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RESUMO 
 

Esse estudo analisa a festa de São Gonçalo do Amarante no município de São Gonçalo dos 

Campos – BA, no período de 1987 a 1999. A pesquisa teve como objetivo entender as 

diferentes apropriações da festa, problematizando-a a partir de seus momentos sagrados e 

profanos. A escolha do período deu-se pelo fato de que, nesse momento, a festa em 

homenagem a São Gonçalo passou por duas fases: uma de efervescência do festejo, 

especialmente em seu caráter profano, e outra onde o festejo deixou de contar com a 

participação do profano. Concluímos que a festa é vista de diferentes formas pelos seus 

participantes, e que as representações do sagrado e do profano demonstravam a vivência 

religiosa dos agentes históricos são-gonçalenses, que em sua grande maioria, viam na festa 

esses dois momentos associados. 

 

Palavras-Chaves: Festa; São Gonçalo; Apropriação e Representação; Sagrado e Profano. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

This study analyzes the party of São Gonçalo in the municipality of São Gonçalo dos Campos 

– BA, in the period of 1987 to 1999. The research had as purpose to understand the different 

appropriation of the party, questioning abort it from its sacred and profane moments. The 

choice of the period was that because, in this moment, the party in tribute to São Gonçalo had 

two phases: one of the effervescence of the celebration, especially in its profanity and the 

other where the celebration stopped having the profane participation. We concluded that the 

party is viewed differently by the participants and that the sacred and the profane 

representations showed the religious experience of the historical agents from São Gonçalo dos 

Campos, who in thir majority, viewed the party associated with these two moments. 

 

Keywords: Party; São Gonçalo; Appropriation and Representation; Sacred and Profane. 
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INTRODUÇÃO 

 

É comum ouvirmos falar que no Brasil tudo acaba em festa, mas não nos atentamos 

para a complexidade das ações dos indivíduos que dão corpo a essa manifestação. A festa faz 

parte da vida dos brasileiros e ela se dá por fundamentos diferenciados para os vários 

segmentos que a realizam. Conforme o contexto em que foi produzida, a mesma é capaz, de 

revelar as experiências sociais dos grupos, mostrando-se como importante mediadora entre as 

estruturas econômicas, políticas, sociais, simbólicas e culturais. 

Meu interesse por estudar festas começou na graduação a partir do momento em que 

fui envolvida no curso de História pelo encontro com a pesquisa acadêmica. Desde então elegi 

a festa de São Gonçalo como minha temática. Sem muito amadurecimento considerava que 

estudando essa festa teria meios para escrever sobre a história da minha cidade, São Gonçalo 

dos Campos. Mas, com o passar dos semestres e as leituras teóricas no curso de História, 

percebi que era uma pretensão ainda sem possibilidade de ser alcançada, fazer um estudo 

deste tipo. Ainda assim, mesmo tendo que recortar aqui e ali, mantive como tema o festejo do 

padroeiro do município, São Gonçalo do Amarante. 

Outro elemento que me fez permanecer com o interesse no festejo foi a experiência 

cotidiana. Sem ter uma dimensão histórica sobre a festa, me perguntava por que em pouco 

tempo a festa de São Gonçalo tinha mudado tanto? Até certo momento; apesar de se tratar de 

uma festa com conotação religiosa; ela tinha desfiles de blocos, presença dos zabumbeiros, 

lavagem da igreja, parques de diversões, shows com trios elétricos, barracas de comidas e 

bebidas, e depois ela perdeu essas manifestações. Tinha grande curiosidade para entender 

quais motivações levaram a festa de São Gonçalo, muito famosa entre as festas baianas, a 

deixar de apresentar algumas dessas manifestações. 

A partir de então, passei a me debruçar por leituras sobre festas e dois livros foram 

importantes impulsionadores para que me apaixonasse mais ainda pelo assunto: A puxada do 

Mastro, de Edilece Souza Couto e O império do divino, de Martha Abreu, que me 

oportunizaram maior contato com tema. 

 A problemática que envolveu e passou a dar direcionamento a este trabalho foi a 

seguinte: quais motivações levaram o clero local a querer dissociar sagrado e profano se até 

então estes conviviam juntos? Ao estudar as transformações na festa de São Gonçalo, no 
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período de 1987 a 1999, passei a entender as representações dessas duas 

dimensões existentes na festa e que na dinâmica do tempo e da história, os sujeitos e o 

contexto mudaram e conseqüentemente houve uma reelaboração de como festejar. Já 

afirmava Volvelle (1991) que como “não há história imóvel, não há festa imóvel”.  

Nesse contexto, o objetivo dessa monografia é analisar as apropriações do 

sagrado e do profano como formas legítimas de festejar São Gonçalo, entendendo que 

em geral, as duas esferas estão associadas. São perceptíveis no festejo as contradições, 

tensões e conflitos sociais que demarcam os sentidos atribuídos a festa. Muitas dessas 

tensões estão relacionadas a tentativa da Igreja católica local de manter o monopólio e 

definir quais práticas seriam pertinentes para a vivência da fé, e a resistência de alguns 

segmentos sociais, que buscavam resignificar sua fé a partir de práticas distanciadas da 

prescrição católica. Isso gerou na Festa de São Gonçalo uma celebração que promovia o 

encontro entre: missa, procissão, novenário, pregão, bando anunciador, lavagem, ternos, 

blocos, trio elétrico, etc.. Considero que na festa de São Gonçalo há possibilidade de 

expressões religiosas diversas num mesmo espaço, nas várias leituras que se faz com as 

expressões do sagrado. 

A festa do padroeiro era a celebração católica de maior vultuosidade do 

município de São Gonçalo dos Campos. A mesma faz parte do calendário das festas 

cívicas, religiosas e folclóricas do município. Teve sua origem no século XVII a partir 

da chegada de portugueses, da cidade de Amarante – Portugal, à região denominada 

“Campos da Cachoeira”, época que São Gonçalo dos Campos pertencia ao município 

vizinho de Cachoeira/BA. Inclusive o nome da cidade é uma homenagem ao padroeiro 

São Gonçalo do Amarante e a região desmembrada, pois o termo dos campos se refere à 

antiga região que a cidade fazia parte. 

Como falei anteriormente, a festa era uma mistura de elementos sagrados e 

profanos. Seu fundamento religioso e as formas de festejar revelam que cada 

experiência religiosa apresenta-se como uma ligação profunda e envolvente do homem 

com o sagrado. Entretanto, isso não significa que o profano é pecado, porque essas duas 

dimensões expressam formas de demonstrar a fé, podendo transitar uma pela outra. 

A abordagem sócio-cultural desta pesquisa está apoiada na formulação dos 

conceitos de apropriação e representação de Roger Chartier. As considerações de 

Chartier (1990) servem para compreender e caracterizar alguns aspectos emergentes e 

importantes na maior parte das sociedades contemporâneas. A noção de representação é 
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entendida como uma relação entre uma imagem presente e um objeto ausente, uma 

valendo pelo outro por que lhe é homóloga.  

Para Chartier, a História Cultural é importante para identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada e dada a ler.  

As representações podem ser pensadas como “[...] esquemas intelectuais, que criam 

figuras as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se 

inteligível e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990, p.17). Quanto à apropriação, o 

autor da ênfase e atenção às condições e aos processos que determinam as operações de 

construção do sentido (Idem, p.27). 

Para pensar a dinâmica da festa de São Gonçalo, é necessário analisar as trocas 

culturais que fazem a festa ter várias peculiaridades. Neste trabalho prevalece o conceito 

de cultura como uma rede de significados que identificam certos grupos sociais e suas 

práticas, e considero que a festa de São Gonçalo incorporou elementos da sua cultura 

originária – portuguesa e também da cultura afro-brasileira. 

O período estudado nesse trabalho, 1987 a 1999, compreende dois momentos 

significativos para a festa de São Gonçalo. O primeiro corresponde ao momento em que 

a Diocese de Feira de Santana1 extinguiu a parte profana da festa da padroeira dessa 

cidade. Ocorre que, subordinada à Diocese, a Paróquia de São Gonçalo sofreu 

expressiva pressão para também fazer o mesmo. A ação coerciva não foi documentada 

oficialmente pela Igreja Católica, mas tendo por base as fontes impressas (Jornal Feira 

Hoje) e entrevistas, julgamos que sob a justificativa de “purificar as festas” e de evitar 

que o profano se sobressaísse ao sagrado, o clero são-gonçalense não foi 

condescendente, embora encontrasse resistência de outros segmentos da população que 

não queria a separação sagrado e profano. 

O segundo momento, verificado a partir de 1999, corresponde ao instante em 

que a festa de São Gonçalo passou a assumir apenas a parte religiosa. Através de 

discurso proferido na festa do ano de 1998, foi levado ao conhecimento da população 

são-gonçalense que a festa do padroeiro não mais teria o momento profano. Vale 

ressaltar que é inegável ao longo da formação da Igreja católica no Brasil, a importância 

do padre ou pároco para a cidade. Em São Gonçalo esse nome foi o de Hermenegildo de 

Castorano, que assumia papel de líder religioso e se apresentou como conservador e 

                                                
1 A Diocese de Feira de Santana fora elevada para a categoria de Arquidiocese no ano de 2002. 
Disponível em: http://www.arquidiocese-fsa.org.br/. Acesso em: 05 maio de 2008. 
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rigoroso em muitos preceitos religiosos e ele queria a disjunção entre festa sagrada e a 

festa profana. 

Na década de 80, emergia um discurso da Igreja Católica ao qual queria 

padronizar as festas religiosas e extinguir a parte profana. Todavia, no município de São 

Gonçalo dos Campos, no recorte que estudo (1987-1999), esse foi um período de muita 

agitação e fervor da parte profana. Certamente, uma das peculiaridades da Festa de São 

Gonçalo é que nesse recorte, ao invés das manifestações profanas perderem espaço, 

neste município é o período de auge dessas manifestações. Percebemos através de 

análise do Jornal Feira Hoje, que, por exemplo, é neste período que vai ocorrer desfiles 

de grandes atrações musicais no trio elétrico. Não está descrito nas fontes o porquê 

dessa efervescência, mas possivelmente muitos das pessoas que não queriam a extinção 

do profano, contaram com ajuda do poder público municipal, que por sua vez via na 

festa a possibilidade de estabelecer uma visibilidade política, além de fomentar a 

rivalidade entre os grupos políticos locais. 

As fontes primárias forneceram pistas importantes para compreender a festa em 

seus momentos sagrados e profanos. Considero que a insuficiência de dados foi em 

relação a separação destes momentos, especialmente porque não existe ou não conseguir 

ter acesso a nenhum documento da Igreja católica que determinasse que as festas 

religiosas extinguissem os momentos profanos. Isso foi feito em algumas cidades, como 

foi o caso de Feira de Santana, e em outras apresentou algumas especificidades como 

foi o caso da Festa do Bonfim em Salvador – Ba, que mesmo tendo separado sagrado e 

profano, continuou com a tradição da lavagem, ainda que esta não fosse reconhecida 

pela Igreja. 

No que se refere às fontes, é muito mais enriquecedor ao trabalho a recorrência a 

fonte oral. Felizmente tive a oportunidade de fazer seis entrevistas, mas a pesquisa 

apresenta cinco delas, pois não houve tempo suficiente para transcrição da última 

entrevista. No tocante à estruturação dessa fonte de pesquisa, baseie-me na idéia de 

etnotexto desenvolvido por Tânia Gandon. “A pesquisa etnotextual torna-se um 

conjunto de referências identitárias, porque são considerados documentos reveladores 

de discurso que uma comunidade ou grupo cultural elabora quando fala de si” 

(GANDON, 2005, p.229), ou seja, um compartilhamento de referências culturais.  

Vale frisar que a fonte oral apesar de não ser a principal fonte do estudo, pode 

apresentar no estudo essa noção etnotextual. Na reflexão sobre o discurso em torno da 



15 
 

festa de São Gonçalo, foi preciso distinguir a questão do vivido e como esse vivido era 

narrado. A opção metodológica foi adequada, pois trabalhamos com etnotextos em 

estudos temáticos, uma combinação de versões variadas sobre um mesmo tema. Além 

das recomendações de Tânia Gandon, as contribuições de Verena Alberti (1989) no que 

se refere ao contato com os depoentes e forma de condução da pesquisa e entrevista e 

transcrição foram fundamentais.  

As entrevistas foram feitas valorizando a inflexão livre dos depoentes, onde as 

perguntas eram curtas e abertas, evitando qualquer indução ou juízo de valor. Além 

disso, conforme Montenegro descreveu, um dos postulados fundamentais que deve 

balizar todo profissional que se disponha a trabalhar com a memória registrando-a 

através de entrevistas é o fato de que a fala do entrevistado deve ser absolutamente 

respeitada (MONTENEGRO, 2003, p.150). 

Com relação à transcrição, é importante informar que os relatos foram 

transcritos na íntegra em conformidade com a forma oral, registrando pausas, suspiros, 

risos, silêncios, etc. Foi utilizada “a transcrição conciliatória fiel à nuanças do texto, 

fazendo ajustes gramaticais e eliminando repetições para melhor utilizá-los como fontes 

na pesquisa” (COUTO, 2001, p.35). A transcrição deve ser feita sem tirar o sentido e a 

unidade da entrevista, respeitando, por exemplo, os vícios de linguagem. 

Vale frisar aqui a questão da memória, relatada por Tania Gandon no seu estudo 

sobre Itapuã. A autora identificou três tempos no discurso da memória: o “tempo dos 

antigos”, o “meu tempo” e o “hoje”. Ao estudar a festa de São Gonçalo e ouvir algumas 

pessoas falando sobre a festa, em determinados momentos percebia nas entrelinhas das 

falas desses entrevistados a referência a um desses tempos ou comparando dois deles. 

Em resumo, falaram: “naquele tempo da festa de São Gonçalo”; “a festa não está como 

antigamente”; “hoje a festa tem outra conotação”; “no meu tempo a festa era muito 

bonita”; etc. Todos esses discursos correspondem à idéia proposta por Gandon sobre a 

memória de referência dos entrevistados, a partir das apropriações que os mesmos 

fazem da festa.  “Tal como o passado não é a história, mas o seu objeto, também a 

memória não é a história, mas um nível elementar de elaboração histórica” (LE GOFF, 

1996, p.49).  

Outra fonte de grande importância para a pesquisa foi o jornal. As definições 

para o termo jornal é a de publicação diária em folhas separadas (PINSKY, 2005, 

p.131). Essa modalidade de publicação periódica foi suporte rico e revelador de 
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processos históricos que auxiliou na compreensão de uma conjuntura política, social, 

cultural, econômica e religiosa da cidade de São Gonçalo dos Campos. O pesquisador 

dos jornais trabalha com o que se tornou notícia, o que por si só abarca um espectro de 

questões, pois será preciso dar conta das motivações que levaram à decisão de dar 

publicidade a alguma coisa e é indispensável definir a segmentação que o norteia, desde 

o público a que é dedicado aos aspectos técnicos do periódico. 

O tratamento, pois, dado a notícia implica numa manipulação ideológica que 

perpassa desde a obtenção do conjunto que vai se tornar notícia à publicação desta. De 

acordo com Nilson Lage “do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no 

jornalismo moderno, como o relato de uma série de fatos a partir do fato mais 

importante ou interessante; e de cada fato, a partir do aspecto mais importante ou 

interessante” (1987, p.16). 

Os jornais foram importante fonte neste estudo, tendo sido feito um 

levantamento minucioso e sistemático daquilo que encontrava referente a Festa de São 

Gonçalo. A cidade de São Gonçalo dos Campos neste momento (1987-1999) não 

possuía uma produção periódica regular e todas as notícias referentes à festa foram 

consultadas no Jornal Feira Hoje, da cidade vizinha Feira de Santana-BA, que possuía 

produção periódica regular. A escolha do jornal Feira Hoje, em meio a variadas 

publicações, foi direcionada pelo critério do maior número de notícias, notas referentes 

ao festejo; também pelo fato deste jornal apresentar uma tiragem diária e uma série 

completa dos anos estudados. O jornal foi e pode ser consultado no Museu Casa do 

Sertão na Universidade Estadual de Feira de Santana/BA.  

O jornal Feira Hoje desempenhava papel fundamental na construção do ideário 

da festa como tradição da cidade, isso se faz presente na maioria das notícias. Não 

podemos julgar que esse documento histórico apresentava a visão dos idealizadores da 

festa ou elites da cidade de São Gonçalo dos Campos, já que o editorial do jornal tinha 

sua formação na cidade de Feira de Santana. As notícias relacionadas a São Gonçalo 

ganhavam notoriedade a partir das escolhas do que viria a ser notícia. Esta possuía 

obviamente interesses e se inseria na disputa simbólica entre os segmentos sociais e a 

afirmação de poder de alguns destes grupos, porque segundo Lage “por detrás das 

notícias corre uma trama infinita de relações dialéticas e percursos subjetivos que elas, 

por definição, não abarcam” (LAGE, 1987, p.22-23). 
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As fontes não são a verdade histórica e as formas de exploração de um 

documento devem incluir, além da leitura do que se encontra visível ou mais facilmente 

identificável, a leitura do que não está visível. Outras fontes também subsidiaram esse 

trabalho: os documentos do Arquivo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante; os 

documentos que retrataram a cidade e o início do culto e estão no Arquivo do Museu 

Casa do Sertão da UEFS; os acervos particulares que ofereceram documentos que 

ajudaram na construção deste trabalho, entre outras fontes secundárias. A opção 

metodológica foi a de observar as informações e dados sobre o tema e var aquilo que foi 

repetido e analisar e confrontar informações encontradas nas fontes. A análise 

combinada das fontes permitiu possibilidades interpretativas sobre a festa de São 

Gonçalo que não esgotaram essas fontes e que podem em futuros estudos serem 

reinterpretadas. 

No tocante às pesquisas acadêmicas produzidas sobre a Festa de São Gonçalo no 

município de São Gonçalo dos Campos, não há registro de pesquisa com tal enfoque. 

Existem outras produções, maioria de caráter acadêmico, mas que não fazem uma 

análise da festa e por isso esta pesquisa é inovadora, no sentido de apresentar a Festa de 

São Gonçalo e a imbricação entre sagrado e profano. Pretendo realizar uma abordagem 

histórica sobre a Festa de São Gonçalo, o que os trabalhos até então existentes não 

enfocam, apesar de seus respectivos méritos para o estudo do tema.   

Luciana Falcão Lessa (2005) estudou a Irmandade da Boa Morte no município 

de São Gonçalo dos Campos no período de 1900 a 1950 e contribui no sentido de 

fornecer informações sobre a cidade, além de apresentar de forma resumida a festa do 

padroeiro.  Narciso Amâncio da Silva (2001) que se dedicou ao estudo da decadência 

fumageira no município baiano, também forneceu elementos sobre a cidade que tiveram 

relevância nessa pesquisa. Teixeira e Andrade (1984) abordaram a cidade de São 

Gonçalo, desde quando era arraial até a emancipação política, sendo fonte de muitas 

informações sobre o município e já neste livro comentavam sobre a festa de São 

Gonçalo, ainda que timidamente, mas trazendo muitos dados, de fundamental 

importância sobre os primeiros momentos dessa festa religiosa popular. Por fim, o 

trabalho de Geraldo Alves Pereira (2000), pesquisador notório da cidade que reúne 

informações valiosíssimas sobre a cidade e sobre a festa. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa estruturam o trabalho 

em três capítulos. O primeiro capítulo é um mergulho sobre a cidade e o culto a São 
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Gonçalo. Faço uma contextualização, mostrando o cenário onde a festa é realizada e as 

peculiaridades do culto a São Gonçalo no município de São Gonçalo dos Campos - BA; 

como sua origem, a forma como era celebrado, o milagre do santo, a construção da 

Igreja em sua homenagem. No segundo capítulo, foi dada uma atenção especial a festa. 

Discuto a concepção de festa, o conceito de sagrado e profano e apresento 

detalhadamente a estrutura do festejo de São Gonçalo, a partir de seus momentos fixos e 

de outras práticas que fogem do padrão estruturado, que escapam ao controle do clero; 

exemplificando a partir das fontes impressas e orais, a riqueza do festejo. 

No terceiro capítulo, a partir da vivência religiosa dos são-gonçalenses discuto 

as atitudes de devoção; as peculiares formas do culto a São Gonçalo; o papel da Igreja 

Católica na cidade. Analiso também os distintos significados e apropriações do festejo e 

discuto as transformações ocorridas na festa no final do século XX. 

O estudo da festa de São Gonçalo em seus momentos sagrados e profanos é um 

ângulo de análise histórica que ainda não foi desenvolvido, o que justifica a proposição 

da pesquisa documental. O meu maior interesse é de demonstrar que os festejos, como o 

de São Gonçalo, são constantemente recriados e resignificados. De acordo com Mikhail 

Bakhtin “as festividades tiveram sempre um conteúdo essencial, um sentido profundo, 

exprimiram sempre uma concepção de mundo” (1996, p.07). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPÍTULO I 
 
 

O CULTO À SÃO GONÇALO DO AMARANTE EM SÃO 
GONÇALO DOS CAMPOS 

 
 

 
São Gonçalo: meu amor 
Terra minha, relicário de grandeza 
Viver feliz, no teu carinhoso 
abrigo, 
Buscando a desejada paz como 
defesa 
Teremos mais amor, menos perigo 
 
Lindas campinas, vales e colinas 
Tuas palmeiras, bailando ao vento 
Como saudar a Terra Campesina 
Dão, aos teus filhos, maravilhoso 
alento! 
 
Minha ventura neste chão bondoso 
Sorvendo a brisa que passa intensa 
É ter na lembrança o que foi ditoso 
 
Quis Deus, Onipotente, em 
sorrisos 
Com o seu poder – bondade 
imensa 
Fazer da minha terra um paraíso.2 

 
Geraldo Alves Pereira 

 
 

O objetivo deste capítulo consiste em apresentar o início do culto a São Gonçalo 

do Amarante, santo padroeiro da cidade de São Gonçalo dos Campos (Bahia). Será 

destacado o cenário no qual a festa é realizada, tendo em vista que mesmo sendo 

festejado em outras localidades, nesse município baiano, seu culto tomou acepções que 

revelam as experiências sócio-culturais dos são-gonçalenses, o que particulariza a forma 

celebrativa neste espaço festivo. Neste sentido, é importante enfatizar que para uma 
                                                
2 Poema feito pelo pesquisador Geraldo Alves Pereira, são-gonçalense de 97 anos, retratando seu encanto 
pela terra natal– a cidade de São Gonçalo dos Campos - Ba (Acervo Particular de Geraldo Alves Pereira). 
Seu Geraldo é considerado neste estudo como um griô do município. Griô é um jeito brasileiro de chamar 
pessoas notáveis proposto pelo Ponto de Cultura, mas a palavra é de origem francesa griot. São pessoas 
que se destacam na comunidade, cidade, etc.; que são considerados genealogistas, contadores de histórias, 
músicos/poetas populares, enfim, importantes agentes da cultura. Para compreender o significado de griô, 
é preciso atentar sobre uma sociedade baseada no diálogo entre os indivíduos e na comunicação entre as 
comunidades ou grupos étnicos através da tradição oral, das vivências, experiências da comunidade 
constituindo histórias que a identificam. Os griôs transmitem com facilidade a sabedoria da tradição oral 
por meio da fala e da palavra, e na maioria das vezes não tem formação acadêmica. 
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melhor interpretação do festejo de São Gonçalo, faz-se necessário uma contextualização 

da cidade de São Gonçalo dos Campos. Vale frizar que no tocante a hagiografia de São 

Gonçalo do Amarante, constatamos que sua origem é portuguesa, o que nos permite 

afirmar que seu culto, certamente, está atrelado com o empreendimento de colonização 

na América Portuguesa.  

