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Ecoando novos rumores 
(breve prólogo retrospectivo) 

 

Ordep Serra 



Este pequeno livro continua atraindo alguma
atenção. Isto se deve, sem dúvida, à natureza de seu as-
sunto: o cambiante movimento das festas populares
baianas, um fenômeno  que hoje suscita não pequeno
interesse de estudiosos e do público em geral. Dá-se que
ainda existe uma certa carência de estudos publicados a
tal respeito, muito embora a bibliografia pertinente te-
nha aumentado nas últimas décadas. De qualquer modo,
é recente o incremento da pesquisa nesse campo.

Ao falar, agora, da natureza mutável do objeto
de meu  estudo, já me obrigo a reconhecer que o livro
aqui reapresentado se acha comprometido com a histó-
ria de que trata, envolvido por ela de maneira decisiva.
Afinal, ele chama a atenção para transformações. E é fá-
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cil ver que contempla um momento de uma rica trajetó-
ria, fazendo referência a etapas anteriores e esboçando
tentativas de sondar desenvolvimentos futuros. Seme-
lhante abordagem, por si só, convida a revisitas... E no
presente há boas razões para o fazer –  ou, pelo menos,
tentar. Motiva-o a percepção de que um outro momen-
to se desenha na vida das festas em apreço.

No ensaio “Atrás do trio elétrico”, observei que
o carnaval de Salvador se agigantou, extrapolou do an-
tigo quadro festivo que integrava, canibalizou festas que
o precediam e de que antes recebia incremento, derra-
mou-se por novos espaços, começou a transcender li-
mites de tempo e lugar (teve seu modelo difundido,
propagado, “exportado” para outros domínios e esta-
ções festivas); alcançou, assim, novas dimensões. A par-
tir das últimas décadas do século passado, tornou-se
campo de investimentos que, no seu corpo –  em princí-
pio consagrado ao ócio festivo – injetaram poderoso
negócio: de show biz, publicidade e marketing. A super-
festa atraiu empresas desejosas de expor suas marcas
em um evento que reúne multidões e é transmitido pela
tevê não só para todo o Brasil como para muitos outros
países; elas não demoraram a interessar-se pela oportu-
nidade de usar um cenário entusiástico amplamente
exposto como recurso de atração e fidelização de clien-
tes, de incremento de suas vendas. Por outro lado, isso
fez com que alguns profissionais do carnaval procuras-
sem organizar-se melhor, empresarialmente. Também
Promoters passaram a ter um destacado campo de ação
na grande festa popular. E constituiu-se uma indústria
carnavalesca, com empresas especializadas na produ-
ção de trios-elétricos e equipamentos correlatos.

Acresce que, há muito, o carnaval sotero-
politano tem reclamado significativo investimento pú-
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blico. Está a requerer – com premência cada vez maior –
um esforço sério de policy making, o desenho de uma
política para sua abordagem; constitui uma inescapável
preocupação de diferentes instâncias e órgãos de go-
verno. É rico em desafios que urbanistas, administra-
dores, economistas, sociólogos e políticos precisam en-
frentar...

Não trato diretamente disso no livro, mas apon-
to para a complexidade das questões que o fenômeno
levanta.

No momento (a passagem do século) a que me
reportei no estudo em apreço, já era patente o cresci-
mento do negócio carnavalesco, que continuou a tomar
vulto; já era notável, também  o agravamento de algu-
mas contradições que sempre atravessaram a folia
baiana – e se mostram, agora, muito mais acentuadas.

No que toca ao gigantismo, devo logo corrigir
uma afirmativa feita na abertura do primeiro ensaio des-
te livrinho (o já citado “Atrás do Trio Elétrico”): o carna-
val soteropolitano é hoje reconhecido como a maior festa
campal do mundo; superou a Oktoberfest e este record cons-
ta do Guinness. Os números são controversos; não temos
estatísticas seguras... Falou-se até em dois milhões e se-
tecentos participantes no ano de 2009 (quiçá contando os
envolvidos, de uma maneira ou de outra, no curso total
da grande festa, desde seus prelúdios).1

Trata-se, é claro, de um grande exagero. Mas
todas as avaliações acusam o caráter de mega-evento,
de fenômeno de massa da maior festa baiana, a desta-
car-se no mundo por seu vulto extraordinário. O afluxo
de turistas de várias regiões do Brasil e do exterior que
ela provoca é mesmo espantoso.2

Em face disso, há muito se fez matéria de con-
senso a grandeza da super-festa de Salvador. A mídia
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nacional, que no passado tentou ignorá-la, já lhe dedica
plena atenção. Aliás, os olhos da TV, nela fixados, cons-
tituem, hoje, um fator que a vem modificando  signifi-
cativamente: a escolha dos cenários privilegiados da
Barra e (em menor medida) do Campo Grande para a
concentração das câmeras alterou o equilíbrio dos cir-
cuitos, tanto que hoje a folia já não é tão quente na Ave-
nida Sete, outrora domínio por excelência dela; o velho
point da Praça Castro Alves deixou de ser um seu ful-
cro.3 Hoje, os espaços onde a animação é maior na Sal-
vador carnavalesca vêm a ser aqueles onde se implan-
tam arquibancadas e camarotes (sobretudo estes). Isso
bem mostra o progresso da espetacularização massiva
do nosso carnaval “de participação”. Ser visto brincan-
do na avenida e ser visto vendo brincar na avenida (en-
quanto se brinca também, é claro... porém acima, em um
espaço privilegiado) tornaram-se  ingredientes impor-
tantes do prazer de novos foliões.

Nos anos de 1970, o carnaval da Bahia tinha já
grandes estrelas, consagradas também pela mídia
sudestina; mas até começos da última década do século
XX, ele ainda não era tão dependente de estrelas como
agora. Hoje, os trios elétricos são mais do que nunca
palcos; o brilho dos cantores que os comandam tornou-
se um elemento decisivo para a atração das massas.  Por
outro lado, blocos que  alcançaram  seu fastígio pare-
cem conhecer, no presente, um certo desfalecimento,
sequer imaginável poucos anos atrás.

