest.com.br/


15 

 

praça à noite, mas durante o dia tinham como única opção ficar nas áreas de lazer e 

turismo da cidade (Praça do Cristo, Praça do Bosque e o grande Jardim em frente à 

Catedral). Com um número de adeptos cada vez maior, tanto por moradores quanto por 

turistas, esse evento ganhou também seu espaço no dinâmico calendário junino 

amargosense. Em 2008, essa festa passou a se chamar “Amargosa Elétrico”, mudança 

que não alterou nem a forma como ela é produzida, nem o seu sucesso em relação ao 

público, que chega a seis mil pessoas por dia. Em 2010 o evento foi cancelado um mês 

antes da data prevista, porém com a retratação dos organizadores de que ela voltaria a 

acontecer em 2011. 

Quando tudo parecia seguir numa mesma direção, um movimento diferente 

começa a acontecer: o músico Peu Meurray, cidadão Amargosense, conhecido 

internacionalmente pelo seu trabalho como percussionista, resolve construir em 2005, 

com o apoio dos tradicionais comerciantes, uma espécie de trio-elétrico num carro 

antigo, mas ainda utilizado no interior, a Rural, criando o “Arrasta pé Zona Rural”. Uma 

espécie de bloco de carnaval onde uma banda de forró liderada pelo artista sai pelas ruas 

da cidade trazendo consigo um grande número de pessoas, sobretudo de moradores, 

havendo ainda a distribuição de licor por todo a festa. O percurso acaba na Praça do 

Bosque e nesse momento a banda vai para o palco principal do São João dando 

continuidade à apresentação.  

A cada ano Meurray tem tentado inovar. Com o projeto “Os Pneumáticos”, em 

que instrumentos de percussão são fabricados pelo músico, utilizando como matéria 

prima pneu de tratores e caminhões, instrumentos como a zabumba passam a ser um 

diferencial no “arrastão da rural”. Outro aspecto peculiar está presente nas letras das 

músicas de Peu que sempre tem utilizado ícones que referenciam o cotidiano 

amargosense. No ano de 2008, a novidade ficou por conta do acompanhamento de um 

violino junto aos tradicionais instrumentos musicais usados no forró. 

Trazendo o conceito de “emergente” desenvolvido por Williams como sendo 

algo que não é exatamente o novo, mas sim que caracteriza uma mudança (emergência) 

para algo substancialmente alternativo ou oposto, vemos que o “Arrasta pé Zona Rural”, 

não pode ser encarado como uma manifestação emergente. Isso porque, para o autor, a 

idéia do “emergente” é radicalmente diferente da fase do processo cultural em que após 

a omissão dos valores tradicionais por parte da cultura dominante, há um retorno a essas 

origens (WILLIAMS, 1979, págs. 118-121).  
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Parece mais interessante encará-lo como uma proposta de resistência ao modo 

como estão configuradas as festas paralelas. Resistência vista no sentido que João Freire 

a emprega no texto “Divertimento & Dissenso: Subculturas, Cenas e Tribos num 

„Mundo sem Fronteiras‟”, em que para ele o conceito só faz sentido quando além da 

resistência simbólica, houver um agenciamento de ações que proponham mudanças no 

cenário atual (FREIRE, pág. 56-69). A resistência simbólica fica clara, no fato do 

“Arrasta pé Zona Rural” resgatar os modos como a festa acontecia na cidade 

inicialmente: festejos itinerante, embaladas pelo ritmo Forró e com a distribuição de 

bebidas durante o percurso; além de incluir novos aspectos diferentes do existente nas 

outras festas: reciclagem na criação dos instrumentos de percussão, inserção de ícones 

de imaginário amargosense, como a Rural e as letras das músicas. O agenciamento se dá 

pelo fato de acontecer no mesmo horário da festa do “Piu-Piu”, festa que marca o viés 

comercial do São João da cidade. Se dá ainda no momento em que no fim do percurso, a 

banda se apresenta no palco principal da cidade, numa tentativa de mostrar e de tentar 

implantar que as festas paralelas tenham um diálogo maior com a cidade. 

Desde o ano de 2007, que a prefeitura municipal de Amargosa tem tentado 

resgatar a cultura local na festa do São João. Foi construída uma cidade cenográfica de 

um Quilometro quadrado com traços arquitetônicos baseados das construções nos 

povoados da zona rural da região. O espaço conta ainda com barracões feitos de pau-a-

pique para a venda de artesanato, comida e bebida típica e com uma fazendinha com 

animais de produção e alguns animais exóticos para visitação. Nesse local, denominado 

“Vila Amargosa”, se apresentam durante o dia diversas manifestações culturais 

amargosenses, entre eles o Terno de Reis da Terceira Idade, a Burrinha de Amargosa, 

Grupo de Capoeira Amargosa, Grupo Municipal de Flauta Doce (formado por crianças 

da cidade), Samba de Roda das Três Lagoas, Banda de pífanos e bandas locais, 

Concurso do jegue mais enfeitado e teatro de mamulengos. Foi implantada também, a 

partir do São João de 2008, uma sala de reboco próxima ao palco principal onde os 

participantes da festa podiam experimentar a dança do forró como ela acontecia no 

sertão nordestino. 