Com o intuito de buscar as particularidades do culto a São Gonçalo do Amarante 

em São Gonçalo dos Campos, partimos da premissa que a festa em homenagem ao 

citado santo, é o objeto dessa pesquisa, a qual tanto compõe quanto modifica e revela a 

sociedade são-gonçalense. 

 

 

1. São Gonçalo dos Campos: A “Cidade Jardim” 

 

São Gonçalo dos Campos é um município brasileiro que faz parte da unidade 

federativa da Bahia, inserido nas seguintes regiões: mesorregião – Centro Norte Baiano; 

Micro-região – Feira de Santana e região metropolitana do Recôncavo Baiano. Os 

municípios limítrofes são Conceição da Feira, Feira de Santana, Cachoeira, Santo 

Amaro e Antônio Cardoso. Dista 108 km da capital da Bahia, a cidade de Salvador. 

“Apresenta uma área de aproximadamente 294km² e atualmente uma população 

estimada em mais de 30 mil habitantes” (Divisão Territorial do Brasil e Limites 

Territoriais; Estimativas de População/IBGE/20008). 

A região de São Gonçalo dos Campos apresenta temperatura invejável com 

clima ameno e agradável. Segundo Teixeira e Andrade: 

 

[...] o clima da região já alcançou destaque na tradição baiana, como propício 
à cura de moléstias, e benéfico para a saúde, conferindo à área a condição de 
estação de repouso, daí porque sempre foi procurado por aqueles que tinham 
condições de se desligarem de suas atividades para ali se instalarem 
temporariamente. Costuma-se destacar, dentre os que aí se instalaram em 
busca de bons ares para saúde, o General e ex-governador da Bahia, Juracy 
Magalhães, quando Interventor do Estado (1984, p.15). 
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Concordando com Teixeira e Andrade (1984), o pesquisador Geraldo Alves 

Pereira, de 97 anos, também descreve como o clima de São Gonçalo dos Campos teve 

grande importância para a saúde de pessoas, tais como “o Interventor do Estado Juracy 

Magalhães, [esse] acometido de grave enfermidade, foi aconselhado pelos seus médicos 

assistentes a vir para esta cidade, em busca de repouso e melhora” (PEREIRA, 2000). 

Aliás, é preciso salientar que a cidade foi apelidada de “Cidade Jardim” supostamente 

devido à qualidade de vida e tranqüilidade que oferecia aos moradores e visitantes.                                                    

São Gonçalo por muitos anos recebeu o apelido de capital da saúde. É 

importante registrar que na passagem do presidente Getúlio Vargas pela cidade baiana, 

numa viagem encorajada pela pujança da sua fumilcutura, o mesmo discursou e 

segundo Pereira (2000), “na peroração foi enfático ao afirmar que não lhe foi surpresa 

tudo quanto presenciou nesta acolhedora e linda ‘Cidade Jardim’” 3. Foi assim que 

segundo Pereira (2000) São Gonçalo dos Campos recebeu a denominação de Cidade 

Jardim pela beleza de vistosos jardins, muito limpa e bem arborizada, mas não há 

referência em outras fontes a despeito desse apelido. Constatamos também que os 

enfermos de tuberculose iam até São Gonçalo, pois seu clima era considerado propício 

ao tratamento. 

São Gonçalo dos Campos, como observa Lessa (2005), apresenta um território 

banhado pelos rios Paraguaçu e Jacuípe, os mais importantes da região, navegáveis por 

canoa, além dos rios Sergi, Acre, Itaquari, Murundú, Pindoba e Subaé. Acrescenta ainda 

essa autora que “o relevo apresenta-se em grande parte distribuído entre tabuleiros e 

planaltos costeiros, dando-lhe uma aparência montanhosa e acidentada, embora não se 

registre a presença de serras importantes” (2005, p.31-32). 

A economia são-gonçalense teve por longa data como principal atividade 

econômica a cultura fumageira. De acordo com Silva (2001, p.6), desde o período 

colonial, foi considerada a área que produzia o melhor fumo da Bahia, São Gonçalo dos 

Campos sempre teve nesse produto sua principal fonte de receita. Conforme registram 

Teixeira e Andrade (1984), a região de São Gonçalo dos Campos tornou-se importante 

núcleo de povoamento e de produção econômica no período colonial, não só pela 
                                                
3 A referência de Geraldo Alves Pereira por representar uma coletânea de textos que versam sobre a 
cidade e que ainda não foram devidamente publicadas não apresenta paginação. Inclusive muitos desses 
textos estão manuscritos. Desde o ano de 2000, algumas pessoas vêm tentando ajudar o senhor Geraldo a 
publicar essa pesquisa sobre a cidade e foi dado parecer favorável pela prof. Drª.Elizete da Silva da 
UEFS, afirmando que se tratava de rico trabalho de memória histórica da região são-gonçalense 
demonstrando argumentação consistente e clareza de idéias, necessitando apenas estruturar as 
informações e fazer revisão textual. In: Parecer sobre o texto sobre a História de São Gonçalo, 
05/04/2002. Acervo particular de Geraldo Alves Pereira. 
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instalação das plantações de fumo, mas também pela produção de açúcar e criação de 

gado.  

Portanto, devemos considerar que a economia deste município esteve centrada 

até o século XX na produção fumageira. Fazendo bom proveito da localização 

privilegiada, conseguia excelente escoamento da produção local, tanto para o mercado 

interno quanto para o mercado externo.  

É nesse contexto que se delineia a formação social do município algo que 

posteriormente influenciou na sua composição demográfica e nas expressões culturais e 

religiosas dos variados segmentos que compõe a sociedade são-gonçalense. Nas 

experiências religiosas, presentes no festejo de São Gonçalo, percebemos a presença de 

elementos culturais diversos, especialmente da cultura ibérica portuguesa e da cultura 

africana.  

Em se tratando da cultura fumageira, essa teve seu período áureo até 

aproximadamente 1950, como fator principal que dinamizava a economia de São 

Gonçalo dos Campos. Todavia, de acordo com Silva (2001, p.15) como conseqüência 

de um discurso modernizador e de progresso no país, os incentivos dados a essa cultura 

agrícola foram diminuídos, acarretando uma crise e queda na produção. 

Ainda assim, 

 

 
 mesmo em meio a crise instalou-se nesse ano a fábrica Menendez Amerino 
AS,  considerada melhor do mundo. Empregando técnicas modernas a 
Menendez Amerino foge aos padrões de produção, mas aproveita a mão-de-
obra feminina local e mantém a tradição de trabalho artesanal na fabricação 
de charutos e cigarrilhas, exportados para os Estados Unidos, Alemanha e 
Bélgica (SILVA, 2001, p.45). 
 

 

A economia são-gonçalense, no final do século XX e início do século XXI, 

diversificou-se e introduziu novas fontes de renda provenientes dos setores industriais e 

de serviços, mas ainda assim a cultura do fumo fez-se presente. Atualmente, a produção, 

comercialização e exportação de fumo na cidade concentram-se em duas empresas: a 

Menendez Amerino & Cia Ltda., citada anteriormente, e a Tabarama4; ambas utilizando 

a mão-de-obra local e mais especificamente a feminina. Além disso, destaca-se em São 

Gonçalo dos Campos o incentivo a avicultura através das empresas nacionais Perdigão 

                                                
4 Forma como popularmente a empresa é conhecida. Razão social: ERMOR TABARAMA TABACOS DO 
BRASIL LTDA. 
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Agroindustrial S.A. e Gujão Alimentos Ltda. com sedes no município, que também 

utilizam a mão-de-obra local. 

O fumo teve uma representatividade tão grande no município que, passou a fazer 

parte do brasão da cidade, no qual encontramos o boi e o fumo como representações 

políticas do município.  

 

5 

 

A leitura que podemos ter da figura acima é que tanto o ramo de fumo quanto a 

caricatura de um boi, designam a relevância dessas culturas para a economia e 

desenvolvimento da cidade de São Gonçalo dos Campos. Tal alusão pode ser constatada 

porque, segundo Lessa, as principais atividades econômicas da freguesia de São 

Gonçalo eram, a cultura fumageira e a criação de gado, respectivamente, até 1950 

(2005, p.50). 

A cidade possui como atrativos e principais pontos turísticos a Igreja de mais de 

300 anos (palco da festa de São Gonçalo); a fonte denominada Fonte da Gameleira, 

considerada milagrosa e primeira referência a São Gonçalo, padroeiro do município; a 

fábrica de charutos artesanal cubano Menendez Amerino & Cia Ltda.6; os belos jardins; 

a festa do padroeiro no mês de janeiro e o São João que atrai turistas no mês de junho 

para a cidade. 

 

 

1.1. Valei-me São Gonçalinho 

 

Localizamos semelhantes informações em relação à constituição da freguesia, 

vila e cidade de São Gonçalo dos Campos a partir do cruzamento das fontes escritas e 

orais. De acordo com Pedro Tomás Pedreira 

 
                                                
5 Imagem cedida pelo entrevistado Renato Tadeu Araújo da Silva. 
6 Trata-se da razão social da empresa. In: www.fieb.org.br/guia/dadosindustriais. 
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As terras nas quais se encontravam, desde sua criação, há 100 anos, o 
Município de São Gonçalo dos Campos pertenceram, a partir de 1698, ao 
Município e Vila de “Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira”, 
instalado este pelo Desembargador Estevão Ferraz de Campos a 7 de janeiro 
daquele ano (1984, p.07). 

 

 

Encontramos referência a região dos “campos da cachoeira” (denominação de 

São Gonçalo dos Campos quando pertencia a cidade de Cachoeira/BA), quando da 

construção de uma capela que tinha sob orago São Gonçalo do Amarante, que embora 

não apresente datação, segundo Pedreira (1984), provavelmente foi no século XVII que 

a capela foi construída, logo após o aparecimento da imagem de São Gonçalo no local; 

formando a partir daí o arraial que posteriormente tornou-se a sede do então município 

São Gonçalo dos Campos. 

No decorrer da segunda metade do século XIX ocorreram modificações nos 

“Campos da Cachoeira”. A região passou a ter emancipação política garantida por lei no 

ano de 1884, embora, segundo Teixeira e Andrade “o projeto para elevação da freguesia 

de São Gonçalo à condição de município começou a tramitar a partir de 1881” (1984, 

p.58). Assim procedendo, pela lei Provincial nº. 2460 de 28 de julho de 1884, 

sancionada pelo Desembargador do Tribunal da Relação da Bahia João Rodrigues 

Chaves, presidente da Província da Bahia, em seu artigo primeiro elevou a categoria de 

vila o arraial de São Gonçalo dos Campos. No ano de 1885, mais precisamente em 23 

de fevereiro de 1885, instalou-se o município e vila de São Gonçalo dos Campos. Em 

25 de junho de 1897, quando estava no governo Dr. Luiz Viana, a vila e sede do 

município de São Gonçalo dos Campos foi elevada a categoria de cidade. (PEDREIRA, 

1984, p.14-15). No ano de 1931, segundo Vieira (2005) o nome da cidade foi 

simplificado para São Gonçalo, mas, em 1943, sua denominação retornou a ‘São 

Gonçalo dos Campos’. 

Como já foi mencionada, a construção da capela dedicada a São Gonçalo do 

Amarante iniciou-se após o suposto aparecimento da imagem deste. O questionamento é 

saber quem a trouxe; quem disseminou esse culto. Não foram encontrados documentos 

escritos que comprovassem como a devoção a São Gonçalo do Amarante chegou ao 

Brasil, mais especificamente em São Gonçalo dos Campos. Entretanto, através de 

cruzamento e diálogo de um conjunto de fontes, é possível afirmar que a devoção a São 
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Gonçalo está ligada a colonização da América Portuguesa, como era a designação do 

Brasil nesse contexto histórico. 

O empreendimento colonial, envolvendo a ocupação de territórios tinha uma 

feição variada a partir das circunstâncias particulares com que se apresentavam cada um 

deles. No caso da América Portuguesa, destacou-se a natureza dos gêneros 

aproveitáveis e a ocorrência de metais preciosos (PRADO JUNIOR, 1989, p.25). Dentro 

dessa perspectiva, embora o objetivo principal da colonização já estivesse determinado; 

o catolicismo, numa resposta a crise que enfrentava devido ao expansionismo do 

protestantismo na Europa, delegou a ação da Igreja Católica também na América 

Portuguesa; enraizando uma concepção religiosa mesmo sem padrões muito definidos. 

Porém, como destacou Pierre Sanchis (1983) o catolicismo brasileiro foi 

marcado pela especificidade do contexto social em que fora implantado, que por sua 

vez, eram mais expressos numa vivência religiosa de caráter intimista, através da 

intermediação das divindades e dos santos. 

Nesse quadro, São Gonçalo dos Campos, no século XVII, teve a formação do 

seu arraial, vila, município e cidade envoltos ao aparecimento considerado milagroso de 

São Gonçalo do Amarante. “A Igreja, segundo a tradição, venera os santos e suas 

relíquias autênticas, bem como as suas imagens. É que as festas dos Santos proclamam 

as grandes obras de Cristo nos seus servos e oferecem aos fiéis os bons exemplos a 

imitar” (Concílio Ecumênico Vaticano II – Capítulo V- O Ano Litúrgico. Documentos 

do Vaticano). 

Em função da devoção a São Gonçalo do Amarante, o catolicismo conseguiu se 

enraizar na cidade de São Gonçalo dos Campos, sendo a religião no período colonial o 

foco da organização social. Do ponto de vista de Teixeira e Andrade (1984, p.125) “o 

catolicismo plantou profundas raízes na cultura local”, o que não isenta a cidade de 

apresentar um campo religioso diversificado, com a presença de denominações 

protestantes ou do papel relevante que teve os cultos afro-brasileiros. 

Mas é bom esclarecer que estamos nos remetendo aqui a um catolicismo ibérico 

e denominado por João José Reis (1991) como catolicismo barroco; uma realidade 

transplantada de Portugal para o Brasil com especificidades daquela região que não 

seguia os mesmos parâmetros do catolicismo romano e que ao chegar em terras 

americanas também assumiu peculiaridades desta região. 

Nessas circunstâncias, não seria então possível descrever, falar, analisar a cidade 

de São Gonçalo dos Campos sem mencionar o culto e veneração ao seu padroeiro. 
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O aparecimento, considerado milagroso, da imagem de São Gonçalo, no local 
onde hoje é a sede do município de São Gonçalo dos Campos pode ter sido 
conseqüência da penetração das bandeiras que durante o século XVII 
pousaram no local ainda à construção de uma capela consagrada a esse santo, 
e em torno dessa se formou o arraial de São Gonçalo dos Campos 
(TEIXEIRA; ANDRADE, 1984, p.12) 
 

 

Notamos através da citação que o aparecimento da imagem do santo está 

entrelaçada à questão política/econômica. Confirmando essa vertente, Pedro Tomás 

Pedreira relatou que “quanto aos desbravadores das terras do município, nada há de 

concreto sobre o assunto, embora digam terem sido eles componentes de “bandeiras7” 

que penetraram nos sertões baianos” (PEDREIRA, 1984, p.10). 

Complementando as informações acima, através dos depoimentos que nos foram 

concedidos, percebemos a regularidade das informações e como a memória desses 

entrevistados remontam ao início do culto; voltada para a chegada de alguns 

portugueses a região de São Gonçalo dos Campos no século XVII. 

 Como aponta Teixeira e Andrade: 

 

 

os Campos da Cachoeira, embora não sistematicamente povoados, 
constituíam-se em passagem regular para os que buscavam atingir outras 
regiões do interior da Capitania da Bahia e deve ter sido em conseqüência 
desse fato que, naquele mesmo século, foi ali encontrada uma imagem de São 
Gonçalo do Amarante, episódio considerado, na época, milagroso (1984, 
p.26). 
 

 

Sobre o início do culto e a formação do arraial, o senhor Renato em depoimento 

declarou que “vieram os portugueses em busca do ouro aqui em Jacobina, com a 

passada em São Gonçalo, e aqui pernoitaram, tiveram aqui um certo tempo e já traziam 

a imagem de São Gonçalo, que era padroeiro deles” (Entrevista: Renato Tadeu Araújo 

da Silva, 03/03/10).  

Com o propósito de encontrar metais preciosos na região de Jacobina, vieram 

segundo senhor Edivaldo três amarantinos, Antônio Gonçalo de Oliveira, Gonçalo 

                                                
7 Bandeiras neste texto referem-se aos bandeirantes em busca de ouro pelo interior brasileiro. 
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Macário e Manoel Soares de Oliveira (Entrevista: Edivaldo da Silva Daltro, 26/02/10). 

Percebemos através dessas declarações, claramente interligados as esferas política e 

econômica e, a religiosa veio depois como pano de fundo.  

A descrição do senhor Geraldo Pereira sintetiza como se deu a invocação de São 

Gonçalo em situação inusitada. Tendo pernoitado possivelmente esses três amarantinos 

na região dos “Campos da Cachoeira”, um deles, Gonçalo Macário, sentiu a necessidade 

de fazer o reconhecimento da área: 

 

Penetra na cerrada vegetação e, chegando próximo de uma touceira de 
frondoso arbusto, vê, bem perto de si - cem metros, talvez – as folhagens em 
movimento e, depois se abrirem dando passagem à robusta figura de um 
aborígene que célere, empunhando uma borduna, vem na sua direção. 
Instintivamente, Gonçalo, atordoado, escondendo-se, ajoelha-se detrás da 
farta fronde e, lembrando-se do seu milagroso PADROEIRO, grita: “Valei-
me Sangonçalinho”! Indiferente, o selvícola passou a poucos metros do 
português atemorizado mas com o coração repleto de fé! Seguindo, 
desapareceu o índio na vegetação circundante. 
Refletindo, Gonçalo viu o acontecido como se fora uma graça a si 
proporcionada pelo seu inesquecível e miraculoso São Gonçalo! 
Na verdade, quando Gonçalo bradou ‘Valei-me Sangonçalinho’, quis dirigir a 
sua súplica ao seu padroeiro, na esperança de ser socorrido. No entanto, não 
sabia ele que o destino determinava que, através do seu rogo ao bem-
aventurado Santo, aquela espécie vegetal (o arbusto onde se escondeu) 
tornar-se-ia um símbolo DESTA TERRA! (PEREIRA, 2000). 

 

 

Outras fontes, como as entrevistas e documentos sobre São Gonçalo que estão 

no Arquivo Museu Casa do Sertão da UEFS, legitimaram a descrição do senhor Geraldo 

e a partir desse episódio, como forma de agradecimento ao santo, os amarantinos 

prometeram erguer no local uma capela consagrada a São Gonçalo. Em relação à 

espécie vegetal que o senhor Pereira (2000) citou, trata-se, pois de uma planta ou “mato 

ao qual tem o nome de São Gonçalinho” (Entrevista: Rosimeire Borges Ramos, 

22/03/10). Importante notar ainda que o sangonçalinho é reconhecido como “árvore 

símbolo da região”, utilizada para enfeitar as casas no período de festas (LESSA, 2005, 

p.35). Pode-se acrescer também o valor simbólico que representa esta planta para a 

história da cidade como o primeiro milagre de São Gonçalo que veio a se tornar 

posteriormente padroeiro. 

Após o acontecimento, Gonçalo Macário, amarantino protagonista da narrativa 

acima, assumiu a promessa de erigir um cruzeiro no lugar, onde, no seu entendimento, 

obteve a graça que lhe afigurava como milagre do seu padroeiro. Na oportunidade que 

teve, conforme a tradição oral cumpriu com sua palavra e, como observou Pereira 
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(2000), o local onde se configurou a invocação e milagre do santo passou a se chamar 

Cruz, na qual foram edificadas as homenagens a São Gonçalo. 

A partir de então podemos falar que começou o culto a São Gonçalo do 

Amarante. Entretanto, é importante registrar um dado curioso que percebemos nas 

entrevistas e não comentado nas demais fontes utilizadas neste estudo.  

Em depoimento, o senhor Renato afirmou que o primeiro padroeiro não foi São 

Gonçalo. “Foi Nossa Senhora do Amparo que foi a primeira padroeira aqui da cidade e 

não sei por que, é, acredito até que, é, com ajuda dos portugueses começou a devoção a 

São Gonçalo e ficou Nossa Senhora do Amparo como co-padroeira” (Entrevista: Renato 

Tadeu Araújo da Silva, 03/03/10). Fato também comentado pela senhora Maria José que 

mencionou que “São Gonçalo, que ele é português, mas antes de São Gonçalo a 

Padroeira era Nossa Senhora do Amparo. Depois que essa imagem foi encontrada é que 

se passou a cultuar São Gonçalo como padroeiro da cidade” (Entrevista: Maria José do 

Nascimento, 28/08/08). 

Analisando esta questão em outras fontes, percebemos que Nossa Senhora do 

Amparo era a co-padroeira da cidade de São Gonçalo dos Campos (Panfletos e 

Programas da Festa de São Gonçalo), pois essas fontes falam da missa em honra a Co-

padroeira Nossa Senhora do Amparo e que inclusive tinha uma capela em sua 

homenagem, “em frente a qual se realizavam feiras” (PEREIRA, 2000) e também havia 

missa festiva em sua homenagem. Porém, não consta nessas mesmas fontes o porquê da 

substituição e se Nossa Senhora do Amparo foi realmente a primeira padroeira ou se 

tinha festa semelhante à de São Gonçalo. O senhor Renato especulou que a possível 

mudança de padroeiro pode ter se dado pela pressão dos portugueses (oriundos de 

Amarante-Portugal) na iniciativa de venerar e agradecer a São Gonçalo pelo milagre.  

Todavia, não podemos julgar que essa foi a razão da substituição, mas dizer que 

a veneração a santa não havia se consolidado, por exemplo, em termos de exposição de 

milagres e que isto pode ter ajudado a Nossa Senhora do Amparo ter perdido o posto de 

padroeira. O que ocorreu de forma diferenciada com São Gonçalo. A partir do 

considerado primeiro milagre, São Gonçalo ganhou uma capela; posteriormente uma 

igreja maior, além de seus milagres terem se difundido pela redondeza, o que 

proporcionou ao santo ter mais visibilidade e angariar mais admiradores e devotos. 