Seja como for,  seguem poderosos... 4

Os camarotes constituem a grande novidade.
Ainda está por fazer-se uma etnografia destes estabeleci-
mentos cuja aparição alterou significativamente a paisa-
gem carnavalesca da metrópole baiana e também modi-
ficou, em certa medida, o próprio caráter da sua folia.
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Alguns são espaços requintados, com equipamentos e
serviços múltiplos (mirante, lounge, salas de massagem,
salão de beleza, posto médico, webzone, lanchonetes, ba-
res, restaurante, palco para apresentações e espaços re-
servados à dança, televisores, telões etc.); podem ser
descritos, à peu près, como pequenos clubes provisórios,
voltados para a rua,  oferecendo a visão do cortejo gaiato
em ambiente de refinado conforto e com ineludíveis
marcas de alto status; assim viabilizam ostentação de pres-
tígio, fruição consumerista e o precioso sentimento de
uma seletividade que distingue seus ocupantes da mas-
sa contemplada5 –  além de oportunizar a comunhão,
mesmo se efêmera, com estrelas e celebridades
midiáticas, gente famosa com uma aura “popular”.

A rigor, o carnaval baiano sempre foi dividido
assim. Os camarotes representam o retorno dos clubes,
ainda que tornados mais próximos da festa de rua,
debruçados sobre ela; se a conquista popular das pra-
ças e avenidas marcou significativamente a folia baiana,
vencendo uma resistência séria e até, em certos momen-
tos, uma forte repressão (como sucedeu outrora com os
afoxés e as batucadas dos pretos, da gente pobre), o es-
paço carnavalesco da cidade continua disputado; a fes-
ta reflete e reproduz clivagens que marcam de modo
expressivo uma sociedade profundamente desigual.
Mesmo nas avenidas –  principalmente nos locais e tem-
pos de maior animação – prevalece, hoje, uma ocupa-
ção foliã por parte das classes média e alta (esta, de pre-
ferência, se repimpa nos camarotes).

Isso ocorre apesar do charme étnico dos blocos
afros  e de pelo menos um afoxé (o consagrado Filhos
de Gandhi).

Malgrado, também, as invenções de Carlinhos
Brown, o ânimo de Gerônimo etc. –  e  não obstante
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revivals encantadores como o ressurgimento do Jegue
de Cueca e de seu romântico encontro com a Jega de
Calçola, na Cidade Baixa – ou em que pese, ainda, a
obstinação da Mudança do Garcia, o humor das
Muquiranas e congêneres, tem-se a impressão de que o
carnaval baiano está a  distanciar-se de suas matrizes
populares, de seu próprio nicho originário. Se é fato que
em 2009 ele foi considerado o melhor do país por 50%
por cento das pessoas entrevistadas em vários estados
brasileiros, no contexto de uma pesquisa divulgada no
site do Jornal Nacional;6 se sua fama tem crescido a pon-
to de atrair foliões de todo o mundo, também se diz
que já não empolga tanta gente da cidade como antes; é
o que registra a escritora Aninha Franco, por exemplo. 7

Claro, o povão também participa... Agora, po-
rém, sua presença parece ter maior vulto nos trabalhos
carnavalescos: vê-se mais a negrada disputando os fa-
mosos duzentos e vinte mil empregos da festa, ou se
esfalfando no comércio de bebidas e comidas ofereci-
das na rua, onde família inteiras acampam de modo
precário nos dias de Momo. Os trabalhadores e comer-
ciantes pobres auferem lucros mínimos de seus sacrifí-
cios e fadigas; mas há quem lucre muito com o carnaval
da Bahia... Hoje, em Salvador, verifica-se uma óbvia
concentração da renda carnavalesca em mãos de gru-
pos privilegiados.

Aninha Franco, no artigo citado, faz um contras-
te entre o carnaval hippie da década de 1970 e o carna-
val yuppie de hoje. Mas obviamente o jeito yuppie é
um dos  elementos que compõem o novo perfil da fes-
ta. Sem a forte participação popular, sem a força do po-
vão, ela não  teria o imenso vulto que tomou.

Não vou tratar aqui da economia do carnaval
baiano, nem dos complexos trâmites do policy making
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que o tem por objeto; não analisarei a ação das agências
de governo que dele tratam. Isso é tema para uma pes-
quisa que talvez exija habilidades detetivescas.

Pois há muita coisa obscura no quadro...
Se o Governo do Estado agora divulga com ple-

na transparência os custos de suas ações relacionadas
com a festa de Momo, a Prefeitura Municipal do Salva-
dor não tem a mesma atitude; muito ao contrário.  Uma
pista para sondagem da confusão que reina no municí-
pio no tocante a isso foi dada – e imediatamente fecha-
da – pelo Prefeito João Durval de Barradas Carneiro,
nas vésperas do carnaval de 2009. Alegando falta de
apoio do Governo do Estado, o inefável prefeito decla-
rou que se via obrigado a desviar verbas da merenda
escolar e da saúde para arcar com as despesas da gran-
de festa. Diante das reações indignadas da opinião pú-
blica, dos desmentidos do Governador (que divulgou
os investimentos feitos pelas agências do estado com a
folia) e dos questionamentos que eram de esperar, o
alcaide  tratou de voltar atrás: disse que não tinha feito
essa declaração... Mas os jornalistas reagiram de pron-
to, publicando a íntegra da entrevista que a continha. O
assunto agora é tema de investigação por parte das au-
toridades competentes.

De qualquer modo, ficou manifesta... a escuri-
dão do assunto.