Em 2009, com o tema central “Amargosa de todos os santos”, fez-se uma 

homenagem a todos os santos católicos. Atrelado a isso, campanhas publicitárias 

divulgavam a idéia de uma festa capaz de abarcar vários públicos, pelo fato de estar 

presentes num só lugar as representações culturais de vários grupos; os outdoors em 



17 

 

Salvador tinham os seguintes dizeres: “São João em Amargosa, festa de todos os santos, 

de todas as tribos, de todas as cores”. A idéia de que a tradição do São João e da 

sociedade de Amargosa recebeu influências de várias culturas e de que é possível a 

convivência dessas várias influências na mesma festa está presente na atual gestão do 

prefeito reeleito Valmir Sampaio do PT (2005-2012), que começa também a fomentar 

iniciativas de turismo rural e ecológico no período junino. 

Analisar o São João de Amargosa apenas pelos aspectos dominantes de hoje 

seria reduzi-lo a uma festa comercializada simplesmente voltada para o lucro, produzida 

essencialmente com esse fim. Desse modo, esqueceríamos a relação que a festa tem 

com a sociedade e com a cidade em que ela acontece. Perderíamos a noção de contexto 

e de processo histórico que toda cultura ou “evento histórico” carrega, e com isso, 

deixaríamos de lado os limites e pressões existentes na constituição da festa ao longo do 

tempo.  

Para não cair nesse erro e para analisar o São João de Amargosa enquanto um 

processo ativo a partir da convivência de diferentes culturas, enfatizaremos aquilo que é 

residual, definido por Williams como aquilo efetivamente formado no passado, mas que  

ainda está ativo no processo cultural, não só como um elemento do passado, mas como 

um elemento efetivo do presente (WILLIAMS, 1979, págs. 118-121). A ruralidade 

presente em vários âmbitos da sociedade pode ser encarada como um caráter residual na 

medida em que mesmo em meio a uma cultura dominante, ela ainda é vivida e 

praticada. Mesmo diante da retomada do crescimento econômico e da abertura da 

cidade para novas fontes de renda, ainda é forte a presença da pecuária, exemplo claro 

disso é o fato da população da cidade não chegar a 40 mil pessoas e ter um número 

maior de bois vacinados em 2009. É forte também a presença do coronelismo no 

ambiente político, que apesar de ter perdido algumas eleições para prefeito, ainda detém 

um bom número de eleitores, quase metade do eleitorado. Até mesmo na festa que mais 

caracteriza a industrialização do São João amargosense, que é o “Forró do Piu-Piu”, 

essa manifestação ainda persiste. O espaço físico onde acontece a festa é durante o ano 

um grande curral. No período junino os animais saem e é feita uma limpeza no local, 

mas a estrutura ainda persiste: o terreno continua rodeado de cerca; os tanques onde os 

bois comem sal permanecem, porém com amendoim em seu lugar; para chegar ao local 

as pessoas têm de atravessar “mata-burros”. Não seria exagero dizer que esse aspecto 
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residual, ao ser incorporado à cultura dominante pela reinterpretação, constitui um dos 

diferenciais da festa junina da cidade em relação às outras.  

Um outro aspecto que deve ser trabalhado é a hibridização presente na festa. 

Para Canclini, no texto “As identidades como um espetáculo multimídia”, esse é um 

conceito que leva em consideração a “heterogeneidade, a coexistência de vários códigos 

simbólicos num mesmo grupo e até em um só sujeito, bem como os empréstimos e 

transações interculturais”, além do movimento de disputa pela hegemonia e da 

resistência gerada no processo (CANCLINI, 1999, págs. 165-168). A discussão que o 

autor faz entre o regional e o global em relação à arte, quando diz que “simultaneamente 

à desterritorialização das artes, há fortes movimentos de reterritorialização”, pode 

perfeitamente ser utilizada em nossa análise (CANCLINI, 1999, págs. 168-176). O fato 

da cidade buscar reviver traços culturais presentes na origem da festa em meio a um 

cenário marcado também por uma forte pressão comercial para a constituição de um 

São João cada vez mais industrializado, mostra que mesmo por condições desiguais, a 

identidade cultural existente na festa é co-produzida por variados atores e poderes que 

se fazem presentes a cada ano: turistas, comerciantes locais e empresários de fora, poder 

público, artistas locais, jovens e antigos moradores e a mídia.  

Para Stuart Hall, no livro “a identidade cultural na pós-modernidade”, a 

identidade não pode ser vista como uma coisa acabada, mas sim como um processo em 

andamento formado e transformado continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam 

(HALL,1999, págs. 12-13). Ainda segundo ele, não se deve pensar no global como 

“substituindo” o local, para ele seria mais acurado pensar uma nova articulação entre os 

dois, em que o local atue no interior da lógica da globalização, uma vez que a 

homogeneização buscada pelo mercado fortalece e dá espaço às manifestações locais 

(HALL, 1999, págs. 78-78).  

Voltando ao conceito de emergente, observamos que o turismo que busca na 

cidade não só a festa, mas também um conhecimento e uma aproximação com o modo 

de vida da população amargosense e com os atrativos ecológicos da região pode ser 

visto uma “emergência preliminar”, que para Williams são novas formas ou adaptações 

da forma, que constituem um sinal atuante e pressionante, mas ainda não perfeitamente 

articulado daquilo que poderá vir a ser dominante no futuro (WILLIAMS, 1979, págs. 