 

1.1.1 Milagre de São Gonçalo: a Gameleira e construção da Igreja Matriz 
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Após as narrativas apontadas referente à chegada do culto a São Gonçalo, 

passamos agora a registrar alguns fatos que foram desencadeados após essa primeira 

demonstração de espiritualidade. 

Salientamos que foi construída a capela em veneração a São Gonçalo num local 

chamado “Cruz”, que atualmente é um distrito do município de São Gonçalo dos 

Campos. Nesta capela estava a imagem de São Gonçalo do Amarante. Ocorre que 

segundo depoimentos, a imagem desapareceu deste lugar. Este fato foi registrado 

também por Geraldo Alves Pereira, como vemos na descrição abaixo: 

 

 
Chegando na Cruz, antes mesmo de desenvolver qualquer atividade, vai 
Gonçalo à igrejinha orar e visitar o santo protetor. Estucefato [quis dizer 
estupefato] e surpreso não encontra a imagem de São Gonçalo! Nenhum 
vestígio de arrombamento na capela foi constatado. Fica o português 
pesaroso com o acontecido e sai a procura pela inóspita região quando [...] foi 
informado que, nas proximidades da “fonte da gameleira”, por entre verdes 
pés de quarana, se encontrava algo parecido com “uma figura” [...] e lá 
encontra, límpida e perfeita a imagem procurada (PEREIRA, 2000). 

A senhora Rosimeire apontou em depoimento que o local onde estava a imagem, 

era “um matagal e não tinha resquício nenhum de água; quando a imagem foi retirada, 

começou a jorrar água e ali estava um minadouro que antes não existia. Então as 

pessoas, naquele tempo, pela sua cultura acharam que era um milagre de São Gonçalo” 

(Entrevista: Rosimeire Borges Ramos, 22/03/10). O fato de inesperadamente jorrar água 

neste local, passou então a ser ligado ao fato da imagem de São Gonçalo ter ficado lá 

determinado tempo. 

Após o acontecimento, a imagem de São Gonçalo retornou à capela de origem. 

Entretanto, a imagem sumiu novamente. É curioso notar que  

 

 

depois de intensa busca nos arredores do alambique, chegam finalmente no 
local em que se deu o primeiro encontro, e lá estava, embora um pouco mais 
adiante, circundada por ressequidos e mirrados arbustos, porém dentro de 
outro afloramento de cristalina água a peregrina e santa imagem (PEREIRA, 
2000). 

 

 

Neste sentido, ficou notável que a imagem voltara pela segunda vez para o 

mesmo local que foi encontrada pela primeira vez; só que dessa vez um pouco distante, 

o que também propiciou nascer, segundo senhor Edivaldo “o segundo olho d’água, o 

que configurou a Gameleira ter duas fontes” (Entrevista: Edivaldo da Silva Daltro, 
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26/02/10). Com essa possível demonstração, a partir de então, a imagem do santo 

milagroso ganhou uma dimensão maior ainda entre a população. 

Segundo Teixeira e Andrade (1984), Gameleira é indicada pela tradição são-

gonçalense como local de descoberta milagrosa da imagem de São Gonçalo do 

Amarante. Para efeito de discussão buscamos o significado do termo Gameleira. 

Segundo Câmara Cascudo, trata-se de “uma morácea espécie fícus, a que pertence 

iroco, orixá jeje-nagô [...] Para o povo, a gameleira é árvore suspeita e sua sombra 

noturna será dificilmente atravessada por gente do tempo antigo” (1959, p.670-671). De 

acordo com Lessa, provavelmente pela predominância dos escravizados jeje-nagôs na 

Bahia e em São Gonçalo, essa planta pode ter sido trazida por esses escravizados (2005, 

p.53). 

Noutra dimensão, temos nesse estudo como Gameleira a fonte, com toda sua 

estrutura. De acordo com Lessa (2005), esse nome se deve a um grande pé de gameleira 

existente no local. A água que passou a jorrar após aparecimento da imagem de São 

Gonçalo neste lugar passou a ser considerada milagrosa, “que aquela água tem poder” 

(Entrevista: Renato Tadeu Araújo da Silva, 03/03/10), como acreditam muitas pessoas. 

A fonte da Gameleira está situada na Rua Nascimento Ferreira, Centro, São Gonçalo 

dos Campos; paralela ao cemitério da cidade.  

A Gameleira é um ponto de referência para a cultura do município. Constatamos 

que ela passou a ser simbolizada também como a fonte de São Gonçalo. Vale destacar 

que para a senhora Rosimeire “é a fonte dos milagres” (Entrevista: Rosimeire Borges 

Ramos, 22/03/10). Podemos perceber, inclusive, que a formação do arraial, fruto do 

aparecimento da imagem de São Gonçalo, se deu nesta Fonte da Gameleira, onde hoje 

faz parte da sede do município, considerando que este foi o ponto inicial do povoamento 

e crescimento do arraial.  

Quanto à Fonte da Gameleira, verificamos também que era considerada 

milagrosa, pelo fato de que  

 

 

a religiosidade, nessa época, era por demais forte e envolvente. Conta-se, 
também, que não havia água potável em abundância nas proximidades e que 
São Gonçalo fez aparecer, milagrosamente, a fonte da Gameleira, o que 
trouxe fartura para o povoado (VIEIRA, 2005).  
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Tratava-se de  

 

 

água pura e cristalina de uma fonte antiga e tradicional [...] e essa água cura 
os males do intestino e do estômago, capaz de fazer milagres. Que o diga, as 
inúmeras caravanas que hoje fazem romarias para beber o precioso líquido da 
fonte da Gameleira como é chamada. (Edição Comemorativa do primeiro 
centenário do município, 1984, p.38) 

 

 

Invariavelmente, tais análises têm convergido para fortalecer a importância da 

fonte da Gameleira para o município. Inclusive a senhora Rosimeire reafirmou que 

muitas pessoas “vinham quando tinham problemas de tuberculose... que antigamente era 

o que mais tinha... ou qualquer outro problema de doença... e vinham até São Gonçalo 

para tomar dessa água... e conta os antigos que ao beber essa água eles ficavam 

curados” (Entrevista: Rosimeire Borges Ramos, 22/03/10). 

A crença no poder de cura da água tornou mais forte ainda o culto a São 

Gonçalo. Nem mesmo quando a água passou a ser proibida para consumo devido à 

proximidade da fonte com o cemitério; impediu as pessoas de continuar acreditando que 

a água era providencial e milagrosa. Na Festa de São Gonçalo, que vamos descrever no 

capítulo seguinte, a água da Fonte da Gameleira representava pureza, sendo utilizada 

para lavar o templo. A fonte passou a assumir valor simbólico na cidade, de poder de 

cura e milagrosa, um discurso que motivava a população a ir nessa fonte recorrer o 

alento do santo protetor. De acordo com Riolando Azzi (2001), a devoção ampliava-se 

em razão da fama dos milagres. Na realidade são-gonçalense, além da população que 

vivia no povoado, outras pessoas passaram a se dirigir a essa região buscando a cura e 

proteção através de São Gonçalo. 

Segundo Teixeira e Andrade (1984, p.129) três séculos, aproximadamente, 

distanciam o pequeno povoado que se instalou ao redor da capela constituída no local, 

onde, em fins do século XVII, foi encontrada a imagem de São Gonçalo do Amarante, 

da atual cidade de São Gonçalo dos Campos.  

Vale salientar que foi a partir dos acontecimentos acima destacados, referente à 

Fonte da Gameleira, que a mobilização para a construção da Igreja foi impulsionada. 

Segundo Pedreira (1984), se desconhece a data do início de construção e os construtores 

da Igreja. O autor aponta que o vigário da Freguesia de São Gonçalo dos Campos da 

Cachoeira (título de criação) e datado de 24 de março de 1698 foi o Padre Antonio 
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Costa Jardim que solicitou ao rei de Portugal uma ajuda de custo para poder continuar 

com a obra da dita igreja (PEDREIRA, 1984, p.07).  

Conforme descrição presente no Livro Tombo, sob a guarda do Arquivo da 

Paróquia de São Gonçalo dos Campos, a afirmação procede, pois foi o seu primeiro 

vigário o Padre Antonio da Costa Jardim que “a dirigiu por decênios e que a pedido do 

pároco, o Rei mandou dar a 02/06/1698 para a construção da Matriz 4.000 cruzados em 

quatro anos” (Livro de Tombo, nº. 03, 1970, p.03). Em entrevista, o senhor Edivaldo 

demonstrou o conhecimento a respeito da construção da Igreja, pois segundo ele o 

município foi crescendo na fé, no culto a São Gonçalo e pouco tempo depois se viu a 

necessidade de construir a Igreja principal que foi ajudada, inclusive, pelo governo 

Português (Entrevista: Edivaldo da Silva Daltro, 26/02/10). 

A Igreja Matriz de São Gonçalo está situada no Centro da cidade, na Praça 

Braulio Seixas. Possui uma arquitetura singela, mas ao mesmo tempo imponente. De 

acordo com Pedreira (1984, p.10), possui nave e capela-mór cobertas com telhado em 

duas águas e apresenta duas torres, mais baixa que o frontão, além de ter corredores 

laterais e sacristia transversa. 

A Igreja teve seu conjunto arquitetônico pensado numa fase de transição dos 

estilos barroco e clássico. Todavia, a Igreja congrega mais elementos do barroco; possui 

três naves, o teto é pintado obedecendo a uma concepção ilusionista barroca de origem 

italiana e todo o templo é ornado com painéis de azulejo, representando passagens da 

vida de Jesus Cristo e com representações de cenas bíblicas8. No altar encontram-se as 

imagens de São Gonçalo e de Nossa Senhora do Amparo, respectivamente, padroeiro e 

co-padroeira da cidade.  

Na igreja foram executadas inúmeras reformas. Pedro Tomás Pedreira (1984) 

citou, dentre essas reformas, a de 1930, organizada pelo então vigário Padre Braulio 

Seixas e a de 1960, realizada pelo vigário Padre Josemir Dias Valverde. Inclusive por 

razão dessa modificação, o padre Josemir criou o Livro de Ouro, que tinha a finalidade 

de reunir fundos à restauração da Igreja Matriz. O Livro de Ouro, posteriormente 

ganhou nova função, sendo usado para angariar fundos para realização da festa de São 

Gonçalo. A última reforma da Igreja foi realizada no período de 1998-1999, quando o 

vigário era Hermenegildo de Castorano. Conta no Livro Tombo que  

                                                
8 Essa informação foi por mim formulada na observação da estrutura arquitetônica da Igreja de São 
Gonçalo dos Campos e está baseada nos conhecimentos adquiridos na disciplina História da Arte, 
componente curricular do Curso de Licenciatura em História da UEFS. 
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Outro acontecimento digno de registro foi a restauração da Igreja Matriz, que 
sofreu muitas modificações para que se aproximasse mais do original. A 
iniciativa dessa reforma foi do vigário que contou muito com a ajuda do 
prefeito Dr. Clóvis Borja que procurou recursos com o governo federal, tendo 
sido ajudado pelo Dr. Mário Nelson Carvalho (Livro de Tombo, nº. 03, 1970, 
p.07).9 
 

 

 

No ano de 1996, a paróquia de São Gonçalo do Amarante havia comemorado 

300 anos: 

 

 
Foi uma semana inteira de palestras, apresentações de corais, concertos 
realizados na igreja, feitos por diversas bandas de músicas, tríduo 
preparatório com meditações importantes sobre a comemoração. “Presença e 
Fé” foi essa a expressão que serviu de motivação para toda a comemoração. 
À missa solene, presidida pelo bispo diocesano D.Itamar Vian, 
compareceram muitos sacerdotes de Diocese de Feira de Santana (Livro de 
Tombo, nº. 03, 1970, p.06).  

 

 

Dentre os padres que tiveram destaque à frente da paróquia, estão o primeiro 

vigário Padre Antonio da Costa Jardim em 1696; o Padre Braulio Bolívar P. de Seixas 

que assumiu a Igreja em 1919 e teve grande expressividade no município, tanto que 

ainda é lembrado devido as homenagens que lhe foram prestadas, como o uso de seu 

nome na rua que cerca a Igreja Matriz (Praça Bráulio Seixas) e em uma escola do 

município (Escola Padre Braulinho). Além deste, podemos citar o Padre Hermenegildo 

de Castorano, que assumiu a paróquia em 1970, sendo um representante do 

conservadorismo católico na cidade.  

Atualmente a paróquia é dirigida pelo Padre Aristóteles da Silva, que a assumiu 

em 2003. A Paróquia de São Gonçalo dos Campos fundada em 24/01/1674 e 

confirmada pelo Imperador em 1696 (Cadastro Pastoral Paroquial; Acervo da Paróquia 

de São Gonçalo dos Campos) e tem todos os direitos e deveres cantantes, no Direito 

                                                
9É importante registrar que o Livro de Tombo da Igreja vai até o n.03 datado de 1970. Todos os 
acontecimentos neste livro relatado são a partir desta data e inclusive os acontecimentos da década de 
1990. Ou seja, ainda não houve a criação de outro Livro de Tombo depois deste terceiro volume e ele é 
muito pouco utilizado, registrando depois da restauração da Igreja em 1998 apenas a substituição do 
pároco Hermenegildo de Castorano (que se tornou emérito) pelo atual pároco Aristóteles da Silva, 
provisão de 26 de janeiro de 2003, lavrada pelo Arcebispo Metropolitano Dom Itamar Vian. 
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Canônico e orientações pastorais da Arquidiocese de Feira de Santana. Esta informação 

será de extrema relevância mais na frente quando analisarmos a Festa de São Gonçalo. 

 

1.1.2. São Gonçalo: o santo casamenteiro? 

 

São Gonçalo do Amarante, como destaca Câmara Cascudo (1984) é um santo 

português, festejado a 10 de janeiro, que faleceu em 1259 na cidade de Amarante-

Portugal. Goza de muita devoção em Portugal e no Brasil. Inclusive em Portugal é a 

segunda maior devoção, depois de Santo Antônio de Lisboa, como ressaltou Lessa 

(2005).  

Nas palavras do senhor Edivaldo, São Gonçalo não é um santo, mas um beato. 

Segundo ele, “houve três processos de canonização, de pedidos de beatificação e 

canonização e só no último ele foi beatificado, isto entre 1551 e 1561. Esses três 

processos realmente foram liderados pela igreja e o culto foi autorizado a acontecer” 

(Entrevista: Edivaldo da Silva Daltro, 26/02/10). Cruzando esses dados com as 

informações do Livro São Gonçalo do Amarante disponível no Museu Casa do Sertão 

na UEFS, verificamos que São Gonçalo fora apenas beatificado e que não é, portanto, 

santo. Vejamos com atenção o que diz a documentação: 

 

A Beatificação 
Processo foi organizado por D. Rodrigo Pinheiro, bispo do Porto, por 
comissão do Papa Pio IV, e a instância do rei D. Sebastião e do Arcebispo de 
Braga. A sentença foi dada a 16 de setembro de 1561 e a partir daí podia 
rezar-se em todo o reino de Portugal e ofício divino e celebrar-se a missa do 
bem aventurado São Gonçalo. A Câmara de Lisboa pediu também a 
canonização de São Gonçalo alegando as contínuas e numerosas ramagens de 
seus devotos. São Gonçalo, porém não fora canonizado, mas revigorou-se 
ainda mais a devoção popular. O papa Clemento X estendeu a toda Ordem de 
São Domingos e concessão feita por Pio IX de celebrar a festa de São 
Gonçalo na categoria de beato no dia 10 de janeiro (São Gonçalo do 
Amarante – Colaboração da Comissão da Festa de 1976) 10 
 

 

 Todavia, na cidade, a deferência em relação a Gonçalo foi levada e permanece 

como se ele fosse santo, pois para a população a honraria deveria assim ser expressa, 

argumento que faz com que a referência utilizada nessa pesquisa seja a de “São 

Gonçalo”. Ainda que não seja santo propriamente dito, seu culto assemelha-se ao culto 

                                                
10 Baseado no livro São Gonçalo do Amarante do Pe. Pinho Nunes do Instituto de Etnografia e Ciências 
Humanas – Portugal. Museu Casa do Sertão – UEFS. 



35 
 

dos santos católicos e assume uma popularidade muito grande tanto em Portugal como 

em diversas cidades do Brasil. 

Sobre a vida de São Gonçalo, prossegue a descrição do documento: 

 

 

Seu nome é Gonçalo Pereira e não são conhecidos os nomes de seus 
progenitores. Nasceu na aldeia de Arriconha, vila de Tagilde, norte de 
Portugal e a casa em que nasceu chamava-se Paço de Gonçalo Pereira, 
designação que denuncia a nobreza de seus pais. Teve sua instrução primária 
no Convento beneditino que existia em Tagilde e entrou no Paço do 
Arcebispo de Braga para estudar as ciências eclesiásticas [...] Pouco depois 
de ordenado sacerdote, São Gonçalo foi nomeado pároco de Sampaio de 
Vizela. Vivia com simplicidade e após anos de intensa vida paroquial 
resolveu visitar Compostela, Roma e Palestina. Fez a pé a viagem e enquanto 
isso o pároco que o substituiu mudou toda a vida na paróquia, apresentou 
cartas falsas com a qual provou a morte de São Gonçalo e conseguiu 
apoderar-se de seus bens [...] Regressou á pátria, mas não encontro 
acolhimento e foi seguindo pela margem do rio Tãmega, onde hoje se ergue a 
vila de Amarante (São Gonçalo do Amarante – Colaboração da Comissão da 
Festa de 1976). 
 
 
 

As fontes orais ratificaram a descrição constatada no documento acima e 

complementaram que São Gonçalo passou a viver nessa região de Amarante e que ele 

reativou uma ponte que havia sido arruinada.  

Observou o senhor Edivaldo que São Gonçalo “passou a desenvolver o seu 

trabalho missionário... era um defensor das mulheres e defensor dos apaixonados, por 

isso ele é considerado um santo casamenteiro” (Entrevista: Edivaldo da Silva Daltro, 

26/02/10). A proposição colocada pelo entrevistado, é que São Gonçalo era padroeiro 

das moças que queriam casar. Porém, Câmara Cascudo acrescenta “que as promessas 

não são feitas apenas pelas moças casadouras com os noivos distantes, arredios ou 

problemáticos. Prometem fazer a dança pessoas doentes, especialmente do estômago e 

ventre” (1984, p.364). Os devotos de São Gonçalo prometiam geralmente uma dança 

que representava a forma de agradecer a graça alcançada, chamava-se de dança votiva. 

Vale ressaltar que estamos falando da realidade portuguesa, porque em São Gonçalo dos 

Campos, essa dança não fora apropriada para venerar São Gonçalo, o que caracteriza 

uma peculiaridade da festa neste município. 

A devoção a São Gonçalo, de grande popularidade em Portugal, envolvia 

promessas pagas, como disse com a dança. Isso ocorria por que a crença popular 

revelava que o mesmo fazia as conversões por meio de danças. Segundo Câmara 



36 
 

Cascudo, São Gonçalo “converteu as mulheres, dançando com elas alegremente, mas 

tendo nos sapatos pregos que o feriam nos pés” (1984, p.364); o que representa ou pode 

ser justificado por parte do beato como ato de penitência. 

Com efeito, a memória de São Gonçalo foi popular e oral. Diante disso, o padre 

Arlindo de Magalhães Ribeiro da Cunha procura responder ao seguinte questionamento 

 

 

Terá sido São Gonçalo uma invenção tridentina e barroca, posta a serviço de 
qualquer idéia ou propósito, ou poderemos perceber o percurso de sua 
devoção, ou do seu culto, que terá começado por ser estritamente local, para 
depois se estender ao ritmo de uma programação pastoral a que o tempo da 
Reforma pré-tridentina e o da Contra-reforma Católica emprestaram eficácia? 
(CUNHA, 1995, p.11). 

 

 

Importante registrar que existia pouca documentação que retratasse o período 

que São Gonçalo teria vivido. O documento mais antigo referente a São Gonçalo data 

de 1279. Complementando esse fato Cunha observou que  

 

 

os mais antigos documentos que nos falam de São Gonçalo dizem-nos 
respeito portanto, apenas do seu culto, mencionando as Igrejas consagradas a 
esse santo. No entanto, da sua biografia, personalidade ou espiritualidade, 
relatam absolutamente nada. Só a partir de 1513, nos Flos Sanctorum editado 
nesse ano em Lisboa, que começamos a ter dele notícias mais concretas. 
Entre os santos extravagantes, este adjetivo em Português antigo designa um 
santo que está livre de memória obrigatória no calendário litúrgico. Referem-
se, portanto a santos cujo culto não era ainda oficial, antes popular e quase 
sempre local inclui-se uma hagiografia de São Gonçalo que é a mais antiga 
que se conhece até hoje e o ponto de partida para todas as que se lhe seguiam 
(1995, p.19). 

 

 

O autor reafirmou que o culto a São Gonçalo teve caráter mais popular e 

demorou para que a Igreja Católica voltasse seus olhos ao beato. Algumas situações 

fizeram com que ele merecesse toda a atenção da poder eclesiástico, dentre as quais 

registramos a construção da ponte e o trabalho social por ele desenvolvido. Todavia a 

representação de São Gonçalo na comunidade católica se apresenta de forma 

diferenciada do culto popular, passado de geração para geração. Convém notar que aqui 

consideramos como popular a definição proposta por Pedro Oliveira, o qual vê  
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o catolicismo popular como um conjunto de representações e práticas 
religiosas dos católicos que não dependem da intervenção da autoridade 
eclesiástica para serem adotados pelos fiéis [...] relativas ao culto de santos e 
à transação com a natureza e não os sacramentos e a catequese formal (1985, 
p.113). 

 

 

Retomando o raciocínio, a iconografia popular desse santo representava-o 

violeiro, com chapéu de massa, empunhado uma viola, como alguém que através da 

música e da dança conquistava fiéis e principalmente intercedia por um bom casamento 

para as moças. Traduzido na quadra popular abaixo, observamos o quanto ele era 

invocado por muitas moças: 

 

“Viva e reviva 
São Gonçalinho, 
Daí-me, meu santo, 
Um bom maridinho! 
Seja bonitinho 
E queira-me bem; 
Aquilo que é nosso 
Não dê a ninguém!...”(CASCUDO, 1984, p.365). 

 

 

Diferentemente, na representação católica, a imagem de São Gonçalo é de 

apóstolo, de sacerdote e de homem de penitência, discordando da representação e dos 

símbolos populares que o colocavam como santo alegre, dançarino. Inclusive a Igreja 

Católica repudia e coloca que se trata de uma representação “gafolheira” do beato, que 

vulgariza sua imagem. 

São Gonçalo foi contemporâneo de Santo Antônio, São Tomás de Aquino, São 

Domingos, São Boaventura e São Francisco de Assis.  