Seja como for, uma coisa é certa: esse mega-even-
to tem custos consideráveis para os cofres públicos: cal-
cula-se que em 2009 o governo do município, o do esta-
do e o da União, em conjunto, terão investido nele  cer-
ca de cem milhões de reais. Por outro lado, a captação
de recursos por parte dos governantes (via busca de
patrocínios) para fazer face a despesas da festa teve al-
cance muito mais limitado do que se esperava, mesmo
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tendo sido entregue, neste ano, aos cuidados de um
expert no assunto.8

Quanto ao  retorno para a população dos inves-
timentos que faz o governo, em termos de benefícios
concretos e duradouros –  quanto à relação custo/bene-
fício nessa aplicação de dinheiro público – pairam al-
gumas dúvidas. É inegável que o afluxo de turistas dá
alento à indústria hoteleira e a mega-folia faz circular
dinheiro na cidade; além disso, efetiva uma poderosa
propaganda de Salvador, “globaliza” o apelo de seus
atrativos. E a gente da terra também se diverte...  Mas
Aninha Franco enfatiza:

Há muito vermelho no caderno de Dever & Haver dos
gestores que torraram 50 milhões num carnaval que deve-
ria auto-sustentar-se, refugaram patrocínios de 7 milhões
e declararam o desvio de  verbas da educação para a festa
[...] O Carnaval da Bahia, o bambambã do planeta, não se
sustenta.

É certo... Um sintoma dessa insuficiência vem a
ser o fato de que praticamente todos os promotores da
folia terminam reclamando novos investimentos do
poder público para fazer carnaval. Até mesmo os gru-
pos que mais faturam na festa. Camarotes já pedem isen-
ção de taxas e impostos...

O Prof. Clímaco Dias, em um artigo recente, acu-
sou uma crise do carnaval soteropolitano, coisa que vem
denunciando há tempo; segundo ele advertiu, outros
pesquisadores já dizem o mesmo, muito embora os di-
agnósticos variem no tocante à identificação das cau-
sas.9 Ele deu destaque ao fato de que hoje a promoção
da folia se acha centrada em alguns artistas:
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O povo, na sua grande maioria, a mídia, os turistas, correm
atrás de Ivete, Durval, Bell, Cláudia Leite e, secundaria-
mente, Daniela Mercury e Margareth Menezes e Carlinhos
Brown. Em todas as pesquisas, quando se pergunta o que
motiva a pessoa a ir para a rua, mais de 70% das respostas
envolvem esse grupo que se hegemoniza, enquanto que
menos de  5% fazem referência aos afros, afoxés, samba etc.

Dias relaciona o enfraquecimento da folia no
Centro Histórico da Cidade com a preferência dessas
estrelas pelo circuito Barra-Ondina. E sublinha seu po-
der de pressão:

O grupo hegemônico, na verdade, está avisando a todo o
setor público que não vai admitir qualquer ato ou política
que contrarie seus interesses e chantageia com uma possi-
bilidade que deve apavorar uma boa parte dos gestores
públicos: a ida para um espaço fechado do segmento mais
popular do carnaval de Salvador.

Não trato aqui de crise do carnaval baiano, nem
das ânsias e perplexidades do setor público envolvido
com o assunto. O estudo que recordo aborda simples-
mente um dos elementos da festa soteropolitana: justa-
mente aquele que acabou sendo o mais característico e
de efeito mais decisivo na evolução do carnaval da Boa
Terra: o trio elétrico. Este componente da festa acabou
por dominá-la. A invenção tecno-musical e cenológica
que comporta foi decisiva. E o modelo de carnaval ain-
da vigente em Salvador  se estriba no desempenho des-
ta máquina pop. Depois de revestir-se de um aparato
técnico soberbo,10 o trio prontamente se tornou um meio
hábil – o mais hábil no campo carnavalesco sotero-
politano, quiçá no Brasil todo – de atração imediata de
foliões em multidão;  logo seu palco móvel foi aperfei-
çoado e abriu espaço para o protagonismo de pop-stars
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que se especializaram nesse desempenho. A eficácia do
carisma das estrelas multiplicou o atrativo, tornou-se o
fator mais decisivo na mobilização das multidões. E
passou a ser bem aproveitado como base de empreen-
dimento.

Um lance decisivo na construção do modelo atu-
al tem a ver, pois, com o impacto  do desempenho do
trio “estrelado” como aglutinador / excitador de multi-
dão,  sobretudo a partir do momento em que esta
performance se tornou um apelo irrecusável para o olho
das câmeras (o casamento do trio com a tevê coincidiu
com o zênite das pop-stars “trielétricas”). O espetáculo
de uma imensa massa dançante a seguir o veículo  pop
combinou-se bem com a lógica dos mass media, induzin-
do a uma progressiva espetacularização, em alta esca-
la, do carnaval que gerou este recurso.11 A televisão
passou a “reger” o desfile, definindo os espaços e tem-
pos privilegiados. Escolheu o cenário que se tornou
preferencial, imediatamente consagrado pelas estrelas.

No entanto, o carnaval baiano não deixou de ser
participativo com este avanço da dimensão espetacu-
lar: a mídia passou a mensagem da disponibilidade de
grandes avenidas  para os foliões “em geral” e
incrementou a demanda por envolvimento direto na
folia. Apenas parece ter mudado um tanto a composi-
ção do contingente que participa. O afluxo de turistas
deu força aos blocos de classe média, que prontamente
se ajustaram ao novo mercado; o predomínio dessa clas-
se na festa estimulou o empenho de empreendedores
carnavalescos no sentido de garantir conforto e segu-
rança aos clientes. A TV e o estrelato deram alento ao
marketing e atraíram o público que hoje ocupa os cama-
rotes.
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O novo modelo tem suas precariedades. É fácil
prever o agravamento dos seus problemas. A crise eco-
nômica que assola o mundo – e já chegou aqui com
muita força – tende a dificultar ainda mais as coisas. O
negócio do carnaval vai sofrer abalos e a folia como um
todo será afetada.

Mas  o gigante não deve cair...
Seja como for, o fenômeno “trio elétrico” conti-

nua, sem dúvida, merecedor de análise.

...

Embora o estudo “Atrás do trio elétrico” seja o
primeiro do livro, sua origem tem a ver com uma refle-
xão que  vem de mais longe. Abordei um complexo de
festas de que o carnaval se destacou. Do seu
envolvimento antigo com esse contexto ficaram-lhe
marcas significativas.

