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espetacularização e 
Mercantilização Das festas 

juninas na atualiDaDe

Quais elementos e dinâmica caracterizariam uma festa-espetáculo? 
Pode-se citar inicialmente a dimensão espacial desses eventos e o 
seu raio de abrangência. apesar de ocuparem grandes áreas, a con-
centração de foliões formando uma grande massa festiva é outro 
aspecto das festas-espetáculo que as diferenciam de festas comuni-
tárias mais simples, não só pelo aspecto quantitativo no tocante aos 
festeiros, como também pela alta densidade de pessoas, reduzindo 
os “espaços abertos” na multidão.

o que se nota tanto em eventos, como o Festival de verão9, de 
salvador, quanto nas grandes festas juninas no espaço urbano, em 
cidades como amargosa e Cruz das almas, é uma massa de festei-
ros concentrada, passiva e com o olhar focalizando os palcos ou no 
sentido dos grandes telões.

as comemorações juninas espetacularizadas em diferentes ci-
dades da região nordeste do Brasil comprometem as especificida-
des do festejar, tornando-se eventos repetitivos? Quais as possibili-
dades de reinvenção territorial da trama festiva em um contexto de 
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mercantilização das festas juninas em arenas privadas? Para se es-
boçar um desdobramento analítico de questões dessa natureza, pre-
liminarmente faz-se necessária uma apreciação conceitual acerca 
da concepção de espetacularização urbana na contemporaneidade.

Concepção de espetáculo e o contexto da 
espetacularização e mercantilização urbana

segundo rubim (2005), a palavra espetáculo se originou da raiz se-
mântica latina spetaculum, que tem como significado tudo que atrai 
e prende o olhar e a atenção. Para o referido autor, as variantes 
encontradas da palavra espetáculo apontam sempre para uma visão 
atenta de uma determinada circunstância ou evento como especta-
dor. subirats (1989) remete etimologicamente a palavra espetáculo 
a specere, que significa contemplação humana, referindo-se ao cará-
ter expositivo da representação.

espetáculo, portanto, é um evento para ser visto e não expe-
rienciado ativamente. a sociedade do espetáculo foi uma termino-
logia encontrada por debord (1997), para caracterizar a sociedade 
de massa e de consumo contemporânea e, a partir da sua concep-
ção, desdobraram-se outras vertentes analíticas e conceituais. após 
a publicação do seu clássico livro, A sociedade do espetáculo, nos 
anos 1960, surgiram várias acepções ligadas à espetacularização de 
determinados eventos sociais. Para o autor, 

a luta entre a tradição e a inovação, que é o princípio do 
desenvolvimento interno da cultura das sociedades histó-
ricas, só pode prosseguir através da vitória permanente da 
inovação. Mas a inovação da cultura só é sustentada pelo 
movimento histórico total que, ao tomar consciência de 
sua totalidade, tende à superação de seus próprios pres-
supostos naturais e vai no sentido da supressão de toda 
separação. (deBord, 1997, p. 120)
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na sua concepção, a cultura tornada integralmente mercado-
ria deve também se tornar a mercadoria vedete da sociedade espe-
tacular. o autor destaca que o espetáculo constitui o modelo atual 
da vida dominante na sociedade, sendo, portanto, onipresente e 
permanente sob todas as suas formas particulares – propaganda, 
publicidade, divertimento.

Partindo dessas acepções, em que se fundamenta a espeta-
cularização das cidades na contemporaneidade? segundo harvey 
(1992), através da concepção dos espaços urbanos espetaculares, os 
investimentos em imagem se tornaram um meio de atrair capital e 
pessoas num período no qual a competição interurbana e o empre-
endedorismo intensificam-se. dessa forma, a espetacularização da 
sociedade vem acompanhada da mercantilização e da necessidade 
de difundir através dos meios de comunicação, ideias, valores e cul-
turas que antes se limitavam a uma projeção local e regional.

o autor em destaque enfatiza que o colapso dos horizontes 
temporais e a preocupação com a instantaneidade surgiram em par-
te em decorrência da ênfase contemporânea no campo da produção 
cultural em eventos, espetáculos e imagens de mídia. Para harvey, 
há uma tendência no contexto pós-modernista para a aceitação do 
efêmero, do fragmentário, do descontínuo e a necessidade de ace-
lerar o tempo de giro pode ter provocado uma mudança de ênfase 
na produção de bens para esses eventos com um tempo de giro 
quase instantâneo. nessa mesma linha, Pallamin (2002) destaca 
que o instantâneo e o descartável são enfatizados, assim como o 
contingente e o fugidio. a referida autora enfatiza que se vive um 
contexto de volatilidade no qual a produção de imagem é sobreleva-
da, desdobrando-se os seus papéis como mercadoria, como recurso 
na manipulação do consumo, alastrando-se seus desempenhos, por 
exemplo, na mediatização da política e na geração de simulacros.

lefebvre (1991b) questiona: a cultura não seria o acomoda-
mento da obra e do estilo ao valor de troca? no contexto atual, ao 
qual se intensifica a utilização de expressões como marketing urba-
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no, a cultura urbana tem maior projeção e visibilidade, sendo mer-
cantilizada através dos seus objetos fixos (áreas tombadas como pa-
trimônio histórico e que passaram por processos de revitalização) 
ou pelos atributos culturais cíclicos espetacularizados em eventos 
que produzem novas formas e dinâmicas espaciais como as festas 
juninas urbanas. nesse último caso, ao se colocar a “cidade à ven-
da”, como escreve vainer (2000), vende-se também a cultura local 
embebida em um sincretismo e hibridismo de roupagem, como im-
posição mercadológica.

sobre a tendência atual de mercantilização da cultura, Jac-
ques (2004) pontua que na nova lógica de consumo cultural urbano, 
a cultura passou a ser concebida como uma “cultura-econômica”, 
que se configura como simples imagem de marca, ou grife de en-
tretenimento, a ser consumida rapidamente. Para a autora, em re-
lação à cidade, o que acontece não é muito diferente, uma vez que 
as municipalidades se empenham para melhor vender sua imagem 
de marca, ou logotipo da sua cidade, privilegiando basicamente o 
marketing e o turismo através do espetáculo, que se constitui em 
seu maior chamariz.

do ponto de vista da intervenção física no espaço urbano, vaz 
e Jacques (2006) destacam que quanto mais espetacular for o uso 
da cultura nos processos de revitalização urbana, menor a partici-
pação da população e da cultura popular nesses processos. nesse 
contexto de passividade, o cidadão pode se transformar em um mero 
figurante, um simples espectador, quando, em uma situação inversa, 
o cidadão seria um protagonista na trama social urbana. Como as 
acepções ligadas ao city marketing, a espetacularização na/da cidade 
a partir de elementos culturais, relacionados sobretudo aos grandes 
centros urbanos pelos autores trabalhados nesse sub-capítulo podem 
ser aplicados para a análise das festas juninas espetacularizadas em 
cidades de pequeno porte no estado da Bahia? este foi um dos um 
dos desafios analíticos da tese doutorado, que resultou nessa presen-
te publicação e que será desdobrado no transcurso desse livro.
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Festas juninas como estratégia de 
espetacularização da cidade

as festas juninas no espaço urbano de cidades baianas como amar-
gosa, Cachoeira, Camaçari, Cruz das almas, Jequié, senhor do 
Bomfim, entre outras, se transformaram em megaeventos urbanos 
de expressiva dimensão espacial.

Um aspecto que evidencia o caráter espetacular das festas ju-
ninas da atualidade é a grande concentração de foliões e turistas em 
espaços públicos – praças, avenidas... – ou privados. existe uma re-
lação direta entre a espetacularidade desses eventos e os processos 
de massificação, hegemonia e hipervisibilidade.

Figura 1 
Massa festiva nas festas juninas espetacularizadas de amargosa

Fonte: (aMargoSa, 2006)

as festas juninas espetacularizadas não são eventos que se 
constituem em práticas lúdicas ativas, pelo contrário, existe uma 
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passividade do público que se desloca pelo espaço festivo de forma 
errante ou direcionada e interage com os grupos musicais que se 
apresentam no palco através da corporeidade, da dança, dos gestos. 
entretanto, esse comportamento não é autônomo, é comandado 
por alguém que está no palco principal e que centraliza a atenção e 
orienta os festeiros.

Por isso, a concepção de espetáculo nesse trabalho tem um 
sentido apontado por Guy debord (1997), que o relaciona à imagem, 
ao consumo – no caso das festas populares o consumo no lugar e do 
lugar – e a passividade.

outro aspecto diretamente relacionado à espetacularização 
das festas juninas na atualidade é a cooptação política desses even-
tos festivos para a construção de uma suposta imagem-síntese da 
cidade a partir da ingerência das municipalidades. na festa junina 
nos seus moldes tradicionais, difusa, policentrada em unidades re-
sidenciais, predominantemente rural, não existia uma preocupação 
de criar uma imagem-marca de um determinado lugar. a cooptação 
urbana seguida da concentração e espetacularização se constituem 
em uma alavanca de projeção midiática deflagrada sazonalmente, 
mesmo em se tratando de pequenas cidades do interior da Bahia.

Jacques e Jeudy (2006) destacam que a experiência corporal 
da cidade se opõe à concepção de uma imagem-síntese da cidade 
fixada por logotipo publicitário. aquela noção de lugar festivo fami-
liar na dimensão topológica ou de lugar na acepção de santos (1999), 
como recorte espacial do acontecer solidário, transformou-se em um 
local festivo midiatizado, espaço compartilhado entre moradores e 
pessoas de outras localidades, cuja imagem pode ser transmitida 
para o mundo por emissoras de tv ou mesmo câmeras de celulares. 
a especificidade do lugar festivo do ciclo junino hibridiza-se com a 
ubiquidade das formas espaciais e da composição estética na festa 
de massa em um contexto de reprodutibilidade intensa de uma tipo-
logia festiva que lembra a massificação consumista da obra de arte 
destacada por Benjamin (1996).
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vive-se hoje um tempo no qual se nota uma supervalorização 
da imagem, como lembra harvey (1992). nesse contexto sociocultu-
ral, no qual se nota uma forte tendência para se deslocar em grupos, 
as pessoas se dirigem para as festas espetacularizadas na praça por-
que foram persuadidas por um conjunto de práticas e situações que 
determinam o fascínio imagético, alimentando assim o magnetismo 
desses eventos.

a massa amorfa de pessoas concentradas em uma praça fes-
tiva se espalha pelos espaços em que acontecem as festas juninas, 
reunindo milhares de pessoas, e é distribuída racionalmente pelo 
arranjo morfológico das edificações. esse conjunto forma o lugar 
festivo estruturador dos fluxos de pessoas a exemplo da Praça do 
Parque sumaúma, no bairro lauro Passos em Cruz das almas, da 
Praça do Bosque no centro de amargosa ou do Parque do Povo de 
Campina Grande, na Paraíba. segundo deleuze e Guattari (1997a), 
quanto mais regular o entrecruzamento, mais cerrada é a estriagem 
e mais homogêneo é o espaço, por isso, esses autores destacam que 
a homogeneidade não é uma propriedade do espaço liso. são as li-
nhas e traços retos, tanto no desenho das ruas como na forma dos 
palcos e cenários, que comprovam o nível de estriamento das festas 
juninas espetacularizadas.

a racionalidade das formas rígidas e fixas (edificações como 
residências e casas comerciais) e das formas rígidas efêmeras (pal-
co principal e secundário, camarotes, barracas padronizadas etc.) 
produz o desenho, a forma da festa, em um cenário de espetacu-
laridade imagética e de traço estético. esse conjunto se repete em 
outras cidades, apesar dos esforços para se inovar na ornamentação, 
optando-se às vezes pela cenarização temática, correspondendo a 
assuntos relevantes do ano em curso, como jogos olímpicos e a copa 
do mundo de futebol, por exemplo.
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Figura 2  
Concentração de foliões nas festas juninas espetacularizadas  
de Cruz das almas

Fonte: (ConCeiçÃo, 2008)

a dimensão espetacular da festa se impõe pela monumentali-
dade das formas espaciais efêmeras como um grande palco monta-
do com uma estrutura metálica tubular, (alguns com cortinas) e en-
tornado com luzes. Para eventos festivos dessa natureza, a dimen-
são imagética hiperdimensionada é fundamental.

a partir da implantação desse substrato tecnotrônico e da 
composição de uma matriz programática com artistas de grande 
projeção midiática nacional, as festas juninas concentradas em pra-
ça pública passam a exercer um forte fascínio que determina o mag-
netismo festivo e influencia diretamente o tempo de deflagração 
de algumas modalidades de festas comunitárias e de bairro, reorde-
nando o fluxo de festeiros na área urbana de cidades como amargo-
sa, Cachoeira, Cruz das almas e senhor do Bomfim, na Bahia.
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Contrapondo-se às acepções teóricas situacionistas, que pre-
conizavam um protagonismo ativo do sujeito urbano, a noção de 
espetáculo festivo, no sentido macro, está diretamente relacionada 
às assertivas críticas de debord (1997) e se fundamenta na produ-
ção de cenários, na estetização, no jogo de imagens e na passividade 
do sujeito. as festas juninas concentradas na área urbana dos prin-
cipais polos juninos coexistem com a pequena festa da dimensão 
comunitária. no entanto, pelos motivos arrolados anteriormente, a 
mega-festa é hegemônica.

Figura 3 
Multidão aprecia o samba de roda no são João de Cachoeira

Fonte: (CaStro, 2008)

Com base nas reflexões de Benjamin (1996) surge um questio-
namento: os participantes das festas juninas urbanas espetaculari-
zadas da contemporaneidade experienciam ou vivenciam o tempo/
espaço festivo? Partindo dessas acepções, serpa (2007a) afirma que 
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a experiência está ligada à memória individual e coletiva, ao in-
consciente, à tradição, enquanto que a vivência está relacionada à 
existência privada, à solidão, à percepção consciente, ao choque.

Partindo-se dessa leitura, pode-se afirmar que para o folião 
junino não é relevante conhecer de forma profunda o que efetiva-
mente está comemorando nesta modalidade de evento festivo, por 
isso não se aplica o conceito de experiência. o viés religioso, mítico 
ou ritualístico das festas de são João do passado, conforme apontam 
as pesquisas de Câmara Cascudo (1969), indicava uma preocupação 
com as tradições e com a memória coletiva, ou seja, com elementos 
materiais ou imateriais eivados de simbolismos, que apresentavam 
conteúdo, densidade e durabilidade. Já nos megaeventos espetacu-
larizados, esses elementos compõem a configuração estética cujo 
objetivo principal é fazer uma conexão transtemporal entre a pro-
moção festiva do presente e as práticas festivas do passado.

Promoção das megafestas juninas:  
papel da iniciativa privada

inegavelmente as festas juninas no nordeste brasileiro se transfor-
maram em megaeventos que representam um bom negócio para 
empresários e comerciantes do ponto de vista econômico e um 
momento de forte apelo imagético e midiático na dimensão políti-
co-par tidária. essas modalidades festivas fazem circular milhões de 
reais no interior da Bahia; os números são expressivos e de difícil 
mensuração.

evidentemente que esses dados variam de acordo com a di-
mensão espacial e o nível da polaridade festiva de determinadas 
cidades da Bahia. Circula muito dinheiro com as cervejarias, empre-
sas de eventos, grupos musicais, transporte coletivo e alternativo, 
alimentação, hospedagem, incremento no consumo de utensílios 
pessoais, produção de fogos, serviços diversos etc. no aspecto co-
mercial, vendem-se os produtos juninos, camisas para participar de 
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festas privadas, comidas típicas nas barracas, ampliam-se os negó-
cios nos diversos segmentos produtivos e de serviços.