Assim procedendo, São Gonçalo do Amarante fora beatificado em 1561, embora 

não tenha sido canonizado, mas isso não comprometeu seu culto e revigorou a devoção 

popular. O Papa Clemento X estendeu a toda Ordem de São Domingos através de 

concessão feita por Pio IV, de celebrar a Festa de São Gonçalo com a categoria de beato 

no dia 10 de janeiro. Assim, a história de Amarante (Portugal) se entrelaça com o do 

beato.  

Em Portugal, várias freguesias o escolheram para Padroeiro, noutras, há capelas, 

altares e confrarias fundadas em sua honra. Com a vinda dos portugueses, seu culto se 

espalhou pelo Brasil; como ressaltam Teixeira e Andrade essa festa foi trazida e 

difundida no Brasil pelos fiéis do Santo. (1984, p.12).  
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Temos registro de vários estados brasileiros que tem a dança de São Gonçalo 

dentre eles, Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais (Danças Populares Brasileiras, 

Projeto Cultural Rhodia, 1999). No nordeste, através do estudo de Maria Isaura Pereira 

de Queiroz em “Sociologia e Folclore – A dança de São Gonçalo num povoado 

Bahiano” (1998) temos conhecimento do culto e dança de São Gonçalo no município de 

Jeremoabo, Bahia. Outras cidades, apesar de não adotar o santo como padroeiro 

apresentam a imagem de São Gonçalo, como a Igreja do Bonfim em Salvador-BA 

(COUTO, 2004) ou fazem festas em sua homenagem, por ser reverenciado por alguma 

irmandade, como na cidade de Maragogipe (REIS, 2010). 

Notamos através deste capítulo, que São Gonçalo apresentou-se como um culto 

singular em Portugal, característico de um catolicismo barroco, expresso pela 

exterioridade e pela afirmação cultural de uma demonstração de fé que envolvia 

elementos sagrados e profanos. Neste sentido, a análise da Festa de São Gonçalo na 

cidade de São Gonçalo dos Campos - BA permite compreender como foram 

apropriados e reelaborados os símbolos de devoção na sociedade são-gonçalense no 

recorte estabelecido, evidenciando a interação, as representações e práticas culturais 

específicas dos segmentos sociais presentes no festejo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

CAPÍTULO II 
 
 

 Celebrar a Fé: Festa de São Gonçalo e Interface Sagrado e Profano 
 
 

A Festa de São Gonçalo é um 
ponto de encontro da comunidade 
religiosa para celebrar o seu 
padroeiro através de cânticos, 
hinos, louvores, danças, momentos 
do povo se reunir para agradecer a 
Deus através do seu padroeiro e 
também apreciar as manifestações 
do povo, a cultura . 
 
Renato Tadeu Araújo da Silva 

 
 

A citação acima faz parte de uma entrevista sobre o festejo do padroeiro no 

município de São Gonçalo dos Campos. Ela nos propicia entender de que forma poderia 

ser vivenciada a celebração ao padroeiro da cidade: a festa que mesclava o cunho 

religioso pelo qual fora instituído e outras práticas que não estavam ligadas às 

prescrições eclesiásticas, embora tais práticas expressassem outras formas de 

demonstrar fé e festejar a São Gonçalo. 

Com base nesses elementos, a análise deste capítulo consiste em perceber na 

Festa de São Gonçalo a interface entre o que se convencionou denominar de sagrado e 

profano. Com esse propósito vamos delinear a estrutura do festejo nessas duas 

dimensões, que ora vão estar interligadas e ora vão estar separadas, pensando na 

formalidade da festa e de outras práticas que fogem do parâmetro estruturado. 

 

2. Festas: perspectiva conceitual e histórica  

 

Isambert (1982, p. 315) define a festa como a “celebração simbólica de um 

objeto [evento, homem ou deus, fenômeno natural, etc.] num tempo consagrado a uma 

multiplicidade de atividades coletivas de função expressiva” (Apud AMARAL, 1998, 

p.40). Essa definição parece bastante apropriada para pensar a Festa de São Gonçalo e 

também para expressar que, observando os termos da definição, são possíveis muitas 

variedades de festas. 
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Como já foi mencionada na introdução deste trabalho, a festa enquanto objeto de 

estudo da História é um fato recente. Nas últimas décadas do século XX é que o 

interesse dos historiadores traçou linhas diferenciadas de objetos, metodologias e 

análises de pesquisa histórica. Passou-se a questionar o estudo da história focada apenas 

nas análises de conjuntos econômicos e demográficos das estruturas sociais. A mudança 

de enfoque permitiu enxergar em homens e atitudes comuns a questão da religiosidade 

como objetos de pesquisas, que provocam estudos que desnudam a organização, 

formação e suscetibilidades da vida humana através dos tempos; e que apresentam 

elementos importantes para compreensão da cultura, das relações de poder, da memória 

e de identidades. 

No tocante a tal linha de pensamento, Mariely Cabral de Santana afirma que a 

partir do entendimento de festa como uma necessidade do ser humano, pode-se afirmar 

que a festa é necessária e, neste sentido, assume uma dimensão construtiva da vida 

social (2009, p.51). 

Nas palavras de Roger Chartier (1990, p.17), as percepções do social não são de 

forma alguma discursos neutros. De uma tradição que remonta à antiguidade, as festas 

sempre povoaram o imaginário e representações das sociedades humanas, o que permite 

inferir que novas exigências teóricas são necessárias numa análise que concilia novos 

domínios de investigação e a apreensão do mundo social. 

Com esse propósito, na configuração do campo científico, nos princípios de 

legitimidade para pensar as atitudes perante a vida e a morte; crenças e comportamentos 

religiosos; rituais; e festas etc.; passamos ao domínio de uma história sócio-cultural, 

determinada pela renovação no tratamento das fontes; dos objetos e das linhas de 

análise. Neste sentido, o presente estudo pretende ilustrar outra maneira de pensar a 

festa religiosa popular; e para tal, pretende abordá-la à luz da história cultural, e assim 

compreender as representações da realidade sócio-religiosa na cidade de São Gonçalo 

dos Campos. 

Segundo avaliação de Martha Abreu sobre festas (1996, p.14), o desafio do 

historiador passa a ser a compreensão dos seus significados e mudanças em sua 

dinâmica relação com a experiência dos homens e mulheres que tornaram as festas, em 

qualquer época e local autênticas, populares e concorridas. 

Segundo Santana (2009, p.225), o estudo sobre festas “revelou-se um rico 

campo de investigação para a análise das formas de apropriação da cidade e 

compreensão de hábitos e costumes da sociedade.” Com efeito, a dinâmica da festa 
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passou a ser avaliada dentro de sua própria historicidade, pois como apontou Michel 

Volvelle assim como a história não é imóvel, a festa também não é; ela pertence ao 

contexto em que é produzida, ou seja, toda festa só pode pertencer ao seu próprio tempo 

(1991, p.245). 

Guardar as festas é uma importante característica do judaísmo e do catolicismo, 

preceito que encontra seu sentido, para estas religiões, no mito de criação do próprio 

mundo. De um modo geral, as festas são ligadas a uma conotação religiosa, e os 

segmentos sociais vem reinventando suas festas nas novas condições de vida resultantes 

de novos contextos econômicos e sociais. 

Neste estudo, cabem as contribuições de Emile Durkheim e Harvey Cox11 para 

pensar a festa. Segundo Durkheim “basta as cerimônias religiosas terem alguma 

importância para que mobilizem a coletividade: os grupos se reúnem para celebrá-las” 

(1996, p.375). Acrescenta o autor que a cerimônia religiosa tem por efeito aproximar os 

indivíduos e suscitar um estado de efervescência.  

Podemos observar na Festa de São Gonçalo, que existe a produção de um estado 

de "efervescência coletiva", especialmente em dois momentos da festa: a lavagem e a 

procissão de São Gonçalo, que serão analisadas posteriormente. Esta efervescência 

propicia que as sensações sejam mais fortes, mais intensas. Para garantir este “estado de 

alma”, contribuem também os seguintes elementos: música, bebidas, comidas 

específicas, comportamentos ritualizados, danças, sensualidade etc.  

 Alia-se a essa característica a transgressão das normas coletivas; onde a festa 

normalmente conduz aos excessos e às atitudes que no cotidiano não são realizadas. A 

transgressão é concebida no sentido de dar espaço as formas de socialização, de 

contestação, de divertimentos, de exageros e da intensidade dos atos. É abandonada a 

finalidade dos “objetos sérios” e é dada liberdade para vivenciar a festa. Neste 

momento, são traduzidos os momentos de fuga da monotonia da vida cotidiana e é dada 

a utilidade da festa. Harvey Cox destaca a produção de um excesso, exagero proposital, 

o viver intensamente a festa e que os excessos estão ligados ao cotidiano, onde a 

natureza real da festa é se contrapor e distanciar desse cotidiano. 

Jacques Heers (1987) chama a atenção que a festa é um divertimento, colocando 

esse dia de júbilo à margem do ritmo da vida cotidiana. Na cidade e no campo as 

                                                
11 A leitura desse autor foi feita por Cândido da Costa e Silva em seu estudo Roteiro de Vida e Morte (um 
estudo do catolicismo no sertão da Bahia) e qualquer referência ao autor neste estudo parte das idéias e da 
interpretação de Cândido da Costa e Silva. 
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pessoas são envolvidas e interrompem o curso do trabalho e do dia, sejam em 

solenidades religiosas, nas celebrações civis e políticas. Roberto Da Matta (1997, p.52) 

explica que as festas são momentos extraordinários marcadas pela alegria e por valores 

considerados altamente positivos. A rotina da vida diária é que é vista como negativa. 

 

2.1. Festa Religiosa Popular 

 

 
Festa de São Gonçalo 
Desde ontem, quando foi realizada a tradicional “lavagem”, todos os 
caminhos nos levam à “cidade Jardim”, onde está sendo realizada uma 
tradição de fé, paz e alegria: é a Festa de São Gonçalo do Amarante. Desde o 
dia 29 de janeiro estão sendo realizadas as novenas, que fazem parte dos 
festejos religiosos, tendo como o ponto máximo no próximo dia 9, quando 
será realizada a procissão [...] A parte dos festejos populares está composta 
de muitas e muitas atrações como são os casos dos blocos, afoxés, 
tradicionalíssima Banda Infernal e a presença dos trios elétricos Novos 
Bárbaros, Banda Radioatividade, Papa Léguas e Chiclete com Banana (Feira 
Hoje, 05/02/1988, Ano XVIII; nº. 4.277; capa).  
 

 

Essa descrição da festa de 1988 consegue captar aquilo que por muitos anos os 

são-gonçalenses tiveram como a festa de São Gonçalo. A estrutura era formada por dois 

momentos: o momento religioso e o momento do divertimento, também denominado de 

profano ou popular. A festa neste sentido assumia uma conotação religiosa com a 

presença das novenas e procissão, como destaca a reportagem. Mas havia também a 

parte profana, através da presença de grupos como afoxé, bandas, dos trios elétricos, e 

de muitos outros elementos que serão descritos no decorrer do texto. Eram entrelaçados 

o sagrado e o profano. 

Dessa forma, nem sempre se fazia uma nítida distinção entre o espaço sagrado, a 

festa que celebrava o santo de devoção e o profano, em que outras práticas ocorriam, 

mas se redirecionavam a vivências da religiosidade que fugia às regras ditadas pela 

Igreja Católica. Muitos dos devotos ou simpatizantes viam as festas como sistema de 

reciprocidade entre devoto e santo sem intermédio de sacerdote ou algo similar. 

Conseqüentemente, adoravam e cultuavam seu santo da forma que considerava melhor, 

ou seja, mais intimista, familiar e não necessariamente eclesial, litúrgica e distante. 

Na festa de São Gonçalo, ou nos estudos de outros festejos, essas formas de 

festejar permite a compreensão de diversos elementos constituintes da tão chamada 

identidade cultural de um povo. As considerações acima expostas, especialmente no que 
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tange ao seu caráter de mistura entre preceito religioso e profano, fazem das festas um 

fascinante objeto de pesquisa histórica e revelam a organização, formação e 

suscetibilidades da vida humana em determinado tempo e contexto. 

Neste sentido, a história considera a festa como objeto legítimo que traz 

elementos para compreensão da cultura. No que se refere a São Gonçalo dos Campos, 

não podemos deixar de mencionar que se tratou de uma devoção em grande parte 

transplantada da sociedade portuguesa para a cidade baiana, profundamente marcada 

pela cultura e religiosidades medievais.  

Segundo Rita Amaral (1998), estabelecer a comunicação entre as culturas foi a 

tarefa principal das festas no período colonial. Era preciso estabelecer mediações entre a 

natureza local e o instrumental cultural dos colonizadores, entre etnias, mitos e tempos 

históricos diversos, o que a festa teria o poder de fazer ao estabelecer uma linguagem 

possível para o diálogo entre os muito diferentes. Com esse propósito, Martha Abreu 

salienta que eram estas as características do culto: “[...] medieval, com todas as riquezas 

de fé, fidelidade e dramatização” (1999, p.35). 

Do ponto de vista da historiadora Edilece Souza Couto, o catolicismo 

implantado no Brasil pelos colonizadores portugueses tinha características medievais: 

 

 

íntimo, familiar, leigo e de profunda devoção [...] os portugueses viviam um 
ecletismo religioso, mistura de elementos católicos, islâmicos e fetichistas. 
Em função da complexa herança cultural, a religião portuguesa era repleta de 
superstições, blasfêmias, rituais mágicos e feitiçarias (COUTO, 2004, p.47) 
 

 

 

Isso nos permite afirmar que não foi o fato da influência afro-brasileira que 

determinou o caráter demasiado festivo dos festejos. Houve, de fato, por parte dos 

indígenas e africanos a reinterpretação da liturgia cristã e isso refletiu na sua forma de 

festejar. Provavelmente as manifestações exteriores de fé possibilitaram aos grupos 

indígenas ou africanos atribuir funções aos santos católicos, mas de acordo com seus 

interesses ou necessidades. 

Esses fatores possibilitam inferir que a festa é um fenômeno que perpassa todas 

as culturas, com sentidos diversos e com um fundamento comum a todas elas: o da 

mediação. A forma como é feita essa mediação é que varia entre as culturas. Ao 

pensarmos em Brasil, recortando para Bahia e especificando em São Gonçalo dos 
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Campos; vamos notar que a comemoração, a festa do santo, é um retorno às origens que 

vivifica a história; ou seja, a festa de São Gonçalo rememora toda uma vivência do 

século XVII, quando o santo “operou” um milagre para seu devoto e isso foi passado 

entre as gerações através da tradição oral. 

A festa de São Gonçalo é reconhecida pelo catolicismo e intermediada através 

do aparato religioso local que determina os elementos imprescindíveis à festa, como a 

missa festiva do padroeiro, as novenas e a procissão. As outras formas de festejar ao 

santo são independentes desta prescrição religiosa e contempla uma intermediação 

direta entre devoto e santo; o que aos olhos da Igreja, em certos momentos, vão ser 

permitidos e em outros momentos criticados e até mesmo proibidos, exemplos são a 

lavagem da Igreja e o trio elétrico.  

Para dialogar com os indicadores do Jornal Feira Hoje e com o levantamento 

bibliográfico apresento a seguir algumas das representações advindas de alguns sujeitos 

que participavam da festa de São Gonçalo. Vejamos, sinteticamente, algumas 

informações para que melhor possamos compreender as representações das análises que 

seguem. Os entrevistados que participaram da pesquisa denominaram assim o festejo: 

conforme senhora Maria José a festa era um misto de festa religiosa e popular; para o 

senhor Edivaldo era a parte religiosa associada à parte profana (profana - um misto de 

diversão e comercialização); o senhor Jairo já mencionou uma festa realizada num 

“sistema antigo”, mas ressaltou que os elementos da festa eram o religioso e o profano; 

para o senhor Renato Tadeu a denominação é mais bem colocada ao falar da festa de 

São Gonçalo como constituída pela parte litúrgica e as tradições culturais ou populares; 

e a senhora Rosimeire afirma que a festa tinha uma mistura da cultura com a religião, 

composta por uma parte cultural e a parte religiosa12.  

Além dessas perspectivas apresentadas pelos entrevistados, temos também a 

percepção dos periódicos sobre o festejo. A recorrência aos jornais permitiu ratificar o 

discurso apresentado acima: a festa de São Gonçalo assumia representações carregadas 

de aspectos lúdicos, enfatizados pela espontaneidade popular, pela presença de fogos de 

artifícios, quermesses, danças, jogos, comida e bebida, bandas e trios elétricos, 

zabumbeiros reunidos especialmente na lavagem da igreja. Nas manchetes aparecem os 

seguintes títulos: 

                                                
12 A partir da análise das entrevistas, pude fazer esse comparativo entre a composição da festa de São 
Gonçalo e percebi as constantes entre os depoimentos que em resumo afirmavam a festa em momentos 
sagrados e profanos. 
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“Muita alegria e sincretismo na lavagem de São Gonçalo” (Feira Hoje, Ano 
XVII, nº. 3.981, 13/02/1987, p.04); 
 
“Sagrado e Profano só na Festa de São Gonçalo” (Feira Hoje, Ano XIX, nº. 
4.568, 27/01/1989, p.03); 
 
“Filhos de Gandhi animam a lavagem de São Gonçalo” (Feira Hoje, Ano 
XIX, nº. 4.568, 27/01/1989, capa ); 
 
“Lavagem da igreja é o lado profano” (Feira Hoje, Ano XXII, nº. 
5.046,07/02/1992, capa); 
 
“Baianas saúdam São Gonçalo em cortejo de paz” (Feira Hoje, Ano XXII, 
nº. 5.046,07/02/1992, p.05); 
 
“São Gonçalo faz lavagem pelo padroeiro e antecipa carnaval” (Feira Hoje, 
Ano XXII, nº. 5.770,12/02/1993, capa) 
 
“Misticismo e magia marcam início da festa profana de São Gonçalo” (Feira 
Hoje, Ano XXII, nº. 5.770,12/02/1993, p.04); 
 
 “Trios e baianas abrem festa de São Gonçalo” (Feira Hoje, Ano XXV, nº. 
6.671,02/02/1996, p.03); 
 
“Lavagem da igreja inicia festa de São Gonçalo” (Feira Hoje, Ano XXIV, nº. 
6.368, 10/02/1995, p.08); 

 

 
Esses são alguns exemplos de manchetes que se referem à Festa de São Gonçalo, 

mas a recorrência a esferas sagrada e profana se faz em praticamente todos os textos. A 

caracterização dos sujeitos que apresentei bem revelam a importância do festejo além de 

evidenciar as ações efetivas e articuladas entre as esferas sagrada e profana. A 

observação das entrevistas constata o que o discurso do Jornal Feira Hoje apontava: a 

festa como sendo um componente central da comunidade são-gonçalense. 

Além disso, nos jornais é perceptível que como maiores exemplos de 

manifestação externa de fé estão a procissão e a lavagem, que respectivamente na 

formalização católica, correspondem à modalidade sagrada e profana. Mas no que estão 

fundamentados, baseados esses conceitos? É o que a partir de agora vamos passar a 

discutir. As reportagens apresentavam um discurso de valorização das festas em geral, 

por isso várias notícias sobre festejos podem ser encontradas nas páginas dos jornais, 

que cobriam festas de diversas cidades baianas como São Gonçalo dos Campos, Santo 

Amaro da Purificação, Salvador, etc. 

 

 

2.2. Sagrado e Profano 
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A religião, enquanto formadora de sentido e elemento cultural, mantém uma 

constante interação com outros aspectos da realidade, a exemplo de relações de poder, 

de gênero e étnicas. O mesmo preceito pode ser adotado para as festas. A interatividade 

pode ser pensada, mesmo que tenha se desenvolvido na formação social brasileira, os 

conflitos e as acomodações num campo religioso hegemonizado pela Igreja Católica 

desde o período colonial. Ao tratarmos de interação ou diversidade não podemos deixar 

de falar da influência de religiosidades de matrizes africanas, indígenas, judaicas e 

outros grupos religiosos que se estabeleceram no País a partir do século XIX. 

Compreender os fenômenos do sagrado e explicar os nexos e as relações sociais 

imbricadas nas formas de expressão da experiência humana em todas as suas 

manifestações nos leva a uma discussão sobre as experiências e práticas nas 

festividades, que mescla sagrado e profano. Mas a que conceito estamos nos remetendo? 

Localizamos a perspectiva de Mircea Elíade, cuja primeira definição que pode 

dar-se do sagrado, é que ele se opõe ao profano. “O homem toma conhecimento do 

sagrado porque este se manifesta, se mostra como qualquer coisa de absolutamente 

diferente do profano” (s.d, p.25).  

O autor enfatiza que o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser 

no mundo, duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história. 

Estes modos de ser no mundo não interessam unicamente à história das religiões ou à 

sociologia, mas também a todo o investigador desejoso de conhecer as dimensões 

possíveis da existência humana (s.d, p.28-29). 

Noutra dimensão, a perspectiva que mais se adequou a realidade do município 

de São Gonçalo dos Campos é a de Ordep Serra (2000). Concordando com o autor 

devemos problematizar os limites entre o sagrado e o profano e repensar a maneira 

como convencionalmente delineamos esses contornos, pensar os trânsitos entre essas 

duas dimensões. 

No prefácio da obra Rumores de Festa: O Sagrado e o Profano na Bahia, o 

autor explicou que sagrado e profano são remetidos um ao outro. Com efeito, a festa de 

largo é a ocasião para a galhofa, a pândega e o prazer deslavado, mas seria incompleta 

se de alguma forma não se referisse a um santo ou equivalente. O que era sagrado 

conferia sentido ao que era profano (SERRA, 2000). 

Na festa de São Gonçalo essa associação e/ou disjunção aparece. Os jornais, 

especialmente o Feira Hoje, ao noticiar qualquer fato referente a festa faziam uma 
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possível separação entre o que seria sagrado e profano da seguinte forma: seria sagrado 

as novenas, a procissão e a missa do padroeiro; enquanto o profano era a lavagem, as 

baianas, as bandas e trios elétricos, as quermesses, os leilões, etc. Têm-se notícias que, 

apesar de fazer a distinção, destaca a aliança das duas dimensões. Vejamos: 

 

 

Inúmeras pessoas acompanharam ontem a procissão de baianas que 
tradicionalmente fazem a lavagem de São Gonçalo dos Campos, festa que 
mistura a tradição religiosa com as festividades profanas. Há cerca de 300 
anos ela acontece, em comemoração à fundação da Igreja de São Gonçalo... 
(Feira Hoje, 28/01/1994, Ano XXIV; Nº. 6.052; p.04). 

 

 

Já os depoentes, apesar de conseguirem visualizar o que era o sagrado ou 

profano ao mencionar a festa de São Gonçalo não conseguiam separar as duas esferas. 

Invariavelmente, as análises dos entrevistados convergiram para ressaltar que elas juntas 

formavam o festejo. A festa de São Gonçalo era a procissão, mas também era a 

lavagem; eram os cânticos em latim da procissão, mas eram também os zabumbeiros 

percorrendo as ruas da cidade para anunciar que a festa havia começado. Ou seja, o 

sentido, a significação entre sagrado e profano assumiam o que Pierre Sanchis (1983) 

observa na imagem da festa, que reside na integração entre as dimensões religiosa e 

profana. 