As festas em apreço (as que precedem o carna-
val no verão soteropolitano, assim como as que animam
o Recôncavo na mesma altura) têm uma característica
que as distingue: são “festas de largo”, celebrações em
que o sagrado e o profano se encontram e “dialogam”.
Mesmo no carnaval, despontaram signos dessa interface.
Não anteciparei aqui minha análise; apenas acrescenta-
rei alguns apontamentos relativos à situação atual de
tão singular corpo-de-festa.

O grande calendário festivo do verão baiano
“encolheu”; já vinha encolhendo quando apareceu a
primeira edição do presente livro. Muitos fatores con-
tribuíram para isso. Dito calendário se construiu tendo
por base marcos de liturgias católicas a que se combi-
naram investimentos simbólicos alentados por outra
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inspiração religiosa – de fonte afro-brasileira – além de
criações lúdicas populares.

Como se sabe, o catolicismo já foi religião ofici-
al do Brasil; outrora, os sacramentos católicos marca-
vam toda a existência do brasileiro, do berço à cova; a
ICAR praticamente dominava, com seus ritos sacros, o
espaço e o tempo da coletividade (tinha participação
decisiva até mesmo em cerimônias cívicas). Seu calen-
dário litúrgico marcava o tempo da vida pública; seus
dias santos eram os principais feriados. Mesmo o car-
naval tinha relação com o curso do ano litúrgico católi-
co, oposto como era esse período ao tempo da quares-
ma (a oposição se ritualizava na cerimônia da quarta-
feira de cinzas). Ainda hoje, quando o mercado de sal-
vação se tornou grandemente diversificado no país, há
dias santos católicos reconhecidos como feriados nacio-
nais (Sexta-Feira Santa e Corpus Christi, por exemplo).

Se é fato que o ano litúrgico católico perdeu muito
de seu valor de referência em nosso país, isso não se deu
de maneira uniforme. Em Salvador e no Recôncavo
baiano, esse valor de referência continua importante, em
vários sentidos. Mas é fácil constatar que, embora ainda
poderoso, o catolicismo andou perdendo espaço no Bra-
sil inteiro; isso ocorre também na Bahia, quiçá principal-
mente na capital e no seu entorno. Nos meios populares,
foi grande o avanço de novas denominações evangéli-
cas, com uma prédica fundamen-talista que simultanea-
mente passou a hostilizar muito o candomblé.12 Ora, es-
sas duas fontes religiosas sempre alimentaram, em Sal-
vador, as chamadas festas de largo. Como bem observou
o antropólogo Roberto Moura,

[...] em Salvador [é] que se redefine o calendário cristão num
novo ciclo de festas populares, quando nos santos católicos
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seriam encontradas correspondências e identidades associ-
adas aos orixás  nagôs, homenageados não apenas em ceri-
mônias privadas mas, a partir de então, com toda a exube-
rância na festa ‘católica’, nas ruas, nas praças e mesmo nas
igrejas da cidade. 13

A poderosa  imaginação ritual dos afro-brasi-
leiros conquistou espaços públicos que lhe eram veda-
dos, imprimiu uma nova imago mundi e uma nova
temporalidade no texto do calendário romano,  apro-
priou-se de ritos cristãos que transformou e renovou,
de maneira original e inventiva. Tal interpraetatio africa-
na  de mitos e ritos cristãos produziu, nesta estação da
diáspora, um cristianismo sui generis, muito vivo e inte-
ressante. Ouso dizer que em Salvador e no Recôncavo
baiano o catolicismo popular fez-se praticamente uma
religião afro-brasileira.

Ora, como acima ficou dito, as mudanças no
panorama religioso da Bahia (do Brasil) afetaram essa
formação. Tanto o catolicismo como o candomblé vêm
sofrendo reiterados ataques, consideráveis perdas, em
todo o país; na “Boa Terra” inclusive.

Mas há outros fatores a considerar.

...

Um dos espaços principais em que se encarnou
a heortologia14 estival de Salvador foi o da Cidade Bai-
xa – que perdeu, faz tempo, muito de sua importância,
com o deslocamento dos centros econômicos e de deci-
são no corpo novo da urbe. A área do chamado Comér-
cio deixou de ser o que foi no passado: o grande, o máxi-
mo centro comercial da cidade; o porto já não concentra
um poderoso núcleo de estivadores (cuja corporação foi
responsável por uma parte significativa da animação
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cultural da área)15; os saveiros praticamente desaparece-
ram, e com eles a feira de frutas trazidas do Recôncavo,
que dava um colorido especial aos festejos da Concei-
ção; o Mercado Modelo, ao ressurgir das cinzas, perdeu
muito de sua antiga vitalidade popular; o incêndio de
Água de Meninos afastou dali um segmento importante
que animava a área; a Igreja do Pilar esvaziou-se (até seu
forro caiu) e poucos ainda procuram a Fonte de Santa
Luzia;16  a Ribeira entrou em decadência...

Mesmo assim, há considerável fervor e alegria
nessa zona da cidade, durante uma boa parte do último
mês do ano e em datas destacadas de janeiro: desde que
a procissão marítima do Senhor dos Navegantes  inau-
gura o Ano Novo até a Segunda Feira Gorda da Ribeira,
que arremata o ciclo do Bonfim. (É verdade que ela
emagreceu bastante...)

No calendário do verão festivo da Bahia, além
das celebrações acontecidas na Cidade Baixa, contam-
se importantes festejos realizados na parte alta da urbe,
principalmente na Orla. Aquém das praias, sempre ti-
veram destaque maior: uma bela festa do Centro Histó-
rico – a de Santa Bárbara, comemorada no dia 4 de de-
zembro – ; a folia de Reis da Lapinha, com seus pasto-
ris; a festa de São Lázaro, celebrada (em janeiro) no bair-
ro que tem o nome deste santo   (em agosto, o festejado
no logradouro é São Roque). 17

Na orla das praias, no verão, celebra-se o reina-
do de Iemanjá, com destaque para uma grande festivi-
dade realizada no bairro do Rio Vermelho. Seu esplen-
dor oscila um pouco: o Dois de Fevereiro teve um bri-
lho extraordinário em 2008, e pareceu mais apagado em
2009.18 Mas seja como for, continua intenso.

