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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda os festejos de São Gonçalo do Amarante  na cidade de São 

Gonçalo dos Campos, Bahia, entre  os anos de 1970 a 1989. O principal propósito da 

pesquisa é tratar das transformações ocorridas nos festejos que implicaram no 

posicionamento das autoridades eclesiásticas em proporem a separação entre festejos 

religiosos e festejos profanos. A partir da proposta dessas autoridades eclesiásticas, ao 

sustentarem que os festejos se profanavam, deturpando o sentido religioso, gerou-se um 

impasse entre esta e a comissão dos festejos. Como resultados desses impasses, 

começaram a se travar lutas de representações, em torno das dimensões sagrada e 

profana dos festejos, onde para as autoridades eclesiásticas essas dimensões deveriam 

ser separadas e para a comissão dos festejos, ambas poderiam ser conciliadas.  

Concluímos que a postura unilateral das autoridades eclesiásticas ao propor a separação 

das dimensões do sagrado e do profano nos festejos de São Gonçalo, afetaria esses 

momentos os referencias dos festejos, onde brincar e louvar estavam já impregnados na 

“população católica” são-gonçalense.   

Palavras-chave: Festejos; São Gonçalo; Lutas de representações; Sagrado e Profano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

To present research it approaches the feasts of São Gonçalo of Amarante in the city of 

São Gonçalo of Campos, Bahia, among the years from 1970 to 1989. The main purpose 

of the research is to treat of the transformations happened in the feasts that implicated in 

the positioning of the ecclesiastical authorities in proporem the separation between 

religious feasts and profane feasts. Starting from the proposal of those ecclesiastical 

authorities, to the they sustain that the feasts were profaned, disfiguring the religious 

sense, an impasse was generated between this and the commission of the feasts. As 

results of those impasses, began the if it locks fights of representations, around the 

dimensions sacred and profane of the feasts, where for the ecclesiastical authorities 

those dimensions should be separate and for the commission of the feasts, both could be 

reconciled. We ended that the unilateral posture of the ecclesiastical authorities when 

proposing the separation of the dimensions of the sacred and of the profane in the feasts 

of São Gonçalo, it would affect those moments the references of the feasts, where to 

play and to praise was impregnated already in the “Catholic population” São-

gonçalense.     

Keywords: Feasts; São Gonçalo; Fights of representations; Sacred and Profane.   
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa a ser desenvolvida, tem como tema a tradicional festa em 

homenagem ao santo padroeiro da cidade baiana de São Gonçalo dos Campos que é São 

Gonçalo do Amarante.A festa é realizada atualmente ente os dias 10 e 20 de janeiro,  

tratando-se da maior expressão da religiosidade da população católica são-gonçalense.   

A festa será abordada a partir das perspectivas da história cultural, tendo como 

referencial teórico as concepções de Roger Chartier, referentes à noção de lutas de 

representação,e das concepções de Micea Eliade e Gilberto de Melo Kujawski sobre as 

dimensões do sagrado e do profano. Estas referências teóricas nos permite compreender, 

como estes vivenciaram e perceberam as mudanças que foram ocorrendo ao longo da 

festa a partir  do final da década de setenta do século XX , onde esta festa possuía uma 

proporção maior de atuação na vida da população local.O projeto tem por relevância,o 

fato de  priorizar um saber  historiográfico em foi aqui constituído, com base nas 

experiências dos seus sujeitos. Destacando a função social deste, por se constituir como 

mais um recurso aplicado no campo educacional, como o de  pesquisa sobre a história 

da do município de São Gonçalo dos Campos.Entendendo que a relevância de toda 

produção acadêmica, é o retorno que esta dar para a sociedade, de maneira mais 

abrangente possível. 

 Ao propormos uma pesquisa, devemos nos orientar tanto pelas questões 

metodológicas quanto pela subjetividade relacionada com a escolha da temática que 

será abordada e desenvolvida. Em se tratando de uma pesquisa em História, é 

imprescindível também que esta se aproxime do contexto e da vivência pessoal de quem 

o propõe. A História é entendida, como pensa VIEIRA (2000: p.29.), no seu duplo 

sentido: como experiência humana e como sua própria narração, interpretação e 

projeção. Ao propor como temática os festejos realizados em comemoração a São 

Gonçalo do Amarante, santo padroeiro da cidade de São Gonçalo dos Campos, partindo 

do período de 1970 - 1989, onde a festa era tida como cheia de pompa, grandiosa, é dar 

vazão a essa experiência humana que por meio das fontes impressas (neste caso os 

jornais da época) como também das narrativas dos sujeitos envolvidos, contribuíram 

para dar forma e consistência a pesquisa. 
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A aproximação com o tema foi em decorrência de uma visita a cidade de São 

Gonçalo em 18 de janeiro de 2007 no período de realização de sua “tradicional” festa. 

Ao presenciar e acompanhar a saída do cortejo das baianas até a igreja matriz para 

fazerem a lavagem, comentário saudosistas foram feitos por idosos que assistiam o 

desfile, tais comentários faziam comparações entre a lembranças festa que estes 

presenciavam e a festa de antigamente que circula ainda nas suas. Nesta 

situação,Portelli(2004: p.298) uma história de vida é algo vivo sempre é um trabalho em 

evolução, no qual os narradores examinam a imagem do seu próprio passado, enquanto 

caminham. Tal passado caminhava, naquele momento, acompanhando um cortejo de 

baianas e testemunhando as mudanças que foram ocorrendo no âmbito da festa 

“tradicional” e mais importante da cidade. 

Ao entrevistar o senhor Antonio Borges Falcão, 79 anos, sendo 49 deles 

dedicado à função de sacristão, ele nos relata que: “... a festa era um acontecimento 

muito importante do que é hoje. A cidade ficava cheia de gente desse Recôncavo, era 

muito afamada, hoje é isso ai”! (Entrevista:Antonio Borges Falcão 08/06/2010). Ao 

longo da fala do senhor Antonio Borges Falcão, este foi destacando, a influencia da 

festa na rotina comercial da cidade, que  parava para os festejos e a ligação que esta 

estabelecia com as cidades vizinhas. O senhor Antonio acrescenta: “Gente desse 

recôncavo vinha se divertir, vinha armar barraca pra negociar, vinha tocador, a festa era 

muito boa”.(idem).  

Ao lidar com a festa e a sua importância para os estudos no campo da produção 

historiográfica, VOVELLE (1991) enfatiza que a festa é um maravilhoso campo de 

observação para o historiador, um momento de verdade em que um grupo ou uma 

coletividade projeta simbolicamente sua representação de mundo, e também como meio 

de filtrar todas as tensões. As representações e tensões que menciona Vovelle são os 

espaços ocupados na memória de alguns são-gonçalenses entrevistados, que 

testemunham por meio de suas experiências; a favor de uma festividade que para eles 

fora a melhor e que “se acabou”. É necessário se entender que no caso da festa aqui 

mencionada está não se acabou, mas sim passou por processos de transformações ao 

longo de sua existência, onde para alguns, no caso dos entrevistados, tornou-se 

irreconhecível, descaracterizada e irreparável.  
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Ao ter acesso a um dos relatórios elaborados pela comissão da festa do 

padroeiro do ano de 20041

 

, um fato chama a atenção, a preocupação de tentar relembrar 

a grandiosa festa que ocorria: 

A festa  do padroeiro sempre foi marcante na história de São Gonçalo dos 
Campos. Testemunho dos mais idosos atestam, com saudades, tempos 
idos nos quais as famílias se reuniam na praça da matriz, após a novena 
para em clima de paz fraterna, comemorarem tais importantes 
dias.(RELATÓRIO, 2004). 

 

Os festejos realizados para São Gonçalo do Amarante em  São Gonçalo dos 

Campos, se diferenciam  dos festejos realizados para São Gonçalo do Amarante, santo 

português que na devoção popular, tanto em Portugal, como no Brasil tem sua 

personalidade tida como “festeira”. A fé popular no santo associa-o como casamenteiro, 

como protetor das solteironas, padroeiro dos arquitetos. Os festejos para São Gonçalo 

do Amarante no Brasil são marcados  sua dança, que tanto escandalizou as autoridades 

eclesiásticas, ao longo de sua prática, que costumeiramente acontecia dentro das casas e 

ora nas igrejas. 