118-121). Esse tipo de turismo, ainda é pouco desenvolvido na cidade, mas alguns 
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indicadores podem ser tomados como base para tal afirmação, são eles o crescente 

número de pessoas presentes nos últimos anos nas manifestações que são representadas 

e apresentadas como formas autênticas da cultura local, como a Vila Amargosa e o 

“Arrasta pé Zona Rural”. 

Outra investigação que fizemos foi no âmbito comunicacional, enfatizando as 

matérias que saiam no Jornal A Tarde. A escolha desse veículo se dá por ele ser o jornal 

mais consumido na cidade. Além do jornal A Tarde, apenas o Correio da Bahia é 

vendido na cidade, mas em um número menor. Amargosa não possui nenhum veículo 

de comunicação jornalística, possui apenas uma rádio em mãos de um grupo político 

local, que tem a concessão de rádio comunitária, mas que opera nos moldes de uma 

rádio comercial voltada apenas para a execução de música.  

Após pesquisa feita nas edições que saíram nos meses de Junho desde o ano de 

1993, notamos alguns indicadores de como a mídia noticiou o São João de Amargosa 

durante esses anos. Foi notado que até 1997 não se noticiava nada em relação a essa 

festa, a ênfase era dada ao “Arraiá da Capitá”, festa que acontecia no Parque de 

Exposições de Salvador e contava com a apresentação de artistas e bandas de axé. O 

jornal A Tarde era um de seus patrocinadores e a cobertura do evento aparecia em 

vários cadernos do jornal. Pouco era noticiado do que acontecia no interior, e mesmo 

quando havia esse enfoque, Amargosa não estava presente. A partir de 1998, algumas 

notas passam a aparecer, mas só a partir de 2000 que a cidade passa a aparecer com 

mais freqüência e com as matérias lhe dando uma importância maior no cenário junino 

baiano. 

O fato de desde 1994, o são João de Amargosa apresentar grandes artistas do 

cenário nacional, como Elba Ramalho, Dominguinhos, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e 

Alceu Valença e ser um dos pontos turísticos mais procurados durante o São João e 

mesmo assim não ser noticiado, nos mostra o papel que a mídia teve na construção 

dessa tradição. Buscando no conceito de consumo cultural de Canclini, em que a 

apropriação e a negociação são sempre feitas no ato de consumir, percebemos como a 

sociedade amargosense e os produtores da festa encararam as notícias sobre a festa da 

cidade (CANCLINI, 1999, págs. 171-172). Elas tiveram o papel de legitimar o modo 

como os festejos aconteciam, visto que o sucesso do evento começou a acontecer anos 

antes dos jornais passarem a noticiá-lo. Foi assim, por exemplo, quando em 2002 o 

carro de reportagens externas da rede britânica BBC esteve presente na cidade, fazendo 
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reportagens sobre a festa. Para os moradores, a presença de uma rede mundial de 

televisão serviu para mostrar o quanto a cidade estava se tornando importante por 

celebrar o São João daquele modo, até porque um número muito reduzido de moradores 

assiste ao canal, mostrando que o importante mesmo foi a sua presença. 

No papel de analistas culturais tivemos o cuidado de não entender a cultura 

amargosense como algo dado, mas sim de entender o quanto as relações entre 

sociedade, política, economia, turismo, mídia e com as tradições herdadas e negociadas 

por várias culturas presentes na cidade desde sua fundação, foi construindo a sua festa 

de maior expressão. Para tanto, enfatizamos e analisamos, a partir dos conceitos dos 

estudos culturais, os significativos aspectos que representam e representaram 

transformações nas relações sociais, políticas e culturais da cidade.  
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PROCESSO PRODUTIVO 

 

 A idéia de realizar uma pesquisa sobre o São João de Amargosa vem desde 

2005. Quando no primeiro semestre me matriculei na disciplina Comunicação e 

Contemporaneidade e fui aluno da professora Gisele Nussbaumer, a Gica, comecei a 

participar de discussões sobre o conceito de identidade cultural, global e local, a 

construção da baianidade e tantos outros temas relevantes para a minha formação. 

Percebi o quanto seria interessante utilizar a fundamentação teórica que eu viesse a 

adquirir na Facom pra pensar em temas da minha cidade.  

No segundo semestre, na disciplina Oficina de Comunicação Audiovisual, 

ministrada por Ana Paula Guedes, cheguei a gravar em equipe um pequeno 

documentário sobre tatuagens e comportamentos (piercing, escarificação, suspensão). 

Eu era o cinegrafista, além de participar da elaboração do roteiro; apesar do vídeo não 

ter sido editado, o contato com a teoria e a prática da filmagem me apresentou uma 

possibilidade que eu ainda não tinha pensado: usar o cinema para registrar e discutir as 

transformações ocorridas no São João de Amargosa.  