Dessa festa participa gente de toda a cidade;
acorrem ao grande Presente da Rainha dos Mares visi-
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tantes devotos de diversas regiões do país, sem contar
os simples turistas (incluindo estrangeiros, principal-
mente norte e sul-americanos). Além dos pescadores e
do povo-de-santo, são muitos os que participam religi-
osamente deste festejo e é grande a multidão dos que
se divertem na oportunidade, nos desempenhos lúdicos
e profanos ocasionados pela celebração.19

Outras festas praianas, como as lavagens de
Itapoã e da Pituba, perderam muito de seu vigor de
outrora. Isso tem a ver com as mudanças – já há muito
consolidadas – da ocupação desses bairros: segmentos
populares outrora estabelecidos aí cederam lugar a no-
vos moradores, com outro estilo de vida. Ficaram pou-
cos remanescentes do pessoal “antigo” a sustentar os
ritos tradicionais, com apoio dos órgãos de cultura e
turismo do município.

...

Como se vê, diferentes fatores explicam a rela-
tiva decadência das festas de largo do verão de Salva-
dor. As intervenções descabidas do poder público mu-
nicipal as prejudicaram muito: a tolice de padronizar
as barracas serve de exemplo. Um ingrediente de gran-
de beleza que compunha a cena do largo festivo foi as-
sim destruído; belas invenções do povo viram-se
trocadas, à força, por monstrengos sem graça. O tipo de
“arraial de barracas” evocado na II Parte do ensaio “O
sagrado e o profano nas festas de largo da Bahia” não
mais corresponde ao modelo original. No referido tre-
cho, eu o registrei (a desconfiguração do belo arranjo se
acha assinalada na nota 6). Hoje, quem quiser ver a be-
leza desse repositório de uma fascinante  pintura po-
pular e a graça bizarra de sua fortuita disposição nas
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praças baianas, que ornava em seus momentos mais ale-
gres,  só poderá fazê-lo recorrendo às fotografias de
Pierre Verger, Orlando Ribeiro, Adenor Gondim, Má-
rio Cravo Neto etc.20

O samba-de-roda, que antes tinha no largo um
seu “laboratório”, não mais pôde competir nesse espa-
ço com a música reproduzida eletronicamente, em alto
volume, até mesmo nas barracas.21 De qualquer modo,
continuou forte nos terreiros, nas academias de capoei-
ra, nos quintais, em muitas ruas do Recôncavo; e hoje
se cuida oficialmente de sua salvaguarda.22

Conforme assinalei no mesmo ensaio (no trecho
dedicado à abordagem de uma “ruptura” no corpo fes-
tivo do verão baiano), a Lavagem do Bonfim teve, por
algum tempo,  um incremento carnavalesco um tanto
perturbador: foi quando os trios elétricos invadiram a
procissão risonha. Ao ser interdita essa participação dos
trios,  o contingente juvenil de classe média e alta que
eles fizeram incorporar-se ao cortejo lúdico-religioso,
seguindo-lhes o som empolgante, logo compôs suce-
dâneos festivos mais a seu gosto, a fim de divertir-se à
vontade na mesma ocasião – já em outros espaços. Isso
também registrei no texto citado... Cabe agora acrescen-
tar que o movimento assim iniciado desembocou na cri-
ação da chamada Farol-Folia: uma festa inteiramente
carnavalesca realizada, a princípio, no chamado “circui-
to Dodô e Osmar” (Barra – Ondina), com seu centro di-
nâmico no belo cenário do Farol que lhe deu o nome.23

Por outro lado, a procissão da Lavagem do
Bonfim viu-se enriquecida por uma nova invenção
lúdica, artística e empolgante: o cortejo corrido dos
Zárabes, “um rave que anda”. Trata-se de um grupo
criado por Carlinhos Brown em 1995, inspirado em ele-
mentos da cultura marroquina; o grupo faz aparições
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relâmpago nas ruas, com vestes que lembram as da gente
islâmica da África do Norte.  Seus membros se munem
de adufes, castanholas de ferro, pandeiretas, guizos, cla-
rins, darbukas, tamas, gongos tibetanos, gonguê,
campanas, pás, enxadas, tambores de PVC e xequerês...
e  tocam esses instrumentos variados correndo pelas
ruas de Salvador. O desfile veloz dos Zárabes tornou-
se uma das grandes atrações da Lavagem do Bonfim.24

...

No livro que estou reapresentando, limitei-me
(quase) a considerar as festas populares do ciclo de ve-
rão de Salvador e do Recôncavo, concentrando a atenção
em algumas delas (muito poucas).25 Um estudo mais com-
pleto depende ainda de etnografias por fazer. Mas o
modelo aqui descrito em linhas gerais ainda me parece
útil para uma apreciação global do fenômeno: permite
compreender manifestações aparentemente tão distanci-
adas quanto o Presente de Iemanjá e a festa cívica do Dois
de Julho, por exemplo. Também ajuda a entender a evo-
lução do carnaval baiano. Volta-se para criações de um
povo que, mesmo enfrentando condições de vida muito
duras, cultiva a alegria coletivamente e  se mostra dota-
do de uma espantosa imaginação ritual.

Espero que este pequeno estudo continue des-
frutando da boa vontade dos leitores. E tomara suscite
novas pesquisas no fértil campo que buscou explorar.