Em São Gonçalo dos Campos, o que as fontes impressas, como nas falas dos 

entrevistados, não constam nenhuma referencia ao culto de São Gonçalo do Amarante 

por meio de uma dança  especifica. O São Gonçalo, padroeiro de São Gonçalo dos 

Campos  é homenageado com os ritos religiosos do catolicismo: novenários, missas, 

procissão; e de modo também mais afamado: com blocos, zabumbas, filarmônicas, trios 

elétricos, bebidas e comidas e com muita gente em torno do largo da igreja, a maneira 

de um carnaval antecipado. As festas traduzem as manifestações de cultura, de valores, 

de crenças e ideologias de um grupo de determinados indivíduos. Lembrando que as 

festas também não são estruturas culturais totalmente diferenciadas, notou-se na 

constituição destas, a presença de manifestações culturais compartilháveis, a exemplo 

de manifestações culturais, como no caso das filarmônicas. Ao pesquisar algumas 

dessas outras festividades religiosas do Recôncavo, principalmente em cidades 

                                                 
1Durante a pesquisa na busca de arquivos das comissões dos festejos durante  o período aqui estudado, 
1970 a1989, não foram encontrados nenhum,não se sabe precisar o por que de tal fato. O relatório citado 
foi elaborado pelo senhor Hugo Adão Bittencourt que foi presidente da festa  de São Gonçalo no ano de 
2004. O relatório serviu para perceber que há uma preocupação e uma ânsia em voltar ao tempo, ou pelo 
menos retomar aspectos dos festejos que foram mudando, ou desaparecendo.  
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próximas a São Gonçalo dos Campos, notou-se o intercâmbio cultural entre foliões, 

fieis e grupos culturais2

Brandão (1989 ) chama a atenção para a festa quando se refere como um 

acontecimento humano que estabelece laços,  que se apossa da rotina, excede sua lógica, 

fazendo com que as pessoas a transgridam. Pensando no caso da festa popular, Brandão 

(1989), salienta que esta promove um sistema de troca entre as pessoas, fazendo disto a 

sua essência, ela é uma bricolagem de ritos, folguedos e festejos de devoção e de pura e 

simples diversão. Partir de uma pesquisa tendo como objeto a festa, é perceber que está 

é  dada aos saberes transdisciplinares,fato considerado aqui ao se recorrer as 

bibliografias e outros materiais de pesquisas. 

. 

A primeira dificuldade na realização da pesquisa foi o desafio de construir um 

saber histórico, sobre um evento  cultural de outra cidade,  de pouco convívio do 

pesquisador. Eventos dessa natureza, onde as formas de expressão de religiosidade, se 

mesclam com outras expressões, não necessariamente religiosas, e tudo isso em espaços 

públicos .  O desafio foi amadurecendo, ao ser compreendido dentro do oficio dos que 

decidem seguir os estudos históricos, onde temos a possibilidade construir um saber, 

que muitas vezes não é necessariamente sobre a nossa própria cultura, mas que aqui 

neste caso passou-se a (re)integra - lá. No caso da festa aqui pesquisada, foi 

imprescindível recorrer às pessoas, ouvi-las, compartilhar com elas  a suas opiniões, 

alegrias e descontentamentos. Um trabalho que não seguiu a risca, onde muitas vezes, 

metodologicamente, agimos na hegemonia do “nós e dos outros”. Aqui o pesquisador 

foi  o outro, em meio aos são-gonçalenses que tinham a verdadeira hegemonia. Estes 

falavam de si, de sua cultura, compartilhando  hospitalidade, e cordialidade.Isso que 

contribuiu bastante para não redigir um texto,(de certa forma como pesquisador 

participante) onde equívocos fossem interpretados como certezas,onde dados fossem 

mal interprtados, como comumente acontece na hegemonia metodológica do “nós e dos 

outros”, aplicada no campo das ciências sociais.  

Outra dificuldade foi o fato de não encontrar na cidade de São Gonçalo dos 

Campos, uma política pública de preservação e de apoio em prol da história da cidade 

em seus aspectos materiais e imateriais. Se há documentações e outros materiais que 

                                                 
2PAIXÃO, R. S. ; Ferreira, Edson Dias . Fé e festejos no Recôncavo baiano: imagem e memória. 2008. 
(Relatório de pesquisa). 
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possam colaborar para a realização de pesquisas em ciências humanas, estas estão em 

posse de particulares, que muitas vezes, nem tem noção da riqueza que poderiam 

compartilhar com seus conterrâneos, principalmente com os jovens, que pouco 

conhecem de sua cidade, recorrendo ao professor aposentado Edvaldo da Silva Daltro. 

   

 

Por ser a festa em homenagem a São Gonçalo do Amarante, uma festa de 

padroeiro, ligada ao catolicismo popular como as demais festas realizadas naquele 

município, numa perspectiva da história cultural, ABREU indica que: 

 

As festividades religiosas emigraram dos estudos  da história cultural como 
um local privilegiado para se  pensar o exercício da religiosidade popular e 
sua relação dinâmica , criativa e política com os diferentes segmentos da 
sociedade, seus próprios , representantes do poder, autoridades locais , 
setores eruditos e reformadores católicos ou protestantes  conforme o caso. 
De uma forma ainda mais ampla, as festas – de caráter religioso, cívico ou 
carnavalesco – também foram  valorizadas por essa historiografia como um  
atraente caminho para se conhecer uma coletividade, suas identidades, 
valores e tensões , através das atitudes, dos comportamentos, dos gestos e do 
imaginário presentes em suas celebrações.(1999: P.37-8). 

Para tratar do contexto histórico da cidade de São Gonçalo dos Campos é 

importante o livro de Marli Geralda Teixeira e Maria José de Souza Andrade: “ 

memória histórica de São Gonçalo dos Campos”. Esta obra é por enquanto, a principal 

pesquisa realizada sobre a cidade, compreendendo a sua formação, deste o arraial até a 

comemoração do centenário de emancipação em 1984. As autoras descrevem 

detalhadamente a história econômica e política do município, utilizando como eixo 

central a cultura fumageira, relatada desde o período colonial até 1984. No que diz 

respeito a história Cultural ,o livro deixa muitas lacunas e destina poucas linhas para 

falar da festa do padroeiro. Tal situação estimulou o desenvolvimento da pesquisa, ao 

colocar a frente dela os depoimentos de alguns de seus participantes, com suas visões a 

respeito dos festejos. 

Outra referencia é a dissertação de Luciana Lessa Falcão(2005): “Religiosidade 

popular em São Gonçalo dos Campos 1870-1920”. Luciana Lessa Falcão estuda a 

religiosidade popular a partir da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, como meio 

de analisar as praticas culturais dessa irmandade formada por mulheres negras e a sua 

resistência cultural sob o manto do catolicismo. Embora o universo cronológico não seja 
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o mesmo, a autora destaca a importância dessa irmandade nos festejo do padroeiro, 

como também discute a religiosidade católica do povo são-gonçalense. 

Outro trabalho de dissertação importante é o de Valdemiro Lopes dos 

Santos(1990), “A pecuária no recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo dos 

Campos. Onde é discutida a transição de uma economia de base agrária e em 

decadência, o fumo, para a implementação de uma economia voltada para a criação de 

gado, que causou impactos na cidade. É importante o trabalho de Valdemiro , por que  

este fornece informações  a respeito da economia da cidade na década de sessenta, e o 

que pode ser relacionado com  a influencia desta no desenvolvimento e promoção da 

festa. 

No tocante as fontes primarias, muitas das informações foram retiradas dos 

exemplares do jornal Feira Hoje, destacado jornal da cidade de Feira de Santana, onde 

nos exemplares consultados sobre o período, 1970-1989,a maioria desses noticiavam e 

divulgavam os festejos de São Gonçalo do Amarante, como também emitiam suas 

opiniões  criticas. Os jornais datavam com precisão cada dia dos festejos com suas 

programações e horários, permitindo perceber a dinâmica cronológica do tempo festivo. 

Contando com a descrição das atrações que participavam, o comportamentos dos 

foliões, a atuação da igreja e das autoridades locais ou convidadas nos festejos. Outro 

fator contribuinte foi a presença de imagens fotográficas dos festejos, que ajudam a 

visualizá-los em seus contextos   acrescentando informações  não contempladas pelos 

textos escritos dos jornais, e também ilustrando-os. As imagens identificam momentos 

dos festejos, as manifestações de religiosidade envolvidas e as manifestações profanas 

muito destacadas pelas lentes do fotojornalismo. A imagens fotográficas dão uma 

demonstração  da grandiosidade que tinha a cultura material da cidade representada na 

procissão, como no ato da lavagem da igreja pelo cortejo das baianas. 

As fontes orais tiveram uma importância excepcional pelo fato delas serem o 

testemunho vivido desses festejos.Todos os entrevistados protagonizaram esses festejos, 

cada um deles a sua maneira, mas todos em suas falas, demonstravam,suas saudades, 

alegrias e descontentamentos. Os festejos do padroeiro, é o local onde se reforça a 

noção de pertencimento e de uma identidade local, quando se analisa as falas dos 

entrevistados.Por meio das fontes orais, pode-se perceber  as sincronias dos 

entrevistados,com relação as temporalidades, o que ajudou a situar um pouco o período 
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estudado, foram os indícios contidos nos jornais da época, referentes a personalidades 

da vida política, empresarial, religiosa e cultural envolvidas nos festejos. 

As fontes orais foram colhidas - por meio de gravações de áudio em formato 

mp3 - depois de serem submetidas a um roteiro de perguntas, adequado para os 

entrevistados, conforme a atuação de cada um nos festejos, mas sempre constando com 

perguntas comuns a todos. As entrevistas foram feitas na cidade de São Gonçalo dos 

Campos, a maioria em locais onde os entrevistados tem suas ocupações(em casa , no 

trabalho, na igreja) respeitando a rotina de cada entrevistado.A dificuldade foi 

justamente conseguir realizar essas entrevistas, fato que é normal ao lidar com essa 

metodologia, foram os muitos contra tempos aconteceram, o que deixou de fora 

algumas pessoas. 