Muitas vezes se encontra usado o termo profano como equivalente de “não 

religioso”; mas a idéia do profano só tem sentido numa perspectiva religiosa, no 

domínio fenomenológico em que se opõe ao sagrado, afirma Serra (2000). Lembramos 

Durkheim (1996), pois, segundo ele seria impensável uma determinação absoluta do 

âmbito sagrado, pois os objetos estimados sacros variam de cultura para cultura, de 

religião para religião e concomitantemente o profano varia. 

Partindo do que Ordep Serra sugere como ofício sagrado, percebemos que os 

movimentos são restritos; papéis dos atores envolvidos são fixados; gestos dos fiéis são 

contidos, limitados a certos gestos de expressão; procede-se com recato; a comunicação 

é formal. As atitudes conotam paz, reverência, contato, contrição, respeito e a liturgia 

limitada ao cenário do templo. (2000, p.59). 

Diferentemente no espaço profano, exterior à Igreja estão presentes: músicas em 

alto volume; às vezes com apelo sensual e marcada acentuação rítmica; risos; 

exclamações; pessoas desconhecidas conversam entre si e tratam-se com expansiva 
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familiaridade; gestos espontâneos; danças; bebida e comida; possivelmente tumultos; 

linguagem coloquial, etc. 

A festa de São Gonçalo desenrola-se parte na rua, parte dentro da Igreja e tem 

momentos decisivos ritualmente assinalados: alvorada, celebração de ofícios religiosos, 

lavagem, a procissão. 

A representação que associa o sagrado e o profano no contexto das grandes 

festas religiosas populares baianas é o rito da lavagem. Muitas vezes as atividades ou 

expressões consideradas profanas para o povo envolvem um culto e constituem não só 

um divertimento, mas uma autêntica devoção, uma forma singular de adorar ao santo. 

A diferenciação e separação sistemática do que é sagrado ou profano ocorre 

dentro do sistema hierárquico religioso, pois as autoridades católicas consideram 

“profana” qualquer manifestação que extrapole seus cânones.  

Para findar esta discussão, vale salientar algo importante que Ordep Serra 

atentou e que já havíamos mencionado anteriormente; não foi o culto afro-brasileiro que 

gerou o lado profano das festas de largo. Isso vem da Europa. (SERRA, 2000, p.84). 

Significa que muito embora se façam associações entre as manifestações profanas e a 

cultura afro-brasileira; a festa já tinha um caráter lúdico, afastado das normas litúrgicas. 

Para Caio Boschi (1986), a religião em Portugal fora uma fusão de elementos étnicos 

diversificados (romanos, mulçumanos, judeus, etc.) e o resultado foi um catolicismo 

diferente, marcado especialmente pela exterioridade e caracterizada por “ritualismo 

festivo”. 

Verificamos na festa de São Gonçalo momentos de mistura entre as atividades 

religiosas e profanas. Segundo Edilece Couto, o entrelaçamento entre o sagrado e o 

profano não era exclusivamente apenas de um grupo social nem dependia da condição 

econômica. (2004, p.160) 

Compreendendo os sentidos atribuídos ao sagrado e profano, passamos agora a 

demonstrar mais detalhadamente a estrutura do festejo a São Gonçalo. 

 

2.3. O Festejo 

 

A despeito do estudo sobre festas, Ordep Serra relatou que estas envolvem um 

fluxo de sentidos e interesses diversificados, fazendo-se interpretar por seus 

participantes de modos que diferem e variam. (2000, p.80). Concordando com esse 

autor, Luis Roberto Guarinello disse que o sentido da festa, e, portanto, da identidade 
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que propõe e produz, depende dos participantes, cuja presença e envolvimento 

determinam o sucesso e o significado último da festa (2001, p.969-975). 

Diante disso, precisamos, para analisar a festa historicizá-la e entendê-la a partir 

de um contexto e dos sujeitos que dela participam. Certamente vão as festas tanto gente 

devota como pessoas que não tem qualquer preocupação religiosa e que querem apenas 

se divertir. Outros nem mesmo ligam para os ritos sagrados ou não se dirigem ao 

templo. Há ainda dentre os católicos, os que seguem as regras católicas, outros que 

cultuam os santos do cristianismo ao par dos orixás e há também os que não cultuam 

nem uns nem outros, mas os respeitam.  Alguns freqüentadores da festa participam 

apenas dos ritos sacros do templo, enquanto outros se limitam à espaço externo e outros 

que circulam nos dois espaços.  

A estrutura do festejo de São Gonçalo do Amarante que vamos destacar está 

inserida no período de estudo em questão, ou seja, de 1987 a 1999. Ressaltamos que 

atualmente a festa vem buscando se assemelhar às festas do período que estudamos 

(considerado ao mesmo tempo momento de ápice e de conflitos do festejo de São 

Gonçalo) no sentido de congregar elementos sagrados e profanos. 

As festas religiosas e/ou populares exigiam longa preparação. Nas palavras de 

Couto (2004, p.160) era o momento de  

 

 

confeccionar ou comprar roupas novas; limpar as casas; enfeitar as sacadas 
os sobrados e as ruas que seriam percorridas pelas procissões; ornamentar as 
igrejas; iluminar o adro e o largo das mesmas; ensaiar os Ternos de Reis e as 
danças; montar barracas e tabuleiros para os jogos, a bebida e os quitutes da 
cozinha afro-baiana. 
 

 

 
Os preparativos para a festa começavam no ano anterior. As festas contavam 

também com uma organização que era designada com um ano de antecedência, como 

podemos notar por meio do depoimento do senhor Renato: 

 

 

Geralmente se nomeava uma comissão: um presidente, um vice-presidente, 
um tesoureiro, um secretário e alguns ajudantes. Geralmente dentro da 
comunidade e em comum acordo com o padre se escolhia uma comissão para 
dirigir os festejos do ano seguinte e até hoje é feito também dessa maneira 
(Entrevista: Renato Tadeu Araújo da Silva, 03/03/2010). 
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Essa comissão da festa tinha o objetivo de arrecadar fundos para realização da 

mesma. Geralmente era composta por uma diretoria ou comissão executiva (presidente, 

vice-presidente, secretário e tesoureiro); por conselheiros ou ajudantes e por grupo de 

apoio, que na maioria das vezes eram grupos ou pastorais da Igreja Católica local. Não 

se pode tomar essa nomeação da comissão como algo uniforme, pois eliminaria os 

conflitos e as estruturas montadas para se pensar a festa, todavia, as maiorias das 

comissões tinham essa estrutura e eram escolhidas pelo conselho paroquial. 

Vale salientar que o custeio para a referida festa era alto. Através de documentos 

da Paróquia de São Gonçalo dos Campos podemos comprovar como esses custos eram 

onerosos: pagamentos de fogos, transporte, serviços gráficos e postais; ornamentação de 

charolas e da Igreja Matriz; gratificação para sacerdotes e pregadores; pagamento das 

filarmônicas; serviço de som, filmagem e telão; materiais elétricos e de limpeza; 

alimentação e bebidas; despesas com Rádio São Gonçalo e transmissão de novenas, etc. 

(Prestação de contas da Festa de São Gonçalo, anos 1998 e 1999). 

De uma comissão para outra eram repassados as prestações de contas com 

despesas e receitas da festa do ano anterior. Na maioria dos casos, as receitas deixadas 

por comissões anteriores eram de valor simbólico; e se juntavam a essas receitas as 

arrecadações através de listas, bingos, os passeios programados pela paróquia e/ou 

comissão com toda receita destinada à festa, doações. Os serviços de som e iluminação 

eram serviços, na maioria das vezes, prestados pela prefeitura municipal. As prestações 

de contas registradas no arquivo da paróquia de São Gonçalo do Amarante são apenas 

dos anos de 1998 e 1999. Não encontrei as anteriores no arquivo, o que se parece tratar 

de omissão das comissões, que por sua vez não queriam divulgar o destino dos 

investimentos do festejo.  

A festa de São Gonçalo de 1987-1999 seguia uma programação que se dividia da 

seguinte forma: nos programas e panfletos da festa vinha se discriminando as 

solenidades religiosas-Novenas e a temática de cada noite com respectivos pregadores e 

homenageados daquela noite; missa da Co-padroeira Nossa Senhora do Amparo e do 

Padroeiro São Gonçalo; Procissão de São Gonçalo e algumas vezes os festejos 

populares-Trios elétricos, Ternos, Lavagem, Levagem da Lenha, Retretas, Leilões de 

gado e de prendas, Blocos (Programas e panfletos da festa de São Gonçalo). 

Como destacou o senhor Jairo, “a festa, não tinha uma data fixa. Geralmente, era 

quinze dias antes do carnaval, em fevereiro” (Entrevista: Jairo José do Nascimento, 
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09/03/2010). Salientamos que no período estudado a festa seguia esse cronograma de 

mais de dez dias de celebração, além de se realizar em fevereiro. Inclusive está presente 

na documentação impressa, numa reportagem do ano de 1993, que a festa de São 

Gonçalo muitas vezes era um prenúncio do carnaval. Até mesmo o nome da manchete 

ressalta essa idéia: “São Gonçalo faz lavagem pelo padroeiro e antecipa carnaval” 

(Feira Hoje, 12/02/1993, Ano XXII, Nº. 5.770, capa). A carnavalização representava o 

culto aos prazeres da carne sem se preocupar com as regras cotidianas e de certa forma 

dos festejos quebrarem momentaneamente com algumas estruturas comportamentais 

ditadas pela Igreja Católica. 

Nas palavras de Maria José de Souza Andrade e Marli Geralda Teixeira: 

 

 

A tradicional festa de São Gonçalo do Amarante é ali realizada em data 
móvel, geralmente em fevereiro, antes do carnaval. É das mais animadas 
festas do interior da Bahia. Sua programação envolve vários dias, com festas 
religiosas e populares. Antes do “grande dia”, reza-se uma novena, que conta 
com a intensa participação da sociedade local. Cada noite tem como 
responsável um grupo de pessoas, da cidade ou mesmo de municípios 
vizinhos, promovendo assim a maior integração dos devotos (1984, p.12). 

 

A partir de estudo minucioso da Festa de São Gonçalo de 1987 a 1999, 

verificamos a seguinte programação: pregão; bando anunciador; novenário; lavagem; 

desfiles de blocos e ternos; missa da Co-padroeira e do Padroeiro e Procissão de São 

Gonçalo que encerrava o ciclo festivo na terça-feira. Mais adiante vamos analisar cada 

momento na conjuntura da sociedade e cultura são-gonçalense. Atualmente a festa tem 

uma programação menor, de cerca de dez dias e o encerramento acontece no domingo; 

além disso, a festa não é mais em fevereiro e contempla o dia de São Gonçalo, em 10 de 

janeiro.  

 

2.3.1. Pregão 

 

Prossegue o pregão da Festa de São Gonçalo de 1990: 
 

Estamos junto de novo, 
Falando a língua do povo 
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Nos versos deste pregão. 
E se a história se repete, 
Ao nosso povo compete 
Fazer Festa e Oração. 
 
Pois desde tempos passados 
Que nossos antepassados 
Vem louvando à São Gonçalo 
Vem renovando esperanças 
Em meio a preces e danças 
Sendo do Santo, vassalo. 
[...] 
 
Pois isso jamais termina 
E todos os anos ensina 
Esta convivência amena: 
Na rua é povo no EMBALO 
E na Igreja, São Gonçalo 
Reza com o povo a novena. 
[...] 
 
É Zabumba, é Parque, é Trio, 
E a alegria num arrepio 
Agita a cidade inteira 
No Bando a coisa começa 
 E essa alegria só cessa 
Quando chegar quarta-feira. 
[...] 
 
E vai a festa seguindo 
E cada dia é mais lindo 
Do que o dia que passou 
E entre feliz e saudosa 
Grita a cidade formosa 
“a terça-feira chegou”. 
[...] 
 
...Passou Domingo do Bando, 
Lavagem passou sambando, 
Segunda Gorda passou... 
Passou também Terça-feira 
Com sua Fé costumeira, 
A Festa, enfim, terminou... 
[....] 
 
Portanto, com devoção, 
Com Fé, com animação, 
Com muito amor, muita paz, 
Vamos repetir a Festa, 
Só São Gonçalo tem desta 
E no ano que vem tem mais (Pregão da Festa de São Gonçalo, ano 1990). 

 

 

O pregão era considerado o momento de avisar ao povo que a festa estava 

próxima. Momento em que percorriam as ruas de São Gonçalo dos Campos músicos, 

pessoas mascaradas, distribuindo impresso a programação da festa de São Gonçalo. 
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Tratava-se do primeiro anúncio da festa, conforme salientou a senhora Rosimeire. De 

acordo com a entrevistada, “saía um caminhão enfeitado de palha de coco com os 

músicos em cima e algumas pessoas pulando e distribuindo os panfletos, [em que] tinha 

toda a programação. Saía geralmente, quinze dias antes de começar a festa” (Entrevista: 

Rosimeire Borges Ramos, 22/03/2010). Esse relato sugere que a diversão estava 

presente e que o festejo podia ser um espetáculo, com direito a inovações e irreverência.  

Para Rita Amaral (1998), os pregões das festas eram, de fato, o princípio da 

festa, e representava uma importante propaganda da qualidade, importância, riqueza, 

que elevariam ou rebaixariam, diante da sociedade local, aqueles que a propunham ou 

patrocinavam. Quanto mais imaginativa fosse a atuação dos arautos, mais provável seria 

que a notícia da festa se espalhasse e circulasse no interior da comunidade, chamando 

toda a população.  

Corroborando com a declaração acima, Fernanda dos Reis Santos salientou que 

a presença dos emissários deveria ser muito divertida, para que garantisse que a notícia 

circulasse na comunidade e que o sentido dos mascarados reforça a idéia de tentar atrair 

e seduzir o público. (2010, p.106). A folia e o rebuliço destes momentos eram 

sinônimos da alegria que se podia esperar nos próximos dias da festa. Para isso, valia 

tudo: muitas máscaras, figuras engraçadas, galantes, roupas preciosas eram utilizadas e 

tudo que chamava muita atenção.  

Rita Amaral (1998) explica que desde o anúncio (pregão), a festa colonial era 

grandiloqüente (qualidade que parece ter perdido com o passar do tempo) ao exaltar que 

a oportunidade de realizá-la era proporcional à necessidade de demonstração do 

empenho da Coroa para o sucesso das relações entre a comunidade e o Estado.  

Mas retomando as festividades em São Gonçalo, apresentei o pregão de 1990 

que resume de forma brilhante como era o festejo do padroeiro.  Primeiramente, porque 

ressalta a Festa como uma tradição que a cada dia era renovada pelos devotos; também 

destaca seus aspectos religiosos e profanos; demonstrando que a festa oscilava entre os 

dois pólos, que eles apresentavam afinidades e que não estavam claramente 

estabelecidas as fronteiras entre sacro e profano, era festa e oração. O pregão também 

sugere que a festa estava ligada a uma conotação religiosa, o que nos permite inferir que 

independente das práticas ou dos momentos vivenciados na festa, esta se ligava a figura 

e a memória de São Gonçalo.  

 

2.3.2. Bando Anunciador 
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Quanto às homenagens prestadas a São Gonçalo, constatamos nos depoimentos 

que na festa realizada em São Gonçalo fazia-se presente o bando anunciador. Segundo 

Edilece Couto, os bandos antecipavam e anunciavam as festas civis e religiosas no 

Brasil desde o período colonial (2001, p.118). 

A senhora Rosimeire declarou que:  

 

 

com oito dias, no domingo, saía o bando anunciador. Era o bando que saía 
com um pouco de cada bloco mostrando quais eram os blocos que iriam 
desfilar no período do festejo. Então domingo a tarde saía o bando 
anunciador e aí então começava-se os novenários (Entrevista: Rosimeire 
Borges Ramos, 22/03/2010). 

 

 

Segundo Wlamyra Albuquerque os bandos anunciadores faziam parte das festas 

populares religiosas e profanas no século passado (1999, p.53). A função do bando era 

anunciar e divulgar a festa, para isso percorria as ruas da cidade; recitando, cantando, na 

maioria das vezes usando fantasias e máscaras.  

Em Feira de Santana, na festa à Santana que era padroeira da cidade, o bando era 

uma sensação, um espetáculo como caracterizava Silvania Batista:  

 

 

Era chamado de “o bando da alegria” e uma importante manifestação em 
reverencia à padroeira da cidade. Até mesmo blocos carnavalescos 
desfilavam no bando anunciador, que distribuía avulsos o programa da festa 
escrito predominantemente em forma de versos (1997, p.35-36).  
 

   

 

O bando da festa de São Gonçalo com oito dias de antecedência estava 

convidando os são-gonçalenses a partilhar do mesmo clima de alegria. Podemos 

interpretar a passeata do bando anunciador como uma expressão das práticas culturais e 

celebrativas ao padroeiro São Gonçalo. O grupo, no entanto, perdeu sua regularidade e 

presença no festejo e não encontramos nas fontes justificativas para o fim desse 

momento da festa.  

Mas lembramos que em vários momentos eram constantes as disputas e projetos 

de mudanças de hábitos tradicionais do festejo de São Gonçalo, especialmente no 
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recorte cronológico que estudamos (1987-1999), tão cheio de conflitos em torno dos 

momentos sagrados e profanos.  

A festa de São Gonçalo era compartilhada por diversos segmentos da sociedade 

que nem sempre atribuíam propósitos coincidentes sobre a forma como festejar e 

possivelmente foram essas reelaborações que não mais deram lugar ao bando 

anunciador. 

 

2.3.4. Novenário 

 

São Gonçalo era celebrado pela liturgia católica através do novenário, que eram 

nove noites seguidas de ritual religioso. A função do novenário era preparar espiritual e 

corporalmente os devotos, para celebrar São Gonçalo no dia maior do festejo que era a 

procissão.  

Abaixo, verificamos detalhadamente como era composta a novena dedicada ao 

padroeiro: 

 

 

A parte litúrgica geralmente começava com a novena. São nove noites em 
louvor ao padroeiro São Gonçalo de Amarante que tem uma novena muito 
antiga. A maioria das músicas são cantadas em latim. Tem um coral formado 
com cantores da própria cidade chamado Coral Santa Cecília que durante 
essas nove noites era a manifestação popular, da comunidade se reunir, para 
se preparar para a festa do padroeiro. A novena é composta pela parte inicial, 
canto em convocação ao Espírito Santo; em seguida vem a oração ao 
padroeiro São Gonçalo, depois nós temos a, a oração do Pai-Nosso, Ave-
Maria cantado e geralmente essas novenas sempre teve um palestrante na 
noite. Apresentava-se o palestrante e ele fazia sua palestra na noite. Depois 
nós tínhamos aí a ladainha, ou melhor a ladainha de Nossa Senhora que é 
cantada também em latim muito bonita. Após a ladainha vem o momento de 
preparação para a benção do Santíssimo, quando tem alguns cânticos também 
muito bonito, todos em latim. A benção do Santíssimo Sacramento em 
seguida o cântico, o canto pra recolher o Santíssimo Sacramento e o hino a 
São Gonçalo no final, encerrando a novena ali aquela noite da novena 
(Entrevista: Renato Tadeu Araújo da Silva, 03/03/2010). 

 

 

 

Foi apontada no depoimento a composição geral da novena, ao qual pude 

constatar na análise da dinâmica da festa. Acrescemos que a primeira novena era 

realizada numa sexta-feira e contava-se a partir daí as noves noites. Cada noite do 

novenário era dedicada a determinados segmentos da sociedade são-gonçalense. Temos 
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para exemplificar noites dedicadas aos seguintes segmentos: estudantes; professores; 

representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário; irmandades e pastorais; 

crianças; jovens; terceira idade; comerciantes; bancários; industriários; motoristas; 

taxistas; kombeiros; funcionários públicos; profissionais da saúde; artesãos; doentes; 

agricultores; mulheres; homens; noivos; família; etc.(Programas/Panfletos da Festa de 

São Gonçalo). Por noite, poderia ser homenageado mais de um segmento. 

Além disso, as novenas eram articuladas para que, a cada noite, comunidades ou 

distritos da cidade fossem também homenageados. Eram os seguintes distritos: Boa 

Hora; Ferrobilha; Brotas; Tapera; Magalhães; Jacaré; Murici; Xavante; Mercês; 

Jenipapo; Teles; Mata do Capim; Muringue; Barro Vermelho; Casadinha; Moenda; 

Santana de Taquari; Brita; Cajueiro; Afligidos; Jaqueira; Tabua; Flores; Boa Vista; 

Paixão; Cruz; Sobradinho; Ilha de São Gonçalo; Pedrinhas; Canto Escuro; Areal; 

Taperinha; Natara; Olhos D’Água e a própria sede São Gonçalo e as ruas principais 

(Programas/Panfletos da Festa de São Gonçalo). 

Nas novenas de São Gonçalo, um coral composto por homens e mulheres, 

chamado Santa Cecília, costumava se apresentar e cantavam as músicas em latim. Não 

posso afirmar que os coristas conheciam bem a língua, mas as letras e partituras eram 

em latim. No encerramento da novena era cantado o Hino ou Louvor a São Gonçalo, 

composto na década de 1980 por Antonio Leal de Sales, conhecido e com arranjo de 

Jairo Nascimento: 

Louvor a São Gonçalo 

 

Nossa Esperança é São Gonçalo 
Nossa certeza é São Gonçalo 
Foste o apóstolo raro e fecundo 
Das lições de humildade e de amor 
Do que tira os pecados do mundo, 
De Jesus, nosso Pai Salvador. 
Nossa verdade é São Gonçalo 
Nosso motivo é São Gonçalo 
Mensageiro da Fé e da Piedade 
Pelos negros caminhos da vida 
És o céu, és o sol, claridade, 
Dos que sentem a esperança perdida 
Nossa esperança é São Gonçalo 
Nossa certeza é São Gonçalo 
Os milagres que outrora fizeste 
Estão vivo em nossa lembrança 
E seguimos o exemplo que deste 
Pela Fé, Caridade e Esperança 
Nossa verdade é São Gonçalo 
Nosso motivo é São Gonçalo 
E a paz finalmente encontrada 
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Na ermida que ergueste em Amarante. 
A teus filhos também seja dada 
Sem que nunca lhes falte um instante (Louvor a São Gonçalo ). 
 
Letra: Antonio Leal de Sales 
Música: Jairo José do Nascimento 
 

 

Foi construído um ideal em torno da figura de São Gonçalo do Amarante que foi 

retratado no louvor a São Gonçalo, ilustrando o valor do santo, enumerando dons 

(caridade, humildade, dentre outros.), apontando o homem que era exemplo e que 

olhava pelos seus fiéis e a qual a memória devia ser sempre lembrada. A letra apresenta 

uma valorização de São Gonçalo e resume a sua mensagem defendendo um discurso 

sobre o qual São Gonçalo deve ser invocado pelos devotos e exemplo a ser lembrado. 