Em 2008, na disciplina Elaboração de Projeto em Comunicação, com Lia Seixas, 

decidi que esse seria meu TCC. Foi então que comecei a pesquisar sobre a origem da 

festa de São João, a história da cidade de Amargosa e as modificações acontecidas nessa 

tradição nos últimos anos. Transformações essas que eu assistia acontecer de perto, 

desde o enfraquecimento da tradição das fogueiras, dos enfeites nas ruas feitos pelos 

próprios moradores numa disputa pra ver qual era a mais bonita. Mudanças no palco, 

nas bandas e atrações culturais, no comércio, na divulgação, nas pessoas, na festa e na 

cidade. Diante de tudo isso o projeto se chamaria “São João de Amargosa: Tradição em 

Constante Reconstrução”. Dois anos e meio mais tarde, ao entender tradição como um 

processo culturalmente construído e historicamente negociado pelas diversas forças que 

a compõe, percebi que seria um título redundante e mudei para “Amargosa, do Arrasta-

pé ao axé”.  

Ainda em 2008, na Oficina de Planejamento e Elaboração de Projetos Culturais, 

com José Umbelino, formatei um projeto cultural com a sinopse do documentário, 

objetivos e justificativas e até um pré-roteiro, que logo seria deixado de lado. Isso 

porque não elaborei nenhum roteiro para a gravação do vídeo. 
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Em 2009, ao realizar a disciplina Comunicação e Culturas Contemporâneas, a 

idéia enfim foi concretizada. A cada discussão em sala, a cada aula da professora Itania 

Gomes, o assunto voltava em minha cabeça e as conexões entre as mudanças no São 

João de Amargosa e os temas e autores do Estudos Culturais foram se desenhando. 

Tanto que foi realizado em equipe o trabalho final “Uma Análise Culturalista Sobre o 

São João de Amargosa”, mostrando como as relações entre cultura, poder e sociedade 

foram ao longo do tempo sendo negociadas e co-produzidas pelos mais diversos atores 

que formavam a cidade de Amargosa. Esse foi o momento em a teoria serviu para que 

eu olhasse todas aquelas mudanças com um olhar de analista cultural e isso foi bastante 

importante na construção do documentário. Não que eu tivesse produzido o vídeo 

relatando onde os estudos culturais eram importantes na pesquisa sobre as mudanças no 

São João, mas serviram como um referencial naquilo que eu iria buscar com a gravação 

de um documentário.  

O vídeo não poderia ser superficial, nem focar na festa como sendo um atrativo 

turístico, algo bem comum nas reportagens que ano após ano a imprensa baiana mostra 

sobre o local. Eu teria que ir mais longe, teria que mostrar a relação que a festa 

estabelece com a sociedade e com a cidade em que está inserida. Teria que mostrar sua 

importância pra cidade e registrar as mudanças não com um viés simplista de que a 

tradição havia se perdido e pronto, nem tampouco que esse São João comercial é de fato 

aquilo que mais representa a cultura de Amargosa. Mas sim mostrar quais atores 

estavam envolvidos, com que interesse, como as mudanças foram acontecendo e qual 

sua importância pra cidade. 

  Em Maio de 2010, quando comecei a me programar para a gravação, fiz em 

primeiro lugar a seleção das pessoas que seriam entrevistadas: O bispo da cidade D. 

João Nilton, representando a Igreja; o prefeito Valmir Sampaio, enquanto o poder 

público; um morador que ainda preservasse a tradição das fogueiras, “Seu Alemão”; um 

comerciante local, Ádno Resende; algum morador que alugasse sua casa, no caso Eleny, 

algum morador que usasse aquele período para montar alguma atividade lucrativa, o 

folgueiro André Luis; Algum empresário de fora da cidade que fosse apenas no período 

em alguma atividade comercial, Alberto Vaz, organizador da excursão Trevel Club; um 

artista local, Osni Borges, cantor da Mega-Xote; um artista de fora, Waldonys, cantor 

do “forró tradicional”, algum artista do forró eletrônico, que acabou sendo Raí, cantor 

da banda Saia Rodada; Diego Lomanto, sócio do “Forró do Piu-Piu”, Peu Meurray, 
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músico e organizador do “Arrasta-pé Zona Rural”; Algum morador que estivesse 

participando da festa como folião, Denilto José e turistas que seriam chamados a dar 

entrevista onde estivessem, foi o caso do pagodeiro Binho e de Veronica Costa, que 

estava indo para o forró do Piu-Piu (autorizações de imagens no anexo III). 

A princípio eu iria gravar tudo sozinho, mas após algumas conversas com Paulo 

do laboratório de vídeo, percebi que seria impossível fazer sem a ajuda de alguém. Não 

queria contratar um câmera profissional, já que no período do São João isso sairia muito 

caro. Foi quando Carina, uma amiga minha que tinha realizado um documentário um 

semestre antes, me deu a idéia de convidar duas ex-formandas da Facom que já tinham 

experiência com vídeo: Taciana Gacelin e Renata Freitas. Conversei com as duas no fim 

de Maio e elas aceitaram a proposta. O fato de não serem profissionais me ajudou 

bastante pelo fato de que não tinham vícios que alguns cinegrafistas passam a ter com o 

passar do tempo. Vício de enquadrar do mesmo jeito, de seguir o padrão jornalístico em 

tudo. Por se tratar de uma proposta de um documentário que retrate uma festa, era 

possível a realização de experimentações com a câmera, com os enquadramentos, com o 

foco, com as tomadas, com o movimento, com a luz do sol no fundo da imagem. 