O processo de transcrição foi muito trabalhoso, pelo fato do equipamento 

utilizado ter uma forma de captação de áudio muito difusa. Há muitos ruídos mesclados 

nas falas e oscilação de freqüência de áudio, o que fez com que algumas entrevistas não 

fossem totalmente transcritas. Acontece também, outro fato normal ao lidar com o 

emprego de entrevistas em história: os entrevistados falarem de outros assuntos, que não 

dizem diretamente ao assunto proposto pelo roteiro, mas que ser para perceber certas 

posturas ideológicas destes e até divergências pessoais.Esses casos ajudaram a saber o 

que abordar e com quem abordar, evitando constrangimentos.A entrevistas transcritas, 

foram utilizadas de acordo com o que é pertinente em cada capitulo, ou quando certas 

informações não eram muito precisas e detalhadas em outras fontes, nesse caso os 

jornais e outros entrevistados. 

O trabalho está estruturado e dividido em três  capítulos. Constando no primeiro 

um panorama da cidade de São Gonçalo dos Campos, destacando aspectos geográficos 

naturais, um panorama histórico relacionado com a formação e povoamento da região. 

A formação econômica do município, relacionada desde o período colonial com a 

agricultura, tendo o fumo como principal produto e posteriormente a implantação da 

pecuária. Na segunda parte do primeiro capitulo é apresentada a formação e fundação da 

cidade, sobre a égide do catolicismo português sobre o patronato do Santo português 

São Gonçalo do Amarante, demonstrando a importância  do culto deste para a formação 

da cidade. Em seguida uma exposição bibliográfica de São Gonçalo na cidade 

portuguesa de Amarante, onde se destacou na vida religiosa. Outro dado é relacionado 



16 
 
ao seu culto em Portugal e sua difusão no Brasil, por parte das camadas populares. 

Culto este muito questionado e condenado pela igreja católica,ao longo da história do 

Brasil  devido  também a forte apelação  erótica e sarcástica. 

O segundo capitulo é dedicado ao panorama dos festejos de São Gonçalo do 

Amarante, demonstrando com a “população católica” da cidade e demais envolvidos, 

cultuam e fazem festa para o seu padroeiro e homenageado. Os festejos religiosos e 

profanos são aqui descritos tanto pelos jornais e pelos entrevistados. Neste capitulo 

destacam-se os  festejos religiosos, como no caso da procissão; os festejos profanos, a 

lavagem e a segunda –feira gorda; constando de registros  fotográficos dos jornais Feira 

Hoje da época.  Neste capitulo,encontram-se as lembranças dos entrevistados, que 

atribuem suas visões individuais sobre  festejos. 

O terceiro e último capitulo é sobre a discussão das lutas de representação, que 

começaram a ocorrer entre a diocese de Feira de Santana - esta responsável pela 

paróquia de São Gonçalo dos Campos -  as comissões dos festejos. Essas lutas de 

representação se situavam em torno da proposta da diocese em separar festejos 

religiosos dos festejos profanos, enquanto a comissão da festa tentava manter a tradição. 

O representante maior da diocese de Feira de Santana, Dom Silvério de Albuquerque, 

em 1988, decidiu a separação entre essas duas dimensões nos festejo em louvor a 

padroeira da cidade de Feira de Santana, Nossa Senhora de Santana, fato que veio a 

enfraquecer os festejos profanos naquela cidade, até o seu desaparecimento. Temendo 

que ocorresse o mesmo com os festejos profanos do padroeiro, iniciou-se disputas  entre 

a igreja e as comissões para estabelecerem como seriam a realização dos festejos a partir 

daqueles impasses.   
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CAPITULO I 

OS SÃO GONÇALOS 

 

Este capítulo tem como enfoque dois momentos: o primeiro voltado para  os 

aspectos geográficos, naturais, econômicos da cidade de São Gonçalo dos Campos,cujo 

objetivo é situar a cidade de forma particularizada.Nele tratar também das origens do 

município da influencia da colonização do território brasileiro, que fora aliado do modo 

de fé representado pelo catolicismo trazido pelos colonizadores portugueses. No 

segundo momento traço a trajetória de vida de São Gonçalo na cidade portuguesa de 

Amarante e seus cultos por parte dos catolicismos já em solo brasileiro e na cidade de 

São Gonçalo dos Campos.  

 

1. O São Gonçalo dos Campos 

 

São Gonçalo dos Campos, carinhosamente chamada de “Cidade Jardim”, é um 

município baiano pertencente à região do Paraguaçu, tendo sua área compreendida por 

288 km², fazendo divisas com os municípios de Feira de Santana, Santo Amaro, 

Conceição de Feira, Antonio Cardoso, e distante a 109 km da cidade de Salvador a 

capital do Estado da Bahia  pela BR 324.3

O clima do município é predominante subtropical e ameno, incluído parcialmente 

no polígono das secas, especificamente nas categorias seco-sub-úmido e úmido-sub-

úmido. Os períodos chuvosos estão distribuídos entre os meses de abril a junho e de 

setembro a dezembro.

 

4

O território do município é banhado pelos rios Paraguaçu e Jacuípe, os mais 

importantes, navegáveis por canoa, e os rios Sergi, Acre, Itaguari, Murundu, Pindoba e 

Subaé. Neste, existem duas quedas d’água, Campanário e Botelho, próximas da vila de 

Afligidos. 

 

                                                 
3BAHIA, Secretaria de Cultura e Turismo – Superintendência de Cultura. Guia Cultural da Bahia: 
Paraguaçu -  Salvador : A secretaria , v.10: il. 1999. 
4TEIXEIRA, Marli Geralda; ANDRADE, Maria José de Souza.Memória histórica de São Gonçalo dos 
Campos. Bahia 1984. 
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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, não ultrapassando sua altitude média de 235 metros.  

São Gonçalo dos Campos teve seu povoamento iniciado no século XVII, como 

resultado do projeto de colonização do espaço brasileiro proposto por Portugal.  A 

posposta portuguesa era fundamentada nos moldes da economia mercantil da época, 

onde a área colonial teria que ser povoada e usufruída lucrativamente. Lucro este, 

advindo tanto da produção de especiarias, quanto da exploração de recursos minerais, 

bem como da agricultura e produção de gêneros tropicais.  

São Gonçalo dos Campos pertencia a então Vila de Cachoeira: 

 

A vila de Cachoeira seria a partir daí, um importante núcleo de povoamento 
e de produção econômica, não só por conta da produção da açúcar, mas 
também por causa da instalação de plantações.Os currais de gado, por seu 
turno, não se aclimatando á região, foram gradualmente deslocados para os 
campos mais altos, os Campos da Cachoeira, contribuindo, justamente com 
expedições que por aí passavam em busca de índios e no século XVII 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 milagroso.5

 
 

A localidade denominada de Campos da Cachoeira, devido as qualidades do seu  

solo e do seu clima, passou a abrigar  no cultivo de suas terras, a agricultura fumageira, 

sendo esta a sua principal geradora de divisas.  As razões do progresso da cultura do 

tabaco na Bahia do século XVII, foi justificada por Verger (1987) ao afirmar que a 

comercialização do tabaco foi o principal motivador para se firmar o ciclo do trafico de 

escravos entre a Costa da Mina,( golfo do Benin) e a Bahia.Verger cita trechos do 

livro,Cultura e opulência do Brasil de 1706, de autoria do padre jesuíta André João 

Antonil: 

 

A pouco mais de cem anos, que essa folha se começou a plantar e beneficiar 
na Bahia; e vendo o  primeiro que a plantou, o lucro, mesmo então 
moderado que lhe derão humas poucas arrobas, mandadas com pequena 
esperança de algum retorno a Lisboa, animou-se a plantar mais, não tanto 
por cobiça de negociante quanto por se lhe pedir seus correspondentes e 

                                                 
5TEIXEIRA E ANDRADE,1984, p.26. 
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amigos, que a repartirão por preço acomodado, porém jamais levantado. Até 
que imitado dos vizinhos, que com ambição a plantarão, e enviarão em 
maior quantidade, e depois de grande dos moradores dos Campos, que 
chamão de Cachoeira, e de outros do sertão. VERGER (1987, pág. 21) 

 

 A lavoura fumageira assumia essa função de fornecedora do produto de 

exportação para a aquisição de escravos africanos que “trabalhariam”  na  cultura mais 

rentável do período colonial, que era as lavouras canavieiras. Nos muitos e grandes 

latifúndios da lavoura canavieira se obtinha a matéria prima do principal produto 

exportado do Brasil Colonial que era a cana-de-açúcar. Não havia por parte dos donos e 

pequenos proprietários  da lavoura fumageira, alguma preocupação com a qualidade do 

fumo produzido, devido às finalidades do produto, que  não era cobrado por algum rigor 

por parte de seus intermediários e dos  consumidores.6

 No ano de 1884, a então freguesia de São Gonçalo dos Campos e Umburanas 

pertencentes a Cachoeira,  segundo a Lei Provincial n.º 2460 de 28 de julho do corrente 

ano, sancionada pelo Desembargador João Rodrigues Chaves, sendo este também o 

presidente da Província da Bahia e legitimo representante do Imperador, elevou  São 

Gonçalo dos Campos a condição de município. Nesse momento São Gonçalo dos 

Campos, então  emancipado de Cachoeira , deu outros rumos para sua economia 

fumageira, que acompanhou as mudanças nos regimentos político-econômicos nacional. 