Geralmente após as novenas eram realizadas apresentações artísticas de grupos 

locais; em algumas noites eram realizados leilões e em outras noites eram realizados 

grandes shows com a presença do trio elétrico, o que acontecia com as noites a partir da 

quinta-feira da lavagem, nosso próximo ponto de discussão. 

 

2.3.5. Lavagem 

 

O Jornal Feira Hoje de 13 de fevereiro de 1987 destaca: 

 

 

Com muita animação e num clima de muita alegria, o cortejo da lavagem, o 
ponto culminante das manifestações e profanas da festa em louvor ao 
padroeiro São Gonçalo do Amarante, percorreu as principais ruas de São 
Gonçalo dos Campos [...] sempre ao som de trios elétricos, batucadas e 
charangas, as baianas com suas roupas coloridas imprimiam um espetáculo 
de cor e sincretismo, chamando a atenção daqueles que se contentavam em 
observar os festejos (Feira Hoje, 13/02/1987, Ano XVII, Nº. 3.981, p.04). 

 

 

Dentre as notícias que ganhavam maior visibilidade na imprensa relacionada à 

Festa de São Gonçalo estava, além da procissão, a lavagem. Sobre a tradição da 

lavagem, verificamos que a perspectiva sob a qual ela era emblemática estava o fato de 

que se lavando a igreja se lavava o santo e o preparava para a realização da sua festa. 

Notamos que “este ato de lavar, limpar e purificar o templo é uma herança que chegou 

ao Brasil com as primeiras Irmandades. Lavava-se as igrejas nas vésperas da festa do 

Santo Padroeiro, para limpar o templo” (SANTANA, 2009, p.143). 
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Nessa perspectiva, elementos como a água revestia-se de significado religioso 

sempre relacionado com o objeto principal de devoção: o santo. Não foi possível 

identificar uma fonte que informasse com exatidão o início desta manifestação em São 

Gonçalo dos Campos. Sabemos, entretanto, que esta prática foi a princípio obedecendo 

ao costume português a fim de preparar o templo para a festa e que posteriormente se 

transformara no ponto máximo das homenagens feito ao santo padroeiro, sendo 

apropriada pelos romeiros e introduzindo elementos da cultura africana, através de 

baianas que seguiam o candomblé. Para Ordep Serra  

 

 
O ato que as baianas celebram é religioso, uma celebração do sagrado na 
fronteira com o profano. Do ponto de vista de seu culto, nada mais santo que 
um rito dedicado ao Criador, mesmo que seja tão simples como este: um 
breve derramar de água de cheiro dos potes floridos, um rápido movimento 
de vassouras agitadas em esfregadelas vigorosa, entre cânticos (2000, p.73).  

 

 

A lavagem sempre foi um ponto de tensão da festa, especialmente porque 

durante esse rito era perceptível a associação dos compromissos católicos com práticas 

do candomblé, o que não era bem visto pelo clero local. É importante salientar o que 

lembrou Edilece Couto, 

 

 

Elementos do catolicismo e do candomblé podem estar presentes na mesma 
festa, porém os ritos não se confundem. Foram atribuídos pontos de analogia 
para permitir a aproximação entre santo e orixá, por terem características 
comuns, porém não formam a mesma entidade. (2004, p.55) 

 

 

Na festa de São Gonçalo não há referência direta ou analogia entre São Gonçalo 

e algum orixá do candomblé, o que não impedia de haver práticas do candomblé 

presentes no festejo. “Adeptos das religiões afro-brasileiras, não rejeitam os santos, mas 

os adotam e convertem seus significados” (COUTO, 2004, p.158).  

Segundo o senhor Edivaldo  

 

 

a lavagem era sempre freqüentada pelas pessoas da irmandade da Boa Morte, 
que eram negros, né, que tinham uma cultura ligada ao candomblé, mas que 
no período da festa se associava à festa do santo e, até hoje, você vai observar 
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na lavagem, as baianas, uma grande parte delas tem ligação com o candomblé 
(Entrevista: Edivaldo da Silva Daltro, 26/02/2010). 

 

 

Por intermédio dos jornais e dos depoimentos, percebemos o quanto muitas 

vezes a lavagem foi hostilizada e julgada pela hierarquia católica como momento que 

levava à profanação, à desordem e aos exageros e que confirmam o relato do senhor 

Edivaldo quanto a presença de pessoas ligadas ao candomblé. Por isso, a lavagem que 

antes era realizada no interior da Igreja Matriz foi proibida e ganhou novos contornos. 

Estendeu-se à rua, contando com a participação das baianas, bandas, cordões, ternos, 

trio elétrico e com a porta da Igreja fechada, demonstrando insatisfação da Igreja quanto 

ao rito e quanto às manifestações de candomblé que também ocorriam. Ainda assim, a 

lavagem permaneceu e reafirmou uma apropriação entre os são-gonçalenses da vivência 

religiosa e da sua forma de festejar como legítima, embora a proposta da Igreja fosse 

extinguir essa tradição. 

A inserção do trio elétrico vai dinamizar a lavagem promovendo vários shows 

com bandas famosas. O trio elétrico entrou na festa de São Gonçalo praticamente nos 

anos setenta, conforme registro nos periódicos. No capítulo seguinte vamos discutir o 

conflito em torno do trio elétrico na Festa de São Gonçalo. A lavagem consagrou-se 

como explosão social que rompia o cotidiano; como um gesto de oferenda; em honra à 

São Gonçalo, delineando novas apropriações de como festejar.  

 

2.3.6. Desfiles de blocos e ternos 

 

Um dos pontos de destaque na Festa de São Gonçalo eram as apresentações de 

blocos, ternos, bandas e outras manifestações populares. É curioso notar como em todos 

depoimentos, os entrevistados mencionaram a presença e a relevância que tinha os 

zabumbeiros. A senhora Rosimeire nos deu o seguinte relato: 

 

 

Nós tínhamos aqui a concentração de um grupo de músicos, que chamava 
zabumbeiros, eles saiam todos os dias, cinco horas da manhã, com bloco de 
pessoas mascaradas anunciando na alvorada que estava iniciando a festa. 
Então todos os dias cinco horas da manhã agente acordava com o estrondo, 
os foguetes e com o som, né, desses músicos. Por ser de manhã muito cedo, 
toda a cidade dormia, então esse som ia muito distante, então todo mundo 
ouvia e já ficava na expectativa: a festa começou! e durante, era quinze dias 
de festa (Entrevista: Rosimeire Borges Ramos, 22/03/2010). 
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Existia ainda o que o senhor Jairo observou que era o fato desses zabumbeiros 

tocarem no sistema de banda de músicas, mas tocarem de ouvido (Entrevista: Jairo José 

do Nascimento, 09/03/2010) 13. O senhor Renato acrescentou que este era um grupo da 

cidade de Bonfim de Feira e que ficavam em São Gonçalo mais de uma semana, 

alegrando e divertindo os são-gonçalenses.  

Outra manifestação era a Burrinha de Gó. Segundo senhor Renato, era uma 

tradição muito conhecida, muito parecida com o Bumba-meu-boi, era montado uma 

burra e uma série de pessoas ao lado acompanhando com pandeiro, instrumentos de 

percussão e algumas baianas também (Entrevista: Renato Tadeu Araújo da Silva, 

03/03/2010). Acrescenta ainda esse depoente que tinha a Levagem da Lenha, realizada 

também por baianas com roupa mais estampada e vinham com feixe de lenha se 

juntavam, reuniam na frente da igreja, dançavam, pulavam e depois colocavam as 

lenhas e queimavam aquela lenha (Idem). 

Havia a presença também do Bloco Infernal, composto só de homens que 

pintavam o rosto e saíam desfilando com instrumentos plásticos. Outra particularidade 

era o bloco do Mandu, que chamava à atenção dos espectadores pela diversão que 

proporcionava. Nas palavras do senhor Renato 

 

 

Coloca [se] uma peneira grande na cabeça e aí você coloca um lençol e você 
fica com a mão na cabeça. Coloca um palitó a altura das costas e se coloca 
um cabo de vassoura atravessado e então fica como se a pessoa estivesse com 
braços abertos, com IMENSA cabeça. Geralmente as pernas tornam-se curtas 
e fica muito engraçado o bloco do Mandu andando, né, muito engraçado 
mesmo. Muito ali dentro se faz um calor insuportável (Entrevista: Renato 
Tadeu Araújo da Silva, 03/03/2010. 

 

 

Essas foram as principais manifestações populares que se destacaram no festejo 

do padroeiro de São Gonçalo dos Campos apontadas pelos depoentes e que não 

encontramos outra fonte que a expressasse. A presença dos zabumbeiros; da Burrinha 

de Gó; da Levagem da Lenha; do Bloco Infernal são manifestações que muitas vezes 

representavam a participação da grande maioria da população, que eram uma forma 

alternativa de festejar São Gonçalo onde esses grupos criavam uma identificação com a 
                                                
13 Tocar de ouvido significa tocar sem auxílio de partituras. 
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festa distante da formalização católica. São expressões desencadeadas a partir das 

vivências e experiências desses grupos, que compunham um ideal de liberdade na qual 

inseriam nas formas de reverenciar São Gonçalo com elementos profanos. 

 

 

2.3.7. Missas festivas 

 

Tem-se São Gonçalo como padroeiro e figura de grande relevância no município 

de São Gonçalo dos Campos. Na festa em dedicação ao padroeiro, um dos momentos de 

ápice da celebração religiosa é a missa solene, considerando missa, ou celebração 

Eucarística, um ato solene em que os católicos rememoravam a vida e caminhada do 

padroeiro. 

A celebração reunia a maioria dos padres da diocese, além de católicos de toda 

macrorregião e era realizada pelo bispo da Arquidiocese de Feira de Santana14. Vale 

lembrar que São Gonçalo dos Campos faz parte da Arquidiocese de Feira de Santana e 

está sob jugo e responsabilidade da mesma, conseqüentemente quaisquer decisões que 

sejam adotadas pela Arquidiocese se direcionam também as demais paróquias. 

Neste sentido, as missas seguiam esta prescrição e, por isso, eram realizadas pelo 

bispo arquidiocesano. Em São Gonçalo como parte dos festejos do padroeiro, a missa 

principal era realizada no domingo pela manhã e era cercada de pompa e luxo. Tinha a 

presença da filarmônica local Lira São-Gonçalense que entoavam os cânticos. Com 

espírito festivo, era marcada por caravanas dos distritos do município e também a 

presença de devotos de outras cidades circunvizinhas. 

Além dessa missa principal dedicada a São Gonçalo, tinha também a missa em 

homenagem à co-padroeira Nossa Senhora do Amparo. Era realizada no sábado à noite 

antecedendo e preparando o povo para o dia da grande festa, ou seja, a missa em louvor 

a São Gonçalo do Amarante. Segundo o vigário da paróquia, Monsenhor Hermenegildo 

de Castorano, já falecido, costumava associar-se a solenidade e festa de São Gonçalo do 

Amarante, a manifestação filial de Nossa Senhora do Amparo, venerada na cidade desde 

o aparecimento dos primeiros moradores e agricultores, quando a região ainda era 

                                                
14 Arquidiocese é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica. Feira de Santana até o ano de 2002 
era diocese e nesse ano fora elevado pelo Papa João Paulo II a categoria de Arquidiocese. Esta tem um 
território de 6.730km² com 35 paróquias e 19 municípios. A Arquidiocese fica estruturada em cinco 
Foranias e São Gonçalo dos Campos faz parte da Forania 4 – Paróquia de São Gonçalo do Amarante. In: 
www. arquidiocese-fsa.org.br.  
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denominada ‘Campos da Cachoeira’ (Documentos da Paróquia de São Gonçalo do 

Amarante, ano 1998). Mencionamos no primeiro capítulo que inclusive Nossa Senhora 

do Amparo era a padroeira, mas por intervenção dos portugueses mudou-se a tradição e 

passou a se venerar São Gonçalo, embora ela permanecesse no seio festivo, mas com 

papel secundário. 

 

2.3.8. Procissão de São Gonçalo 

 

A questão religiosa adquire importância para os grupos sociais, uma vez que 

através de suas crenças os indivíduos externam seu modo de se relacionar com o 

sagrado, tendo essa relação expressa por festejos, procissões, pagamentos de promessas, 

folguedos e demais manifestações. Procissão é um cortejo religioso realizado em 

marcha solene, normalmente pelas ruas de uma cidade e carregando imagens e entoando 

rezas ou cânticos. 

O cristianismo adotou muito dos costumes puramente pagãos, dando-lhes um 

sentido espiritual e um valor sobrenatural. Um desses costumes foi a procissão. Há 

procissões triunfais, procissões fúnebres, procissões penitenciais. Mas vamos nos 

remeter há procissões de devoções particulares como a procissão que tem como ícone o 

Padroeiro da Igreja paroquial no dia da sua festa. As procissões de devoções particulares 

possuem um significado profundo para os fiéis e simbolizam a caminhada de oração do 

“Povo de Deus”, em comunidade, rumo à casa do “Pai” por intermédio do santo. Em 

São Gonçalo dos Campos, as honras são dedicadas a São Gonçalo do Amarante. 

O Jornal Feira Hoje, de 07 de fevereiro de 1987, sobre a festa realizada em São 

Gonçalo noticiou:  

 

o ponto alto da parte litúrgica será no dia 17, com a realização da grande 
procissão de encerramento com a participação de dezenas de andores 
procedentes de várias localidades, inclusive outras cidades, além de bandas 
de músicas locais e de fora (Feira Hoje, 07/02/1987, Ano XVII, Nº. 3.975, 
p.04). 

 

 
 

Percebemos que a procissão envolvia toda a comunidade são-gonçalense e 

representava o ápice da comemoração e das homenagens a São Gonçalo. Segundo 

Pierre Sanchis, a procissão corresponde a um duplo movimento: a projeção do sagrado 

fora do santuário, a sua epifania publicamente triunfante e, correlativamente, uma 
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sacralização do espaço (1983, p.120). Acrescenta ainda este autor que se tratava de 

manifestação social regulamentada pelo poder clerical, mas compreendiam, além dos 

elementos de um cortejo religioso, as representações dos diversos corpos que 

compunham a estrutura social local. Em São Gonçalo notamos a participação do poder 

público municipal através do prefeito, vereadores, etc. Wlamyra Albuquerque (1999) 

quando analisou a procissão cívica do desfile de Dois de Julho afirmou que nela se 

propagandeavam uma ordem social, refletindo uma leitura da hierarquia social 

fundamentalmente baseada no status e no prestígio. Na realidade do festejo em São 

Gonçalo ocorria o mesmo. 

Referimo-nos ao lugar da festa, que para Roberto Da Matta (1997), se confunde 

com as relações sócio-culturais de cada grupo, e se constitui no conjunto de 

representações e ideologias. Vão ser perceptíveis no festejo em São Gonçalo dos 

Campos tais relações, como por exemplo, poder público municipal que incluía prefeito, 

vereadores, deputados seguia o andor de São Gonçalo junto com autoridades eclesiais, 

denotando poder e prestígio. Ou seja, a elite política são-gonçalense procurava símbolos 

que comprovassem e legitimassem sua “superioridade” econômica, social e cultural.  

Observando a festa e a ordenação social era a seguinte: o clero com a imagem de 

São Gonçalo e da co-padroeira Nossa Senhora do Amparo e as autoridades locais que 

geralmente carregavam o andor do santo; as irmandades responsáveis por outros santos 

de devoção e a população, que se distribuía entre os andores dos santos, mas a maioria 

preferia ficar no andor de São Gonçalo. Isso nos permite frizar que a festa, em particular 

a procissão, também eram um meio de se compreender as redes de sociabilidades do 

município e de exteriorizar as relações entre os variados segmentos presentes.  

A festa de São Gonçalo do Amarante girava em torno da chegada do dia da 

procissão. Até o ano de 1998 a procissão acontecia na terça-feira, encerrando a festa. A 

partir de 1999, em decorrência de transformações que são inerentes à festa, a procissão 

passou a se realizar no domingo à tarde. Essa foi uma das alterações que ocorreram a 

partir do ano de 1999, que no próximo capítulo serão mais bem discutidas.  

Quanto à formação da procissão, temos o seguinte relato do senhor Renato: 

 

 

Acho são poucas as cidades que tem essa tradição de procissão e tem um 
grande número de imagens. São Gonçalo se tem mais de trinta imagens que 
saem na procissão. Então geralmente se tem devotos e devotas que já tem já 
sua tradição de ornamentar determinada imagem. Então geralmente ele 
encarrega alguém para arrumar a imagem do santo ou santo. Às vezes 
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costuma levar essa imagem pra casa, ornamenta e leva pra igreja e fica 
arrumado todos os santos lá. E no final da tarde começa a sair. Geralmente a 
primeira imagem sai, atualmente é a imagem da pomba do Espírito Santo 
seguida do Menino Jesus e finalizando Nossa Senhora do Amparo e São 
Gonçalo sempre ao final da procissão. Então, todo esplendor é para nosso 
padroeiro, o número maior de pessoas acompanha geralmente a imagem de 
São Gonçalo (Entrevista: Renato Tadeu Araújo da Silva, 03/03/2010). 

 
 
 

Através da procissão, a população reafirmava sua devoção através de 

agradecimentos junto ao padroeiro. Além disso, celebrava-se com muitos fogos de 

artifício, misturados ao repicar dos sinos. Ao abrir a celebração das festas, os fogos 

anunciavam a partida do cortejo da procissão de São Gonçalo e na chegada à igreja ou à 

praça, também com repicar dos sinos e barulho dos fogos de artifício, os fieis recebiam 

a bênção do Santíssimo Sacramento e se apresentava a comunidade a nova diretoria que 

iria organizar a festa no ano posterior. 

 Para abrilhantar a festa, contava-se também com a participação da filarmônica 

local e outras filarmônicas que vinham de fora para acompanhar os inúmeros andores 

que faziam parte da procissão. 

De acordo com Augustin Wernet  

 

 

As procissões, novenas e festas, dominadas pelo culto externo, pela pompa 
das cerimônias, pela retórica dos sermões, deram um caráter vivencial à 
religião, mais do que a liturgia oficial, à qual se assistia apenas como um 
espetáculo, em língua que não se entendia e na qual se executavam atos cujo 
significado se desconhecia, mas cujo mistério se respeitava (Apud COUTO, 
2004, p.40). 

 

 

O “caráter vivencial” da religião, do qual nos fala Augustin Wernet é percebido 

analisando muitos momentos da festa religiosa, particularmente na procissão, que tem 

nas experiências as reinvenções de como cultuar, como festejar, na íntima relação que 

se dá entre o santo e o devoto, o que a liturgia não oferecia.  

 
 
 
 
 
 
 



  

CAPÍTULO III 
 

 FESTA DE SÃO GONÇALO: AS DIVERSAS APROPRIAÇÕES E 
SIGNIFICADOS 

 

Este terceiro capítulo é uma reflexão sobre como o festejo de São Gonçalo 

assumiu feições diferenciadas na cidade baiana além de apresentarmos o 

posicionamento da Igreja Católica nas últimas décadas do século XX e sua interferência 

na forma de realizar a Festa de São Gonçalo. Também vamos analisar como o sagrado e 

o profano eram recepcionados pela população e pelo clero e as principais 

transformações que a festa teve.   

 

3. A Festa de São Gonçalo entre vários formatos 

 

No capítulo anterior demonstramos como era realizada a Festa de São Gonçalo 

do Amarante na cidade baiana. Todavia, são várias cidades brasileiras que tem São 

Gonçalo como padroeiro e que adotam o nome do beato. Os nomes dados ao culto são: 

Romaria de São Gonçalo; Dança de São Gonçalo; Voltas a São Gonçalo; Terço de São 

Gonçalo; Roda de São Gonçalo. Em municípios que se tem a presença de São Gonçalo 

como protetor, é comum se oferecer a ele uma dança que é votiva, que significava 

pagamento de alguma promessa ou graça alcançada. De acordo com Beatriz Dantas 

(1976), a dança de São Gonçalo é um dos ritos mais difundidos do catolicismo e sua 

presença é notada em diversos Estados. Caracterizando-se como um ritual religioso 

destinado a pagar promessas, na dança registram-se variações diversas, mas os versos 

são praticamente os mesmos por toda a parte.  

Uma narrativa sobre a festa de São Gonçalo celebrada na Bahia, em 1718, foi 

descrita pelo viajante francês Las Barbinais que assistiu a festa de São Gonçalo nos 

arredores de Salvador. La Barbinais descreveu em seus relatos o povo luso-brasileiro; e 

com relação ao culto aos santos, ele afirmava que não tinha a intenção de censurar o 

culto aos santos, mas relatar de que forma estava sendo desenvolvida a devoção. 

Explica Tinhorão Ramos que 

 

 

 O que mais impressionaria o visitante francês seria, exatamente o que estava 
destinado a caracterizar sempre a relação mais lúdica que espiritual assumida 
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pelas maiorias no Brasil, em relação aos símbolos da fé criados pela Igreja 
Católica para comunicação com seu rebanho. Ele ficou escandalizado com a 
festa de S.Gonçalo do Amarante na Igreja baiana15 (RAMOS, 2000, 
p.135-136) 
 

 

Nas cidades que preservaram a dança de São Gonçalo ela assumiu caráter 

simbólico, onde práticas revestiam-se de significado religioso. Para Riolando Azzi 

 

 

A dança é essencialmente uma cerimônia religiosa, caráter patente nos 
motivos de execução da mesma e no respeito profundo de que é 
acompanhada. Ela é sempre o resultado de uma promessa; as pessoas do 
lugar prometem uma ou mais rodas a São Gonçalo em troca de graça que 
almejam. Quando as pessoas pagam, logo suas promessas são chamadas 
promessas de vivos. Existem também promessas de defuntos, quando alguém 
tendo prometido realizar rodas de São Gonçalo alcançou a graça, mas não 
conseguiu em vida se desincumbir da promessa, seu espírito fica sem 
descanso e vem pedir aos parentes e amigos vivos que cumpram a promessa 
em seu lugar (1978, p.132). 

 

 

A festa de São Gonçalo no município de São Gonçalo dos Campos (Bahia) foi 

resignificada e não teve a presença da dança votiva. Festeja-se o santo de forma 

diferenciada. A programação envolve vários dias de festa com momentos religiosos e 

populares ou profanos, designação mais usada. Além disso, segundo Lessa São Gonçalo 

não é neste município conhecido como casamenteiro (2005, p.36). São duas 

peculiaridades desse festejo: não encontrei nas fontes que tive acesso informações 

suficientes que possam responder por que em São Gonçalo dos Campos a dança votiva 

não se fez presente e nem porque o mesmo não é chamado de casamenteiro, mas 

podemos inferir que a interferência da Igreja Católica local pode ter ocorrido, mas ainda 

é preciso analisar com mais afinco essas questões. 