Incentivei-as a experimentar nas imagens e a fazerem várias tomadas de ângulos 

diferentes para cada uma, além de imagens utilizando zoom in, zoom out, panorâmicas e 

até tentativas de plano-seqüência. 

A partir daí, reservei o material na Facom, comprei as fitas e o material de 

iluminação e segui viagem com as meninas e com as perguntas que seriam feitas aos 

entrevistados. O vídeo não teve roteiro, tínhamos apenas um calendário da festa e uma 

lista, com o nome de alguns entrevistados e a ocupação de outros que ainda não 

sabíamos quem seria, por exemplo, comerciante, turista, organizador de excursão 

(calendário, vide anexo I). Não quis me prender a seguir uma linha na hora de gravar, a 

idéia era entrevistar aqueles personagens e filmar tudo o que estivesse acontecendo na 

cidade. Isso nos deixou em alerta por quase sete dias. O material ficava no carro a todo 

o momento, o que nos permitiu filmar muito mais do que se tivéssemos seguido algum 

roteiro, a exemplo do samba de roda que aparece no vídeo. Por acaso na noite do último 

dia descobrimos que ele estava acontecendo na Vila Amargosa e fizemos a imagem 

mesmo sem iluminação específica. Foi um período intenso, que precisou de bastante 

disposição minha e das cinegrafistas, coisa que não sei se conseguiria se tivesse 

contratado um profissional. O fato de elas serem minhas amigas e de terem abraçado a 
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proposta me ajudou muito e permitiu, por exemplo, que elas acordassem 03h45min para 

filmar a banda Saia Rodada, ou subir no trio do Arrasta-pé para fazer uma imagem e 

logo em seguida filmar de dentro do público e correr para pegar uma imagem de frente, 

e depois outra de cima da sacada de uma casa de andar...   

Entre entrevistas e imagens, gravamos nove horas, além de que consegui 

imagens do palco nos shows de Waldonys e da banda Mega-Xote com a Prefeitura 

Municipal gravadas pela TV São João, empresa contratada para fazer imagens do palco. 

Inclusive duas dessas imagens em que aparece essas bandas há um movimento de grua 

focalizando o cantor Osni Borges e no outro a sanfona de Waldonys. Essas imagens são 

realizadas a partir de um sistema de guindaste em que a câmera de movimenta em volta 

do objeto filmado.  

Terminado o processo de gravação fiz toda a decupagem do vídeo no laboratório 

de vídeo da Faculdade. Esmiucei todas as imagens e entrevistas que eu achava 

interessante anotando o time do início e do final de cada uma. Foi ai que comecei a 

pensar na edição. Não queria uma edição jornalística com aqueles padrões usados nas 

reportagens, algo bem comum nos vídeos editados na Facom. Queria alguns clipes de 

imagens, animação... algo que não deixasse o vídeo cansativo, uma vez que com nove 

horas de imagens corria o risco dele ficar grande. Decidi então procurar algum editor 

fora e acertei com Bruno Brito, formando da Facom que havia montado com alguns 

amigos uma empresa de edição. Luan Ferraz foi o indicado para a edição e Bruno faria a 

animação.  

Durante uma semana preparei o esqueleto do documentário, com a seqüência das 

entrevistas e a divisão do vídeo em três momentos, o primeiro mostrando algumas 

entrevistas de como acontecia o São João na cidade antigamente, o segundo mostrando 

quanto a festa movimenta a cidade e o quanto ela é importante para a sociedade 

amargosense e terceiro as modificações acontecidas na festas, representada 

principalmente pela mudança nas atrações culturais da cidade e pelas festas paralelas: 

“Forró do Piu-Piu” e “Arrasta-pé Zona Rural” (Roteiro de edição no anexo II). A edição 

também foi feita em um viés mais livre que o gênero jornalístico, sendo várias 

contribuições dadas por Luan. 
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INVESTIMENTO 

 

O investimento dispensado durante a gravação do documentário foi reduzido em 

dois aspectos. Primeiro pela utilização das câmeras do laboratório de vídeo da Facom, o 

que permitiu que não fosse necessário o aluguel de nenhum equipamento. O outro foi 

que não foi necessário o pagamento de hospedagem e alimentação nem para mim, nem 

para as cinegrafistas, uma vez que minha família mora em Amargosa e nos cedeu o 

espaço. 

 

 

“Amargosa, do arrasta-pé ao axé” 

  Pré-Produção Filmagem Pós-Produção Valor Total 

Ítens Valor Unit. Qtd Total Valor Unit. Qtd Total Valor Unit. Qtd Total  

                   

1 - Despesas de Produção                  

* Telefone R$         0,69 50 R$          34,50 R$        0,69 100 R$      69,00 R$         0,69 100 R$       69,00 R$    172,50 

* Combustível (em litros) R$         2,69 20 R$          53,80 R$         2,69 200 R$     538,00 R$         2,79  50 R$     139,50 R$    731,30 