Salvador, abril de 2009
Ordep Serra
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Notas

1 É o que consta do artigo “Carnaval de Salvador” da Wikipédia. http://
pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Salvador consultado em 11 de abril
de 2009.
2 Há cálculos que estimam o número desses foliões-visitantes em centenas
de milhares:(no último, cerca de quatrocentos e cinqüenta mil, segundo
foi noticiado).
3 No Centro Histórico, o Pelourinho tornou-se foco de um carnaval
“alternativo”, a que acorrem, sobretudo, pessoas maduras, famílias com
crianças, gente saudosa de tradições carnavalescas “antigas”, desejosas de
brincar de um modo mais sossegado: lá se concentram mascarados e se
faz ainda uma decoração momesca (coisa que se passou a “economizar”
nos outros espaços da festa, em vez disso pontilhados por cartazes
publicitários).
4 Mesmo tendo diminuído seu uso no carnaval baiano, as cordas  que
asseguram o privilégio de foliões pagantes ainda são,  para muitos blocos,
um instrumento indispensável do negócio carnavalesco. E os cordeiros
submetem-se a um serviço penoso, com mísero pagamento (ainda por
cima sujeito a calotes), sob o acicate da  penúria que assim os incorpora à
festa na bela capital do desemprego. No carnaval de 2009, atraiu-me a
atenção o fato de que os cordeiros não são mais  necessariamente homens
“malhados”: trabalhando nas cordas dos blocos, vi pessoas de compleição
variável, jovens na maioria; mas vi também adultos bem maduros, de
corpo castigado, quase todos negros. No bloco que acompanhava o trio
de Margareth Menezes, na Barra, era significativo o número de mulheres
– sempre “gente de cor” – empregadas no desempenho dessa árdua função.
Ainda no carnaval de 2009, chegou aos jornais uma novidade: os cordeiros
ensaiaram uma greve em busca de um pagamento mais digno. Não
tiveram sucesso.
5 Camarote 2222/Aqui é o novo endereço/torça para ser convidado/até
olhar de fora vale a pena. Estas frases estavam estampadas em um dos
mais prestigiosos e disputados camarotes do carnaval: o camarote de
Gilberto Gil (então Ministro da Cultura), no ano de 2007. Em um duro
artigo publicado no jornal A Tarde em 18 de fevereiro  de 2007, a jornalista
Malu Fontes comentou que “essas frases curtinhas, publicitárias,
despretensiosas”  constituíam “ uma negação arrivista daquilo que diz a
logomarca do Governo Federal”, pois assinalavam que “a ralé sem chance
de torcer para ser convidada deve se dar por muito feliz em poder, do
chão da rua, olhar para cima e admirar o olimpo e os olimpianos...”.  No
ano anterior, o cantor Carlinhos Brown, referindo-se à moda dos
camarotes, falara em apartheid.
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6 Segundo consta do Portal Oficial do Carnaval de Salvador http://
www.portaldocarnaval.ba.gov.br/2009/
7 Reporto-me ao artigo “A força da grana e a folia”, de Aninha Franco,
publicado no caderno Muito do jornal A Tarde de 8 de março de 2009, à
página 41.
8 Em 2008, conseguiu-se deste modo uma captação de nove milhões; em
2009, o publicitário Nizan Guanaes, vencedor de uma uma licitação
promovida com este fim, apenas conseguiu captar perto de cinco milhões
e meio – a título de patrocínios – para aplicação na festa pelo poder público.
9 Cf. DIAS, C. “A crise do carnaval de Salvador.” Site  Aldeia Nagô, 06 de
abril de 2009.  http://www.aldeianago.com.br/content/view/2037/2/
10 Com efeito, foram imensas a mudanças desde que o trio elétrico
propriamente dito surgiu... em 1951; na famosa fobica equipada com alto-
falantes que fez sucesso no carnaval de 1929, tocava os “paus elétricos”
uma dupla, formada por Adolfo Antônio Nascimento (o Dodô),  e Osmar
Álvares de Macedo: a célebre dupla Dodô e Osmar. O trio se formou
quando se juntou a eles Temístocles Aragão. Este conjunto se exibiu pela
primeira vez em uma picape Chrysler que nas laterais trazia escrito, em
duas placas: “trio elétrico”. Osmar pontificava na guitarra baiana; Dodô,
no violão eletrizado; Aragão, no triolim. No final da década de 1990,
apareceram os trios  elétricos em carretas (antes disso, eram montados
sobre trucks). Hoje os trios elétricos de maior porte armam-se em grandes
caminhões, com uma potente caixa de som e um bar (mais banheiros e
camarins) no espaço onde normalmente ficaria o conteiner, e um palanque
na parte superior onde se exibem a banda e o cantor ou cantora – a estrela
do grupo. Incorporam ainda um poderoso gerador. Há trios elétricos de
vários tamanhos: carretas, caminhões, mini-trios... Há também diferentes
modelos. São muitas as empresas especializadas na produção, no
equipamento e no aluguel de trios elétricos.
11 Houve, é claro, outros ingredientes motivadores dessa espetacularização
da folia participativa: os blocos afro contribuíram para isso com sua
refinada estética, bem aceita pela classe média em tempos de moda ethno
e de etnoturismo.
12 Ultimamente, novas igrejas, representantes de um tipo sui generis de
neo-pentecostalismo de missão, empreenderam, e continuam a mover,
uma guerra sem quartel contra os ritos afro-brasileiros. Combatem-nos
através de uma propaganda agressiva, com estratégias de conversão
ancoradas em um violento discurso acusatório. Essas novas igrejas crescem
parasitando os ritos que perseguem, a cultivar-lhes inimigos e disputar-
lhes fiéis, explorando o temor à “magia negra”. Em semelhante cruzada,
formam-se pastores de um novo tipo, com uma eloqüência exercitada em
diatribes. Os seus ofícios religiosos resultam em demonstrações públicas,
em espetáculos de massa estruturados como verdadeiros shows, onde o
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apelo à fé é dramatizado com a provocação de oferendas em dinheiro e
promessas de taumaturgia. A propaganda da nova fé envolve a
diabolização de outros cultos. O diabo é a figura central de todo o
espetáculo... Assim, a intolerância religiosa veio a ser cultivada no Brasil
de um modo novo, com recursos de comunicação de massa antes inéditos.
No presente momento, verifica-se o avanço dessas igrejas na Bahia, no
velho nicho do candomblé. Este é o alvo central de sua campanha. Os
pregadores dizem claramente que a Bahia está tomada pelo diabo – e dão
como prova disso a força do culto dos Orixás em Salvador. Fazem sua
propaganda também na base da agressão: seus fiéis, fanatizados, não raro
invadem terreiros, impedem oferendas, atiram sal e enxofre nos santuários
alheios, gritando anátemas. Seus ritos têm como principal função
exorcismos brutais, recurso dramático usado para demonizar os cultos
que perseguem (e parasitam). Isto acontece na praça pública, na televisão,
em todo o canto. Por ironia, os atingidos são praticantes de ritos que
muito contribuíram para um autêntico avanço democrático no Brasil,
difundindo aqui um generoso espírito de tolerância: como religiões não
dogmáticas, os cultos afro-brasileiros não reivindicam qualquer
monopólio da verdade. Consagraram, assim, uma mentalidade aberta,
que admite e acolhe a diferença. Isto é uma autêntica conquista civilizatória,
que hoje se vê ameaçada pela agressão do fanatismo, feio produto de
empresas de lavagem cerebral. De fato, não é novidade no Brasil a
intolerância religiosa; não são as “novas igrejas” as primeiras a promovê-
la, nem têm a precedência na agressão racista aos cultos afro-brasileiros.
(A ICAR, por muito tempo, aplicou-se ferozmente nisso). O que há de
novo na investida neo-evangélica contra esses cultos é que agora ela é
conduzida com uma nova virulência e com recursos muito poderosos.
Pois quem a protagoniza são empresas eclesiais que têm o controle de
meios de comunicação de massa e sabem empregá-los; são organizações
que realizam com habilidade neo-liberal uma persuasiva drenagem de
renda dos mais pobres; que se estruturam politicamente, capitalizando
votos, de modo a pressionar o aparelho de estado, livrando-se com
facilidade dos incômodos da lei; e falam uma linguagem direta, em acordo
com o discurso sócio-político dominante: privilegiam o sucesso como
valor supremo. Seus pastores dominam técnicas muito hábeis de
manipulação do  racismo internalizado na massa despolitizada, aflita e
abandonada a si mesma.  É a auto-rejeição de homens e mulheres pobres,
humilhados por preconceitos incidentes sobre sua condição de cor, de
classe, de origem, que os torna vulneráveis a uma pregação enfática
baseada no convite a abandonar sua identidade sentida como deteriorada.
O combustível dessa mística é o racismo inconfesso que se derrama por
toda a sociedade brasileira.
13 MOURA, R. Tia Ciata e a Pequena África do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Zahar, 1998.