 

3.1. Igreja Católica: tolerância e controle 

 

Tendo em vista que a Igreja Católica, através do regime do Padroado, se 

estabeleceu na América Portuguesa, o seu objetivo era expandir a fé católica e manter 

uma hegemonia religiosa que se via conturbada pela ameaça que representava o 

                                                
15 O termo baiana, utilizada nessa citação refere-se à Igreja em Salvador, capital da Bahia. 
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protestantismo e outras religiões na Europa. Como válvula de escape, a solução era se 

expandir. Para esse fim, com profundas raízes lançadas na sociedade desde o período da 

colonização, a Igreja Católica exerceu grande influência nos aspectos social, político e 

cultural dos brasileiros. 

O Catolicismo brasileiro não reproduziu o modelo europeu e a expansão do 

cristianismo se deu pelo regime de atuação das irmandades, que se responsabilizaram 

pela assistência social e espiritual no Brasil colônia e império. Cândido da Costa e Silva 

(1982) em um estudo que contribuiu para compreensão do universo das populações 

sertanejas (interior baiano) concentrou-se nas constantes da vida religiosa, destacando a 

formação católica dessa população alimentada especialmente pelas pregações 

missionárias.  

As associações leigas, em função da prática assistencialista, foram sem dúvida 

sedes de devoção e permitiram que em solo americano fosse precursor um catolicismo 

que era totalmente diferente do regido pela liturgia romana. Consagrou-se um 

catolicismo de aspecto mais popular, onde os santos ganhavam prestígio junto a Deus e 

em troca da proteção destes, exuberantes festas seriam organizadas. Segundo Eduardo 

Hoornaert (1974), o catolicismo popular constitui a cultura mais original e rica que o 

Brasil produziu. 

A vivência religiosa pregada pelo clero não se estabeleceu de forma linear e 

triunfal, o que propiciou que ainda que tivessem que renegar as suas religiões anteriores, 

indígenas e negros encontraram espaços para manter algumas práticas. A Igreja Católica 

se colocava em um delicado dilema ao representar a religião oficial do espaço colonial. 

Em algumas situações, os clérigos tentavam reprimir as manifestações religiosas dos 

escravos e lhes impor o paradigma cristão. Em outras situações, preferiam fazer “vista 

grossa” aos cantos, batuques, danças e rezas ocorridas nas senzalas. 

Aparentemente, a participação dos negros e/ou indígenas nas manifestações de 

origem católica poderia representar a conversão religiosa dessas populações e a “perda” 

de sua identidade. Contudo, muitos escravos, mesmo se reconhecendo como cristãos, 

não abandonaram a sua fé original. 

É dentro desse contexto que novas experiências religiosas – dotadas de 

elementos africanos, cristãos e indígenas – foram estruturadas no Brasil. Para Mary Del 

Priore se formava um quadro de circularidades entre a cultura européia e aquela que se 

mesclava na Colônia (2000, p.82). 

Acrescenta a autora que  
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Índios, negros, mulatos e brancos manipulam as brechas no ritual da festa e 
as impregnam de representações de sua cultura específica. Eles transformam 
as comemorações religiosas em oportunidade para recriar seus mitos, sua 
musicalidade, sua dança, sua maneira de vestir-se e aí reproduzir suas 
hierarquias tribais, aristocráticas e religiosas. (DEL PRIORE, 2000, p. 89) 

 

 

O desenvolvimento da cultura religiosa brasileira foi evidentemente marcado por 

uma série de negociações, trocas e incorporações. Nesse sentido, ao mesmo tempo em 

que podemos ver em São Gonçalo dos Campos a presença de equivalências e 

proximidades entre os cultos africanos e a religião católica estabelecida no Brasil, 

também temos uma série de particularidades que definem várias diferenças. 

Muitas pessoas pelo fato de não ter nítida uma distinção entre o candomblé e o 

catolicismo, muitas vezes faziam analogias entre os dois cultos, uma convivência que 

foi percebida na festa de São Gonçalo. Porém, apesar de poder ocorrer resignificações 

entre os dois cultos, eram religiões diferenciadas. 

Nos período colonial e império, a Igreja Católica manteve sua hegemonia no 

Brasil. Mas com o advento do regime republicano, houve a separação oficial entre 

Igreja e Estado. Conseqüentemente, houve uma redefinição da realidade religiosa 

brasileira em que a Igreja passou por modificações em suas próprias orientações a fim 

de não perder os fiéis. A Igreja Católica reorganizou seus princípios e modificou sua 

postura. Uma das medidas que a hierarquia buscou foi desmantelar o catolicismo 

popular, hostilizando-o e pretendeu substituir inúmeras práticas para tentar se aproximar 

do catolicismo romano. 

Falamos nos capítulos anteriores como as manifestações religiosas baseavam-se 

nas exterioridades do culto, caráter intimista na relação entre devoto e santo. Exemplos 

eram as festas dos santos padroeiros, como a de São Gonçalo do Amarante. Mas a partir 

dessa reorientação da liturgia católica, mudanças significativas ocorreram e 

influenciaram essas práticas religiosas.  

Vários foram os momentos de alterações na Igreja Católica no Brasil, mas todos 

fundamentados na Romanização da Igreja, especialmente com a proclamação da 

República. Nesse momento, essa instituição não tinha mais vínculos oficiais com o 

Estado, tendo como fruto no contexto brasileiro a neocristandade, inaugurado por Dom 

Sebastião Leme e datado segundo Mainwaring de 1916. Este visava cristianizar as 
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principais instituições sociais, desenvolver um quadro de intelectuais católicos e alinhar 

as práticas religiosas populares aos procedimentos ortodoxos, bem como garantir 

privilégios à Igreja. (MAINWARING, 1985, p.43) 

Neste último aspecto, notamos que o catolicismo popular caracterizado pela 

exterioridade que a todo o momento nos referimos, passou a ser controlado na estrutura 

geral de organização, onde nas festas, por exemplo, a vertente católica se propôs a 

articular a dimensão da fé com o aparelho institucional. 

Já no contexto do século XX, alguns segmentos da sociedade são-gonçalense, 

que podemos caracterizar como conservadoras pregavam que a Igreja Católica precisava 

acompanhar as transformações que visavam subjugar as práticas das festas à hierarquia. 

O mesmo pensamento advinha do papa João Paulo II, maior autoridade da Igreja, o qual 

assumiu com mais afinco o conservadorismo. Podemos destacar que sua política 

eclesiástica apresentou as seguintes características: nomeação de bispos conservadores 

(reforço ao nível da hierarquia); integração doutrinal (reforço da ortodoxia); utilização 

intensiva do direito canônico (reforço disciplinar); intervenção em algumas ordens 

religiosas (GONZALEZ, 2006, p.25). Segundo Gonzalez “o Papa João Paulo II 

apresentou-se bastante centralizador, colocando dioceses, ordens e congregações sobre 

sua autoridade” (2006, p.27). Este papa buscou a identidade e a unidade da Igreja. 

Seguindo este pensamento, ao consultar as fontes no Livro Tombo da Paróquia 

de São Gonçalo do Amarante, não encontramos nenhum registro oficial de 

reorganização dos festejos populares da cidade, embora o posicionamento do padre 

Hermenegildo de Castorano tenha demonstrado uma posição favorável a tal 

acontecimento. Provavelmente esse comportamento seria um reflexo das possíveis 

intervenções da Diocese de Feira de Santana, onde já era possível encontrar vestígios de 

uma reforma. 

O primeiro passo foi dado em Feira de Santana, cidade vizinha a São Gonçalo 

dos Campos, que mantinha autoridade sob as paróquias das cidades vizinhas. A cidade 

sede do Bispado a Festa de Santana, padroeira do município, como principal festa 

católica. O bispo da época, Dom Silvério Albuquerque, objetivando alinhar as festas 

religiosas populares aos moldes da cristandade, no ano de 1987, determinou que fosse 

extinta a parte profana do festejo e justificou que a festa vinha se descaracterizando e 

desvirtuando do seu sentido religioso.  

Interessante ressaltar que, embora em Feira de Santana a festa perdesse a festa 

profana, essa medida também estendida às outras paróquias não teve os mesmos 
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resultados. Em São Gonçalo dos Campos, a festa do padroeiro conseguiu manter os 

elementos sagrados e profanos até 1998; ou seja; o conflito e a pressão da Diocese não 

foram suficientes para extinguir a festa profana logo de imediato. Houve resistência e 

apenas no ano de 1999 a Festa de São Gonçalo passou a ter uma conotação somente 

religiosa. 

Desta maneira, se percebe que a instituição Católica sempre procurou se 

readaptar as novas realidades, colocando em ação sua capacidade de adequação, sendo 

que quaisquer mudanças na Igreja são resultantes da sua tentativa de defender seus 

interesses, aumentar o número de praticantes e preservar a instituição. 

(MAINWARING, 1985, p.18) 

 

3.2. A festa de São Gonçalo: variadas apropriações 

 

A festa de São Gonçalo revelava a riqueza de funções com as quais os 

segmentos sociais dela se apropriavam e lhe davam sentidos múltiplos. Criou-se no 

imaginário são-gonçalense a idéia da festa como elemento que caracterizava esse povo e 

com base nos jornais podemos notar esse ideário da festa como algo que era tradicional 

e parte da história do município. Era recorrente o uso do termo tradição nas referidas 

fontes e vale frisar que segundo a perspectiva de Hobsbawn, as tradições são 

inventadas.  

Por "tradição inventada" entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 

simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 

repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado 

(HOBSBAWN, 1997). Isso pode então explicar que os periódicos recorriam a essa 

denominação para reforçar uma manifestação que vinha de longa data, com ênfase na 

devoção a São Gonçalo – uma continuidade da celebração, embora esta seja 

resignificada conforme novo contexto. 

A festa que compõe o ciclo religioso são-gonçalense tinha as representações 

carregadas de aspectos lúdicos, teatrais, alegóricos e enfatizadas pela espontaneidade 

popular. Nesse sentido, merecem destaque as trocas culturais em que pesem em São 

Gonçalo dos Campos as influências africanas e portuguesas. Essas trocas culturais 

aconteceram em diferentes sentidos e se faziam notar na arte, música, religião e até 
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mesmo na escolha dos modos de viver ou ser das pessoas, que já não estão 

completamente vinculados a um único modelo. 

A despeito de a festa ter uma conotação religiosa não temos dúvida alguma, esta 

era pensada, organizada, estruturada em torno da figura de São Gonçalo, de vivificar sua 

memória e sua importância para o município. Entretanto, as práticas e manifestações de 

expressão de devoção variavam e se expressavam no caráter institucional ligado a 

normatização da celebração e também no espaço externo. Neste quem ditava as regras 

era a população, através da espontaneidade da celebração. Digamos, pois, que eram os 

momentos sagrados e profanos entrelaçados. 

O festejo além de seu sentido religioso ou simbólico tinha também o sentido 

político. Apesar de reafirmar laços de solidariedade como ressaltou Durkheim (1996) 

que se sobressaia o coletivo, a festa permitia aos indivíduos demarcar suas 

especificidades e diferenças. Em São Gonçalo dos Campos não era diferente. Mary Del 

Priore demonstra que  

 

 

A festa efetivamente possibilitava ao grupo social o confronto de prestígio e 
rivalidade, a exaltação de posições e valores, de privilégios e poderes. Tudo 
reforçado pela ostentação do luxo e distribuição de larguezas. O indivíduo ou 
o grupo de família afirmavam com a sua participação nas festas públicas seu 
lugar na cidade e na sociedade política. (DEL PRRIORE, 2000, p.37) 

 

 

É importante perceber que os segmentos socialmente polarizados agiam de 

forma diferente na festa. Como exemplo, na festa de São Gonçalo, havia, os desfiles de 

blocos que demarcavam essa diferenciação social. O senhor Jairo afirmou que na festa 

“tinha as bonecas, o cordão das bonecas e tinha os peixinhos. As bonecas era o pessoal 

da classe mais alta, mais abastada e os peixinhos era mais popular” (Entrevista: Jairo 

José do Nascimento, 09/03/2010).  

Podemos visualizar demarcações sociais, que lançaram mão de elementos 

externos e que a rivalidade estendida a essas manifestações que ganhavam o espaço da 

rua correspondia à divisão que já existia antes. Na festa, simplesmente se denunciava as 

posturas de uma estrutura social e os conflitos da sociedade são-gonçalense. Também se 

nota a exaltação de posições e prestígio na procissão do padroeiro, quando o poder 

público municipal junto com a classe eclesiástica seguia no andor de São Gonçalo. 
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Importante registrar que outro sentido que podemos atribuir à festa de São 

Gonçalo é o seu caráter turístico. Como a festa era algo que rompia com a rotina da 

cidade e que tinha manifestações profanas que eram notícia nos jornais, a exemplo da 

lavagem e de apresentações de grandes bandas, tornava-se atrativo turístico. Com esse 

propósito no jornal Feira Hoje vemos essa característica: “a lavagem de São Gonçalo 

apresenta uma característica marcante, que é a presença maciça de pessoas de diversas 

localidades da região” (Feira Hoje, 28/01/1994; Ano XXIV; Nº. 6.052, p.04).  

Observe-se que, além desse atrativo turístico que, segundo a senhora Rosimeire, 

“com a vinda do trio elétrico ela se tornou assim uma festa aonde muitas pessoas 

vinham de outras cidades e aí ficava um número muito grande pessoas, a ponto da 

cidade nem comportar a quantidade que era, que ficava” (Entrevista: Rosimeire Borges 

Ramos, 22/03/2010); a festa de São Gonçalo também promoveu inúmeras bandas. No 

período em estudo, 1987-1999, vamos ver se apresentar em São Gonçalo dos Campos 

bandas e artistas como Chiclete com Banana, Margareth Menezes, Asa de Águia, 

Daniela Mercury, Ivete Sangalo, etc. que ainda se solidificavam no mercado musical16. 

Essas bandas chegaram a ficar três ou quatro dias na cidade, cobrando um valor 

que corresponde atualmente a duas horas de apresentação. Desta forma, a Festa de São 

Gonçalo ajudou a impulsionar a carreira artística dessas bandas musicais. 

Outro fato que essas atrações turísticas promovidas pela festa de São Gonçalo 

proporcionaram foram os investimentos arrecadados no período festivo. A economia da 

cidade crescia e também era uma oportunidade de trabalhadores do mercado informal 

complementarem sua renda familiar.  

A festa como alternativa econômica também foi apontada no estudo de Adriana 

Silva Teles em Feira de Santana, na festa da padroeira. Segundo a autora “a festa da 

padroeira fornecia assim um espaço de comercialização, não só pra os grandes 

comerciantes, mas também para os barraqueiros que nos dias de quermesses vendiam 

comidas e bebidas, confetes e serpentinas” (2000, p.31). Resumidamente, a festa de São 

Gonçalo era um período em que mais que diversão há no município um grande giro 

econômico e ocorre também a atração de visitantes que passam a dinamizar o potencial 

turístico da região. 

                                                
16 Durante o período do estudo (1987-1999) esses artistas não tinham reconhecimento nacional e até 
mesmo internacional. Atualmente eles representam os ícones do axé music e a Festa de São Gonçalo 
ajudou esses artistas a ganhar notoriedade. 
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Verificamos na festa, com sua função social, movimentação na organização 

social dos são-gonçalenses, na economia e na promoção de bandas. Acrescemos a essas 

apropriações o sentido político, em termos de promoção política e visibilidade e 

prestígio. Essa é uma questão complicada, porque a festa do padroeiro ganhava ares de 

disputa política. Em face dessa perspectiva, a senhora Maria José relata que:  

 

 

houve uma época em que os políticos faziam muita questão de fazer a festa, 
porque eles queriam APARECER politicamente, era uma competição. De um 
passava para outro político e do outro era outro ano passava pra outro 
político. Eles procuravam contratar as melhores atrações e com isso angariar 
a simpatia do povo. Aí é uma coisa que era, não era muito legal por que eles 
se aproveitavam da oportunidade da festa não para homenagear São Gonçalo 
mais para promoção pessoal. Essa participação de políticos como membros 
da comissão eu não acho legal, agora, políticos ajudando na comissão eu 
acho até que é obrigação que é pra isso que o povo elege. Eu acho assim; que 
Prefeitura, Vereadores, eles todos tinha a obrigação de ajudar a festa, de 
promover até uma festa popular porque eles ganharam a eleição, porque eles 
são eleitos pelo povo e tem a obrigação de DEVOLVER ao povo momentos 
de entretenimento, diversão, não é? Aí eu não achava nada demais que eles 
fizessem a festa, mais envolvimento de políticos na festa religiosa como era 
antigamente, não era legal por isso, porque eles pouco estavam ligando pra 
festa religiosa, eles queriam mais a festa popular pra poder aparecer. “A festa 
de fulano Prefeito do ano passado, foi ótima, melhor do que a dos outros 
anos, aí os outros pediam pra serem escolhidos. Era briga pra ser escolhido, 
principalmente em ano de eleição, cada qual queria ser escolhido pra poder se 
promover não é? (Entrevista: Maria José do Nascimento, 28/08/2008). 

 

 

O olhar da entrevistada certamente tem fundamentação. Na festa de São 

Gonçalo, percebemos que os representantes da constituição política da cidade; quer seja 

vereadores, prefeito ou deputados, ajudavam especialmente a parte profana do festejo. 

Significa que a festa era o momento deles ganharem notoriedade, em que objetivavam 

uma promoção pela estratégia política do “pão e circo” oferecida à população, que em 

meio a devoção a São Gonçalo, muitas vezes não refletia sobre essa esfera de estratégias 

políticas.  

Há temas, não nominados explicitamente, que perpassam na festa. O 

entrelaçamento político existente no festejo é inegável e percebemos que ele vai fazer 

resistência a deliberação diocesana de acabar com a festa profana, afinal de contas era 

nessa esfera onde mais visibilidade tinham os grupos políticos da cidade. 

Apesar dessa estratégia política muito bem articulada, não podemos negar que as 

comissões e a própria Igreja não podiam arcar com todos os custos do festejo e que por 

isso a ajuda do poder público municipal era solicitada. Essa solicitação se deu 
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principalmente depois da vinda dos trios elétricos, pois o orçamento da festa aumentou 

e para a comunidade se tornou difícil de custear e a Igreja não assumia esse ônus; então 

se apelava para a prefeitura. 

Para além dessa apropriação política da festa de São Gonçalo, constatamos as 

múltiplas funções atribuídas pelo povo. Observamos quem participava da festa e 

resumimos em quatro modalidades: a primeira refere-se aos segmentos que 

participavam da celebração religiosa; a segunda que vivenciara a festa litúrgica e a 

profana, considerando essa a maior parte da população; a terceira àqueles que iam 

apenas para os festejos profanos e a última modalidade incluía os curiosos e 

observadores da festa. Isso significa que embora a festa do padroeiro movimentasse a 

população saogonçalense, a complexidade da forma de expressão dos significados 

sociais que a festa assumia variava. 

Como se sabe, a festa consiste em momentos de integração, conflitos, 

divergências, que reafirmam laços sociais e identidades e expressam num determinado 

contexto, a organização econômica, as estruturas sociais e culturais vigentes, das 

relações políticas e as transformações que são inerentes e revela também as contradições 

da sociedade. 

Como frisou Maria Clemente Pereira Cunha (2005) as festas nos trazem uma 

miríade de práticas, linguagens e costumes nos quais podemos desvendar disputas em 

torno de seus limites e legitimidade ou atribuir significado e sentir as tensões latentes 

sob as formas lúdicas. 

 

3.3. A festa em meio às transformações: permanências e mudanças 

Ressaltamos anteriormente as mudanças ocorridas no seio católico e suas 

conseqüências mais gerais. A reforma na Igreja Católica visava substituir o catolicismo 

exterior pelo romano, clerical e centralizado e isso atingiu as festas religiosas populares. 

Começou quando engendrou por meio da romanização, o esforço que visava corrigir os 

vestígios pagãos e depois, já no século XX proibindo as manifestações profanas. 

Diante disso, as quatro últimas décadas do século XX foram marcadas por 

transformações no interior da Igreja Católica pelas mudanças propostas no Concílio 

Vaticano II (1962-1965) e pelas mudanças nos contexto político, social, cultural e 

religioso da América Latina (GONZALEZ, 2006, p.32). 
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Para a transformação das festas religiosas na cidade de São Gonçalo dos Campos 

foi fundamental uma ação mais intolerante em termos propriamente religiosos, ou seja, 

uma ação empreendida por autoridades da Igreja. Buscou-se uma sobreposição da 

instituição em detrimento da prática cristã vivenciada à distância da hierarquia. 

A mudança principal se dirigia a parte profana do festejo que passou a ser alvo 

de críticas pela Igreja. Entretanto, se por um lado observam-se as instituições tentando 

dar uma única função à festa, por outro vamos perceber o povo dela se apropriando de 

maneira peculiar (DEL PRIORE, 2000, p.105). 

A festa de São Gonçalo passou por um período conturbado de conflitos entre o 

que a Igreja Católica determinava que era a separação da festa religiosa e profana e a 

resistência da população que era contra a deliberação. No ano de 1987, na cidade de 

Feira de Santana, a extinção da parte profana passou a ser fator preponderante e passou 

a se pressionar que no festejo do padroeiro de São Gonçalo acontecesse o mesmo. 

Porém, o conflito e as divergências de opiniões vão se arrastar por mais de dez anos, 

período em que a festa de São Gonçalo, curiosamente enfatiza mais a parte profana. Os 

jornais são os exemplos mais contundentes dessa efervescência do profano sobre o 

sagrado. Vejamos algumas noticias: 

 

“Conciliando as vontades da Diocese com as da comunidade, mais uma vez o 
povo saogonçalense consegue quebrar o clima de austeridade implantado 
pelo bispo Dom Silvério Albuquerque, que no ano passado extinguiu em 
Feira de Santana, a festa da padroeira; e comemorando com todos os 
elementos culturais a Festa de São Gonçalo do Amarante” (Feira Hoje, 
27/01/1989- Ano XIX, Nº. 4.568).  
 

“A parte profana dos festejos em louvor a São Gonçalo do Amarante, 
padroeiro de São Gonçalo dos Campos, teve início na manhã de ontem, com 
o ritual da lavagem das escadarias da igreja e o desfile pelas ruas da cidade, 
com dezenas de baianas e milhares de pessoas, repetindo uma tradição de 
mais de cem anos. Novo desfile aconteceu no final da tarde, desta feita, 
reforçado por trios elétricos, bandas e blocos, num verdadeiro ‘arrastão de 
alegria’ antecipando o Carnaval que não é comemorativo na cidade” (Feira 
Hoje, 12/02/1993 – Ano XXII; Nº. 5.770, capa).  
 

“Inúmeras pessoas acompanharam ontem a procissão de baianas que 
tradicionalmente fazem a lavagem de São Gonçalo dos Campos, festa que 
mistura a tradição religiosa com as festividades profanas” (Feira Hoje, 
28/01/1994 – Ano XXIV; Nº. 6.052, p.4).  
 