Uma das facetas lucrativas do ciclo junino é a fabricação de fo-
gos. santo antônio de Jesus, no recôncavo sul, por exemplo, é um 
centro produtor de fogos e distribui toneladas desse produto para 
outras regiões do estado e até outras unidades da federação. Uma 
modalidade de fogos nacionalmente conhecida são as espadas pro-
duzidas em Cruz das almas, que, além de promoverem a diversão 
e a ludicidade na pirotecnia transgressiva da área urbana, conver-
tem-se em lucros para algumas pessoas que vendem o produto para 
ou tras localidades.

apesar do gigantismo da movimentação financeira, o são João 
é uma festa dispendiosa para as municipalidades, cuja relação inves-
timento/arrecadação ainda é negativa em cidades como amargosa, 
Cachoeira e Cruz das almas. os dividendos da mercantilização des-
ses eventos é partilhado de forma difusa por diferentes segmentos 
locais e extralocais.

na cidade de amargosa, no ano de 2008, o percentual de amor-
tização dos custos das festas juninas foi de cerca de 40%. o que jus-
tificaria os investimentos na espetacularização das festas juninas? 
Para promover a projeção turística da imagem da cidade no contex-
to midiático e diversificar a matriz econômica local. as municipali-
dades buscam atrair investimentos de empresas nas festas juninas 
que tenham como contrapartida a visibilidade do evento. as marcas 
de empresas podem aparecer na tv, em telões, painéis fixos, rádios. 

nas últimas décadas ocorreu um processo de estratificação das 
festas juninas que se confirma não só pela cooptação mercadológi-
ca como também pela captura a partir de mecanismos estatais que 
procuram racionalizar essas festividades. a espetacularização das 
festas juninas no espaço urbano na contemporaneidade ampliou 
espacialmente essa importante manifestação cultural brasileira que 
foi reinventada mercadologicamente, o que contribui para tornar o 
são João uma festa complexa e onerosa para se organizar.
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Um dos grandes desafios, tanto dos megaeventos metropoli-
tanos, quanto das festas populares realizadas em pequenas cidades 
brasileiras, é o patrocínio, uma vez que os custos para promoção 
dessas festas apresentam uma escala progressiva, devido tanto à di-
mensão desses eventos, quanto aos custos das atrações de renome 
nacional, cada vez mais onerosas. apesar da população das cidades 
polo juninos praticamente dobrarem no auge do período festivo, 
o que evidentemente beneficia de forma direta vários segmentos 
formais e informais da iniciativa privada, o investimento público 
municipal ainda é elevado e a captação de recursos ainda é tímida, 
o que caracteriza um déficit considerável para as municipalidades 
que investem nessas megafestas. a meta dos organizadores dos ges-
tores públicos é reduzir custos e ampliar parcerias.

Para despertar não apenas o interesse do público como tam-
bém para ressaltar o são João espetáculo junto às grandes empre-
sas, os organizadores das festas juninas de amargosa investem de 
forma maciça na midiatização da “grife” junina. a divulgação co-
meça a ser feita no carnaval de salvador, no primeiro trimestre, 
e, posteriormente, na micareta de Feira de santana, em abril, dois 
eventos festivos de massa.

segundo informações da prefeitura de amargosa, em 2007 fo-
ram 80 inserções na tv, 400 em rádios, 40 outdoors, 5.000 cartazes 
e 20.000 prospectos. a festa foi divulgada também em cinemas do 
shopping iguatemi de salvador. as festas juninas urbanas em amar-
gosa, Cachoeira e Cruz das almas são eventos festivos dispendiosos, 
realizados com investimentos públicos municipais, com uma parti-
cipação muito tímida do governo do estado através de órgãos de fo-
mento à cultura, como o programa Fazcultura,10 e de uma incipiente 
participação da iniciativa privada. 

a partir de 2005, a Petrobras, através do programa “Caminhos 
do Forró”, começou a patrocinar em parte algumas festas juninas 
tradicionais nos principais polos festivos, representando assim um 
braço de uma estatal ligada à esfera federal nessa modalidade de 
evento.
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nos dois maiores polos festivos juninos do nordeste, Campina 
Grande e Caruaru, a festa foi sendo progressivamente alongada e 
atualmente dura os trinta dias do mês de junho, como uma estraté-
gia político-administrativa para captar dividendos políticos em cima 
da marca do “maior são João do Mundo”, associada às perspectivas 
mercadológicas de ampliação dos lucros pela iniciativa privada. em 
amargosa, busca-se uma forma de evitar o hiato temporal entre a 
festa de são João e a festa de são Pedro, também realizada na área 
urbana, no final do referido mês. tanto em Cachoeira e Cruz das 
almas, quanto em amargosa, existe críticas ao caráter pontual das 
festas juninas, que pouco se articulam com eventuais potenciais 
turísticos locais.

Consta do Plano diretor de desenvolvimento de amargosa 
que as festas juninas devem ser utilizadas como alavanca para ou-
tras manifestações culturais ao longo do ano. associadas a uma am-
pliação da estrutura urbana nos pontos nodais de concentração fes-
tiva, servem para estimular um eventual desenvolvimento urbano 
e inserir a referida unidade urbana no circuito de cidades de fluxo 
turístico contínuo no estado da Bahia. inegavelmente, as festas juni-
nas concentradas daquela cidade se constituem em um evento sol-
to, pontualizado no calendário cultural local, apresentando tênue 
interface com alguns folguedos residuais.

em outras passagens do documento urbanístico citado, ao ana-
lisar o papel da prefeitura na elaboração de uma política institucio-
nal para o desenvolvimento local, a opção pela turistificação urbana 
a partir da exploração racional dos atributos culturais do município 
aparece de forma enfática, no entanto, explicita-se o dilema: ou se 
aposta tudo no marketing junino, como elemento estruturador de 
uma imagem-síntese, ou tenta-se ampliar as alternativas de eventos 
culturais, para que as atividades turísticas não fiquem restritas a um 
evento festivo sazonal.

a diversificação das atividades econômicas deixaria a cidade 
de amargosa menos vulnerável às idiossincrasias mercadológicas 
que fazem modalidades produtivas oscilarem do auge à decadên-
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cia muito rapidamente. É importante destacar que ao longo do sé-
culo XX a referida cidade esteve no ápice produtivo com os “bons 
tempos” da produção cafeeira. entretanto, o declínio progressivo 
e impactante, tanto com a crise do café quanto com a extinção da 
ferrovia que cruzava o município, obrigou os gestores a buscar al-
ternativas.

a “mercadoria” festa junina é um investimento exitoso do pon-
to de vista do city marketing e da consolidação de amargosa como 
polo festivo regional e estadual, mas ainda é um evento extrema-
mente dispendioso e que é organizado às expensas da prefeitura 
municipal. no plano diretor urbano explicita-se a necessidade de 
variar as opções culturais buscando-se perenizar o fluxo turístico. 
deve-se lembrar que nos últimos anos notou-se um incremento de 
empresas de ônibus e vans que fazem o chamado sistema “bate e 
volta”, no qual o folião participa da festa e retorna à sua localidade 
ao seu término, gastando pouco e sem se hospedar na cidade visita-
da. esse perfil de turistas é mais comum em amargosa e em Cruz 
das almas, que realizam grandes festas em arenas privadas situadas 
em fazendas periurbanas, os chamados “forrós de camisa”.

apesar de incrementar substancialmente as vendas no comér-
cio local, a participação da iniciativa privada no sentido de amor-
tizar os custos públicos das megafestas ainda é considerada inci-
piente, mesmo sendo proporcionalmente mais expressiva que em 
outros polos juninos como, Cachoeira e Cruz das almas.

em Cruz das almas, os promotores da festa pública enfatizam 
no plano diretor urbano a necessidade de recuperação dos investi-
mentos públicos em um cenário preditivo, a partir da aplicação de 
diferentes mecanismos fiscais. entretanto, sabe-se que a tributação 
sazonal em cidades de pequeno porte do interior do estado tem suas 
limitações. do ponto de vista do patrocínio estatal, no ano de 2006 a 
prefeitura local conseguiu o apoio da Petrobras, que representou um 
forte aporte financeiro para reduzir o déficit na concepção da festa 
concentrada, que a cada ano aumenta a sua dimensão, não só do 
ponto de vista físico como na perspectiva da sua inserção midiática.
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em 2008, a Petrobras destinou cerca de 3 milhões de reais 
para a promoção das festas juninas na Bahia, o Banco do Brasil cola-
borou com 1 milhão de reais, o Banco do nordeste alocou cerca de 
300 mil reais e a Caixa econômica destinou 250 mil reais, segundo 
informações do jornal A Tarde (CariBÉ, 2008), de salvador. Um dos 
critérios utilizados para o patrocínio estatal para festas populares, 
como o são João, é sua importância cultural, por isso, muitas ci-
dades procuram imiscuir elementos culturais locais/regionais na 
programação e na estética desses eventos. outros critérios impor-
tantes são as possibilidades de visibilidade da marca da empresa e o 
estabelecimento de negócios em determinadas regiões.

Pode-se utilizar a expressão empreendedorismo urbano para 
caracterizar o esboço de protagonismo de algumas cidades do inte-
rior do nordeste brasileiro, que procuram investir em megaeventos 
festivos de grande apelo midiático e estético como as festas juninas, 
contudo, o conceito de empresarialismo urbano, aplicado à nova 
postura de algumas metrópoles no cenário global, não se aplica a 
essas pequenas unidades urbanas de projeção local e sub-regional, 
devido às claras limitações da participação do setor privado, tornan-
do tênue e discreto o esboço de parceria público-privado. sobre essa 
postura empreendedora de algumas cidades importantes do mun-
do, Compans (2005, p. 115) assinala que:

embora recobrindo os mais diversos formatos organiza-
cionais, a expressão “parcerias público-privada” tem sido 
utilizada para designar coalizões entre instituições gover-
namentais e empresariais na consecução de objetivos co-
muns específicos – tais como a promoção econômica da 
cidade, a realização de grandes eventos culturais ou espor-
tivos, a gestão de recursos hídricos e minerais etc. –, en-
volvendo um certo nível de engajamento operacional e/ou 
financeiro e uma expectativa compartilhada de repartição 
de benefícios. 

no ano de 2006, o governo Federal procurou facilitar e esti-
mular as parcerias público-privada com o objetivo de concluir obras 
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inacabadas no Brasil e de recuperar a infraestrutura técnica do país. 
especificamente para a área cultural, a lei rouanet,11 de 1991, pro-
curou fazer uma ponte entre a iniciativa privada e os poderes pú-
blicos constituídos, no sentido de valorizar o patrimônio cultural 
material e imaterial do Brasil.

a lei consiste em reduzir os impostos de determinadas empre-
sas que se dispuserem a patrocinar parcialmente, ou mesmo na sua 
totalidade, determinados eventos que fazem parte do rico caleidos-
cópio cultural brasileiro. entretanto, existem poucas empresas que 
se dispõem a financiar eventos culturais tendo como contrapartida 
uma eventual amortização fiscal, ao passo que há uma diversidade 
estética e quantitativa de festas distribuídas de forma difusa pelo 
nordeste brasileiro que pleiteiam receber os benefícios da lei roua-
net. as festas juninas seriam apenas umas das facetas das manifes-
tações festivas nordestinas.

Compans (2005) destaca que os investimentos privados em 
eventos empreendidos pela gestão pública através das municipa-
lidades são elaborados em uma atmosfera de expectativa compar-
tilhada, ou seja, as prefeituras esperam realizar uma grande festa 
com o aporte financeiro da iniciativa privada e as empresas an-
seiam divulgar a sua imagem associada ao marketing urbano em um 
evento festivo de elevada visibilidade midiática.

segundo a referida autora, o city marketing faz parte de um 
conjunto de ações que compõem a agenda econômica local, que 
tem como “produtos” específicos programas de construções de ho-
téis; campanhas promocionais apoiadas em ofertas turísticas inte-
gradas; projetos culturais; venda de imagem forte e positiva da ci-
dade segura e dinâmica, entre outras, que estão assentadas na con-
solidação turística do lugar. a divulgação da imagem da cidade em 
eventos culturais lastreados midiaticamente é uma estratégia ado-
tada não apenas por centros urbanos metropolitanos ou de médio 
porte, como também por aqueles situados nos patamares inferiores 
da hierarquia urbana.
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Mesmo de forma incipiente, as prefeituras de amargosa, Ca-
choeira e Cruz das almas esboçam parcerias com a iniciativa priva-
da, com o objetivo de amortizar os gastos públicos através da divul-
gação das marcas de empresas e estabelecimentos comerciais, em 
outdoors, prospectos, faixas, cartazes no palco e, mais recentemente, 
em painéis eletrônicos espalhados por locais de elevada visibilidade 
pública e no espaço festivo. a exposição de marcas publicitárias lo-
cais, regionais, nacionais ou transnacionais, configura-se como um 
dos elementos da composição estética da festa.

É importante destacar que os custos da promoção das festas 
juninas espetacularizadas apresentaram um incremento considerá-
vel nos últimos anos por causa da dimensão espacial desses eventos 
e dos altos cachês cobrados pelas chamadas “grandes atrações”.

a organização das festas de são João inicia entre seis e nove 
meses antes do ciclo junino. Para patrocinar um evento dessa natu-
reza, algumas empresas solicitam um contato preliminar de até seis 
meses de antecedência para se ajustar financeiramente e também 
para inserir no seu planejamento e marketing a sua participação em 
um evento cultural dessa dimensão espacial.

o percentual de amortização dos custos das festas juninas de 
Cruz das almas, mesmo com o apoio da Petrobras nos últimos anos 
ainda é muito discreto. no ano de 2006, pode-se citar como par-
ceiros mais significativos alguns supermercados e, principalmente, 
uma cervejaria, que possui um centro regional de abastecimento 
naquela cidade. nas gestões passadas, as parcerias também eram 
exíguas. assim como os gestores públicos de amargosa, em Cruz 
das almas adota-se a estratégia de apresentar o projeto da festa 
no seu conjunto para a iniciativa privada, divulgando as eventuais 
vantagens em termos de visibilidade pública, que pode significar 
inserção de uma determinada empresa ou segmento comercial no 
elenco de patrocinadores.

nos anos de 2006 e 2007, a prefeitura municipal de Cruz das 
almas esboçou estruturar uma parceria com os organizadores do 
“Forró do Bosque”, uma festa privada expressiva que acontece no 
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município. no entanto, as festas públicas foram patrocinadas par-
cialmente por uma determinada cervejaria, enquanto que a referi-
da festa de arena, realizada em uma fazenda próxima a área urbana, 
foi patrocinada por outra importante marca de cerveja. essas duas 
cervejarias concorrem de forma acirrada, tanto em âmbito regional 
quanto no território nacional.

do ponto de vista da captação de recursos com o comércio for-
mal e informal itinerante, o montante arrecadado nem se aproxima 
dos custos da festa concentrada. Para os gestores públicos locais, os 
ganhos com a midiatização da nova imagem da cidade, inventada a 
partir dos anos 1990, compensam os altos investimentos alocados 
para o megaevento junino.

o interesse dos atuais gestores públicos de amargosa é trans-
ferir a marca da festa junina para os dirigentes do comércio local, 
mas as limitações de uma cidade de pequeno porte inviabilizam 
essa iniciativa.

a associação Comercial, industrial e agropecuária de amar-
gosa (aCiaPa) colabora com a prefeitura na realização das festi-
vidades de são João, que traz milhares de turistas para a cidade, 
independente da filiação ideológica do prefeito; no entanto, a sua 
contribuição é limitada, porque o comércio local é típico de um 
centro urbano de projeção sub-regional, ao passo que os números 
da promoção da festa são extremamente elevados.

apesar dos óbices, a prefeitura de amargosa procura “vender” 
a grife junina como consta no projeto da festa de 2007: “[...] o são 
João de amargosa proporciona uma excelente visibilidade às mar-
cas de empresas, dispostas a ter a sua imagem vinculada de for-
ma positiva no evento”. a visibilidade pública ampliou-se no ano de 
2007 com a transmissão ao vivo através da tv educativa da Bahia.

apesar do esforço da organização das festas juninas de Cacho-
eira, a participação da iniciativa privada também é muito pequena. 
Como a Bahiatursa deixou de promover o evento, a sua promoção 
ocorre às expensas dos cofres públicos municipais. apesar de se 

Miolo_DaCasaAPraca.indd   102 18/6/2012   15:23:15



da Casa à Praça PúBliCa: a esPetaCUlariZação das Festas JUninas no esPaço UrBano   ·   103

tentar diminuir os custos cobrando-se taxas para instalação de bar-
racas grandes, a festa junina concentrada é um evento dispendioso. 

nos últimos anos, o patrocínio da Petrobras para festas juninas 
de cidades como amargosa, Cachoeira e Cruz das almas ajudou, 
mas os números dos gastos com a montagem do são João espetáculo 
são expressivos. a tímida participação da iniciativa privada também 
é um problema enfrentado pela cidade de Cachoeira, a despeito da 
tradição de quatro décadas na promoção de festas concentradas e da 
grife turística daquela cidade.