1_2a EDIÇÂO_Sagrado e Profano INÍCIO E PREFÁCIO.PMD 12/5/2009, 17:3626



Rumores de Festa O Sagrado e o Profano na Bahia

27

14 Devo logo explicar o palavrão que usei. “Heortologia” está no dicionário,
mas é termo pouco usado, até mesmo em estudos históricos e
antropológicos  que tratam do assunto. A palavra tem origem grega e tem
duas acepções que se interligam: designa um conjunto organizado de
festas, mas também o estudo deste fenômeno.
15 A CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia –   continua
patrocinando a festa de São Nicodemos, patrono dos estivadores, que se
tornou mesmo inteiramente “corporativa”, mobilizando a comunidade
portuária.
16 Essa festa também sofreu com a desativação do Plano Inclinado do
Pilar.
17 A respeito desta última festa, discorro um pouco no presente livro. Não
trato da a Festa de Reis da Lapinha, celebrada no 6 de janeiro; anoto aqui
que até há pouco ela  teve certo relevo graças ao estímulo de  um pobre
sacerdote cujo afastamento,  motivado por um surto loucura, foi muito
ressentido por seus paroquianos. Quanto à Festa de Santa Bárbara, um
bom apanhado histórico se encontra em um texto de Jocélio Teles dos
Santos intitulado “Eparrei Bárbara! Espetacularização e confluência de
gêneros na festa de Santa Bárbara em Salvador”. In: Raul Lody (org.).
Eparrei Bárbara! Fé e festa do largo de Salvador. Salvador – Rio de Janeiro:
IPHAN, CNFCP, 2005. p. 33-50.
18 A rigor, a Festa do Dois de Fevereiro, no Rio Vermelho, vem a ser a
maior, mas de modo algum a única da sua categoria na Cidade do Salvador
e em seu entorno: entre o último dia de dezembro e  fins de fevereiro,
celebra-se de um modo especial o Presente da Mãe d’Água em diferentes
lugares da Bahia, em águas marinhas ou em rios e lagos; digo “de um
modo especial” porque é fato que em diferentes épocas do ano – e  por
diversos motivos – o povo-de-santo faz oferendas desse tipo à grande
deusa; em todo o caso, os grandes Presentes que marcam o começo do ano
são mesmo os mais ricos... São notáveis os que nessa altura acontecem nos
bairros do Nordeste de Amaralina, Jardim de Alá e Boca do Rio, assim
como na Praia de Buraquinho, em Salvador. Também mecerecem destaque
os festejos do Três de Fevereiro, em Itaparica, no povoado de Amoreiras;
também muito belo e concorrido é o Presente de Iemanjá oferecido  no
Rio Paraguaçu, na Pedra da Baleia, em Cachoeira. Em Salvador, pequenos
presentes acontecem em diferentes trechos da orla praiana no dia 31 de
dezembro. Outrora, alguns terreiros soteropolitanos faziam suas
principais oferendas a Iemanjá nesta data, segundo testemunho do falecido
Elemaxó Antônio Agnelo Pereira.
19 A propósito, em uma Dissertação de Mestrado defendida em 2007, Isabel
Gouveia fez um registro bem ilustrativo “Vivi uma experiência muito
marcante, na véspera da festa, com uma colega de trabalho. Uma senhora
branca, católica, de classe média e com valores bastante conservadores,
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solicitou ao motorista que comprasse uma cesta de flores. Quando o arranjo
chegou, ali no ambiente de trabalho, no meio de várias pessoas, a senhora
pegou um pequeno papel para escrever uma mensagem para Iemanjá.
Ficou em silêncio por muito tempo, concentrada, apertando o papel entre
as mãos. Depois começou a escrever muito emocionada, com a cabeça
baixa, próxima ao papel, como se murmurasse algo profundo e secreto.
Vagarosamente, com muita contrição, dobrou, guardou a mensagem junto
de um pequeno envelope,  o beijou e o escondeu no meio das flores.
Depois, voltou o olhar para o motorista que, juntamente com os outros
colegas, havia assistido a cena em total silêncio e naturalidade e fez para
ele uma romaria de pedidos e recomendações para que ele fosse levar a
cesta lá no Rio Vermelho e colocar a cesta no barracão dos presentes, pois
ela não poderia ir. Depois que o motorista saiu, total sentimento de
normalidade, nem sequer uma troca de olhares entre as pessoas. Apenas
eu troquei olhares comigo mesma.”  Cf. GOUVEIA, I. Evocação fotográfica
de poéticas submersas nas celebrações do mito de Iemanjá em Salvador e
Ilha de Itaparica. Salvador: Escola de Belas Artes - Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais /  Universidade Federal da Bahia, 2007.