“Desde ontem a cidade de São Gonçalo dos Campos respira festa. Com a 
tradicional lavagem das escadarias da igreja, foi dado início ao ciclo festivo 
[...] Nas ruas o som potente dos trios elétricos comandou a folia até a 
madrugada. Nas barracas, foi intensa a movimentação de foliões em busca de 
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tira-gosto e da cerveja” (Feira Hoje, 10/02/1995; Ano XXIV; Nº. 6.368, 
p.08). 
 

“Começou ontem a festa profana de São Gonçalo do Amarante, padroeiro de 
São Gonçalo. Baianas, cavalos, foliões e turistas se misturavam na Praça da 
Matriz que estava movimentada mesmo quando não havia nenhum trio 
animando a festa” (Feira Hoje, 02/02/1996 – Ano XXV; Nº. 6.671, p.03). 

 

 

Os jornais demonstram, por meio dos textos publicados que, embora a Igreja 

pressionasse que a festa profana acabasse, a população, contando com apoio da 

prefeitura resistia e conseguia manter a tradição secular, realizando grandiosas 

comemorações como as apontadas, fazendo a festa religiosa sem precisar acabar com o 

lado profano. O jornal Feira Hoje registrou momentos dessa resistência: 

 

 

Conciliando as vontades da Diocese com as da comunidade, mais uma vez o 
povo saogonçalense consegue quebrar o clima de austeridade implantado 
pelo bispo Dom Silvério Albuquerque, que no ano passado extinguiu em 
Feira de Santana, a festa da padroeira; e comemorando com todos os 
elementos culturais a Festa de São Gonçalo do Amarante (Feira Hoje, 
27/01/1989 – ANO XIX; Nº. 4.568, p.03). 

 

 

Mas enquanto o povo fazia frente à imposição que lhe incidia, a Igreja Católica 

no sentido de assumir uma postura condizente com a de um catolicismo considerado 

purificado, adotou estratégias que gradativamente foram modificando a festa. A 

organização eclesiástica via na festa uma oportunidade para desordem e exageros, assim 

buscava integrar a festa religiosa popular no quadro da ortodoxia. Del Priore já relatava 

no período colonial a imbricação entre sagrado e profano: 

 

 

A convivialidade entre o sacro e profano, característica da religiosidade 
popular desse mesmo período, passa a ser alvo do processo civilizatório 
instaurado pelo Estado Moderno, e a legislação eclesiástica dá seus primeiros 
passos para banir definitivamente essa explosiva conjunção. Vale sublinhar 
que o primeiro dos objetivos da Reforma Tridentina na Colônia é o de 
suprimir ou purificar a cultura popular não cristã e sua ligação com o 
paganismo, esse incentivador, teoricamente, da licenciosidade nas festas 
(2000, p.92). 
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Com base nesses elementos; as medidas adotadas pelo conselho paroquiano de 

São Gonçalo vão se dirigir à lavagem e a presença dos trios elétricos. Comecemos pela 

lavagem. Falamos no capítulo anterior que a lavagem era uma manifestação de devoção 

que não era presidida pelo clero, mas pelo povo. Dessa forma, a espontaneidade popular 

dava sentido a relação intimista entre o São Gonçalo e os devotos. Tal manifestação, 

pautada no sentido religioso tinha também práticas profanas. Eram acompanhas pela 

música, pela dança, pela alegria demasiada. Além disso, faziam-se presentes adeptos da 

religião do candomblé, que embora não estabelecesse analogia entre São Gonçalo e 

orixá, tinha a presença de práticas do candomblé na lavagem festiva. 

Nessa medida, Edilece Couto exemplificou nos estudos das festas em Salvador, 

como a dança e a música foram estigmatizadas, 

 

 

A alegria proporcionada pela música e dança sensual no adro ou largo em 
frente aos templos era vista pela Igreja como desordem e profanação. A 
Europa pós-tridentina realizou um combate aos inimigos dos cristãos – 
especialmente aos hereges – e seus costumes. Houve uma satanização das 
manifestações populares, principalmente aquelas realizadas dentro do 
calendário das festas católicas (COUTO, 2004, p.171) 
 
 

 

Segundo o historiador Jean Delumeau, que estudou os medos da civilização 

ocidental do século XIV ao XVIII, para os europeus, “Satã se introduzira nos 

divertimentos, perventendo-os e servindo deles para confundir hierarquias e perturbar a 

ordem social” (1993, p.408). A partir dessa idéia, a Igreja pregava que o sagrado estava 

sendo “contaminado” pelo profano e que as danças ou cantos levavam a atos 

libertinosos ou exageros e que a festa devia ser ordenada e coordenada pelo clero. Em 

alguns momentos, esse argumento originário no período medieval, era utilizado pelos 

clérigos. Na festa de São Gonçalo, dizia-se que “Satã’ ou o “Diabo’ se utilizava das 

bebidas, músicas, etc. para desviar os fiéis. 

As Constituições Primeiras do Arcebispado (1707) já proibia danças nos adros e 

templos católicos, porém algumas cidades persistiram com a tradição até o século XX. 

Em São Gonçalo dos Campos, na festa do padroeiro, segundo senhor Renato  

 

Antigamente se lavava a própria igreja, né, a igreja era lavada e essas baianas 
com a comunidade lavava a igreja, pegavam água na Gameleira e voltava de 
novo o cortejo com a banda de música tocando. Depois de alguns anos essa 
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manifestação foi proibida e nós temos a lavagem hoje, mas com outra 
conotação (Entrevista: Renato Tadeu Araújo da Silva, 03/03/2010). 

 
 

 

Em matéria publicada no jornal Feira Hoje já notamos a intervenção da Igreja na 

lavagem. Prossegue a notícia: 

 

 

 
Um fato curioso este ano, a exemplo do ano passado, a escadaria da igreja 
não foi brindada com as águas perfumadas das baianas, que se contentaram 
em cantar e sambar com os foliões ao som de fanfarra. As pesadas portas da 
Matriz mantiveram-se cerradas, entretanto a fé da multidão parecia aumentar 
a cada minuto do encontro profano (Feira Hoje, 07/02/1992; Ano XXII; Nº. 
5.046, p.05). 
 

 

 

Um aspecto de relevância foi dado a partir do momento em que a Igreja não 

permitiu nem mesmo que as suas escadarias participassem desse momento festivo; o 

que não impediu que a lavagem continuasse e ganhasse as ruas.  

Quanto aos trios elétricos; conforme senhor Jairo explanou, a Igreja já não 

aceitava a presença dos trios. Segundo ele: 

 

 

no dia de quinta-feira o padre não pode fazer a novena porque o trio elétrico 
tava na rua com aquele dedo de som terrível, aí NÃO TEVE NOVENA, teve 
um ano aí, não lembro qual foi que não teve novena. Mas a Igreja foi 
tolerando aí, até que culminou, não posso precisar, uma coisa de vinte anos, 
deve ter uns vinte anos, por aí, que o bispo aí separou a Igreja, a festa profana 
da festa religiosa. Agora tomou um vulto, tomou um caminho que não podia 
conciliar. Aí separou (Entrevista: Jairo José do Nascimento, 09/03/2010). 

 

Conseqüentemente os trios não mais tocaram na Festa de São Gonçalo, isso a 

partir de 1999. Mais se juntou a essa questão religiosa, outras análises para que o trio 

não mais participasse do festejo. É apontada a questão econômica e cultural. A primeira, 

porque segundo a senhora Maria José era uma coisa que ficava muito onerosa, muito 

caro e acrescenta o senhor Renato que, todos os recursos que se angariava para a festa 

não dava para pagar trio elétrico. Tal resolução não pesara tanto para a continuidade da 

festa, assim vemos no depoimento da senhora Maria José, “a Igreja achou por bem, até 
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prevendo até os exageros que tinham como bebedeira, muitas brigas, muita confusão” 

(Entrevistas com senhora Maria José (28/08/2008) e senhor Renato Tadeu 

(03/03/2010)).  

De fato, o trio elétrico tornava a festa mais cara; mas pelas leituras que temos do 

discurso do Jornal Feira Hoje e dos depoimentos recai muito mais a justificativa 

cultural, especialmente e incisivamente a pressão da Igreja Católica que afirmava que a 

festa se desvirtuara e que os trios elétricos davam um caráter carnavalesco a festa 

religiosa. Nessa empreitada, foi estigmatizado o trio elétrico e que a festa de São 

Gonçalo não poderia mais assumir essa manifestação. 

Outra questão cultural reflete no declínio dos zabumbeiros, das bandas 

filarmônicas que foram de certa forma substituída pelo trio elétrico. As principais fontes 

dessa pesquisa falam sobre essa chegada do trio que envolveu transformações 

significativas. Alguns acreditavam que era o símbolo da modernização chegando a 

cidade, por outro lado, o trio proporcionou uma nova forma de musicalidade que 

envolvia a população jovem e acabou afastando os zabumbeiros, que até então eram os 

protagonistas da festa. As bandas filarmônicas mantiveram-se, ainda que timidamente, 

no festejo. 

Aos poucos, e notadamente, vemos as estratégias utilizadas pela Igreja Católica 

para extinguir a parte profana. Descrito por Mary Del Priore  

 

 

O alvo da Igreja era o sentido profano das festas, que devia ser banido das 
festividades religiosas. Só os aspectos institucional e sagrado deviam vigorar, 
os mais aspectos da festa devendo ser controladamente integrados aos 
primeiros. Danças, músicas e fantasias tinham de ser o espelho das demandas 
eclesiásticas. Tudo com muito bom-tom e decência. (DEL PRIORE, 2000, 
p.103) 

 

 

Em uma nota no jornal Feira Hoje, ainda sobre o conflito sagrado-profano, Dom 

Silvério Albuquerque disse tolerar a festa como estava acontecendo em São Gonçalo em 

respeito ao vigário Monsenhor Hermegildo, por ser uma pessoa idosa. Entretanto, a 

separação estava se aproximando. A justificativa para a separação era: a festa popular 

atrapalhava muito a religiosa; pois havia anos em que concomitantemente estavam 

sendo realizadas as novenas e no espaço público os trios estavam tocando; ou seja, o 
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profano estava interferindo no sagrado e descaracterizando a festa e desvirtuando os 

fiéis. 

Explica Mary Del Priore que 

 
 
A separação entre sagrado e profano proposta pela Igreja visava alterar a 
sensibilidade e a mentalidade religiosas. Daí a objeção sistemática às 
comemorações festivas, tidas como ocasião de pecados múltiplos: a 
embriaguez, a glutonaria, a luxúria, a vaidade, o dinheiro desperdiçado no 
jogo, a “loucura” das danças, todos os pecados que aproximavam os homens 
ao Demônio. (DEL PRIORE, 2000, p. 92) 
 

 

Mas não podemos nos referir a uma extinção da festa profana em São Gonçalo 

dos Campos da mesma forma que aconteceu na cidade vizinha Feira de Santana. 

Alexsandro Bastos de Brito que estudou o fim das manifestações na Festa de Santana 

ressaltou que a decisão de proibir na festa de Santana o lado profano, tomada pelo bispo 

diocesano Dom Silvério Albuquerque “visava se adequar as prerrogativas de 

reestruturação doutrinária da Igreja Católica” (BRITO, 2006, p.75). A insatisfação da 

igreja fez com que em São Gonçalo dos Campos, as mudanças acontecessem 

paulatinamente.  

No ano de 1995, como uma saída para que a festa não acabasse; a prefeitura 

pretendeu transferir para sua responsabilidade a esfera profana da Festa de São Gonçalo. 

Através de um projeto de lei apresentado a Câmara de vereadores discutiu-se essa 

transferência: 

 

 

Projeto de Lei Nº 004/95 dispõe sobre a inclusão dos festejos profanos em 
louvor a São Gonçalo do Amarante, no Orçamento Municipal a partir de 
1997 e a conversão destes festejos em pré carnaval ou micareta; onde o 
município será responsável pela realização das festividades, arcando com as 
despesas necessárias, entretanto, a parte religiosa não poderá ser incluída no 
Orçamento Municipal. Proposta do vereador Antonio Costa Mascarenhas em 
18 de abril de 1995 e aprovado em 27 de abril do mesmo ano. A justificativa 
utilizada foi o fato de que como a festa do padroeiro, em virtude da parte 
profana atrair milhares de pessoas para o município fazia a economia da 
cidade aumentar. Porém, com as dificuldades das comissões em ornar com os 
gastos isso prejudicaria o brilhantismo da festa, além de reduzir o número de 
visitantes provocando uma queda na economia. Por essas razões sugeriu-se 
que a prefeitura assume a festa profana que passaria a ter nova denominação 
e não estaria mais ligada a Festa de São Gonçalo. O projeto foi aprovado com 
unanimidade (Projeto de Lei, Arquivo da Câmara de Vereadores de São 
Gonçalo dos Campos, 1995).  
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Para a Igreja Católica o projeto foi uma alternativa para o desligamento da parte 

profana da Festa de São Gonçalo. Inclusive o padre Hermenegildo de Castorano dirigiu 

uma carta à Câmara de Vereadores agradecendo a iniciativa do projeto (Carta, Arquivo 

da Paróquia de São Gonçalo do Amarante, 1995). 

No ano de 1998 a festa ainda contemplava as manifestações profanas, pois na 

programação dos festejos de São Gonçalo do Amarante constava: lavagem da igreja; 

novenário; retretas no Coreto e leilão de prendas; missa solene (em louvor a Nossa 

Senhora do Amparo e São Gonçalo do Amarante); procissão (Programas/panfletos da 

Festa de São Gonçalo, 1998).  

Em discurso apresentado no encerramento do festejo de 1998, a comissão 

proferiu seu pronunciamento que mencionou a origem da festividade do padroeiro 

reverenciado pela fé católica e os dois momentos do festejo: os rituais litúrgicos e as 

manifestações profanas. Essas últimas segundo Hugo Carvalho (membro da comissão 

que proferiu o discurso), propiciaram o advento da carnavalização dos festejos 

religiosos e assim surgiram os excessos e o desvirtuamento de seus propósitos maiores. 

Para ele, 1998 era um ano marcante na festa do padroeiro. Através de uma decisão 

unânime do Conselho Paroquial, presidido pelo Monsenhor Hermenegildo de 

Castorano, foram definidas novas diretrizes que nortearam a festa a partir do ano 

seguinte. A festa do padroeiro não estava mais ligada à profanidade do período 

carnavalesco. Além disso, a festa passaria a ser realizada em janeiro, mês que se 

comemora o dia de São Gonçalo do Amarante, além da missa festiva mudar da terça-

feira para o terceiro domingo do mês de janeiro (Pronunciamento, Festa de São 

Gonçalo, 08/02/1998).  

As principais mudanças que mencionamos foram na tradição cultural, ligado ao 

lado profano da festa. Estes não seriam mais associadas à Festa de São Gonçalo. Além 

disso, a partir de 1999, segundo a senhora Maria José, a igreja resolveu que a festa 

incluiria o dia de São Gonçalo. Como nem sempre 10 de janeiro caía aos domingos, se 

fazia a festa no período em que a data estivesse entre os dias do novenário.  

Constatamos, analisando panfletos e programas da festa de 1999 a realização do 

novenário e das missas festivas e que a festa mudara para janeiro. Neste ano em virtude 

da não presença da parte profana, a comissão teve uma iniciativa diferenciada para fazer 

a festa. Propuseram uma viagem a cidade de Amarante em Portugal, com o objetivo de 

conhecer a festa naquela cidade e “levar uma proposta de geminar as duas cidades pelos 
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laços da fé” (Entrevista: Edivaldo da Silva Daltro, 26/02/2010). Para tal objetivo, 

contaram com apoio da paróquia e da prefeitura e lançaram a proposta de fazer uma 

festa diferenciada para que a população não sentisse a falta dos festejos profanos. De 

acordo com senhor Jairo, a transformação na festa é natural, pois os tempos e as pessoas 

mudam (Entrevista: Jairo José do Nascimento, 09/03/2010). 

Percebemos que os sujeitos com suas experiências e vivências constituíram suas 

maneiras de festejar e que isso nos revela a formação sócio-cultural da cidade de São 

Gonçalo dos Campos. Também que as modalidades das manifestações religiosas se 

pautavam nas esferas sagradas e profanas e que a formalização empreendida pela Igreja 

Católica não foi de todo modo aceita e posta em prática de imediato, apesar de intento 

da Igreja Católica de querer impor suas idéias. 

Além disso, refletindo sobre a Festa de São Gonçalo vimos que a relação com o 

sagrado, ainda que nas manifestações profanas, era realizada. A sacralidade estava 

presente nas músicas, na dança, na alegria, no exagero tanto como estava presente nas 

novenas, missas e procissão. A sacralidade não se perdia, embora para se chegar a ela se 

utilizasse práticas sagradas ou profanas, pois revelavam a apropriação pelos diversos 

segmentos sociais do espaço da festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo da festa de São Gonçalo teve como objetivo analisar as apropriações 

das esferas sagradas e profanas e considerá-las como legítimas formas de celebrar ao 

padroeiro São Gonçalo. Queria entender por que a festa profana foi extinta, quais 

motivos levaram a festa de São Gonçalo a perder essa dimensão. 

A análise da festa de São Gonçalo, com suas particularidades, permitiu que 

nesse primeiro estudo sobre a temática chegasse a algumas conclusões. Tendo por base 

acesso a fontes diversas e leituras sobre a temática algumas respostas puderam ser 

respondidas e outras inquietações surgiram, o que indica que o tema não está esgotado 

nessa análise. 

A primeira impressão que tinha da festa de São Gonçalo era que se tratava de 

uma festa religiosa. A primeira conclusão a que cheguei é que a festa tinha vários 

sentidos. Isso resulta do seu caráter mediador, que lhe permite conter em si vários pares 

de oposição sem representar, de modo exclusivo, nenhum deles; constituindo-se de 

todos. Por isso, a festa era religiosa e profana. O profano era uma das formas que alguns 

grupos sociais prestavam homenagem a São Gonçalo, demonstrava uma forma de 

consagração sem intermédio da hierarquia católica. 

A festa seria o espaço também para que os grupos sociais são-gonçalenses 

expressassem sua forma de ver o mundo, a sociedade, a sua cidade. Na festa, a 

integração era possível, mas não significava que as tensões e conflitos fossem 

esquecidos e por isso uma segunda conclusão é que a festa era uma leitura sobre a 

sociedade são-gonçalense nas suas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, 

ressaltando que as manifestações eram apropriadas e utilizadas como forma de poder. 

Além disso, pude identificar na festa de São Gonçalo, que os grupos sociais que 

prestigiavam esse evento assumiam comportamentos diferenciados: alguns grupos 

participavam apenas da festa religiosa (novena, missa e procissão); outros segmentos 

estavam na festa profana e sagrada; outros se dirigiam apenas às manifestações profanas 

e alguns eram apenas curiosos. Quatro formas de se apropriarem da festa. Destas quatro 

citadas, a mais freqüente era o grupo que celebrava São Gonçalo com o sagrado e o 

profano juntos. Subjacente ao desejo de festar corria uma visão de mundo 
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intrinsecamente ligada ao mistério da graça almejada e dos milagres pedidos pela 

intercessão dos santos e garantidos pela promessa que obriga a colocar a festa nas ruas. 

A festa, a dança, o canto, o som das zabumbas eram as formas pelas quais se 

materializava a devoção a São Gonçalo, unindo os elementos sagrados e os profanos. 

Pude constatar também através da análise da dinâmica da festa de São Gonçalo 

os sentidos que esta assumia: era o momento de fervor religioso, em homenagem a São 

Gonçalo marcada pela diversidade das manifestações que estava polarizada em sagradas 

e profanas; era atrativo turístico, pois realizada no período de janeiro e fevereiro, muitas 

pessoas em virtude de período de férias ou do carnaval se dirigia à cidade de São 

Gonçalo dos Campos e a leitura dos símbolos vistos por esses turistas era a festa como 

espetáculo e diversão. 

 A festa movimentava conseqüentemente a economia local, pois muitos 

barraqueiros podiam nesse momento incrementar sua renda; também a festa 

proporcionava momento de exposição política, pois muitos políticos se utilizavam desse 

espaço festivo para ganhar visibilidade; com o poder instituído ou não, os políticos 

tentavam fazer uso da festa em seu favor. Enfim, a festa com conotação religiosa 

assumia claramente feições que caracteriza a diversidade e as formas de reelaboração da 

devoção a São Gonçalo.  

A festa de São Gonçalo permitiu vislumbrar o espaço, visões de mundo, 

conflitos sociais na sociedade são-gonçalense. O maior conflito que pode constatar 

refere-se à separação sagrado e profano. Eram duas dimensões que expressavam a 

devoção ao santo protetor, mas que por intervenção da Igreja católica não poderiam 

mais conviver no mesmo espaço. Para a Igreja Católica a apropriação dos segmentos 

são-gonçalenses da festa de São Gonçalo fez com esta assumisse uma postura de 

desordem e excesso e de carnavalização, e por isso ela justificava a necessidade de 

integrá-la no quadro da ortodoxia.  

O clero combatia a exterioridade do culto, por meio da música, da dança, 

oferendas, pois seria momento propicio a bebedeira, excessos, obscenidades que 

distorciam o sentido da festa. A Igreja Católica local considerava necessário “purificar” 

a homenagem ao santo, eliminando algumas das suas manifestações. Foi o caso do trio 

elétrico que não mais foi utilizado nos festejos do padroeiro.  
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As mudanças na festa de São Gonçalo se deram de forma gradual, mesmo 

porque o projeto de “purificação” engendrado pela elite católica sob direção do Padre 

Hermenegildo de Castorano na cidade não garantiu a implantação plena dos seus 

objetivos. Apesar do clero são-gonçalense, apoiado pela diocese de Feira de Santana, 

querer eliminar as manifestações profanas do festejo desde 1987, muitas dessas 

manifestações não vão estar mais presentes apenas em 1999. Não se pode perder de 

vista que muitas pessoas que participavam da festa reagiram à imposição da Igreja, 

mesmo que não apareça de forma explícita nas fontes e isso é revelado devido à 

dificuldade na extinção da festa profana na quantidade de tempo para implantação 

somente da festa religiosa.  

Enfatizo algumas das ações que julgo relevante para análise da festa de São 

Gonçalo. A primeira, que está associada a sensibilidade dos sujeitos nas formas de 

devoção a São Gonçalo, que em sua maioria articulavam as esferas sagradas e profanas, 

e a segunda, que está associada a maneira como os sujeitos se apropriavam da festa, 

demonstrando que não se tratava apenas de uma cerimônia religiosa. 

Esse estudo não apresenta conclusões definitivas e apresenta opções individuais 

da abordagem do tema, a partir de concepções teóricas e metodológicas que não 

esgotaram as fontes. Espero que a pesquisa seja uma contribuição para pensar sobre a 

festa de são Gonçalo no município de São Gonçalo dos Campos – BA, evidenciando o 

papel de homens comuns, enquanto personagens centrais da história.  
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