Quando se faz menção a altos investimentos públicos em fes-
tas populares, questiona-se a contrapartida desses investimentos no 
contexto da nova racionalidade administrativa das municipalidades 
na contemporaneidade. as festas juninas espetacularizadas no es-
paço urbano contribuem para o desenvolvimento urbano? Quais os 
limites do empreendedorismo urbano como forma de gestão aplica-
do a pequenas cidades? o que justificaria os investimentos públicos 
municipais seria a promoção da imagem da cidade para além do 
recorte espacial regional, notadamente no contexto atual, no qual 
se verifica de forma progressiva importantes avanços nos sistemas 
informacionais e comunicacionais.

no período das festas juninas, as cidades como Cruz das al-
mas, amargosa e Cachoeira recebem milhares de pessoas que se 
hospedam em hotéis, casas de amigos, ou que ficam na cidade ape-
nas um dia. esse grande afluxo turístico contribui substancialmente 
para o aumento nas vendas em todos os segmentos comerciais des-
sas cidades.

a dinamização do comércio formal e informal faz com que 
algumas pessoas consigam se manter durante meses com a renda 
auferida durante as festas juninas. a festa junina como megaevento 
é um exemplo de empreendedorismo urbano que, segundo as mu-
nicipalidades envolvidas, visa promover o desenvolvimento urbano 
a partir de uma manifestação festiva cíclica.

dessa forma, busca-se estimular os segmentos privados, o co-
mércio formal e informal. em termos de empregabilidade sazonal, 
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acredita-se em um acréscimo de mais de mil empregos diretos e 
indiretos no período das festas juninas no município de Cruz das 
almas, segundo a prefeitura local.

no tocante aos proprietários de barracas, acredita-se que mui-
tas famílias conseguem sobreviver durante meses com os lucros ob-
tidos durante as festas, enquanto que outros investem na constru-
ção ou reforma de casas na cidade.

se, na perspectiva da arrecadação de recursos captados como 
tributos sazonais, as grandes festas juninas de amargosa, Cachoeira 
e Cruz das almas não justificam os altos investimentos públicos 
municipais, na medida em que o montante auferido apenas amorti-
za parcialmente os gastos, na perspectiva do marketing urbano e da 
oportunidade de geração de renda difusa, os resultados da promo-
ção dessa modalidade de eventos festivos podem ser considerados 
exitosos. segundo cálculos das prefeituras de amargosa e Cruz das 
almas, a festa junina no seu conjunto chega a movimentar em tor-
no de 7 a 8 milhões, em cada município.

apesar de alguns moradores dos principais polos juninos cri-
ticarem o alto custo da festa, muitos se inserem no contexto merca-
dológico, aumentando sua renda com aluguel de casas, vendas de 
produtos ou prestando alguma modalidade de serviço.

É importante ressaltar que no presente trabalho priorizam-se 
as festas juninas em espaço público tanto pela sua dimensão espa-
cial e importância como também pela falta de dados significativos 
sobre algumas festas badaladas realizadas em arena privada.

os gestores públicos dos principais polos juninos podem en-
frentar pesadas críticas tanto da oposição quanto da população local 
caso resolvam diminuir a dimensão espacial e a espetacularidade 
das festas juninas, que exigem altos gastos. Por outro lado, critica-se 
o alto dispêndio com uma festa popular, ao passo que se reivindicam 
melhorias em serviços urbanos básicos como calçamento, ilumina-
ção, reformas de prédios públicos, entre outras. ou seja, paradoxal-
mente, critica-se o alto custo da espetacularização, mas, ao mesmo 
tempo, abomina-se a ideia de transformar o são João em uma festa 

Miolo_DaCasaAPraca.indd   104 18/6/2012   15:23:15



da Casa à Praça PúBliCa: a esPetaCUlariZação das Festas JUninas no esPaço UrBano   ·   105

pública mais simples. será que os aportes financeiros da iniciativa 
privada poderão superar os investimentos públicos na promoção das 
megafestas juninas em cidades como Cruz das almas, Cachoeira e 
amargosa?

o aumento da participação do setor privado evidentemente 
vai depender das estratégias de captação de recursos empreendidas 
pelas municipalidades, das formas de participação nas festas e, evi-
dentemente, das possibilidades de potencializar os lucros com essa 
modalidade de evento.

o empreendedorismo urbano no tocante à organização de fes-
tas populares da atualidade, defendido por alguns gestores como 
uma forma atual de conduzir administrativamente os municípios, 
deve apresentar essa postura vertical ou os novos gestores devem 
ser articuladores junto aos vários segmentos sociais para organizar 
as festas juninas de forma mais participativa? Por que não se bus-
cam parcerias ao estimular mecanismos autogestionários na con-
cepção e organização de festas populares como o são João, para 
que esses eventos festivos sejam concebidos e organizados horizon-
talmente pelas comunidades? a palavra parceria, apesar de estar 
sendo muito utilizada atualmente para intervenções macro, pode 
ser uma possibilidade no que concerne ao patrocínio de festas po-
pulares de natureza comunitária.

Espetacularização e mercantilização junina 
como estratégia de turistificação

turistificação, mercantilização e espetacularização são três con-
ceitos que interagem e se complementam na contemporaneidade. 
trata-se de três acepções analíticas que balizam a análise das novas 
(velhas) facetas do sistema capitalista, sobretudo em grandes cida-
des. o centro histórico, o carnaval, uma determinada manifesta-
ção cultural podem ser espetacularizados turisticamente em uma 
perspectiva mercadológica. no Brasil, nas últimas décadas, as festas 
viraram um bom negócio para comerciantes, cervejarias, donos de 
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hotéis e políticos, que se projetam com a dimensão festiva e massi-
va de grandes eventos festivos. segundo serpa (2007a, p. 107):

no período contemporâneo, o “consumo cultural” parece 
ser o novo paradigma para o desenvolvimento urbano.  
as cidades são reinventadas a partir da reutilização das 
formas do passado, gerando uma urbanidade que se ba-
seia, sobretudo no consumo e na proliferação (desigual) 
de equipamentos culturais. nasce a cidade da “festa mer-
cadoria”. essa nova (velha) cidade folcloriza e industrializa 
a história e a tradição dos lugares, roubando-lhes a alma.

em que contexto ocorreu o processo de turistificação e espeta-
cularização das festas juninas no estado da Bahia? a partir do início 
da década de 1990, com a recondução do ex-governador antônio 
Carlos Magalhães ao governo do estado da Bahia para o exercício do 
seu terceiro mandato, dessa vez por via eleitoral, a política de estí-
mulo ao turismo em salvador bem como a turistificação de lugares 
no interior do estado se intensificou.

o interesse pela interiorização do turismo foi explicitado no-
tadamente através de uma proposição de uma regionalização do 
espaço baiano a partir dessa atividade econômica. nesse contexto 
surgiram tanto regiões denominadas Costa dos Coqueiros, no lito-
ral norte, Costa do dendê, no Baixo sul, Costa do descobrimento, 
no extremo sul, como também topônimos regionais novos, assim se 
como mantiveram denominações tradicionais como Chapada dia-
mantina e recôncavo.

os investimentos na turistificação da Bahia, a partir de 1990, 
fizeram parte de um conjunto de políticas federais macrorregionais 
ligadas ao Programa de desenvolvimento do turismo (ProdetUr 
nordeste), que atingiram também outros estados nordestinos como 
Ceará e Pernambuco. Pouco mais de uma década depois que o go-
verno da Bahia iniciou as negociações do ProdetUr nordeste i, 
ainda no contexto do governo chamado de “carlista”, a secretaria 
de Cultura e turismo (que foi desmembrada em 2007 no governo 
de Jacques Wagner, do Partido dos trabalhadores) apresentou uma 
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nova proposição de regionalização turística para o estado no Plano 
de desenvolvimento integrado do turismo sustentável (Pdits).

a partir dos anos 2000, o governo do estado elaborou eixos 
norteadores para o desenvolvimento do turismo local/regional atra-
vés das diretrizes desse documento institucional. segundo a secre-
taria de turismo, o objetivo principal dos Pdits foi o de promover 
a estruturação do planejamento do desenvolvimento do turismo em 
meso-regiões vocacionadas, formação de parcerias, mobilização e 
integração de atores locais, com foco na atividade turística e nos 
resultados, em benefício da população local.

a Bahia foi dividida em seis mesorregiões turísticas: Polo li-
toral sul; Polo salvador e entorno; Costa do descobrimento; Polo 
Caminhos do oeste; Polo são Francisco e Chapada diamantina.  
a cidade de Cachoeira está inserida no polo salvador e entorno que 
contempla a região Metropolitana, o recôncavo Baiano, a Baía de 
todos os santos e Costa dos Coqueiros.

a cidade de amargosa não é considerada polo turístico, mas o 
vale do Jequiriçá aparece na regionalização turística do Programa 
de desenvolvimento turístico da Bahia - ProdetUr – Ba. no con-
texto de valorização da atividade turística pelo governo do estado, 
por órgãos de atuação macro e mesoregional dos anos 1990, muitos 
gestores urbanos passaram a considerar a atividade turística como 
uma propulsora do desenvolvimento local e impulsionadora da vi-
sibilidade pública da cidade. no referido documento institucional, 
não se faz menção à cidade de Cruz das almas como local turístico 
ou com possibilidades de turistificação.

a espetacularização urbana das festas juninas em Cruz das 
almas a partir dos anos 1990 se processou em um contexto nacio-
nal de diversificação da modalidade turística e, em âmbito estadual, 
na turistificação dos lugares e na multipolarização turística. dessa 
forma, ou se busca explorar eventuais potencialidades turísticas do 
lugar, prática geralmente ligada à valorização dos seus atributos na-
turais ou culturais, ou se investe nas tradições culturais do lugar, 
que passam a ser vistas não como um patrimônio imaterial reme-
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morado através das suas práticas festivas, mas como um produto a 
ser vendido para turistas.

neste contexto, retradicionaliza-se mercadologicamente deter-
minadas manifestações festivas e marginaliza-se midiaticamente 
prá ticas lúdico-culturais que não representem esse forte chamariz 
turístico. depreende-se nesse mesmo contexto que a inserção de fes-
tas juninas espetacularizadas no espaço urbano é uma iniciativa das 
municipalidades que atuam na escala local e que se constituem em 
um rebatimento de iniciativas adotadas em escala macro, como con-
sequência dos novos ditames consumistas da contemporaneidade.

Contudo, apesar do arranjo estético-espacial das várias festas 
juninas urbanas da Bahia apresentar similaridades visíveis, como já 
se enfatizou, existem determinadas especificidades no rebatimento 
local/regional que são exploradas por determinadas iniciativas ado-
tadas pela macrogestão do território (Governo Federal ou das unida-
des federadas). a partir do diálogo teoria-empiria e de um enfoque 
analítico lastreado por uma leitura crítica da dinâmica territorial 
das festas em amargosa, Cruz das almas e Cachoeira, procurou-se 
compreender as especificidades das festas juninas nessas cidades.

Podem-se apresentar dois exemplos de cidades do recôncavo 
sul nas quais as festas juninas urbanas destoam no estado da Bahia, 
não só pela sua dimensão espacial, como também pela relevân cia e 
suas potencialidades culturais: Cachoeira e Cruz das almas. na pri-
meira, desde a década de 1960, encontram-se registros da festa junina 
urbana ligada à Feira do Porto no plano de turismo para o recôncavo 
baiano. dessa forma, cooptada ou não pela racionalidade mercadoló-
gica do turismo, pode-se afirmar que a festa junina em Cachoeira é 
uma tradição reinventada no/para o espaço urbano. a festa junina em 
Cruz das almas pode ser considerada uma tradição reinventada pelos 
gestores públicos para atrair turistas de eventos para a cidade, que já 
era conhecida por causa da pirotecnia lúdica da guerra de espadas.