20 Para uma descrição das barracas, convém ler um precioso testemunho de
Dimitri Ganzelevich: o texto de uma comunicação que fez no Seminário
Eparrei Bárbara! realizado no Centro de Estudos Afro-Orientais da
Universidade Federal da Bahia, em 13 de julho de 2005, e publicado no
documento Eparrei Bárbara! Fé e festa do largo de Salvador. O livrinho,
dado a lume também em 2005, foi organizado por Raul Lody e corresponde
ao número 8 da série Estudos do Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular  do Ministério da Cultura. O texto de Dimitri intitula-se “Barracas
de festas de largo” (p. 51-62). Entre outras coisas, o autor discorre sobre a
decoração desses estabelecimentos: “Luzes, imagens santas moldadas em
gesso ou impressas em ‘folhinhas’ (calendários), às vezes quadros pintados
representando paisagens idílicas ou fotos de algum cartaz turístico. Folhas
sacras protegendo a casa, não podendo faltar espada de Ogum, gonçalinho,
comigo-ninguém-pode ou nativa.” A propósito da pintura, ele depõe: “Uma
característica comum... era a violência das cores [...] Vermelho convivendo
com rosa e roxo, os verdes com os azuis, o próprio conflito resultando
numa dinâmica que muito acrescentava ao ambiente festivo”. Como lembra
ainda Dimitri, além das barracas que serviam bebida (basicamente cerveja),
havia outras especializadas em comidas (moquecas, ensopados, feijoadas,
xinxins de galinha...). Os nomes desses alegres e coloridos estabelecimentos
já eram um atrativo poético: Bar Itaparica, Flor de Itapoã, Estrela do Mar,
Sultão das Matas, Branca de Neve, Maluco Beleza, Flor do Mar, Cabocla
Iracema, Xangô, Carinhoso, Minha Vidinha, Barraca da Índia, Barraca do
Juvená... e assim por diante.
21 Segundo lembra Dimitri Ganzelevich, a famosa barraca do Juvená foi a
primeira a substituir a música ao vivo por gravações.
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22 Em 2004, o samba de roda do Recôncavo da Bahia foi inscrito no Livro
de Registro das Formas de Expressão do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, como “bem de natureza imaterial”. O dossiê
competente elaborou-se em 2004 em Recife, em Salvador e no Recôncavo
da Bahia, graças a uma equipe coordenada pelo Dr. Carlos Sandroni,
Professor da Universidade Federal de Pernambuco, então também
Presidente da Associação Brasileira de Etnomusicologia. No ano seguinte,
o samba de roda foi proclamado pela UNESCO “Obra prima do Patrimônio
Oral e Imaterial da Humanidade”.   A propósito, veja-se o Dossiê IPHAN
4, com o título “Samba de Roda do Recôncavo Baiano”, dado a lume em
2006 (com um CD ROM anexo). Em 2006, foi criada a primeira Casa do
Samba de Roda do país: a A Casa do Samba de Santo Amaro, no Solar
Subaé (também conhecido como Solar Araújo Pinho), na cidade baiana de
Santo Amaro; o prédio é tombado como patrimônio histórico nacional e
foi  restaurado pelo IPHAN; tornou-se sede da Associação dos Sambadores
e Sambadeiras do estado da Bahia, ASSEBA. Do dossiê mais acima referido
consta um mapeamento das ocorrências do samba de roda no Recôncavo.
Etnomusicólogos como Sandroni, Katharina Döring e Francisca Helena
Marques têm-se empenhado em estudar o assunto, que é tema também de
pesquisas sócio-antropológicas diversas.
23 Em 2005, essa “micareta de Salvador”, como foi logo chamada, passou a
realizar-se em outubro.  Sua transferência para o trecho entre o Parque
Atlântico e o Jardim de Alah suscitou reclamações. Na preparação do
carnaval de 2009,  ela teve lugar no trecho (de quase três quilômetros) que
vai da Boca do Rio até Patamares, mobilizando cerca de seiscentas mil
pessoas, segundo cálculos da Polícia Militar.
24 Conferir o site oficial de Carlinhos Brown http://www.carlinhos
brown.com.br/universo/zarabe/ . Ver também, a respeito desta e de
outras invenções do extraordinário artista o artigo de Goli Guerreiro
intitulado “O drible do Candeal: o contexto sociomusical de uma
comunidade afro-brasileira”, publicado no número 33 da revista Afro-
Ásia, em 2005, p. 207-248.
25 No tocante ao Recôncavo, abordei apenas a festa cachoeirana de Nossa
Senhora da Ajuda. O “quase” intercalado entre parênteses na frase anterior
vai por conta da abordagem do Dois de Julho que realizei.
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