2 - Material Sensível                  

* Fitas MiniDV       R$       12,00 10 R$     120,00     R$    120,00 

* Lâmpadas    R$       15,00 02 R$       30,00    R$      30,00 

* Pilhas       R$         1,25  12  R$       15,00     R$      15,00 

* DVDs          R$         1,00  03 R$            3,00 R$        3,00 

3 – Material Humano                  

* Cinegrafista     R$     500,00  02 R$     1.000,00    R$ 1.000,00 

4 - Equipamento                   

* Refletor Samgan R$     145,00  01  R$     145,00       R$    145,00 

* Base p/ Refletor R$       32,00  01  R$       32,00         R$      32,00 

5 – Montagem e 

Finalização                  

* Montador, editor, 

mixador, animação (pacote)       R$  1.000,00  01 R$     1.000,00 R$ 1.000,00 

 * Impressão de capas             R$         3,00  03 R$            9,00 R$        9,00 

                   

Total R$ 265,30 R$ 1.772,00 R$ 1.220,50  

 

TOTAL GERAL R$ 

3.257,80 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há algum tempo vem se configurando na cidade de Amargosa uma 

transformação na mais tradicional das suas festas, o São João. É notado que tal 

movimento acaba por descaracterizar os elementos básicos e principais dessa festa 

junina. Ao mesmo tempo, pode ser percebida a criação de novas manifestações culturais 

e a reconstrução de outras. Torna-se necessário então, para um melhor entendimento 

desse processo, uma investigação sobre a evolução da festa que perpasse não só nas 

suas origens, como também na relação econômico-social criada e recriada a cada ano. 

O documentário “Amargosa, do Arrasta-pé ao Axé”, ao ouvir e registrar a 

opinião das mais diversas pessoas envolvidas na festa, e ao registrar as mais distintas 

manifestações culturais que ocorrem no calendário junino amargosense conseguiu 

mostrar que a cultura local não se desfez como muitos pensam, tampouco resistiu 

intacta como outros possam pensar. As influências vindas com a abertura global que a 

cidade presenciou nos últimos anos se uniram com a cultura local e num jogo de 

apropriação de ambas as partes foi-se construindo uma festa capaz de satisfazer a 

diversos públicos que ano após ano continuam lotando a cidade no mês de Junho.  

 Novas e tradicionais manifestações de caráter híbrido constituem atualmente no 

São João de Amargosa um cenário multicultural com a presença e a disputa de várias 

identidades culturais construídas historicamente pelo contato entre elas e pelos 

constantes movimentos de mercantilização da festa e da resistência ocasionada por ela. 
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ANEXO I – CALENDÁRIO DE GRAVAÇÃO 

17/06 

Ligar pra Júnior 

 - Marcar entrevista com Valmir 

18/06 

Pegar material na Facom 

18/06 

Filmar a abertura do evento.  

Filmar Apresentações culturais 

Entrevista com Mira 

19/06  

Filmar a cidade (Bosque, Jardim, feira e Praça) 

 - Chegada na cidade e gravar a faixa de Seja bem vindo e Volte sempre 

Filmar Fazenda Colibri 

Entrevista com Valmir 

Entrevista com Diego 

Entrevista com os moradores 

 - Véa que mora junto do Berimbau e Eleni  

 - Vendedores de fogos 

 - Quatro pessoas que alugam casas 

 - Dois comerciantes 

 - Dois Feirantes 

20/06 

Entrevista com moradores 

 - Entrevistar o véi da serraria que fala da história da cidade. 

 - Entrevista com Osni 

 - Entrevista com Peu 

23/06 

Entrevista com a professora Nilda 

Entrevista com D. João 

Entrevistar algum morador que faz fogueira 

Filmar a fogueira sendo acesa e os meninos tocando fogos  

24/06 
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Mostrar a chegada das pessoas na cidade 

Filmar Rodoviária 

Entrevista com o organizador da excursão Risca-Faca 

Filmar e entrevistar o povo chegando nas excursões 

Arrasta Pé Zona Rural 

 - Filmar imagens da festa 

 - Entrevistar os participantes 

25/06 

Filmar congestionamento para o Piu-Piu 

Entrevistar BA e mostrar a correria no Maracanã ( cambistas vendendo o Piu-

Piu) 

Mostrar o Povo na rua dos artistas com carro tocando pagode (entrevistas) 

Entrevistar turista do bate-volta 

Filmar festa no Bosque 

Pegar entrevistas com o povo e os comerciantes da vila Amargosa 

26/06 

Filmar Piu-Piu 

Entrevistar os participantes 

Mostrar o Asa 

28/06 

Pegar dados na prefeitura: Fotos, vídeos, arquivos, livros... 
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ANEXO II – ROTEIRO PARA EDIÇÃO 

 

Queria começar o documentário mostrando uma idéia de como ele acontecia e o 

que ele representava antigamente.  

 

1. Bloco 

 

Fita 01 24:58 a 25:23 - Meninos dançando (queria que esse áudio começasse o 

documentário.   

Fita 08 15:59:03 a 16:53:03 - Bispo falando como era a festa antigamente 

(Intercalar a fala do bispo com as imagens da fita de detalhes n° 9 02:59:54 e 03:53:26 

imagens típicas do SJ: 

 

Imagens: 

    Fita 02 28:13:01 a 28:14:25, 1ª quebra time - Mesa típica 

    Fita 04 02:43:10 a 02:49:19 – Milho assando   

    Fita 04 02:09:29 a 02:15:16 – Criança tocando chuvinha 

    Fita 06 53:49:09 a 53:53:05 – Comida típica 

    Fita 07 43:51:21 a 43:55:24 – Comida típica 

    Foto em anexo – Quadrilha 

 

Fita 04 05:09:02 a 05:16:27 – Imagem crianças tocando fogos que sobe. (Daí 

muda pra uma outra cena com imagens das duas câmeras mostrando Seu Alemão 

montando a fogueira.) (Mostra ele montando a fogueira e já coloca o áudio da sua 

entrevista e em seguida sua imagem falando e intercala com as imagens da montagem.) 