Já em amargosa a festa concentrada cresceu às expensas dos 
investimentos em publicidade, na apresentação de artistas conheci-
dos nacionalmente e no esforço de se fundir a grife cidade-jardim à 
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marca do são João espetáculo como compensação diante da inexis-
tência de peculiaridade cultural local a ser explorada.

as festas juninas concentradas no espaço urbano de Cruz das 
almas e amargosa, se ampliaram na década de 1990 quando o gru-
po liderado pelo falecido líder político antônio Carlos Magalhães re-
toma a hegemonia política no estado e adota uma política pesada de 
planejamento e divulgação das potencialidades turísticas materiais 
e imateriais do estado, visando a instituir um marco administrativo 
assentado em uma modalidade de economia do entretenimento tu-
rístico, capaz de se constituir em alavanca política e em um instru-
mento de desenvolvimento regional e local.

essa política de promoção turística a partir da ação governa-
mental centrou-se principalmente em salvador e em algumas ci-
dades do interior, como Porto seguro, no extremo sul, e em outras 
cidades do litoral norte. alguns gestores públicos locais viram nas 
festas juninas a possibilidade de inserção no circuito turístico sazo-
nal do estado. os responsáveis pela ampliação e espetacularização 
midiática desses eventos foram às municipalidades que buscaram 
usufruir dos dividendos de uma política de valorização da atividade 
turística em âmbito estadual.

o são João em Cruz das almas foi notabilizado em âmbito na-
cional pela guerra de espadas. a partir do início dos anos 1990, in-
venta-se a tradição dos chamados “arraias urbanos”. esta modalida-
de de festa junina empreendida pelas municipalidades e deflagrada 
em praça pública se transformou rapidamente em uma estratégia 
para inserção da cidade, mesmo que perifericamente, no circuito 
festivo sazonal.

na referida década acirra-se a competitividade urbana porque 
várias cidades querem realizar o são João urbano, o que contribuiu 
de forma substancial para o aumento dos cachês dos músicos de 
grande difusão midiática. a opção pelas festas juninas como tradi-
ção inventada muitas vezes ocorre a partir da sobreposição ou rein-
venção de práticas festivas tradicionais, como as festas, em louvor a 
padroeira ou tradicionais lavagens de bairros.
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Para a turistificação das cidades, os segmentos diretamente 
interessados geralmente apresentam um receituário que consiste 
inicialmente em priorizar um determinado “produto” ou de uma 
determinada especificidade local; posteriormente, apresenta-se o 
conjunto de elementos históricos, artísticos, culturais e ambientais 
que representariam as eventuais potencialidades daquele lugar.

a necessidade e as possibilidades de turistificação do municí-
pio de amargosa, impulsionada pelas festas de são João, aparecem 
de forma enfática no Plano diretor de desenvolvimento Urbano. 
os gestores públicos da referida cidade procuram associar eventu-
ais potencialidades do turismo rural, do patrimônio material, como 
as edificações, e imaterial, como algumas festividades populares. 
Procura-se estimular uma associação entre o turismo de eventos, 
ecológico e rural para se viabilizar a perenização dessa atividade. 
não existe, no entanto, um escalonamento sistematizado de ações e 
metas visando a uma eventual consolidação do processo de turisti-
ficação do município em tela.

entretanto, a análise de documentos oficiais e as atividades de 
campo desenvolvidas ao longo da pesquisa, permitem ao pesquisa-
dor fazer algumas ilações sobre as etapas alcançadas e transpostas 
para efetivação da atividade turística.

Um primeiro passo para atrair diferentes perfis de visitantes é 
o investimento na diversificação da matriz programática das festas 
juninas nos últimos anos que mescla o chamado forró eletrônico 
com festa de largo, tanto no espaço público, quanto em arena pri-
vada, com o são João cultural dos folguedos folclóricos locais e a 
cenografia rural verificada na montagem de cidades cenográficas, 
que se já se constituem em um dos marcos do são João da cidade 
de amargosa.

Uma segunda etapa a se considerar é o aproveitamento racio-
nal da hiper-visibilidade da cidade no clímax junino para divulgação 
do seu patrimônio paisagístico urbano e rural.

Um terceiro momento foi a doação de cerca de 700 hectares de 
mata atlântica para ser elevada à categoria de área de preservação 
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ambiental (aPa) ou área de preservação permanente (aPP) da serra 
do timbó, viabilizando-se assim o ecoturismo tanto no ciclo junino 
quanto ao longo do ano.

a quarta etapa seria a efetivação do projeto de revitalização 
e readequação da Praça do Bosque, não apenas para os festejos 
juninos, como também para a apropriação lúdica e funcional dos 
moradores e visitantes. esse projeto de requalificação urbana do 
Bosque, é importante destacar, tem como elemento estruturante 
da ação urbanística a festa junina, todavia, levando-se em conside-
ração o marco identitário de cidade-jardim que populariza amar-
gosa, introduziu-se outra tipologia de vegetação, preservando-se as 
pré-existentes.

essa proposição de intervenção urbanística no ponto nodal da 
espetacularização urbana das festas juninas na cidade em tela ex-
plicitada no plano diretor urbano começou a ser implementada no 
início de 2008.

 no primeiro semestre de 2008, foi lançado para empresários 
operadores do trade turístico e para grande mídia nacional nos vá-
rios segmentos, na cidade de são Paulo e posteriormente em Bue-
nos aires, na argentina, o projeto “são João da Bahia: a maior festa 
regional do Brasil”, cujo objetivo principal foi transformar as festas 
juninas do estado em um “produto turístico nacional”, capaz de mi-
nimizar os efeitos da baixa estação no mês de junho, quando o afluxo 
turístico sofre um decréscimo expressivo. Como salvador, ilhéus e 
Porto seguro são os principais polos turísticos do estado e possuem 
aeroportos, essas cidades foram consideradas como centros juninos 
estruturantes dessa nova logística estatal para a turistificação das 
festividades do ciclo junino.

apesar de ocorrer uma circularidade interurbana e interregio-
nal (no âmbito do território baiano) de turistas, a despeito da incipiên-
cia do sistema de hospedagens em vários polos juninos interioranos, 
o incremento turístico no ciclo junino na Bahia é um fenômeno tipi-
camente pontual, e reforça polos turísticos já consolidados.
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no ano de 2007 o governo da Bahia investiu cerca de 3 milhões 
de reais nas festas juninas, e estima-se que as cidades do interior 
movimentaram de cerca de 500 milhões de reais com festejos de 
são João, segundo a secretaria de turismo.

em 2008, os investimentos estatais se elevaram para a cifra de 
10 milhões de reais (4 milhões apenas em propaganda), e, segundo 
a Bahiatursa, esperava-se para aquele ano um acréscimo progressi-
vo no montante circulante no estado no período junino. os núme-
ros das festas do ciclo junino na Bahia são elevados: 1.700 viagens 
de ônibus intermunicipal por dia, 2.600 shows em único dia, 300 
mil carros cruzando o estado, além da geração de mais de 5.000 em-
pregos novos segundo a secretaria do turismo e a Bahiatursa.

em comparação com 2007, o terminal rodoviário de salvador 
teve um acréscimo no seu movimento durante o são João de 15%, 
como consequência do aumento de turistas juninos em circulação 
no estado, a partir de um ponto estruturante, que é a capital. au-
mentou-se também a quantidade de ônibus extra, o que contribui 
para lentidão na fruição de tráfego em rodovias como as Br-324, 
Br-101 e Br-116, além de dezenas de estradas estaduais.

diante desses dados, questiona-se: como se pode pensar em 
ampliar os objetivos do projeto turístico “são João da Bahia”, se exis-
tem óbices infraestruturais relevantes? trata-se inegavelmente de 
uma política de espetacularização turística de caráter sazonal, cuja 
expressividade dos números (de turistas, de dinheiro circulando, 
de veículos em circulação etc.) interessa em termos de imagem de 
“modelo administrativo empreendedor”, “promotor do desenvolvi-
mento”. seus resultados em termos de promoção de emprego e ren-
da são pontuais e questionáveis. em termos de incremento dos lu-
cros dos setores hoteleiros, dos circuitos empresariais e comerciais 
de modo geral e de projeção política, são considerados relevantes.

os altos gastos com a promoção do são João urbano, a par-
tir da década de 1990, são justificados pelas municipalidades como 
uma necessidade de buscar novas alternativas de desenvolvimento 
local através do turismo de eventos, na qual se vende a imagem de 
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uma cidade que faz festa espetacularizada, preservando os elemen-
tos culturais do passado, para que as festas juninas não se trans-
formem em uma extensão das festas de largo de salvador. eviden-
temente que não é só isso; por trás da “identidade festiva” junina 
inventada nos gabinetes institucionais, existe o claro interesse de 
obter dividendos políticos.

Massificação e midiatização da  
musicalidade junina

segundo Câmara Cascudo (1988) e Mário de andrade (1989 apud 
ChianCa, 2006), o termo “forró” deriva da contração “forrobodó”, 
que designaria festa dançante em algumas localidades do nordeste. 
a pesquisadora luciana Chianca (2006) destaca, no entanto, que 
existe outra versão para explicar a etimologia forró, que seria o 
aportuguesamento de for all, que designaria bailes abertos ao públi-
co, realizados por ingleses que trabalhavam no Brasil. esta última 
versão é bastante questionada nos meios acadêmicos. o forró, como 
modalidade musical, foi difundido em nível nacional pelo cantor e 
compositor luiz Gonzaga.

nas festas juninas da atualidade nota-se que mudaram não só 
as formas de festejar ligadas ao deslocamento no tempo/espaço fes-
tivo como também o repertório musical. em muitas cidades, aquelas 
músicas nostálgicas que faziam referência aos problemas, situações 
e cotidianidade rural já são minoria diante da “avalanche” das letras 
e formas de dançar estilizadas conhecidas como forró eletrônico, 
que, no caso específico das festas juninas da Bahia, inserem-se em 
uma programação musical intercaladas com a chamada axé music. 

dessa forma, além de uma espetacularização junina revelada 
pela dimensão espacial dessas festas área urbana, pode-se destacar 
também o caráter espetacularizante da musicalidade junina, las-
treada midiaticamente por empresários e promotores de eventos, 
coexistindo com uma musicalidade local/regional, produzida, apro-
priada e repassada de geração para geração na dimensão popular.
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na década de 1970, as festas juninas eram animadas pelo forró 
tradicional com sanfona, triângulo e zabumba. nos anos 1980, esti-
veram no auge os chamados forrós de duplo sentido, de forte apelo 
à sexualidade. a partir dos anos 1990, progressivamente, o forró 
tradicional e o de duplo sentido foram sendo substituídos pelo forró 
eletrônico, com forte presença feminina e a introdução do teclado, 
substituindo os instrumentos tradicionais; essa modalidade de forró 
foi popularizada inicialmente por bandas musicais como o grupo 
Mastruz com leite, do Ceará, e Calcinha Preta, de sergipe.

o arrasta-pé simples mesclou-se com elementos da lambada 
e se transformou em uma dança mais sensual e provocante, o que 
serviu como chamariz para os segmentos de pessoas mais jovens 
que eram mais reticentes em relação ao forró. esse novo estilo pre-
domina nas festas juninas em arenas privadas nas quais o forró tra-
dicional tem um papel de coadjuvante e cada vez mais apresenta 
um papel de protagonista nas megafestas de polos festivos baianos. 
atualmente existem várias bandas de forró eletrônico famosas, que 
circulam pelos altos escalões midíaticos de vários estados brasileiros.

no final da década de 1990, surgiu o chamado “forró universi-
tário”, constituído, segundo Chianca (2006), por forrozeiros amado-
res da classe média, que se apresentavam em concursos universitá-
rios e procuravam recuperar a musicalidade típica do forró tradicio-
nal, com três instrumentos básicos, sem preocupação de incorporar 
o sotaque nordestino ou com o uso de vestimentas típicas do forró 
tradicional chapéu e jaleco de couro.

aliás, mudaram não apenas as músicas e as formas de dançar 
como também as formas das pessoas se vestirem; botinas, tênis, 
calças jeans substituíram os tradicionais trajes “caipiras” quadricu-
lados e remendados e os chapéus de palha. o mesmo se aplica às 
quadrilhas estilizadas que introduziram não apenas novas peças ao 
vestuário como também novas performances dançantes.

Qual a relação entre a política de turistificação junina e o pa-
pel da musicalidade do são João na composição da grade de progra-
mação dessas festas? Muitos foliões juninos apreciam o forró tradi-

Miolo_DaCasaAPraca.indd   114 18/6/2012   15:23:15



da Casa à Praça PúBliCa: a esPetaCUlariZação das Festas JUninas no esPaço UrBano   ·   115

cional de sanfona, zabumba e triângulo, chamado popularmente de 
forró “pé de serra”.

Muitos jovens, por outro lado, preferem forró eletrônico pro-
movido a partir de uma parafernália tecnológica e de uma trama 
estética, que valorizam a dimensão imagética, o jogo de luzes e as 
performances dançantes sensuais. os promotores das festas espeta-
cularizadas em espaço público estão diversificando cada vez mais 
o repertório musical como estratégia de captura desses segmentos 
de jovens. não é uma empreitada fácil fechar uma grade de progra-
mação de festas juninas urbanas, porque as preferências do enorme 
público muitas vezes se antagoniza, como evidenciam as pesquisas 
nos sites desses eventos, que já há alguns anos fazem questionários 
de sondagem junto ao público buscando identificar as atrações mais 
solicitadas.

nos últimos anos tem se notado estilos de forrós híbridos que 
mesclam vários ritmos e programações de festas com diferentes es-
tilos coexistindo tanto em eventos do espaço público quanto em 
arenas privadas. entretanto, é importante ressaltar que o estilo pre-
dominante na matriz programática ainda é o forró eletrônico.

apesar de muitas pessoas afirmarem que as festas juninas em 
cidades do interior passaram por um intenso processo de desca-
racterização nas últimas décadas, que as transformaram em uma 
extensão de festas de largo de salvador, a musicalidade típica da 
capital baiana, o axé music, mesclado com o forró, constitui-se em 
um relevante atrativo.

o chamado forró eletrônico, a partir dos anos 1990, se conso-
lidou como musicalidade estruturante das festas juninas concentra-
das, mesmo naquelas nas quais se procurou produzir uma ambiên-
cia estética assentada na preservação de traços bucólicos do cotidia-
no rural brasileiro, como a cidade de amargosa, que inseriu uma 
cidade e um sítio cenográficos no meio da praça festiva em algumas 
edições das festas juninas.

em meio à espetacularidade tecnotrônica do forró elétrico, 
imiscuem-se manifestações culturais importantes como ocorre com 
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as festividades de Cachoeira. Já nas festas privadas de camisa, no-
ta-se a força tanto do axé music quanto do forró eletrônico que se 
mesclam. Prioritariamente, o forró eletrônico e, mais recentemente, 
alguns segmentos do forró tradicional têm se constituído em objeto 
de apropriação pela indústria cultural através de grupos midíaticos. 
segundo Canclini (2003, p. 260):

a rigor, não interessa ao mercado e a mídia o popular e 
sim a popularidade. não se preocupam em preservar o po-
pular como cultura ou tradição; mais que a formação da 
memória histórica, interessa a indústria cultural construir 

e renovar o contato simultâneo entre emissores e recepto-
res. (Grifo do autor)

o forró eletrônico, que se difundiu, sobretudo na década de 
1990, é uma modalidade musical que atrai milhares de jovens porque 
mescla elementos ligados à sensualidade com o dinamismo pulsante 
das festas mais “badaladas”. essa musicalidade é difundida, sobretu-
do, pelo viés mercadológico da indústria cultural, porque faz circular 
muito dinheiro em um contexto bem lastreado midiaticamente.

na festa junina de amargosa de 2001, a prefeitura local colo-
cou como principal chamariz midiático o seguinte slogan: “amar-
gosa: o mais autêntico forró”. Buscava-se atrair turistas de eventos 
que apreciavam a musicalidade junina mais tradicional, por isso 
proibiu-se a execução de qualquer outro tipo de música que não fos-
se forró e suas variantes, desde o tradicional “arrasta-pé”, até grupos 
musicais, como Calcinha Preta, um dos ícones do forró eletrônico. 