 

 A cultura fumageira, consistia no seu plantio em machadas feitas no redor das 

casas dos meeiros ou rendeiros e todos os membros da família participavam das tarefas 

de cultivo. As técnicas de plantio atrasadas, os sistemas de secagem precários  quase 

sempre geravam um produto de má qualidade,acarretando assim,uma desvalorização do 

preço. Nos armazéns o fumo era beneficiado, classificado e enfardado para ser 

exportado. Nessas etapas de atividades, tornava-se necessária a participação  

considerável  de parte da população ativa do município, por se tratar de uma etapa da 

pós-colheita.Atividade que envolvia trabalhadores tanto da zona urbana quanto da zona 

rural. 

 No período republicano, a lavoura fumageira ainda ocupava  o seu lugar de 

prestigio na economia local, passando por um grande crescimento em seu cultivo, como 

                                                 
6VERGER, Pierre; Brasil. Fluxo e refluxo do trafico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de 
Todos os Santos: dos séculos XVII a XIX. São Paulo: Corrupio, Brasília: Ministério da Cultura, 1987. 
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também no numero de armazéns e de fabricas de charutos.Assim o fumo em São 

Gonçalo dos Campos continuou como produto de exportação. Empresas locais e 

estrangeiras movimentavam os negócios no Recôncavo fumageiro. As empresas locais 

como observou Santos (1992), pertenciam às famílias tradicionais, onde os negócios 

eram passados de pai para filho. Já os grupos estrangeiros, Dannemann e Suerdieck, 

eram empresas sediadas nas cidades alemãs de Bremen e Hamburgo, esses grupos 

estrangeiros eram os responsáveis pelo maior volume de negócios. Vale ressaltar que a 

economia fumageira nunca chegou a enriquecer o município, mas sempre representou 

divisas para o Estado e paras as empresas exportadoras estrangeiras. 

 No inicio da década de 80 do século XX, o plantio, beneficiamento e 

comercialização do fumo atingiu seu estágio de declínio. No perímetro urbano da 

cidade, os armazéns foram gradativamente fechando as portas. A atividade econômica 

que tanto destacou o município de São Gonçalo dos Campos já demonstrava seus 

francos sinais de decadência.7

 Já nos anos setenta, segundo os estudos de Santos (1992), o processo de 

implantação da pecuária despontava como uma nova e promissora alternativa 

econômica para a cidade. A pecuária se desenvolvia no espaço antes utilizado para o 

plantio de fumo. Fazendeiros locais implementaram pastagens artificiais, para a inclusão 

do rebanho bovino. O novo negócio proporcionava para os fazendeiros muitas 

vantagens. Representava menores riscos de produção, menores custos de transportes, 

menores investimentos, menor volume de mão-de-obra, enquanto obtinha paralelamente 

menores preços para os seus produtos. 

 

 Tal processo de pecuarização se beneficiou do processo de expansão industrial 

com produtos advindos da pecuária no estado, São Gonçalo dos Campos começava 

então a se tornar zona de influência comercial e industrial do vizinho município de Feira 

de Santana, que já dispunha de uma forte cooperativa do setor. Nesse contexto e a 

cidade de São dos Campos estava se firmando no setor da pecuária com o seu excelente 

plantel bovino. 

                                                 
7Segundo dados econômicos , a ocupação da cultura de fumo e sua produção, na cidade de São Gonçalo, 
no período aqui estudo correspondia aos seguintes números: 176 toneladas, 253 hectares 1980; 98 
toneladas, 186 hectares 1985; 78 toneladas, 260 hectares 1989. Enquanto que o rebanho bovino 
aumentava sua criação: 18.296 cabeças 1980; 20.160 cabeças; 23.310 cabeças 1988; 24.640 cabeças 
1989. Extraído de,  CEI . Centro de Estatísticas e Informações (BA) informações básicas dos municípios 
baianos; Região do Paraguaçu – Salvador, 1994. 
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1.1 O São Gonçalo do Amarante 

 

“ São Gonçalo de Amarante  
é  feito de pinho; 
tem mais força no pescoço  
do que porco no focinho. 
 
São Gonçalo de Amarante  
mora na beira do poço; 
pois São Gonçalo me diga  
se traíra tem pescoço...”8

                                                                           

 

São Gonçalo dos Campos, para além dos seus “Campos” agrícolas por 

excelência, tem uma história marcada pela influência religiosa católica muito presente e 

representada na devoção em torno do seu padroeiro, São Gonçalo do Amarante. Essa 

devoção,como informou Teixeira e Andrade (1984), surgiu no município por voltas do 

século XVII , quando nas então terras dos Campos da Cachoeira, sob a tutela da Vila de 

Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, fora encontrada uma imagem  de São 

Gonçalo do Amarante, nas proximidades de uma fonte , chamada de fonte da gameleira, 

fonte esta, cuja a água é considerada pela tradição religiosa local, como sendo 

milagrosa. Sobre as propriedades milagrosas da água da fonte da gameleira, o senhor 

Antonio Raimundo Nunes Costa, assegura que os párocos da cidade não se 

pronunciavam a favor ou contra tal crença das propriedades milagrosas da água.9

A tradição oral, se mostrou presente nas entrevistas do senhor Antonio Borges 

Falcão e Antonio Raimundo Nunes Costa

 

10

 

, (Antonio Borges Falcão 08/06/2010; 

Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) nas quais foram contadas que a formação 

do arraial foi fruto do aparecimento considerado milagroso, da imagem de São Gonçalo 

do Amarante. Num folheto de janeiro de 1976, confeccionado pela comissão da festa do 

padroeiro, consta à lenda de formação do arraial. O texto foi extraído do primeiro 

número do jornal “A Verdade”, um dos mais importantes jornais que o município já 

possuiu e que circulou a partir de 1935. Segundo o texto do jornal: 

                                                 
8Canto de jornada para São Gonçalo, recolhido por Luis da Câmara Cascudo. 
9(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 
10(Antonio Borges Falcão 08/06/2010; Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 
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“Era uma fazenda bem perto daqui. Lá para as bandas do sol posto. O seu 
proprietário poderoso e rico senhor, havia deliberado edificar ali uma grande 
cidade.E as primeiras casas foram construídas, o Cruzeiro o símbolo da fé ali 
plantado. E o prestigio, e a bondade do senhor, faziam afluir áquela terra 
grande números de pessoas que lutavam com a vida para vencer a sorte, 
facilitando o povoamento do arraial que se chamava Cruz...” [...] 

 

O cruzeiro ao qual o texto do jornal faz referencia, seria o marco onde fora 

encontrado a imagem de São Gonçalo do Amarante, e a partir das terras, onde se 

encontrava desse cruzeiro, começou a fundação do arraial e a construção das casas. 

Outra versão para a formação da cidade, fora contada pelo senhor Edvaldo da Silva 

Daltro, onde detalhes são acrescentados a versão do jornal “A Verdade” (Entrevista : 

Edvaldo da Silva  Daltro, 21/11/2009): 

 

Três portugueses de Amarante, por aqui estiveram, com o propósito de 
encontrar ouro na região de Jacobina. Antonio Gonçalo de Oliveira, Gonçalo 
Macário e Manoel Soares de Oliveira. Os três pernoitaram na região, um 
deles, o Gonçalo Macário resolveu fazer o reconhecimento da área, ao 
adentrar na vegetação deparou-se com um índio armado com uma borduna 
indo ao seu encontro. Gonçalo Macário  apavorado clamou por seu protetor: 
‘Valei-me, valei-me Sangonçalinho”. O índio sentiu-se intimidado e fora 
embora. Gonçalo Macário entendeu que o acontecido como uma graça que 
lhe fora dada.  E como forma de retribuir  tal graça Gonçalo Macário, 
Antonio Gonçalo e Manoel Soares   ergueram um cruzeiro no local, que 
passou a se chamar Cruz. Consagrado a São Gonçalo do Amarante.    

 

As versões apresentadas sobre a fundação da cidade e do culto ao seu patrono 

demonstram a conciliação que havia entre a proposta de Portugal para com o Brasil 

colônia, onde interesses político - econômico andavam de braços dados, e tinham a 

benção da Igreja Católica. O que perdurou mesmo, foi a crença dos devotos locais ao 

seu padroeiro, crença que atravessou  o oceano Atlântico. 