  

Imagem: Fita 03 25:41 a 26:13, 3ª Quebra time 

Entrevista: Fita 03, 31:22:12 a 31:41 3ª Quebra time – Seu alemão falando da 

tradição das fogueiras. 

 

Imagens: 

    Fita 05 14:20:02 a 16:06:00 

    Fita 05 16:23:11 a 16:26:10 – Rasgando Papelão 

    Fita 05 16:31:17 a 16:33:26 – Colocando Papelão 
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    Fita 05 16:41:24 a 16:48:16 – Colocando Querosene 

    Fita 05 16:40:02 a 16:41:17 – Colocando Querosene 

    Fita 05 17:20:20 a 17:26:29 – Botando Fogo 

 

Entrevista: Fita 03 32:37:18 a 32:44, 3ª quebra time – Seu Alemão falando do 

fim da tradição. 

Imagem: Fita 03 30:15 a 30:30, 3ª quebra time – Fogueira acesa. 

 

Imagens: 

    Fita 02 19:56:21 a 20:01 – Imagem de Fogos 

    Fita 02 19:34:24 a 19:40:02 – Feira de Fogos 

    Fita 02 21:47:05 a 21:58:27 – Criança escolhendo 

 

Entrevista: Fita 03 00:52 a 01:09 – Folgueiro falando da profissão 

Imagem Fita 03 02:25 a 02:31 – Imagem da família 

Entrevista: Fita 01:21 a 01:40 – Folgueiro falando dos Turistas como principais 

compradores. 

 

Fita 08 16:55:14 a 17:30:13 – Bispo Falando como a festa mudou (Intercala essa 

entrevistas com imagens do SJ atual: 

 

Imagens: 

    Fita 04 07:55:10 – 07:58:23 – Engarrafamento 

    Fita 04 00:47:23 a 00:54:27, 5ª Quebra time – Panorâmica no Povo 

    Fita 04 05:28:11 a 06:34:09, 5ª Quebra time – Povo 

 

Fita 03 34:04 a 34:32, 3ª Quebra time – Seu Alemão falando do SJ novo 

(intercala com a imagem do comercio: 

Fita 01 13:27 a 13:37 – Descida pelo comércio 

 

Fita 08 17:39:18 a 17:50 – Bispo falando do SJ como uma festa qualquer 

Fita 03 01:42 a 01:44- Folgueiro falando que a tradição acabou 
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Esse bloco queria mostrar a importância do São João pra cidade 

 

2. Bloco 

 

Vinheta com imagens do Sj (Depois a gente vê como fica melhor) 

 

Fita 03 01:37 a 02:34, 3ª Quebra – Valmir falando da importância do Sj. 

 

Imagem: Fita 02 29:01:20 a 29:08:02, 1ª Quebra – 3 Gerações trabalhando. 

Imagem Fita 02 28:13:01 a 28:14:25, 1ª Quebra – Mesa de comidas típicas 

Fita 03 04:36 a 04:45 – Eleni falando da atividade (intercalar com Fita 02 

29:57:21 a 30:12 1ª Quebra). 

Imagem: Fita 02 27:28:03 a 27:22:01, 1ª Quebra – Fazendo Biscoito 

Fita 03 04:54 a 05:06 – Eleni falando da Venda 

Imagem Fita 01 21:55 a 22:00 – Aluga-se 

Fita 03 05:26 a 05:54 – Eleni falando do Aluguel 

 

Imagem: Fita 07 09:58:27 a 10:04:01 – Excursão 

Fita 06 38:13:26 a 38:36:11 – Entrevista da Trevel Club 

Imagem: Fita 06 41:05:07 a 41:13:00 – ônibus da excursão 

Fita 06 38:44:04 a 39:39:00 – O que tem direito e quanto custa 

Imagem: Fita 06 09:32:09 a 09:34:21 – Excursão 

Fita 07 08:47:09 a 09:28:09 – Público 

 

Imagem: Fita 03 06:05 a 06:48, 1ª Quebra – Trio Nordestino 

Fita 03 00:10 a 00:39, 2ª Quebra – Ádino falando das contratações no período 

Imagem: Fita 03 05:30 a 05:35, 1ª Quebra – Carro de som 

Fita 03 00:53 a 01:34, 2ª Quebra – àdino falando do almento das vendas 

Imagem: Fita 03 05:13 a 05:18, 1ª quebra – Pau de Arara 

 

Fita 03 03:28 a 04:51, 3ª Quebra – Valmir falando do Investimento e do retorno 

(intercalar com imagens : 

 

Imagens: 
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   Fita 02 00:13 a 00:18 – Feira  

   Fita 04, 03:09:18 a 03:14:03, 1ª Quebra – Panorâmica Fila 

   Fita 05, 13:51:21 a 13:55:04  

  

Fita 03 01:52 a 02:05 – Fogueiro falando do SJ pra cidade 

 