Priorizava o forró e incentivava os concursos de quadrilhas 
oriundas de diferentes regiões da Bahia, buscando consolidar a cida-
de de amargosa, como polo festivo de divulgação e de visibilidade 
das manifestações tipicamente juninas.

a composição da programação das festas juninas evidencia o 
interesse dos gestores públicos dos principais polos juninos pela 
promoção de eventos festivos para os visitantes e não para os mora-
dores da cidade.
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em algumas cidades como Cachoeira, nota-se as exibições do 
samba-de-roda e de vários folguedos populares locais que se apre-
sentam geralmente à tarde. as principais atrações são bandas famo-
sas que se exibem no final da noite e início da madrugada, produ-
zindo o clímax na concentração de foliões juninos.

em Cruz das almas o papel das filarmônicas é abrir a festa 
enquanto que o horário de apresentação de algumas quadrilhas ge-
ralmente é à tarde. em amargosa as exibições da burrinha12, um 
folguedo popular que quase desapareceu do mapa cultural da Bahia, 
ocorre geralmente durante o dia e final da tarde. depreende-se des-
sa forma que algumas facetas culturais locais coexistem nos inters-
tícios da espetacularidade musical e imagética da festa junina con-
centrada no espaço urbano.

especificamente no “Forró do Bosque”, uma das mais conhe-
cidas festas juninas em arena privada do interior da Bahia – que 
acontece na zona rural de Cruz das almas – monta-se um palco 
principal, no qual os artistas apresentam uma musicalidade diver-
sa, que varia do forró ao rock, e um palco secundário, no qual se 
apresentam grupos do forró tradicional nos intervalos das grandes 
atrações que estruturam a matriz programática.

nesse contexto musical híbrido, insere-se uma boate techno 
com luminárias e globo giratório colorido, com dJ ou músicas ele-
trônicas estilizando as discotecas urbanas da década de 1970. o ar-
ranjo espacial da festa junina na Fazenda Cabana do Bosque é um 
indicativo de que apesar da força mercadológica do forró eletrônico, 
que é lastreado midiaticamente por importantes grupos do cenário 
nacional, como foi mencionado alhures, a musicalidade de raízes 
populares, tradicional, se mantém, a despeito das ilações analíticas 
que apontam para a crise, declínio ou até mesmo extinção do forró 
“pé de serra” no contexto das novas gerações apreciadoras do rock, 
do funk e da axé music.

vários artistas procuram se apresentar em Cruz das almas, 
amargosa e Cachoeira, porque essas cidades são cabeças de rede no 
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circuito junino da Bahia e, consequentemente, projetam midiatica-
mente essas pessoas.

É importante salientar que com a consolidação de Cruz das 
almas como polo festivo regional, inúmeros grupos musicais surgi-
ram na cidade. alguns apresentam um trânsito livre na grande mí-
dia, outros apresentam uma expressividade regional, enquanto que 
a grande maioria apresenta um raio de visibilidade que se limita à 
escala local.

Paradoxalmente as mesmas pessoas que reclamam do caráter 
espetacular e tecnotrônico das festas juninas atuais e da falta de vi-
sibilidade para a cultura local, são as mesmas que formam as gran-
des concentrações, tanto em espaços públicos, quanto privados, no 
clímax festivo.

Como se pode organizar eventos juninos a partir da iniciati-
va comunitária, que priorize um repertório artístico e musical de 
projeção local/regional se há um público que deseja ver e ouvir 
cantores ou grupos diuturnamente exibidos na grande mídia? Fal-
ta maior valorização e maior visibilidade tanto para músicos locais 
como para importantes manifestações culturais que se constituem 
em permanências e reinvenções em uma sociedade na qual é visí-
vel a apologia à efemeridade.

Festas juninas espetacularizadas  
em espaços privados

notadamente a partir dos anos 1990, a modalidade de eventos fes-
tivos, em espaços privados, chamados por alguns segmentos da mí-
dia de festas indoors, proliferaram-se no estado da Bahia. as festas 
juninas de camisa, como são chamadas regionalmente, podem ser 
deflagradas em espaços privados que oscilam entre áreas periferi-
zadas que bordejam a nucleação urbana, como o Forró do visgo, 
em santo antônio de Jesus, nas áreas rurais periurbanas, como o   
“Forró do Piu Piu”, em amargosa, ou nas áreas rurais como o “Forró 
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do Bosque”, em Cruz das almas, que acontece em uma fazenda na 
localidade de Pumba.

Uma estratégia de marketing utilizada pelos organizadores des-
ses eventos é fazer uma relação entre o nome da festa temática 
privada e o topônimo de uma determinada localidade. o “Forró do 
Bosque” acontece em uma fazenda de mesmo nome; o extinto Forró 
do lago de Cabaceiras do Paraguaçu ocorria às margens do lago arti-
ficial formado a partir do represamento das águas do rio Paraguaçu, 
por exemplo.

as festas juninas privadas mais famosas do recôncavo sul po-
dem ser consideradas como espaço/tempo do entretenimento festi-
vo, como também podem ser consideradas símbolo de status, devi-
do ao alto custo das camisas que permitem o ingresso.

segundo lefebvre (1991a), houve um tempo no qual as pes-
soas utilizavam os chaveiros como símbolos de propriedade. a re-
lação entre o sujeito e o objeto, muitas das vezes, é mediada pela 
questão do signo. nas festas de arena, a camisa pode expressar o 
culto à festa, corporificado através de uma indumentária que per-
mite o acesso àquele evento e que, ao mesmo tempo, distingue a 
pessoa na multidão como sendo o sujeito que participou de uma 
determinada festa de camisa em amargosa, Cruz das almas ou em 
outro município do interior da Bahia. identifica-se através da padro-
nização estilística. segundo Baudrillard (1973; 1995), que foi um crí-
tico da sociedade de consumo e do espetáculo, os objetos não apre-
sentam apenas um valor de uso ou de troca como também um valor 
como signo, que atribui certo status ao proprietário que pode estar 
relacionado à questão da distinção. esse objeto/signo pode ser um 
veículo sofisticado ou mesmo um utensílio simples. transportando 
essa leitura para as modalidades festivas da atualidade, pode-se afir-
mar que a camisa que permite a entrada em uma megafesta de are-
na, não significa apenas um objeto permutado por dinheiro; existe 
toda uma leitura sígnica desse vestuário, que a transpõe em muito 
o objeto pelo objeto. Como lembra Maria andréa loyola (2002), que 
publicou em livro uma entrevista com Pierre Bourdieu, as ocasiões 
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para se colocar em cena a distinção são inesgotáveis e podem apa-
recer em práticas banais como no uso de determinados tipos de rou-
pas, de decoração, de transporte, no turismo, no lazer, incluindo-se, 
portanto, a frequência a determinadas modalidades festivas.

o antropólogo roberto daMatta, no livro A Casa e a Rua, que 
se constitui em uma relevante contribuição ao estudo de práticas 
socioculturais do povo brasileiro, destaca que a estrutura interna da 
casa urbana tradicional apresenta um corredor que se assemelha à 
rua e cômodos que se constituiriam em edificações bordejando a 
artéria viária pública. segundo daMatta (1987, p. 56), “andar pelos 
corredores equivale a percorrer ruas de uma cidade”

a partir de meados do século passado, as casas da área urba-
na do recôncavo sul da Bahia passaram a apresentar um desenho 
arquitetônico diferente dessa morfologia descrita anteriormente: 
os corredores desaparecem, a sala de visitas é ampliada, os jardins 
entornados com cercas baixas desaparecem por detrás de muros, o 
mesmo ocorrendo com quintais e terreiros que passam a ser meno-
res devido à valorização do solo urbano provocada pela rarefação de 
áreas livres de edificação. todas essas transformações na produção 
do espaço do habitar se constituem no rebatimento espacial de mu-
danças socioeconômicas e culturais na sociedade brasileira.

os eventos festivos de camisa surgem e se consolidam nes-
se contexto de mudança do desenho residencial, de expansão de 
condomínios fechados e de midiatização espetacularizante das fes-
tas juninas no espaço urbano. a mesma segurança, comodidade, 
funcionalidade, o mesmo conforto que os moradores dos conjuntos 
habitacionais fechados procuram, os frequentadores das festas pri-
vadas de arena buscam em eventos como os forrós do Bosque, em 
Cruz das almas, e do Piu Piu, em amargosa.

as festas juninas em arena privada atraem milhares de jovens 
que buscam a distinção na indistinção. alguns optam por essa mo-
dalidade de evento por segurança, mas outro fator a se destacar é 
que essas festas atraem um público constituído na sua maioria por 
pessoas de classes sociais mais elevadas, do ponto de vista da estra-
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tificação socioeconômica. Muitos festeiros buscam dividir o espaço 
festivo com pessoas que apresentam similaridades em termos de 
frequência a determinadas modalidades festivas, como os tradicio-
nais blocos de abadás do carnaval de salvador.

as várias nucleações territoriais de jovens observadas nessas 
festas revelam a era da explosão das “galeras festivas”, que veem nas 
festas privadas de camisa seu momento de aproximação, concentra-
ção, abertura, e, após esses eventos, apresentam uma situação de 
dispersão e reconcentração.

Como destaca sack (1986), o território tanto pode ser um in-
dicativo de pertencimento, quanto pode também restringir, excluir; 
no caso específico das festas juninas de camisa, pode-se afirmar que 
se trata de um território delimitado fisicamente e vigiado no sentido 
apontado por Michel Foucault (1979; 1977), que contém uma miría-
de de nucleações territoriais abertas e semiabertas formada pelas 
várias “galeras” urbanas que podem ser duradouras, polifestivas ou 
efêmeras e pontuais. segundo Corrêa (2004), o conceito de territó-
rio a partir dos anos 1970 passou a apresentar novas acepções para 
além daquelas tradicionais, transitando da materialidade (substrato 
físico-espacial) a imaterialidade (dimensão do simbólico).

em países periferizados como o Brasil, as discrepâncias na es-
tratificação são evidentes na tessitura social e na dinâmica espacial. 
os eventos festivos constituem-se em reflexos das disparidades so-
ciais no país, o que pode ser notado através de barreiras tácteis e 
visíveis. Canclini (1983) destaca de forma enfática que a festa não 
é lugar de subversão da ordem social porque as diferenças sociais 
nela se repetem.

Mesmo nas festas abertas do espaço público nota-se uma atitu-
de auto-excludente por parte de alguns festeiros. não existe nenhu-
ma barreira física, a festa é completamente aberta, no entanto as 
roupas e os chapéus, como signos associados a um potencial de con-
sumo elevado, criam um campo de força simbólico que promove 
uma modalidade de apropriação desse espaço público e deixa trans-
parecer as assimetrias socioeconômicas e as diferenças étnicas.
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nas festas juninas do passado, tanto as pessoas de baixa renda, 
quanto aquelas de maior poder aquisitivo, transitavam por cami-
nhos parecidos, encontravam-se, mas também o tipo de receptivi-
dade iria depender do nível de proximidade afetiva entre o proprie-
tário de uma fazenda e o visitante. nas festas em arenas privadas, 
mesmo no espaço intrafestivo, existem assimetrias claras verifica-
das nas barreiras físicas que separam os camarotes das pistas e o 
público de modo geral do artista. no caso das festas de camisa do 
período junino de cidades como amargosa e Cruz das almas, as cer-
cas das fazendas representam a barreira física que impede o acesso 
àquelas festas, enquanto que a exiguidade da renda erige a inacessi-
bilidade socioeconômica.

deve-se destacar, no entanto, que as festas juninas de arena 
são eventos abertos à participação de pessoas independente da sua 
opção sexual, tipologia étnica, religiosa, exigindo-se apenas que pa-
guem para dispor de ingresso; esses eventos diferem de outros das 
primeiras décadas do século XX que proibiam acesso de negros, mu-
lheres separadas ou homossexuais.

Como destacou lefebvre (1991a), toda sociedade de classe 
está assentada na persuasão (ideologia) que cria a noção de bem 
comum e opressão viabilizada através de punições para quem não 
respeitar o pacto social. nos espaços públicos, as festas são monito-
radas pela polícia militar que organiza e normatiza o lugar festivo, 
criando espaços disciplinares para a/na festa. nas arenas privadas, 
os seguranças desempenham o mesmo papel com o apoio logísti-
co da polícia militar. É sempre importante destacar que as festas 
de camisa de amargosa e Cruz das almas são eventos festivos que 
destoam da regularidade socioeconômica do entorno, o que leva 
os moradores das comunidades próximas a subir em árvores, ou 
no telhado das casas para assistir a performance dos foliões juni-
nos que formam a massa festiva. no caso específico de amargosa, 
como os organizadores do “Forró do Piu Piu” edificam a arena em 
uma área de relevo acidentado, muitos curiosos observam o evento 
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das bordas da depressão, notadamente a partir da rodovia que liga 
amargosa à cidade de Mutuípe.

segundo santos (1987), a rede urbana, para as pessoas de baixa 
renda, limita-se à dimensão onírica, na medida em que indivíduos 
desprovidos de renda apresentam uma margem de mobilidade limi-
tada. Partindo-se desse pressuposto, pode-se afirmar que as pessoas 
dos extratos inferiores da pirâmide socioeconômica brasileira difi-
cilmente terão condições de se fazerem presentes em todos os es-
paços de consumo da atualidade, como shopping centers ou mesmo 
naqueles espaços funcionais considerados elitizados, como grandes 
aeroportos metropolitanos.

ao se relacionar essas assimetrias sociais com a dimensão fes-
tiva, pode-se afirmar que nestor Garcia Canclini (1983) está correto 
quando afirma que a festa não tem esse poder de transformação, 
mesmo que efêmera, de uma das facetas mais explícitas do capita-
lismo: a segregação socioespacial.

a renda permite o entretenimento festivo multiterritorial do 
festeiro junino situado nos patamares superiores da estratificação 
socioeconômica, que poderá circular por várias ambiências festi-
vas: festas de arena, públicas, comunitárias, familiares etc. eviden-
temente que até aí não se nota nada de novo; trata-se apenas de 
uma das facetas das desigualdades sociais do Brasil. no entanto, nas 
festas de camisa em arenas privadas da atualidade basta pagar para 
participar, já nos clubes sociais, no passado, ocorria tanto a discrimi-
nação racial quanto a social.

Dos clubes à arena: a questão físico-espacial 
nas festas juninas em espaços fechados

no passado, as festas privadas no Brasil aconteciam nos clubes tra-
dicionais tanto das grandes cidades como nas pequenas unidades 
urbanas do interior. alguns clubes fecharam as portas como espa-
ço festivo e cultural e foram refuncionalizados, como a associação 
educativa e desportiva Paraguaçu de Cachoeira e outros, como o 
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Clube alvorada de amargosa, que alem de fechar as portas, desa-
bou, mantendo de pé apenas a fachada modernista.

em Cruz das almas, notou-se, ao longo do século XX, uma 
mudança contínua na localização do principal lugar festivo priva-
do da cidade; inicialmente era o seletivo salão nobre da prefeitura, 
posteriormente esses eventos passaram a ocorrer nas filarmônicas 
locais, como euterpe Cruzalmense e lira Guarani, que acirraram as 
rivalidades entre os espaços festivos fechados.

durante muito tempo o papel de centralidade festiva na área 
urbana foi exercida pelo Cruz das almas Clube, situado no centro 
da cidade, e pelo espaço festivo mais recente entre esses citados: o 
Clube de Campo laranjeiras, inaugurado na década de 1970, próxi-
mo à então recém-inaugurada rodovia Br-101.

na década de 1930, a construção do Cruz das almas Clube 
expressou um esboço de ampliação do espaço festivo. a edificação 
do Clube de Campo laranjeira na década de 1970, em estilo mo-
dernista, demonstrou claramente a natureza funcional dos espaços 
festivos através de seu estilo arquitetônico: uma entrada larga com 
percurso canalizado até uma arena festiva fechada, ampla e com 
acesso à piscina e outras formas de lazer contíguas.

décadas mais tarde iniciam os ciclos de festas juninas de are-
na no recôncavo sul em cidades como amargosa e Cruz das almas, 
em áreas rurais, expressando assim não uma crise que determinasse 
o fim das festas na arena periurbana do teatro laranjeira, mas uma 
transição que redefiniu os papéis de alguns espaços festivos: o Cruz 
das almas Clube continua sendo utilizado para outras modalidades 
de festas ao longo do ano, o Clube laranjeiras passou a ser utilizado 
para eventos do período pré-junino, as filarmônicas locais passaram 
a participar de algumas festividades ao longo do ano, incluindo-se a 
abertura oficial do são João urbano no na Praça do Parque sumaú-
ma. ocorreu um rearranjo, uma redefinição do principal lugar que 
exercia relativa centralidade no ciclo junino em Cruz das almas, 
que é protagonizado atualmente pela Praça do Parque sumaúma e 
pela Fazenda Cabana do Bosque.
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do ponto de vista comportamental, vários fatores concorre-
ram para a crise nos clubes sociais da Bahia e de outras unidades da 
federação. dentre esses pode-se citar a relativa diversificação das 
formas de lazer e entretenimento, mesmo em pequenas cidades, e 
a popularização da televisão.

na cidade de Cachoeira, na década de 1960, era comum algu-
mas famílias se reunirem na associação desportiva Paraguaçu para 
assistir a tv, um eletrodoméstico sofisticado e caro para a época. Já 
do ponto de vista administrativo, muitos desses clubes sociais pas-
saram a acumular dívidas trabalhistas, com fornecedores e com o 
fisco, o que colaborou para a diminuição da capacidade de reforma 
e manutenção da estrutura física edificada.

nas últimas décadas, a tv deixou de ser um objeto de uso 
seletivo, assim como ocorreu também um popularização de outras 
modalidades de eletrodomésticos, sobretudo nos anos 1990, o que 
contribuiu para desestimular a procura dos clubes, ou seja, o espa-
ço de lazer coletivizado e multifamiliar foi progressivamente sendo 
substituído pelo espaço de lazer predominantemente domiciliar e 
esporadicamente extradomiciliar.