Segundo texto elaborado pela comissão da festa do padroeiro, Edição 

Comemorativa da Festa do Padroeiro (1976),  São Gonçalo nasceu no ano de 1190, na 

aldeia de Arriconha, vila de Tagilde, ao norte de Portugal. Filho de família rica teve 

uma educação religiosa muito intensa, estudou na escola do convento beneditino que 

existia em Tagilde, concluindo ali sua formação primária. Posteriormente freqüentou o 

paço do Arcebispo de Braga para estudar as ciências eclesiásticas, depois foi ordenado 

sacerdote. Após concluir o sacerdócio, São Gonçalo foi nomeado pároco de São Paio de 
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Lizela, após alguns anos de uma intensa vida paroquial, São Gonçalo resolveu visitar 

Roma, Compostela e a Palestina. 

Foram quatorze anos de peregrinação, retornando a pátria, sem ter acolhimento, 

principalmente de familiares, passou a sua longa jornada, sem rumo, atravessou os 

conselhos de Lousada e Felgueiras, e foi seguido pela margem direita do rio Tamega. 

Parou na povoação onde hoje se encontra a vila de Amarante que pertencia naquele 

tempo à freguesia de São Veríssimo no ano de 1250. Morou na ermida, depois de 

restaurá-la, e dedicou a Nossa Senhora da Assunção. 

O povo não tinha acesso a ermida, pois o rio  Tâmega, se constituía como maio 

obstáculo. Havia uma ponte em ruínas, que fora construída durante o governo do 

imperador romano Trajano no ano de 106, São Gonçalo então conseguiu reconstruí-la a 

custo de muito esforço físico e de sua fé em Deus. São Gonçalo auxiliou os habitantes 

das proximidades, atuando como arquiteto. Dizem que durante as obras São Gonçalo 

realizava vários prodígios. Após a sua morte, muitas pontes foram construídas no 

mesmo local, sendo a última em 1967 próxima da igreja de São Gonçalo. 

Após a construção da ponte São Gonçalo passou a atender os fiéis na sua ermida, 

como também percorria os povoados da zona montanhosa do Marão. Passou um tempo 

integrando a ordem de São Domingos, participando do hospital de Guimarães, onde 

existia uma comunidade daquela ordem, depois retornou ao seu eremitério em 

Amarante, levando consigo seu sucessor, o frei Lourenço Mendes. 

São Gonçalo faleceu em sua ermida no dia 10 de janeiro do provável ano de 1259, 

sendo beatificado em 1561, pelo núncio apostolo D.João Campegos, bispo de Bolonha, 

e pelo cardeal D.Henrique, tendo a frente da comissão D.Rodrigo Pinheiro, bispo do 

Porto, Papa Pio IV e a instancia do Rei D.Sebastião. É o santo mais popular considerado 

pelos portugueses, depois de Santo Antonio, muitas freguesias, capelas, confrarias, 

altares foram dedicados a ele, tendo sua devoção ainda muito presente na parte norte de 

Portugal. 

Esse perfil biográfico demonstrado pela comissão da festa do padroeiro em 1976, 

foi elaborado seguindo as idéias da igreja Católica acerca do exemplo de vida de São 

Gonçalo do Amarante. Nele, o santo é apresentado com seriedade, e  como um fiel 

seguidor e disseminador da fé católica  que pos sua vida a serviço desta.Assim deveria 

ser lembrando e santificado pela fé católica. 
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Porem, outros dados biográficos levantados por Cascudo (1984) sobre São 

Gonçalo do Amarante  informam que pregava utilizando uma viola, dançava, vestia-se 

como um camponês: calção preso um pouco abaixo do joelho, meia preta, bota 

braguesa, chapéu na cabeça, capa azul nas costa, além da viola nas mãos. Já como 

padre, este era representado vestindo batina, com um crucifixo no pescoço, chapéu de 

padre, utilizava sapatos com pregos que perfuravam seus pés, este era seu modo de 

penitência quando ele celebrava suas missas, que eram realizadas dentro da igreja com 

cânticos, dança ao som de sua viola. O antropólogo, historiador e folclorista brasileiro 

Luís da Câmara Cascudo(1989: p.364) em seu livro dicionário do folclore brasileiro 

acrescenta a seguinte informação a respeito do culto a São Gonçalo em Portugal: 

 

Os romeiros portugueses que acodem a Amarante dão um nó nas giestas, e 
quem assim faz, logo casa. Trazem seus devotos figuras de trigo, cobertas de 
açúcar e mesmo pães, com formas fálicas. Outrora dançavam  dentro da 
igreja de amarante. É  padroeiro das meninas que querem casar, seja qual a 
idade. As festas de São Gonçalo se espalhavam e eram famosas dentro da Sé 
do Porto, onde a chamavam festas das regateiras.  

 

Luis da Câmara Cascudo demonstra as formas que os fieis portugueses tinham 

de venerar São Gonçalo, formas, onde o forte apelo ao erotismo era muito marcante e 

considerado escandaloso. Tal veneração ainda se encontra presente no imaginário 

popular. Veneração que causara muitos problemas e conflitos com as autoridades 

eclesiásticas. 

Em seu livro, as festas no Brasil Colonial, José Ramos Tinhorão (2000.p. 135) 

aborda um episódio sobre a devoção e festejo de São Gonçalo do Amarante na cidade 

de Salvador nos fins de 1717 em uma antiga igreja de São Gonçalo, no atual bairro da 

Federação, presenciado pelo comerciante estrangeiro Lê Gentil de La Barbinais. O 

episodiofoi o primeiro registro sobre a louvação de São Gonçalo do Amarante em solo 

brasileiro por parte a população local: 

 

Partimos em companhia do Vice-Rei e de toda corte. Próximo da igreja 
dedicada a São Gonçalo, nos deparamos com uma impressionante multidão 
que dançava ao som de suas violas. Os dançarinos faziam vibrar a nava da 
igreja chamada de São Gonçalo [do Amarante]. Tão logo viram o Vice-rei, 
cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular, exercício violento e pouco 
apropriado tanto para a sua idade quanto posição; seria porem aos olhos de tal 
gente pecado digno do inferno ter ele se recusado a prestar aquela homenagem 
ao santo cuja festa se celebrava. 
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O relato do viajante estrangeiro foi elaborado com um moralismo condenador 

aos modos de devoção da população de Salvador com relação aos seus santos. Tinhorão 

(2000. Pag. 138) apresenta também outro relato, desta vez de um baiano chamado Nuno 

Marques Pereira, que também condena o modo como é celebrado São Gonçalo do 

Amarante no âmbito popular. No relato de Nuno Marques percebe-se quais eram os 

sujeitos envolvidos: 

 

Por isso [ pelo fato de a festa implica idolatria e influenciar o pecado].O 
conde de Sabugosa, Vasco Fernandes, César de Menezes, estando 
governando a cidade da Bahia , por ver umas festas que se costumava fazer 
pelas ruas  públicas em seu dia de São Gonçalo, de Homens brancos, 
mulheres e meninos, e negros com violas, pandeiros e adufes com vivas as e 
revivas”São Gonçalinho” trazendo o santo pelo ares, que mais pareciam 
abusos, e superstições que louvores ao santo, as mandou proibir por um 
bando  ao som de caixas militares, com graves penas contra aqueles que se 
achassem em festas tão desordenadas. 

 

Em torno da festa de São Gonçalo do Amarante, vista como escandalosa pelos 

viajantes e demais autoridades; reunia-se uma grande alegria manifestada por meio de 

musicas, cânticos e dança e de uma relação de intimidade com o santo festejado, que era 

chamado por aqueles de Sangonçalinho. Brancos, negros, mulheres e criança, viviam 

uma maneira eufórica de “externar a fé”, que preocupava a ordem local.  A 

preocupação, e os fortes comentários desaprovando tais manifestações é no 

entendimento de Hoornaert (1994:p.83): 

 

[...] da dualidade do catolicismo brasileiro: o catolicismo oficial, cultural 
como instrumento de colonização e unidade política e o catolicismo popular 
sincero, espontâneo das classes mais humildes, na faixa em que a separação 
entre escravos e livres quase inexistia. 

 

Essa dualidade, alimentava conflitos, que “seriam resolvidos” com ações 

reformadoras por parte da igreja. Edilece Couto em seu ensaio sobre a postura da igreja 

católica de Salvador durante o século XIX , demonstra os interesses da igreja em 

promover reformas no modo como seus fieis festejavam seu santo, apontando a atuação 

d então arcebispo da Bahia  Dom Romualdo Antônio de Seixas(1827 - 1860) Dom 

Romualdo foi os mais destacado reformador Edilece Couto cita a  portaria expedida  por 
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ele,  mostrando as  duras criticas  aos festejos e , sobretudo, as imagens de São Gonçalo, 

santo casamenteiro, distribuídas durante sua festa na capela do senhor do Bonfim: 

[...] tendo visto com a maior surpresa e assombro, em alguns dos Registros de 
São Gonçalo , que no dia 3 do corrente, durante a celebração dos santos 
mistérios na festividade do mesmo glorioso santo, se distribuiu na capela do 
Senhor do Bonfim a sacrílega, blasfema, indecente e ridícula legenda ou 
inscrição, “São Gonçalo das moças”, que derivando-se de absurdos prejuízos 
ou crenças populares, deslustra a pureza do culto tributado àqueles santo, e 
importa uma verdadeira superstição, que os teólogos chamam de culto 
indébito , injurioso aos progressos  da civilização, e apenas própria  desses 
desgraçados tempos, em que uma mal entendida  piedade misturava nos atos 
mais santos o sagrado com o profano, a mitologia com o evangelho, e 
Babilônia com Sião,[...] profanando a efígie de um dos mais insignes heróis 
de perfeição evangélica, com seu título mal soante, ainda aos ouvidos menos 
delicados, e que decerto nenhum homem serio consentiria que se ajuntasse ao 
seu nome, ou se estampasse por baixo de seu retrato.(COUTO,2006,p 281-
282). 