Aqui queria mostrar como é o SJ atual da cidade 

 

3º Bloco 

 

imagens da Mega-Xote ( ainda Vou conseguir) 

Fita 04 14:13:29 a 14:32:13, 4ª Quebra – Osni falando da importância do SJ pro 

artista local 

imagens da Mega-Xote ( ainda Vou conseguir) 

Fita 04 18:14:28 a 18:38:12, 4ª Quebra – Importância do Sj como músico 

imagens da Mega-Xote ( ainda Vou conseguir) 

Fita 04 14:50:03 a 15:11:16, 4ª Quebra – Concorrência com grandes bandas 

 

Imagem: Fita 06: 24:22:09 a :24:59:21 – Bejinho que passa 

Fita 06: 08:22:21 a 08:47:12 – Raí falando da estrutura da banda 

imagem de Waldonys (ainda vou conseguir) 

Fita 01 03:38 a 04:28, 2 ª Quebra – Waldonys falando quanto tempo vai pra 

Amargosa 

imagem de Waldonys (ainda vou conseguir) 

Fita 01 04:51 a 05:42, 2ª Quebra – Waldonys falando do forrò   

Imagem: Fita 06: 31:12:20 a 31:33:20 – Carro Playboy 

Fita 06: 08:57:28 a 09:23:09 – Raí Falando do Forró Eletrônico 

Imagem: Fita 06: 15:16:13 a 15:28:15 – Natália 

Fita 01: 06:17 a 07: 09, 2ª Quebra – Waldonys falando que acha legal quando 

um prefeito monta uma grade que agrada a todos. 

 

Fita 07 15:46:12 a 16:11:10 – Áudio da Boate (intercalar o áudio com Imagens 

do Piu-Piu: 
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Imagens: 

   Fita 07: 12:58:20 a 13:02:17 – Povo Chegando  

   Fita 07: 13:36:18 a 13:44:03 – Entrada  

   Fita 07: 13:57:11 a 14:00:16 – Super Piu-Piu 

   Fita 07: 14:55:19 a 15:02:06 – Boate 

 

 Fita 09 16:59:07 a 17:34:07 – De onde surgiu (intercalar com Fita 08: 00:09:13 

a 00:44:09, 1ª Quebra) 

Imagem: Fita 06: 49:00:00 a 49:10:01 – Forró do Muido 

Fita 08, 01:01:23 a 01:48:09, 1ª Quebra – Como é a festa 

Imagem: Fita06: 43:38:08 a 43:44:14 –Palco 

Fita 08, 05:45:09 a 06:07:02, 1 ª Quebra – Espaço da festa 

Imagem: Fita 06: 55:02:22 a 55:09:13 – Quebraê 

Imagem: Fita 06: 55:27:05 a 55:30:12 Quebraê 

Imagem:Fita 07: 36:07:22 a 36:14:17   “” 

Fita 08: 02:25:18 a 03:00:10, 1ª Quebra – Diego falando do Asa x SJ 

Imagem: Fita 06 57:34:14 a 57:45:29 – Simboraê  

Imagem: Fita 07 38:18:13 a 38:30:07 – Simboraê  

Fita 08: 14:57:23 a 15:31:23 – Verônica falando do Piu-PIu 

 

 

Imagem Fita 04, 05:37:07 a 06:05:26, 4ª Quebra – Peu tocando 

Imagem Fita 04 09:16:14  09:21:12 - Rural 

Fita 04: 10:15:07 a 10:35:26, 1ª Quebra – Como surgiu 

Imagem: Fita 04: 01:58:20 a 02:02:27, 3ª Quebra –Casal Dançando 

Imagem: Fita05: 28:42:13 a 28:45:09 – Povo 

Fita 04, 00:09:23 a 01:02:12, 2ª Quebra – Revitalização da amizade no SJ 

Imagem Fita 04: 02:04:13 a 02:09:28, 4 ª quebra – Povo dançando 

Imagem Fita 04: 01:01:20 a 01:06:14, 4ª quebra – Panorâmica 

Fita 04 10:01:09 a 10:18:24, 4ª Quebra – Ito dizendo o que atrai 

Imagem Fita 04: 02:16:19 a 02:20:20, 4ª Quebra – Zabumba de pneu 

Imagem Fita 04 05:19:26 a 05:24:08, 4ª quebra – Balançando chapéu 
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Fita 04 11:53:29 a 12:26:20, 4ª Quebra – Ito falando do diferencial da festa 

 

No último bloco queria finalizar mostrando algumas entrevistas que dão 

destaque ao SJ  de Amargosa 

 

4º Bloco 

 

Vinheta com imagens do SJ (Depois a gente Vê como faz) 

 

Fita 08 13:27:12 a 13:54:13 – Verônica falando de Amargosa 

Imagens da cidade 

Fita 01 04:28 a 04:34, 2ª Quebra – Waldonys falando que não se vê fazendo SJ 

sem ir pra Amargosa 

Imagens da cidade 

Fita 03 06:00 a 06:38, 3ª Quebra – Valmir falando do resgate cultural 

Fita 03 06:23 a 06:52 – Eleni falando do aspecto cultural 

 

Fecha com imagens da Burrinha: 

 

Fita 02 01:43 a 01:52 

Fita 01 23:52 a 24:01     

 