Pode-se falar em uma crise/transição/reinvenção dos lugares 
que, ao longo do tempo, se ampliaram da casa para as ruas, dese-
nhando um itinerário, que alternava do canalizado ao errante, e 
também se ampliaram no espaço público das praças festivas, sincro-
nicamente, nas festas fechadas do espaço privado.

a versão atual das festas juninas de rua se caracteriza pela 
ampliação espacial e pela natureza concentrada desses eventos. 
não foram as formas espaciais que determinaram as mudanças nos 
sentidos do festejar nas cidades objeto de pesquisa. Partir desse 
pressuposto seria adotar uma leitura formalista já superada. essas 
mudanças podem ser explicadas pelo dinamismo sociocultural e 
econômico das últimas décadas, que provocou mudança de hábitos, 
comportamentos e atitudes subjetivas, familiares, grupais, na cole-
tividade cultural de modo geral, cujo rebatimento espacial transfor-
ma esses processos em elementos tangíveis.
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a crise nos clubes sociais e a ampliação dos eventos festivos 
em espaço público como as festas de largo em salvador, carnavais 
fora de época e o são João nas cidades do interior, nas décadas de 
1980 e 1990, fizeram surgir, nesse mesmo contexto temporal, novas 
modalidades de festas privadas, como os forrós de camisa temáticos, 
que representam tanto uma reinvenção do entretenimento festivo, 
quanto uma expressão da cooptação de natureza mercadológica, de 
um determinado segmento de festividades populares no estado da 
Bahia.

Uma diferença a se destacar é que nos antigos bailes de clubes 
a família exercia um papel importante, enquanto que em festas de 
arena da atualidade os circuitos jovens protagonizam a trama festiva.

do ponto de vista morfológico as arenas festivas juninas de 
amargosa e Cruz das almas, correspondentes aos Forrós do Piu Piu 
e do Bosque, respectivamente, apresentam-se como um espaço qua-
driculado e demarcado. Quando o folião junino entra, destaca-se a 
sua frente um amplo espaço festivo, com suas formas racionais e 
sem corredores.

apesar de serem festas fechadas, a sensação de muitos fes-
teiros é de amplitude, conforto e segurança. essa forma espacial 
contrasta com o desenho e com a dinâmica sociocultural de alguns 
espaços festivos fechados de cidades do recôncavo baiano. a ar-
quitetura das sedes das Filarmônicas euterpe Cruzalmense e lira 
Guarany, antigos espaços festivos de Cruz das almas, apresentam 
uma morfologia que se assemelha a uma casa: um corredor lateral 
que desemboca em uma pequena sala no fundo, paralelo ao salão 
de festas, que se assemelha a uma sala de visitas de uma unidade 
habitacional tradicional; aliás, o front das duas edificações se asse-
melha a uma típica casa de família do interior da Bahia.

Já a centenária associação Cultural e desportiva do Paragua-
çu, de Cachoeira, apresenta na sua estrutura interna uma sala de 
recepção e triagem prévia e uma escada de madeira que dava aces-
so ao salão principal do prédio, que é um sobrado típico daqueles 
habitados por famílias tradicionais daquela cidade. essas diferenças 
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físicas, tanto na estrutura interna quanto na forma espacial visuali-
zada externamente, entre os espaços festivos fechados do passado e 
recentes, caracterizam claramente o dinamismo sociocultural que 
redimensionou espacialmente os sentidos do festejar.

alguns espaços festivos se assemelhavam a uma casa tradicio-
nal, na sua morfologia e nas suas normas de conduta, porque a con-
cepção de festa estava diretamente relacionada à ideia de família e 
esta era simbolizada e sintetizada culturalmente pela casa como lar, 
enquanto forma espacial afetiva e normatizadora.

a família continua exercendo um papel importante na trama 
festiva atual; um papel mais relevante na relação com as festas em 
espaço público, pouco expressivo em relação às privadas. entretan-
to, houve uma redefinição, uma ressignificação clara do papel fami-
liar nas últimas décadas, que, obviamente, influenciou na forma e 
na concepção dos espaços festivos.

tanto do ponto vista socioeconômico, como também espacial, 
as festas juninas em arenas privadas se configuram como eventos 
segmentarizados. Para participar, o folião deve comprar um ticket 
numerado que dá direito a uma camisa que permite a entrada na 
festa, portanto, trata-se de um evento codificado, planejado, delimi-
tado, vigiado, filmado e determinado cronologicamente.

as arenas privadas das festas de camisa se fecham para poste-
riormente se abrirem para fluir e diluir a sua massa festiva em am-
plos espaços públicos. entretanto, como lembra o próprio deleuze 
(1992), no livro “Conversações”, uma máquina não é nada se desti-
tuída dos múltiplos agenciamentos coletivos dos quais ela faz parte; 
o mesmo pode ser aplicado à forma espacial, como a arena festiva 
privada, que é produto de um determinado contexto, como foi ana-
lisado anteriormente. segundo deleuze e Guattari (1996, p. 83-84):

somos segmentarizados por todos os lados e em todas as 
direções. o homem é um animal segmentário. a segmen-
taridade pertence a todos. os estratos que nos compõem. 
habitar, circular, trabalhar, brincar: o vivido é segmenta-
rizado espacial e socialmente. a casa é segmentarizada 
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conforme a destinação dos seus cômodos; as ruas, confor-
me a ordem da cidade; a fábrica, conforme a natureza dos 
trabalhos e das operações. somos segmentarizados bina-
riamente, a partir de grandes oposições duais: as classes 
sociais, mas também os homens, as mulheres, os adultos, 
as crianças, etc.

a segmentaridade que os autores se referem nesse trecho de 
uma das suas obras, é social e física. além do habitar, do circular, 
do trabalhar, pode-se incluir o lazer, o entretenimento festivo, que 
nas cidades modernas podem ser encontrados em parques temáti-
cos ou em espaços de shows públicos (uma praça, por exemplo) ou 
privados.

as festas juninas privadas apresentam uma segmentaridade 
física explícita, verificada nas demarcações que separam essa moda-
lidade de evento festivo do lugar onde ocorrem, que é conse quência 
da segmentaridade social. as casas, como apontam deleuze e Guat-
tari (1997a) sempre foram um exemplo de segmentaridade do ha-
bitar: cômodos para dormir, para as refeições, para o banho etc.  
no entorno da unidade residencial da atualidade, nota-se que os 
muros e a canalização física de percursos podem demonstrar a na-
tureza sedentária do espaço estriado do não nômade.

Mesmo no tradicional dia da fogueira de são João, no qual 
as famílias abriam suas casas para recepção aos foliões juninos, as 
comidas típicas eram colocadas na sala de visita, enquanto que no 
terreiro no entorno da fogueira se reuniam algumas pessoas. e qual 
a diferença desse exemplo de segmentaridade física do passado para 
a do presente? no passado também existia o segregacionismo, as 
grandes festas em fazendas e as pequenas festas comunitárias ou da 
esfera familiar, assim como ocorria o trânsito do folião junino por 
unidades residenciais de diferentes classes sociais, contudo, não se 
verificava o processo de espetacularização mercadológica das práti-
cas festivas, como ocorre na atualidade.

sob a ótica dos eventos festivos pode-se afirmar que houve 
uma intensificação da segmentaridade física e social em termos da 
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acessibilidade de pessoas de distintas camadas da população a de-
terminadas modalidades de festas de são João. Para lefebvre (1999) 
o urbano é o local do desejo e também da ação, a concentração de 
eventos culturais na cidade talvez possa determinar um dinamismo 
reinventivo dessa modalidade de entretenimento, abrindo-se possi-
bilidades para ampliação da ludicidade junina, que, na atualidade, 
revela-se de forma intersticial no contexto da espetacularidade do 
lazer festivo.

Nem a casa nem a rua: a arena privada

as festas privadas de camisa no recôncavo sul da Bahia acontecem 
geralmente na zona rural e periurbana. o “Forró do Bosque” em 
Cruz das almas ocorre em uma localidade denominada Pumba, si-
tuada a cerca de quatro quilômetros do centro da cidade, enquanto 
que o “Forró do Piu Piu” ocorre no hotel/fazenda Colibri, nas proxi-
midades da área urbana de amargosa, em uma propriedade privada 
que bordeja uma rodovia estadual que acessa cidade de Mutuípe, no 
vale do Jequiriçá.

não é o maior índice de acessibilidade viária que determina 
uma maior ou menor participação de pessoas da capital baiana em 
uma determinada festa; a cidade de Cruz das almas é mais próxima 
de salvador que amargosa e o acesso viário é mais fácil. entretanto, 
segundo boletim informativo da prefeitura de amargosa, a partir de 
meados dos anos 1990, muitas pessoas que formavam blocos tradi-
cionais do carnaval de salvador passaram a frequentar o são João 
daquela cidade, o que colaborou para o surgimento do  “Forró do Piu 
Piu” como uma extensão das festas soteropolitanas em uma ambi-
ência junina.

Pouco se observam elementos ou símbolos juninos na com-
posição estética daquela festa ou mesmo na musicalidade predomi-
nante, o que confirma a tese de que se trata de um megaevento fes-
tivo de natureza espetacular, que corresponde a uma desterritoria-
lização difusa e relativa de vários blocos carnavalescos de salvador, 
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ao qual se reterritorializam na zona rural/periurbana de amargosa, 
configurando uma massa festiva parcialmente mesclada do ponto 
de vista dos seus respectivos locais de origem, mas com um predo-
mínio expressivo de foliões da capital baiana.

essa leitura, a partir de umas mais tradicionais festas juninas 
de arena da Bahia, mostra que a assertiva recorrente de que os tu-
ristas buscam as particularidades e não as similaridades seria uma 
simplificação excessiva de um fenômeno social complexo. assim 
como muitas pessoas são atraídas para os principais polos juninos 
pelos particularismos locais, a exemplo da guerra de espadas de 
Cruz das almas ou o patrimônio arquitetônico e as manifestações 
culturais, no caso de Cachoeira, da tradicional feira de Caruaru, no 
agreste de Pernambuco, muitos outros turistas de eventos se deslo-
cam para eventos como o  “Forró do Piu Piu”, em amargosa, pelas 
similitudes estéticas entre essa festa privada e os blocos famosos do 
carnaval de salvador.

a leitura empírica das especificidades das facetas sociocultu-
rais envolvendo os chamarizes do ciclo junino revela que os atrati-
vos que impulsionam as modalidades festivas transitam da peculia-
ridade da escala local a aspectos supostamente universais de natu-
reza transescalar.

as festas juninas de camisa explicitam a consolidação de prá-
ticas festivas de grupos de jovens abertos e semiabertos, de pesso-
as reunidas por laços de parentesco, de proximidade geográfica, de 
outras que se conectam afetivamente através dos recursos comuni-
cacionais via internet. ou seja, se trata de uma modalidade festiva 
ampla que abarca diversas modalidades de jovens que, por outro 
lado, apresentam similaridades socioeconômicas, como já foi dito.

do ponto de vista físico-espacial, a arena festiva apresenta um 
potencial de sociabilidade e de ampliação grupal maior do que a 
casa e menor do que a praça festiva pública; entretanto, ao se levar 
em consideração o decréscimo e o redimensionamento da centrali-
dade do lazer festivo da casa na contemporaneidade e as assimetrias 
socioeconômicas das festas públicas, pode-se afirmar que as arenas 
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festivas apresentam um maior potencial de ampliação horizontal 
dos grupos e de trânsito inter-grupal efêmero. 

Uma prática muito comum no carnaval de salvador, o cha-
mado “beijo roubado”, que consiste em uma atmosfera de lúdi-
ca conivência, na qual alguns rapazes saem beijando as moças, 
(e vice-versa), também ocorre nas festas juninas de arena. essa 
prática reforça a tese de que as festas juninas de camisa repre-
sentariam uma desterritorialização espacial e temporal difusa do 
carnaval metropolitano da capital baiana? acredita-se que se trata 
de eventos festivos complementares e que apresentam similarida-
des e também especificidades nas suas modalidades de interação e 
sociabilidades. a leitura socioespacial das múltiplas possibilidades 
de tessitura de sociabilidades festivas em um espaço onde os des-
níveis socioeconômicos são menos assimétricos pode indicar uma 
maior probabilidade de interação.

além das grandes atrações de grande peso midiático, um dos 
pontos que mais atraem milhares de pessoas para festas juninas 
em arena privada é a organização no sentido amplo desses even-
tos. existem normas, tempo para começar, para terminar, segurança 
dentro e fora da plataforma festiva, serviços médicos como enfer-
maria equipada com Uti móvel, serviço de informações, praça de 
alimentação, bares e boate.

especificamente sobre segurança, no ano de 2006 os organi-
zadores do “Forró do Bosque” mobilizaram um contingente de 350 
pessoas. as festas privadas de arena como o  “Forró do Piu Piu”, na 
fazenda Colibri, em amargosa, e “Forró do Bosque”, em Cruz das 
almas, expressam uma busca de comodidade, segurança e organiza-
ção do ponto de vista da funcionalidade, o que é uma tendência da 
contemporaneidade. Mesma comodidade e segurança que explica 
a proliferação de condomínios fechados na área urbana em várias 
cidades do Brasil não só dos grandes centros metropolitanos, como 
também naquelas de médio e até de pequeno porte.

se, por um lado, os forrós do Bosque e do Piu Piu apresentam 
um desenho morfológico que pouco se diferencia de outros espaços 
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festivos privados da Bahia, por outro, o conjunto paisagístico e a 
inserção em espaços rurais próximos à área urbana, associados a 
um conjunto de comodidades, promovem a peculiaridade desses 
eventos festivos, que expressam uma das facetas da reinvenção do 
lazer festivo urbano do ciclo junino da atualidade.