 

Com a atuação reformadora da igreja em proibir a dança de São Gonçalo dentro 

do interior das igrejas onde tinham São Gonçalo como patrono ou não, teve como 

conseqüência a migração e maior concentração dessas manifestações nas zonas rurais. 

Segundo Dantas (1976; p. 3)” a dança ainda é praticada em diversos estados brasileiros , 

tais como:Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Mato 

Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.” 

As formas empregadas pela população para cultuar sua fé em São Gonçalo do 

Amarante e ao demais santos e santas durante o período do Brasil colonial é entendida 

pela historiadora Juliana Beatriz de Souza(2000, pág.37) como “religião afetizada”, 

termo que esta utiliza e que fora empregado pelo sociólogo Gilberto Freyre. A 

afetização se dava nas relações devocionais que seus fieis estabeleciam com os seus 

santos. Na “religião afetizada” os santos e santas eram os grandes intermediários, 

recorrendo-se a estes para tudo, eles podiam agir de forma generosa ou vingativa, 

dependendo ora da raiva, ora da gratidão. O catolicismo colonial no Brasil se 

exteriorizava também na profusão de capelas e em certo modo, com sua teatralidade, ao 

cultuar aos santos de maneira festiva. 

Em relação aos santos, Oliveira (1985) esclarece que estes, são seres pessoais e 

espirituais, dotados de poderes sobrenaturais. Cada um desses seres espirituais pode 

conceder graças e proteção celestiais a quem lhe dedica culto ou invoca sua proteção. O 

catolicismo colonial, barroco, popular e leigo é caracterizado por suas manifestações 
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religiosas vinculadas às crenças e práticas cristãs, mas realizadas de forma mais ou 

menos autônoma em relação ao espaço institucional católico. Autonomia ainda muito 

presente no Brasil onde a fusão de costumes indígenas, portugueses e africanos são 

muito marcantes nas formas de crer e festejar. 

Os santos, como objetivo de devoção popular, desempenhavam funções de muita 

importância no período colonial brasileiro, tinha seu lugar assegurado no imaginário do 

fieis, como ainda os têm. Os santos eram os patronos das cidades, das vilas, e ofícios. 

Também regiam o cotidiano dos fieis, como no caso da organização do calendário, no 

período colonial brasileiro, os santos tinham maior relevância do que no período 

medieval. 

Na cidade de São Gonçalo dos Campos, São Gonçalo do Amarante, pelo 

calendário oficial da Igreja Católica, é celebrado no dia 10 de janeiro. E na crença local, 

o São Gonçalo é devotado, não com os costumes e crendices populares, antes 

mencionados. Nos documentos acessados do arquivo da igreja, bem como a imagem 

que ocupa o altar, São Gonçalo do Amarante, não é  descrito e conhecido por sua 

dança,nem tão pouco há praticantes desta, além disso, o santo  possui outra iconografia. 

Este não aparece empunhando uma viola, vestido de camponês, calção preso um pouco 

abaixo do joelho, meias pretas, bota braguesa, chapéu na cabeça, capa azul nas costas. A 

imagem adorada de São Gonçalo do Amarante, exposta no interior da igreja e conduzida 

nas procissões, mostra-o em vestes longas, como um padre, segurando um imenso 

cajado em uma das mãos e em outra, uma bíblia. 

O São Gonçalo do Amarante, padroeiro de São Gonçalo dos Campos não é 

reconhecido pela maioria dos seus fieis  como santo violeiro e festeiro, mas como um 

missionário, disseminador da palavra de deus. São Gonçalo  é lembrado pela paróquia 

local, por sua dedicação ao próximo e pelo feito da construção da ponte sobre o rio 

Tâmiga. 

O senhor Antonio Borges Falcão afirma em entrevista, que:” São Gonçalo,aqui 

nunca teve viola, desde que me entendo por gente, nunca vi dizer isso, só se for lá em 

Portugal , aqui não. O São Gonçalo que eu conheço é o do altar aqui da igreja”11

                                                 
11 (Antonio Borges Falcão 08/06/2010) 

. São 

Gonçalo do Amarante, frente a igreja católica, é visto por sua seriedade e virtudes, mas 
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não esteve imune aos modos de celebração por parte do catolicismo popular,em seus 

festejos na cidade de São Gonçalo dos Campos, como será demonstrado no tópico  

seguinte. 
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CAPITULO II 

OS FESTEJOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE: A FÉ E AS FOLIAS 

 

Neste capitulo abordo os festejos realizados na cidade São Gonçalo dos Campos, 

analisando alguns aspectos referentes a chegada do novo padre e sua atuação na 

paróquia e nos festejos. Trato também de como aconteciam os festejos religiosos, e os 

festejos profanos. Nesse sentido, meu propósito é descrever por meio das fontes aqui 

utilizadas, sendo as principais os jornais Feira Hoje que circulavam no período aqui 

pesquisado, noticiando aspectos relevantes dos festejos. Por meio de entrevista e 

também o uso de fontes iconográficas, busco evidenciar as memórias pertencentes aos 

participantes desses festejos. Tomo como ponto de partida para as minhas analises, a 

chegada de um padre, apontado como um dos principais responsáveis pelos festejos.  

 

2. O padre Castorano veio para celebrar 

 

Um dos acontecimentos marcantes ao se tratar dos festejos à São Gonçalo do 

Amarante,  foi a chegada no inicio da década de setenta do século XX  de um  frei 

capuchinho, chamado Hermenegildo de Castorano para dirigir a paróquia da cidade e 

sua trajetória de representante da igreja católica, ao longo do tempo em que esteve ali 

atuando.  Um pouco de sua trajetória, aqui será contado com base em informações 

contidas em livro biográfico produzido por seu amigo e também padre, Rosivaldo 

Motta, intitulado: martírio e glória de um missionário, publicado em 2008. 

Padre Hermenegildo era natural de Castorano, pequeno lugarejo na região 

central da Itália, distante 30 km de Ascoli Piceno. Já na condição de frade, 

Hermenegildo de Castorano chegou ao Brasil no dia 8 de dezembro 1939 aos 23 anos de 

idade, se instalando no convento dos Capuchinhos, na cidade do Recife, depois partiu 

com destino a cidade de Salvador. No ano de 1957, Frei Hermenegildo se estabeleceu 

na cidade de Feira de Santana, integrando-se na ordem dos frades capuchinhos, por sua 

predileção pelos meios de comunicação, foi o primeiro diretor da rádio Sociedade de 

Feira de Santana, pertencente a ordem dos frades capuchinhos. 
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O desempenho do frei Hermenegildo na ordem dos frades capuchinhos de Feira 

de Santana, com suas repercussões positivas, proporcionariam outras responsabilidades, 

como conta Motta (2008: p.37):  

 

Por intermédio do Monsenhor Renato de Andrade Galvão e do comerciante  
Paulo Cordeiro, frente a Dom Jackson Berenguer Padro, sugeriram que Frei 
Hermenegildo assumisse a paróquia da Cidade de São Gonçalo dos Campos, 
que estava aos cuidados do padre Francisco José Magalhães Daltro, que ficou 
por alguns meses no cargo. Monsenhor Renato Galvão, com o aval de Dom 
Jackson concedia a paróquia da cidade de São Gonçalo dos Campos ao frei 
Hermenegildo de Castorano.  

 

No dia 26 de julho de 1970, dia destinado às comemorações a Nossa Senhora de 

Santana, padroeira da cidade de Feira de Santana foi anunciado que frei Hermenegildo 

de Castorano assumiria a paróquia da vizinha cidade de São Gonçalo dos Campos. 

Padre Hermenegildo esteve à frente da paróquia entre os anos de 1970 até o ano de 2008 

quando morreu. 

Durante sua administração a frente da paróquia de São Gonçalo dos Campos, 

desenvolveu, além de suas atribuições sacerdotais, muitos projetos de assistência social. 

Padre Hermenegildo, idealizou e coordenou a fundação Ide e Ensinai, criada em julho 

de 1972, posteriormente assumiu a direção da rádio São Gonçalo, criada pelo seu 

antecessor Josemir Dias Valverde ampliou a potência melhorando o alcance a radio São 

Gonçalo, tornando-a assim um instrumento difusor da evangelização. Castorano 

implementou oficinas de capacitação profissional, além do hospital maternidade Igrez 

Correia, que fechou suas portas em 2005. 

A chegada do padre Hermenegildo de Castorano é lembrada pelo senhor 

Antonio Raimundo Nunes Costa, 66 anos de idade, professor e “zelador” da igreja 

matriz de São Gonçalo do Amarante, da seguinte forma: 

 

“Quando o padre chegou aqui, encontrou a paróquia bem estruturada, pois 
aqui sempre foi uma igreja de estrutura, nunca teve dor de cabeça para padre. 
Ele se preocupou em organizar  a fundação , que estava desorganizada ainda, 
e então ele foi a luta e criou a fundação Ensinai e essa estação de rádio aqui.” 
(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 

 

O senhor Antonio Raimundo Nunes teve uma intensa e longa convivência com o 

padre Hermenegildo Castorano, sempre lhe auxiliando na preparação, realização das 
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missas e de outros atos religiosos, a principio, na chegada do então padre, o senhor 

Antonio Raimundo Nunes Costas12

O senhor Antonio Borges Falcão 79 anos, Sacristão desde quando esteve à frente 

da paróquia o padre Josemir Dias Valverde (1958-1970), relembra a chegada do padre 

Hermenegildo de Castorano, bem como a primeira festa do padroeiro que este 

participara. Sobre a festa que o padre Hermenegildo presenciara o senhor Antonio 

Borges relata: 

 ressalta que  preocupação do padre, foi em 

promover ações de cunho mais sociais, de forma a atender as carências da comunidade 

local, “coisa que deveria ser - segundo senhor Antonio Raimundo – dever do governo 

do município, porque fomos nós que os colocamos onde estão”. 

 

Quando Castorano fez a festa aqui,(religiosa)encontrou o povo fazendo a 
festa na rua, com toda pompa né. Naquele tempo tocava os zabumbeiros, que 
era o terno de Bomfim de Feira... eles chegavam e leva quinze dias aqui e o 
povo brincado de manhã cedo. Ele saia ai pela rua tocando e de noite tocava 
no leilão né. E o povo fazia aquele bando de careta, e depois ele se ia embora, 
esse terno de Bomfim... e depois da festa a procissão.13

 
 

A festa que o padre Hermenegildo presenciara, e testemunhada pelo senhor 

Antonio Borges, fora anunciada em primeira página pelo jornal Feira Hoje do dia 13 de 

fevereiro de 1971, com a pompa e outros demais atrativos que referia-se anteriormente o 

senhor Antonio: 

 

“Das grandes festas populares da Bahia, e de São Gonçalo é tida como das 
melhores, quer pela animação de seu povo quer pela riqueza do seu folclore. 
Lá você encontrará além das tradicionais retretas, zabumbas, lavagem da 
igreja e o novenário, muita paquera, muita cerveja e muita alegria.” 

 

A estadia do padre Hermenegildo de Castorano quando esteve a frente da 

paróquia e seu convívio com a festa do padroeiro, foi de adaptação, pois estava diante 

de uma festa onde a discrição da celebrações litúrgicas , cederiam espaço para 

celebrações mais eufóricas. Segundo o senhor Antonio Raimundo, o padre 

Hermenegildo se comportou da seguinte maneira quando presenciou os festejos: “A 

festa, ele não modificou nada não, continuo tudo no mesmo, o padre deixou tudo a 

                                                 
12 (Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 
13(Antonio Borges Falcão 08/06/2010). 
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vontade, na maneira dele”. A interferências e responsabilidades do padre Hermenegildo 

estão mais localizadas nos festejos dentro da igreja.    

   

2.1 Novenário  

 

Hino em 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.  
 ( Jairo Nascimento e Antonio Leal de Sales).14

 
    

Como parte dos atos litúrgicos da igreja Católica local, está presente nos 

festejos a São Gonçalo do Amarante a realização de novenários. Em verbete do 

dicionário enciclopédico das religiões, Schlesinger (1995: p.1898) nos dá a seguinte 

definição para o termo: 

 

vem de novena, que quer dizer, reza ou devoção, feita durante nove dias 
consecutivos, em honra de um santo, por ocasião de sua festa ou em caráter 
particular, principalmente para obter uma graça. O termo novenário, possuía 
alcance amplo, como as rezas do mês mariana, que eram um novenário de 
trinta e um dias, novenário é sinônimo de devoto que pratica novenas. 

 

O novenário era a abertura oficial dos atos religiosos dos festejos em louvor a 

São Gonçalo do Amarante, onde a paróquia local conjuntamente com os seus fiéis com 

a comissão da festa e outros segmentos da sociedade local, destinavam noves noites 

para louvar o seu  padroeiro. As novenas se iniciavam numa sexta-feira e se concluíam 

no último domingo da semana de encerramento da festa do padroeiro. 

As nove noites eram sempre acompanhadas pelo coral Santa Cecília, que 

segundo o senhor Edvaldo Daltro, então regente do coral, este fora modificado pelo 

padre  Hermenegildo de Castorano poucos anos depois de sua chegada para dirigir a 

paróquia. O senhor Edvaldo informou em entrevista que uma das primeiras 

modificações foi a criação de um  novo coral, este:” se deu das junções entre os dois 
                                                 
14 Fornecido   pelo Senhor Edvaldo da Silva  Daltro do seu acervo particular. 
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corais que existiam,o coral Santa Cecília, formado por mulheres, e o coral masculino 

chamado de São Braz”. Outra modificação informada pelo senhor  Edvaldo Daltro , é 

que: “o coral passou a se apresentar ao lado do altar,e não mais na parte superior da 

igreja e cantando juntamente com os fiéis, fazendo com que as celebrações fossem mais 

participativas”15

Os novenários, no período aqui estudado, iniciavam na última sexta-feira do 

mês de janeiro e encerrava-se no primeiro domingo de fevereiro. Estas novenas  eram 

sempre temáticas, onde cada noite  de suas realizações, era destinada a algum segmento 

da sociedade, como nos revela manchete do jornal Feira Hoje de 5 de fevereiro de 1980: 

 

 
Os atos religiosos, iniciados sábado com a novena dedicada ás crianças.[...] 
Hoje , será rezada a quarta novena, uma homenagem das empresas Urusil, 
Tabarama Amerino e Menendez, Caixa Econômica Federal e Bradesco. A 
quinta noite  será dedicada pela Prefeitura Municipal. A sexta novena será 
uma homenagem do poder Judiciário, a sétima do comércio , a oitava, pelos 
filhos da cidade, que moram distantes e a nona dos ex-presidentes da festa e 
os familiares. 

 

Percebia-se que havia as relações estabelecidas entre a igreja os poderes 

públicos e os setores comerciais, as comissões que fizeram as festas anteriores e a 

população em geral. Seguimentos que segundo o tom irônico do senhor Antonio 

Raimundo Nunes Costas ao se referir as empresas Urusil, Tabarana, 

Amerindo&Menendez,todas envolvidas com a comercialização de charutos: “[...] eram 

considerados os responsáveis pela prosperidade, é o que eles achavam, São Gonçalo  

tinha que os abençoar, prosperidade pra eles lá.” Já  o senhor Antonio Borges 

Falcão,não via problemas na participação desses setores,para ele: “os novenários,eram 

abertos para aqueles que desejassem bancá-los, por isso tinham os empresários e outras 

autoridades, quem pudesse bancar, a igreja está as ordens”16

As novenas também se prestavam a cordialidades entre autoridades políticas 

como sugere a noticia do jornal Feira Hoje de 10 de fevereiro de 1976 onde a novena 

oferecida pelo prefeito e presidente da comissão da festa do mesmo ano, José Carlos 

. 

                                                 
15(Edvaldo da Silva  Daltro, 21/11/2009). O senhor Edvaldo ainda informou que as canções antes eram 
cantadas em “latim”, depois da chegada do padre Hermenegildo de Castorano, o coral cantava as liturgias 
em português, salientado que foram introduzidos outros cânticos  e não a versão em português dos 
cânticos em latim.  
16(Antonio Borges Falcão 08/06/2010). 
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Lacerda , foi dedicada ao prefeito de Feira de Santana, José Falcão da Silva  e os outros 

prefeitos das cidades vizinhas.  