Pelo viés do lazer e do entretenimento, as festas juninas de 
arena também podem significar reencontro, prazer e alegria viven-
ciada intensamente e coletivamente. Uma das primeiras festas ju-
ninas dessa natureza na Bahia foi o “arraiá da Capitá”,13 um evento 
no qual cantores ou grupos musicais alternam o forró eletrônico 
com outros estilos musicais, em um cenário estilizado como simu-
lacro de pequena cidade do interior, com pracinhas, igrejas e coreto, 
entornados por pequenas casinhas, cujo desenho estético remete 
àquelas unidades habitacionais típicas de pequenas cidades do inte-
rior do nordeste brasileiro.

esse evento antes era organizado de forma consorciada entre 
o jornal A Tarde, o governo do estado da Bahia e empresas privadas; 
depois de alguns anos de interrupção voltou a ser realizado no ano 
de 2006 no parque de exposições de salvador, na avenida Paralela. 
Um dos objetivos do “arraiá da Capitá” é inserir salvador no circuito 
turístico das festas do ciclo junino, para que a capital baiana pos-
sa concorrer com tradicionais centros das festividades do são João 
como amargosa, Cachoeira, Cruz das almas, Jequié e senhor do 
Bomfim, para o qual se deslocam anualmente milhares de pessoas, 
notadamente soteropolitanos.

apesar de acontecer algumas festas juninas pontuais em algu-
mas casas de shows em cidades do recôncavo sul, na primeira quin-
zena de junho as festas de são João no interior ainda não “aquece-
ram”. dessa forma, durante as festividades juninas, pode-se afirmar 
que ocorre uma efêmera e sazonal reversão da polaridade: salvador, 
que é o polo político, econômico, turístico e cultural durante todo o 
ano, perde momentaneamente o status de centralidade na dimensão 
festiva para os espaços multipolarizados da sua periferia imediata 
(recôncavo sul) ou de regiões mais distantes no estado da Bahia.
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os meios de comunicação desempenham um papel vital nas 
sociedades de consumo, no sentido da persuasão, para divulgação e 
espetacularização das festas de arenas; no entanto, os eventos dessa 
natureza mais famosos já produziram uma clientela que é fiel e que, 
ao mesmo tempo divulga gratuitamente a marca ao relatar episó-
dios dos eventos e performances dos grupos no cenário festivo.

nem todas as iniciativas relacionadas à invenção de tradições 
juninas no interior da Bahia são exitosas. no ano de 2006 tentou-se 
organizar uma festa junina de camisa na cidade de Cachoeira, cuja 
notabilidade nacional está assentada no patrimônio cultural mate-
rial e imaterial. o evento foi chamado de Cachoeira fest e estrate-
gicamente procurou-se incorporar na estética publicitária aspectos 
do potencial cultural do lugar, inserindo a secular ponte que liga 
Cachoei ra a são Félix em um cartaz. a festa aconteceu em um bal-
neário porque os organizadores procuraram explorar os elementos 
da natureza (rio, vegetação), bem como a questão cultural e o to-
pônimo da cidade, que é tombada como patrimônio histórico na-
cional. apesar da iniciativa ser lastreada pelos atributos arrolados 
anteriormente, as festas juninas privadas não se consolidaram como 
uma modalidade alternativa à Feira do Porto, tradicional festa junina 
concentrada que acontece na orla do rio Paraguaçu.

a arena festiva do Piu Piu, apesar de se constituir uma nucle-
ação festiva que destoa de toda uma regularidade local, apresenta li-
nhas de interface com a festa pública realizada na Praça do Bosque, 
na medida em que ao término do primeiro evento festivo os foliões 
juninos se deslocam para o segundo, porém poucos foliões juninos 
interagem com a cidade ou com seus moradores. na verdade, os 
grupos se dispersam no espaço público na frente do palco, nas bar-
racas, bares do entorno ou pela cidade cenográfica. evidentemente 
que não se pode generalizar porque existem aqueles foliões juninos 
que alugam casas e, apesar de não interagirem com a vizinhança 
(que pode ser composta por outros turistas de eventos), esporadi-
camente aproveitam o tempo livre para andar pela cidade. a festa 
pública para os participantes do forró de arena é uma complemen-
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taridade do entretenimento festivo, e por isso as praças festivas fa-
zem parte do seu itinerário.

Já em relação ao “Forró do Bosque”, o nível de interação com 
a cidade é maior porque muitas pessoas de Cruz das almas e do 
entorno participam daquele evento. aliás, a cidade de amargosa é 
o polo festivo do recôncavo baiano que apresenta o mais expressivo 
percentual de turistas de eventos de salvador e parte desses percen-
tuais se deve à fama do  “Forró do Piu Piu” na capital baiana.

a segregação e a seletividade são típicas de uma sociedade 
assimetricamente estratificada. Como lembra lefebvre (1999), a se-
gregação e a separação rompem com a possibilidade de relação e 
isso é bastante visível nos dias em que ocorre o “Forró do Bosque” 
na localidade de Pumba; a relação dos moradores com os foliões 
é estritamente formal e funcional e ocorre quando um residente 
da referida localidade trabalha na Fazenda Cabana do Bosque ou 
limita-se a vender produtos no entorno.

os visitantes nem sequer mencionam a possibilidade de co-
nhecer uma pequena nucleação urbana situada nas proximidades 
porque o chamariz turístico não é determinado pelo lugar geográ-
fico no sentido topológico e dos seus atributos físicos e culturais e 
sim pelo lugar geográfico sazonalmente festivo. se o magnetismo 
do lazer festivo é alimentado pela festa de arena, por que o folião 
junino deveria interagir com o morador do entorno festivo?

no caso do Forró Piu Piu a relação do folião com o entorno lo-
cal é ainda mais tênue ou simplesmente nula na medida em que a 
Fazenda Colibri está situada às margens de uma rodovia pavimenta-
da que liga amargosa a Mutuípe, em uma área relativamente próxi-
ma ao bairro Catiara, que é apenas um espaço de passagem para os 
festeiros, que, posteriormente, aderem à festa-espetáculo na Praça 
do Bosque. evidentemente que em casos esporádicos alguns foliões 
de arena param em alguns bares ou supermercados das imediações 
periurbanas para beber ou comprar determinados utensílios.

tanto no “Forró do Bosque” quanto no “Forró do Piu Piu”, os 
foliões juninos buscam uma modalidade de festa junina que possa 
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associar a ambiência rural com o conforto urbano, viabilizado a par-
tir de toda uma logística e infraestrutura providenciada previamen-
te, emoldurada em um cenário de espetacularização e de apreciação 
de elementos da natureza.

na fazenda Colibri, o cenário da festa é montado em uma de-
pressão próxima a uma lagoa entornada com vertentes espalmadas 
que se abre para um vale encoberto por gramíneas e arbustos. a fa-
zenda Cabana do Bosque está situada em uma área plana com uma 
pequena ondulação na entrada principal, próxima a uma peque-
na lagoa e também entornada por uma vegetação rasteira utilizada 
para pastagens. o espaço da festa é arborizado com eucaliptos en-
tornados por uma vegetação rasteira. os componentes paisagísticos 
integram a composição estética do espaço festivo e o torna peculiar, 
agradável, seguro e ao mesmo tempo explosivo, contagiante, alegre. 
a soma desses fatores contribuiu para consolidar o “Forró do Piu 
Piu” e o “Forró do Bosque” como as duas festas de arena, do ciclo 
junino, mais badaladas e famosas da Bahia.

Festas em arenas privadas: papel das 
municipalidades

existe uma relação de simbiose entre a promoção das festas públi-
cas por parte dos gestores públicos de amargosa e Cruz das almas 
e os promotores das festas de arena, na medida em que um evento 
contribui para a divulgação midiática do outro sem que necessaria-
mente se sistematizem formalmente acordos de publicidade mútua. 

no caso específico do  “Forró do Bosque”, no ano de 2007, um 
dos óbices que inviabilizaram uma aproximação mais efetiva foi o 
fato de os organizadores da festa pública no Parque sumaúma e os 
promotores da festa privada de camisa terem fechado acordos com 
cervejarias patrocinadoras que são concorrentes no contexto regio-
nal e nacional.

os impactos econômicos do são João espetáculo tanto da 
arena privada como do espaço público são de difícil mensuração.  
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as festas privadas contribuem também para o city marketing na me-
dida em que um artista famoso afirma em uma grande rede de tv 
nacional como a Globo que estará em Cruz das almas, no Bosque, 
ou no Piu Piu, na Fazenda Colibri, em amargosa. essas festas pri-
vadas acontecem fora do circuito urbano, mas as municipalidades 
aproveitam o merchandising gratuito, uma vez que poucos segundos 
na rede Globo custam milhares de reais.

do ponto de vista do pragmatismo administrativo, os organi-
zadores de festas privadas como o “Forró do Bosque” solicitam da 
prefeitura o apoio logístico, no sentido infraestrutural, como melho-
rias e conservação da rodovia que permite a acessibilidade viária e 
a eletrificação da estrada vicinal que liga a Br-101 à localidade de 
Pumba, onde acontece a festa.

Já a fazenda Colibri está situada a 1 quilômetro da área urba-
na, às margens da rodovia Ba-540, que está em boas condições de 
trafegabilidade. entre o ano de 2006 e 2007, ventilou-se em Cruz das 
almas a possibilidade de cobrança do iss (imposto sobre serviços) 
aos organizadores do “Forró do Bosque”, que se configura como mo-
dalidade de serviço do segmento de lazer e entretenimento.

evidentemente que a questão da tributação de determinadas 
modalidades de serviços geralmente é uma empreitada um pouco 
complicada. Para evitar um acirramento das discussões em decor-
rência dos antagonismos de opiniões, o organizador das festas juni-
nas de Cruz das almas (anos 2006 e 2007) propôs uma contrapartida 
social dos organizadores desses megaeventos privados.

a ideia principal seria solicitar que se recupere uma praça pú-
blica ou uma unidade escolar municipal nas localidades de Pumba 
ou lisboa, que entornam aquele evento festivo espetacularizado, 
uma área predominantemente de baixa renda do município. trata-se 
de uma iniciativa que permite um canal de conexão entre a iniciati-
va privada e o espaço público em um município no qual essa relação 
ainda é muito incipiente. Contudo os organizadores do Forró Bosque 
têm razão quando argumentam que existe uma simbiose entre as 
festas privadas e as públicas na medida em que uma promove a ou-
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tra e as duas promovem a cidade do ponto de vista de um eventual 
turismo sazonal.

o aspecto interessante de uma eventual contrapartida social 
do “Forró do Bosque” seria a possibilidade de se visualizar através 
das formas espaciais os benefícios comunitários daquele evento, di-
ferentemente da arrecadação formal do fisco municipal, cuja tribu-
tação poderia ser alocada para pagar parte dos custos da dispendiosa 
festa pública na Praça do Parque sumaúma. os ganhos com a proje-
ção da imagem da cidade seria uma contrapartida que se sobrepõe 
à recuperação de um espaço ou prédio público? a resposta a esse 
questionamento depende da concepção de cidade dos gestores pú-
blicos.

se o objetivo é consolidar o processo de turistificação sazonal 
do lugar, evidentemente que os ganhos com a divulgação do nome e 
da imagem da cidade terão um papel importante nesse contexto. Por 
outro lado, os gestores públicos municipais pretendem melhorar os 
espaços públicos de lazer, de esportes ou mesmo investir em festas 
comunitárias a partir da contrapartida das megafestas privadas, a op-
ção seria a tributação dos grandes eventos. a relação entre a gestão 
pública e o empreendedorismo privado no Brasil é sempre sinuosa, 
meândrica e a dimensão do lazer festivo não foge a essa regra.

duas questões: ao se utilizar o patrocínio de festas comunitá-
rias nas localidades que entornam o “Forró do Bosque” não se estaria 
consolidando o hiato entre festas consideradas elitizadas de pessoas 
de médio a alto poder aquisitivo e festas populares de bairros ou de 
localidades para pessoas de baixa renda, naturalizando assim a pro-
jeção da segregação socioespacial para os espaços/eventos festivos? 

as vantagens fiscais que corresponderiam à contrapartida das 
festas-espetáculo privadas não expressariam um dirigismo adminis-
trativo dos gestores públicos de Cruz das almas, comprometendo, 
assim, uma eventual organização de festas comunitárias horizontal-
mente concebidas nesses meios comunitários?

Quanto ao primeiro questionamento, pode-se afirmar que a 
segregação socioespacial, apesar de ser típica das sociedades capi-

Miolo_DaCasaAPraca.indd   137 18/6/2012   15:23:16



138   ·   Janio roQUe Barros de Castro

talistas, assentadas nas desigualdades do acesso aos meios de pro-
dução e aos bens de uso cotidiano, não deve ser naturalizada para 
não se adotar uma visão fatalista e determinista de mundo e tam-
bém para não comprometer a ação política no sentido apontado por 
arendt (2000; 2002), da transformação social, e nem perder de vista 
o horizonte utópico que apresente elementos palpáveis para cons-
trução de uma sociedade menos assimétrica.

Quanto ao segundo questionamento que remete a um esbo-
ço autonomista, tanto se deve ter cuidado com os verticalismos de 
planos e projetos concebidos pela gestão pública e também pela 
iniciativa privada, à revelia dos sujeitos sociais envolvidos, quanto 
se deve evitar leituras “românticas” e idealizadas de determinadas 
comunidades rurais ou urbanas. será que realmente os moradores 
das localidades de Pumba e lisboa querem organizar e participar 
como protagonistas do tempo/espaço festivo na dimensão comuni-
tária com atrações locais/regionais e sem a participação dos grupos 
musicais de forte inserção na grande mídia?

durante o “Forró do Bosque” várias pessoas buscam posições 
estratégicas no entorno da plataforma festiva, dançando ou obser-
vando a multidão nucleada no espaço delimitado. essas pessoas 
gostariam de estar ali. desterritorializam-se nos seus desejos e se 
reterritorializam mentalmente nos espaços que no plano material 
não podem circular, porque, diferente do mundo virtual, na realida-
de inteligível, imediata, as barreiras para a esfera do desejo apresen-
tam uma materialidade: cercas, muros e telas vigiadas.

A arena festiva privada como  
um espaço festivo efêmero

apesar de serem eventos frequentados predominantemente por 
adolescentes e jovens de modo geral, nas festas juninas de camisa 
a transgressão e a irreverência dos participantes limitam-se às suas 
performances estéticas dançantes.
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trata-se de eventos muito bem organizados, estriados normati-
vamente, vigiados por dezenas de segurança com cobertura da polí-
cia militar. talvez o único ponto em comum entre as festas juninas 
de camisa e as festas rave da atualidade seja o perfil etário dos seus 
integrantes: a grande maioria é jovem, como comprovam pesquisas 
de sondagem feitas por organizadores desses eventos.

as festas rave são de duração indeterminada, com elevado 
grau de permissividade, além de serem incertas do ponto de vistas 
locacional, podem acontecer tanto em áreas rurais, chácaras periur-
banas, clubes ou prédios abandonados na cidade. Já as festas de 
camisa têm hora para começar e acabar pré-determinadas e acon-
tecem em espaços privados definidos e racionalizados do ponto de 
vista comportamental. enquanto que nas festas rave a música ele-
trônica é ouvida e dançada em todo transcurso do evento, nos forrós 
de camisa os organizadores diversificam a musicalidade, apesar do 
predomínio do forró eletrônico ou eventualmente da axé music.

se na dimensão espacial há um predomínio da concentração 
nas festas juninas espetacularizadas da atualidade (em praças públi-
cas ou em arenas privadas), em relação à questão temporal pode-se 
falar em uma dispersão, na medida em que as comemorações do 
ciclo junino se ampliaram e se atomizaram, indo, portanto, além da 
pontualidade cronológica das festas do passado, restritas aos dias 23 
e 24 de junho.

tempo e espaço são duas importantes categorias analíticas 
para as Ciências humanas que priorizam a matriz espacial como 
o Urbanismo e a Geografia, por isso deve-se evitar acepções estan-
ques e dicotômicas. segundo santos (2005, p. 63):

tempo e espaço conhecem um movimento que é, ao mes-
mo tempo, contínuo, descontínuo e irreversível. tomado 
isoladamente, tempo é sucessão enquanto espaço acumu-
lação, justamente uma acumulação de tempos.

o autor enfatiza que o espaço atual e o tempo atual complemen-
tam-se, mas também estão em contradição, pois, somente a partir da 
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unidade do espaço e do tempo, das formas e do conteúdo, é que se 
podem interpretar as diversas modalidades de organização espacial.

no caso específico das festas juninas no recôncavo baiano, 
pode-se afirmar que há um predomínio da concentração que permi-
te, nas suas interfaces e fissuras, uma relativa atomização da festa 
(em bares, residências, em uma praça periferizada, em torno de 
veículo).

do ponto de vista temporal, qual a importância em termos de 
uma cronologia mecânica de 4 ou 5 dias de festas em um calendário 
anual de 365 dias? a frieza estatística da racionalidade temporal ins-
tituída não é capaz de revelar a importância simbólica dos poucos 
dias dos festejos juninos para os foliões. o que aconteceu, sobretu-
do, a partir da década de 1990, com as festas juninas, foi uma disper-
são temporal. ao longo do ano, dezenas de bandas de forró realizam 
shows que se tornam mais frequentes e concentrados nos meses 
que antecedem as festas do ciclo junino, como março, abril e maio. 

o mês de junho é o ápice festivo e em julho acontecem as 
“ressacas” de algumas festas. nos outros meses do ano acontecem 
vários shows, principalmente em arenas privadas e, eventualmen-
te, nos espaços públicos, comemorando-se o aniversário da cidade, 
uma inauguração importante ou mesmo como extensão das ativi-
dades profanas no entorno das festas do sagrado, em homenagem à 
padroeira ou ao padroeiro da cidade.

Fora do ciclo junino pode-se notar tanto a musicalidade quan-
to as performances dançantes típicas do período do são João. essa 
atomização do tempo, destacada neste trabalho, evidentemente foi 
acompanhada de uma consequente atomização espacial; as festas de 
conteúdo junino fora do ciclo formal acontecem em espaços even-
tuais da cotidianidade funcional, a exemplo de uma praça periférica 
que foi reformada, ou nas múltiplas arenas privadas de alguns bares 
ou restaurantes que periodicamente realizam festas dessa natureza. 
essa relativa atomização da festa é notada no espaço e ocorre ao 
longo do tempo, portanto trata-se de uma deflagração festiva que 
não sincroniza com os megaeventos do clímax junino.
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entende-se desta forma que as festas juninas urbanas da con-
temporaneidade revelam-se como eventos predominantemente 
concentrados e eventualmente dispersos, sob a ótica espacial, e 
predominantemente atomizadas, do ponto de vista temporal, e/ou 
sazonalmente concentrada na segunda quinzena de junho.

o rearranjo espaço-temporal pode ser entendido como um in-
dicativo de descaracterização que pode comprometer a “essência” 
das festas juninas tradicionalmente organizadas no mês de junho? 
deve-se ter o cuidado para não se procurar “resgatar” a essência de 
uma pretensa festa perdida no passado. Predominantemente o viés 
mercadológico das festas juninas urbanas contribuiu para acelerar 
algumas transformações notadas em eventos dessa natureza nas 
duas últimas décadas; entretanto, as circunstâncias são outras, por 
isso, a dinâmica cultural dessas festas também passou por mudan-
ças estruturais.

segundo lipovetsky (1989), o efêmero revela o essencial da 
modernidade em plena contradição ao culto à estabilidade, ao durá-
vel. não precisa existir uma razão mítica ou auriática para justificar 
a deflagração de grandes festas juninas de arena, na medida em que 
a rememoração cultural é prescindida em um contexto no qual o 
importante é festejar aquele/naquele momento.

as festas juninas brasileiras inegavelmente se constituem em 
manifestações que expressam a diversidade do patrimônio cultural 
brasileiro; no entanto, algumas festas privadas, como as festas de 
arena, podem ser consideradas como um desdobramento do ciclo 
junino, voltado especificamente para um determinado tipo de di-
versão explosiva e efêmera, que coopta determinada faixa etária, 
cujo interesse dos promotores é auferir lucros, e dos festeiros é se 
divertir, reencontrar amigos, namorar, “ficar”, flertar, dançar etc.

em algumas festas públicas nota-se um esboço de “presenti-
ficação” do passado na composição estética, com a inserção de al-
guns elementos como casas de taipa, lamparinas ou simulacros de 
pequenas capelas. Para arendt (2002), a cultura relaciona-se com 
objetos e é um fenômeno do mundo, enquanto que o entretenimen-
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to relaciona-se com as pessoas e é um fenômeno da vida. nesse con-
texto, a sociedade de massas produz continuamente novas formas 
de entretenimento em um viés claramente mercadológico porque, 
a sociedade de massas precisa de diversão e não de cultura e essa 
diversão está assentada, sobretudo, no presenteísmo e na efemeri-
dade. (arendt, 2002)

o caráter efêmero, pontual e mercadológico das festas de are-
na privada apontaria para uma leitura espacial desses eventos como 
exemplos de não lugares? essa questão remete a outra: não lugar 
para quem? retomando as reflexões de augé (1994), que concebe os 
lugares como espaços relacionais, identitários e históricos, pode-se 
afirmar que um dos pontos mais consistentes das festas de camisa 
é a perspectiva relacional intra e inter-grupal, como comprovam as 
pesquisas de campo.

os contatos através de recursos da internet como sites de re-
lacionamentos ocorrem no período pré-junino e junino e envolvem 
grupos de amigos, parentes, colegas de escola ou faculdade, vizi-
nhos, colegas de trabalho entre outros. a opção pela modalidade de 
festa junina pode ser também um indicativo de traço identitário ou 
multidentitário do festeiro, que, à sua maneira, constrói uma curta 
e explosiva história de vida naquele lugar festivo e com aquelas 
pessoas do seu circuito afetivo, mesmo que com um caráter sazonal 
e pontualizado temporalmente.

Partindo-se das abordagens de Yi-Fu-tuan (1983), que consi-
dera lugar um recorte espacial significativo, independente da sua 
dimensão espacial, pode-se afirmar que a arena festiva pode ser 
considerada como lugar não no sentido da durabilidade da sua apro-
priação, mas pelo caráter simbólico afetivo da vivência do tempo 
festivo junino por parte de alguns jovens.

Pode-se afirmar que as festas de arena aguçam a desterrito-
rialização na dimensão incorporal, que prescinde da mobilidade. 
Como lembram deleuze e Guattari (1997a) a vida é um incessan-
te processo de desterritorialização/reterritorialização, que obriga 
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as pessoas a mudarem de um território para outro constantemente 
sem destruir os territórios anteriores.

além dessas assertivas sobre os processos territoriais, a dialo-
gicidade teoria/empiria ao longo da pesquisa nos permitiu notar a 
existência de espaços de interface no entorno das festas de arena, 
que correspondem àqueles locais apropriados provisoriamente por 
vendedores ou mesmo observadores na entrada das fazendas pro-
motoras das festas privadas.

esses espaços de interface teriam um caráter híbrido, na me-
dida em que mesclam o elemento toponímico (relação do morador 
com o lugar) e topológico, relacionado à inserção geográfica da are-
na festiva e, ao mesmo tempo, destoante e artificializado pelo su-
porte tecnotrônico, pela sonoridade e tipologia do público presente. 

o espaço festivo da festa de arena é demarcado pela sono-
ridade, na medida em que os aparelhos eletrônicos também ter-
ritorializam o espaço, como afirmam deleuze e Guattari (1997b), 
referindo-se ao espaço privado do lar.

a ação persuasiva dos meios de comunicação, a monumentali-
dade tecnotrônica da plataforma festiva, as formas espaciais efême-
ras, a fama dos artistas e a sonoridade que se espraia difusamente 
pelo entorno criam uma atmosfera de desejo que pode desembocar 
em um processo de desterritorialização festiva em um plano imagi-
nário. a não-participação na festa famosa fará com que esse folião 
procure outras modalidades festivas gratuitas (praças públicas) ou 
privadas mais acessíveis economicamente. no entanto, o desejo fi-
cará subjacente como uma reserva subliminar, podendo ser reativa-
do a qualquer momento.

depreende-se, portanto, que a concepção de território, quan-
do aplicada à análise das festas juninas de arena, transita do mun-
do incorporal, passando pela dimensão do simbólico e abarcando o 
substrato físico, material, palpável e visível, demarcado e vigiado no 
sentido apontado por Michel Foucault (1977) e sobrecodificado no 
sentido da sociedade de controle de Gilles deleuze (1992). os pro-
cessos de territorialização/desterritorialização/reterritorialização 
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festiva, tanto na dimensão material quanto incorporal, transitam do 
estranhamento ao reencontro de forma processual.

a partir da leitura do “Forró do Bosque” enquanto espaço/
plataforma racionalmente montado que gera eventualmente estra-
nhamento por parte de alguns idosos residentes nas localidades de 
Pumba e lisboa, e de desejo para muitos jovens, pode-se questionar 
se essas pessoas efetivamente desejam empreender um evento fes-
tivo de contraespetacularização na dimensão microescalar, comuni-
tária, a qual os partícipes protagonizam a trama festiva.

será que a pequena festa na capilaridade comunitária poderá 
ocorrer avizinhando-se com a festa-espetáculo das arenas privadas 
e com os megaeventos do espaço-público? são problematizações 
que surgem ao longo da pesquisa para as quais não se encontram 
respostas imediatas, mas que permitem várias digressões.

as festas juninas concentradas em arenas privadas como o 
Bosque e Piu Piu representam uma modalidade de rerruralização 
das festas juninas? acredita-se que não tanto pela tipologia e natu-
reza dessas festas como pelo seu caráter destoante em relação aos 
seus respectivos espaços de inserção.

trata-se mais de uma reinvenção mercadológica do entrete-
nimento festivo junino que é aproveitada intensamente por deter-
minados segmentos de foliões juninos. segundo lefebvre (1991a), 
a vida urbana começa ao mesmo tempo nos restos da vida rural e 
nos destroços da cidade tradicional. desta forma, não existe hiato 
cartesiano entre o rural e o urbano, nem do ponto de vista da ma-
terialidade (configuração espacial) e muito menos na perspectiva 
dos aspectos intangíveis da sociedade, como as suas manifestações 
culturais, a exemplo das festas populares.

será que no cenário festivo de espetacularização e segregação 
socioespacial não aparecem às microfestas da dimensão comunitá-
ria, reinventadas pelos moradores das cidades-polos festivos? lefe-
bvre (1991a; 1991b) defende o reencontro da festa com a superação 
da oposição cotidianidade – festividade. Para isso, o autor em tela 
defende a imprescindibilidade do sujeito urbano ativo:
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na medida em que o urbano se realiza criando a sua obra 
(morfologia, estrutura urbana, lugares modelados e molda-
dos, espaços ou espaços adequados), a apropriação volta à 
cena, sobrepuja os opressores e subordina o imaginário ao 
estilo e à obra: pelo monumento e na festa. desde então a 
vida urbana devolve a atividade lúdica (ao jogo) sua impor-
tância perdida, suas condições de possibilidades. [...] Para-
doxalmente, o lúdico e o jogo, restituindo-se, contribuem 
para se restituir o valor de uso, o uso dos lugares e dos 
tempos, situando-se acima do valor de troca. a vida urbana 

não proíbe a mass media, as trocas, as comunicações, as 
significações; ela exclui a metamorfose da atividade cria-
dora em passividade, em olhar puro e vazio, em consumo 
de espetáculos e de signos. a vida urbana pressupõe essa 
intensificação das trocas materiais e não materiais, mas 
por hipótese transforma em quantidade a qualidade [...]. 
(leFeBvre, 1991a, p. 201-202)

tanto as festas em espaço público como as privadas são con-
sideradas pelos gestores de amargosa e de Cruz das almas como 
vitrines para mostrar as potencialidades locais, estimulando assim 
o retorno do visitante em outro período fora do ciclo junino, ou seja, 
trata-se de uma estratégia de venda da imagem da cidade.

nesse contexto de espetacularização mercadológica pode-se 
afirmar que após os anos 1990 a praça pública e a arena privada 
substituíram a casa como espaço festivo do ciclo junino?

no presente trabalho evita-se a utilização de acepções biná-
rias, duais, que tentam simplificar ou banalizar de forma excessiva 
fenômenos sociais revestidos de certa complexidade. a casa foi res-
significada como espaço festivo no período junino, nesse quadro de 
reinvenção do lazer festivo urbano na dimensão das festividades 
populares, como se destacou no capítulo anterior.

novas modalidades e espaços para deflagração de festas sur-
gem, desaparecem, são reinventados ou adaptados ao longo do tem-
po em um dinamismo sociocultural incessante, e, nesse contexto 
de permanências, rupturas, transformações e recriação surgiram as 
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festas juninas de arena como uma estratégia mercadológica para os 
promotores, mais uma modalidade de lazer festivo para os foliões 
que delas participam, e sonho de consumo para aquelas pessoas que 
desejam participar de um evento dessa natureza, mas que dificulda-
des de ordem financeira lhes inviabilizam a participação. a prolife-
ração desses eventos não significa uma descaracterização do perío-
do junino e sim o surgimento de uma nova modalidade de festa.

o subcapítulo intitulado “nem a casa, nem a rua: as festas ju-
ninas espetacularizadas na arena privada” pode passar a impressão 
equivocada de que se trabalha nesta obra com proposições dicotômi-
cas, a partir das quais um elemento, evento ou processo social substi-
tui abruptamente outro, impedindo coexistências, aproximações, vi-
zinhanças, um arranjo acentrado em uma perspectiva fragmentária.

a expressão “nem a casa nem a rua” foi elaborada inspirada na 
clássica obra de daMatta, “a casa e a rua” (1987), e o seu objetivo é 
exatamente o de mostrar diferentes facetas espaciais das festas juni-
nas da atualidade e a natureza assimétrica da polaridade desses espa-
ços, ou seja, a força do magnetismo de alguns lugares festivos, como 
praças públicas e arenas privadas já consagradas, que é mais expres-
sivo que o da casa ou das ruas de determinados bairros populares.

apesar de existirem vários espaços festivos, como bares, bar-
racas, clubes, ruas, hotéis e casas, a arena da dos forrós de camisa 
é o principal espaço da trama festiva para os jovens, enquanto que 
as praças do espaço público se constituem no espaço topológico 
que protagonizam a trama festiva para diferentes faixas etárias, 
como será abordado no próximo capítulo.
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