     As novenas eram as extensões, dentro do âmbito religioso local, de 

determinadas relações estabelecidas na sociedade são-gonçalense. Fato aqui que não 

pretendemos nos ater mais; porem o senhor Antonio Raimundo Nunes Costa  sintetizou 

muito bem e de forma pertinente: “Se dedicava a esse ou aquele poderoso, empresário e 

se fazia por eles...uma troca de favores não é verdade! O senhor Antonio Raimundo 

Nunes Costa, em tom ponderado, ratifica: Tinha , e ainda como tem as novenas para as 

comunidades dos povoados, e quem tem que fazer por eles é Deus em primeiro lugar e o 

dono da festa, São Gonçalo!”17

 

 

2.2 As retretas e os zabumbeiros 

 

Já a participação retretas nos festejos de São Gonçalo foi descrita pelo  senhor 

Nilson dos Santos 79 anos, músico há 57 anos da única filarmônica da cidade, a  

centenária Lira Sangonçalense: 

 
quando os músicos das filarmônicas que participavam da festa de São 
Gonçalo, vinham tocar de noite, depois da novena,agente subia no coreto da 
praça e começava a tocar;agente começava primeiro por que era a anfitriã  . 
As famílias que saiam da igreja ficava envolta do coreto do largo , todo 
mundo envolta da gente. As pessoas que moravam na praça, colocava as 
cadeiras na calçada e a criançada dançava e quem estava afim dançava, 
outros ficam apreciando também.18

 
 

As retretas correspondiam aos “antigos” modos de diversão para a população 

local. E eram sucedidas por apresentações no coreto da igreja da matriz, onde a 

filarmônica - local e as convidadas - entretinham seu público , quando executavam 

dobrados, marchinhas, e frevos.  Com relação ao repertório executado, o senhor Nilson 

dos Santos, contou que naquela ocasião: “se tocava o frevo Vassourinha, também aquela 

                                                 
17(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) O senhor Antonio Raimundo Nunes Costa, dentre os 
entrevistados, levou uma vida de dedicação  ao ensinamentos católicos. Almejava se tornar padre, ajudar 
aos mais necessitados é o seu maior principio. O senhor Antonio Raimundo Nunes Costa em alguns 
momentos de sua entrevista, demonstra sua preocupação com a população mais pobre da cidade de  São 
Gonçalo dos Campos e demonstra seu descontentamento com os empresários, comerciantes  e políticos , 
que segundo ele, pouco fazem pelo povo da sua terra. 
18(Nilson dos Santos 10/05/2010) 
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marcha famosa... taí, aquela que a Carmem Miranda cantava:” taí eu fiz tudo pra você 

gostar de mim, ó meu bem não faz assim comigo não. “Você tem, você tem, que me dar 

seu coração”. (Senhor Nilson dos Santos 10/05/2010).  

 Nas programações das retretas, o jornal Feira Hoje de 09/02/1979, informava 

que se faziam presentes as seguintes filarmônicas e bandas:  

 
Ontem até ás 3 horas da madrugada, foi reeditada a apresentação sucessiva de 
bandas, como acontece tradicionalmente, com a participação da Sociedade 
Filarmônica Candeiense, Banda da Policia Militar sediada em Feira de 
Santana e a Lira Sangonçalense. Mesmo assim, sem o mesmo brilho dos anos 
anteriores,quando as bandas subiam e desciam o coreto, tocando musicas 
carnavalescas, durante toda noite. 

 

Havia um intercâmbio cultural musical com a cidade de Salvador em anos 

anteriores, quando segundo a mesma edição do jornal citado anteriormente e contendo 

uma entrevista com o prefeito daquela ocasião, Antonio Pires, onde este lembrara que  

em outros anos: iam bandas como do Corpo de Bombeiros, Base Aérea e Naval, que 

tocavam durante a noite toda, acompanhadas das palmas de crianças e adultos.” A 

participação das  bandas com corporações militares e em especial da policia militar da 

vizinha  cidade de Feira de Santana fica confirmada na atitude do presidente da festa de 

São Gonçalo no ano de 1980, Hildebrando de Cerqueira Couto:”esteve em Feira de 

Santana, onde foi manter contato com o comandante do 1° Batalhão da Policia Militar, 

tenente-coronel Dílson Moreira, a fim de tentar a presença da banda de música daquela 

corporação, bem como, reforçar o policiamento durante a festa”.(jornal Feira 

Hoje,05/02/1980). 

A presença da instituição militar – policial - no espaço da festa, tanto estava 

relacionada a preocupação de se manter uma ordem,  que  nesse caso,buscava prevenir 

conturbações nos andamentos da festa, como também proporcionar entretenimento e 

diversão as famílias são-gonçalenses. Foi dessa forma que a instituição militar sempre 

se manteve presente ao longo dos festejos. 

Um dado também muito interessante foi revelado pelo senhor Clovis Borja, ao 

se referir a realização das retretas:  

 
Tinha uma coisa muito interessante: um grupo de pessoas que ficava de um 
lado do coreto, ou até mesmo afastadas, enquanto as filarmônicas tocavam. 
Eram pessoas humildes. Não havia espaços reservados para o público, mas 
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essas pessoas ficavam ali mesmo, sem constrangimento, parecia que era 
espontâneo mesmo.19

 
  

Mesmo no entendimento do Senhor Clovis Borja, de se tratar de uma postura 

naturalizada por parte dos foliões de origem mais humilde, deve-se considerar que 

mesmo estando em um determinado espaço,  nesse caso a praça e numa situação de 

“confraternização”. Castellucci (2006: p.84) chama-nos a atenção para o fato de que a 

festa,  também “ é, por assim dizer, a apropriação do lugar, demarcação e demarcada de 

fronteiras, enquanto se instituem marcas no território carregado de significados.” Os 

significados de ser rico ou humilde mesmo estando lado a lado,não  apaziguava as 

barreiras sociais,relacionadas as condições financeiras diferenciadas dos indivíduos, 

mesmo que se tratando de circunstância de divertimento e “confraternização”.Não 

podemos nos esquecer de que a festa pública, religiosa engloba também  as contradições 

vigentes nas sociedades que as promovem. 

Não se encontrou registros noticiados nos jornais Feira Hoje, depois de 1982, 

referentes a realização das retretas. O senhor Nilson dos Santos, informou que: com o 

prestigio dos trios elétricos, as retretas foram perdendo a importância e desaparecendo, e 

o trio foi ocupando espaço pela rapaziada; agente ficou mais encarregado da 

procissão”20

Outra atração de uma boa parte dos dias de festejos para São Gonçalo do 

Amarante, era o grupo de músicos chamados pelos foliões locais de zabumbeiros. Sobre 

este grupo o jornal Feira Hoje (13/02/1971) assim os descreve: 

. 

 
“O ‘Zabumba’ conjunto musical  que alegria os festejos desde os primeiros 
dias , tocando pela manhã e á tardinha , acompanhado pelos blocos , cordões 
de casamentos e ternos. A característica principal do “zabumba” é que todos 
os seus componentes tocam de ouvido e já se constituíram em presença 
constante em todas as festas populares do interior baiano.” 

 

O senhor Edvaldo da Silva Daltro informou que o principal papel dos 

zabumbeiros, era o de animar a festa durante o dia e durante a lavagem e a levagem, 

para que  ficasse sempre a sensação e o clima de festa. A alegria dos zabumbeiros era 

muito contagiante, esses músicos eram originários do distrito de Bonfim de Feira, 
                                                 
19 (Clovis Borja 28/08/2010). 
20 (Nilson dos Santos 10/05/2010). O senhor Nilson se fere “a gente”, nesse caso como músico da 
filarmônica Lira Sangonçalense que participa da missa festiva e da procissão. 
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pertencente a cidade de Feira de Santana. Segundo o termo  de criação do 

grupo,intitulado de: da sociedade e seus fins, este se chamava Lira União Santa Cruz; 

tendo como data de sua fundação maio de 1876.O documento revela que  antes de Lira, 

era denominado Terno União Santa Cruz, ainda revela que a principal finalidade do 

grupo era a de desenvolver atividades em favor da cultura, especialmente da arte 

musical. Hildegardes Vianna, o descreve como sendo um grupo formado por 2 

tocadores de pífanos, 1 de caixa e 1 de zabumba. Sendo que estes tinham o papel de  

acompanharem rezas (novenas, trezenas, tríduos, etc.), procissões e peditórios. 

Hildegardes afirma que os zabumbas ou zabumbeiros estão registrados em quase todas 

as regiões baianas, concentrando-se no nordeste.”21

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 cortejo da lavagem de São Gonçalo do Amarante. Jornal Feira Hoje de 09/02/1979.22

 

 

Os zabumbeiros que se apresentavam na festa de São Gonçalo, divergem um 

pouco da descrição de Hidelgardes  Vianna, por possuírem certas particularidades, 

como no fato de que estes usavam outros instrumentos, e eram em maior número, e o 

repertorio que executavam era diferenciado. Por outro lado, tem em comum, o fato de se 

                                                 
21VIANNA, Hildegardes. Folclore brasileiro: Bahia. Rio de Janeiro: MEC, 1981. P. 19. 
22A foto do cortejo da lavagem mostram um homem travestido de baiana, ao lado de uma baiana, ambos 
dançado na rua, em companhia dos zabumbeiros( terno União Santa Cruz). Os zabumbeiro utilizando 
instrumentos de metais(sopros) percussivos e se apresentam a paisano. 
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apresentarem em festejos religiosos do catolicismo popular. O senhor Nilson dos 

Santos23

Os zabumbeiros tinham certos privilégios, por serem já bastante 

profissionalizados em questão de animação de festas, estes tocavam e animavam festas 

em cidade circunvizinhas. O senhor Antonio Pires dos Santos

,detalhou que os zabumbeiros possuíam os seguintes instrumentos: bumbo, 

clarinete,trompete,caixa, tambor, tuba, trombone, sax alto, sax tenor, bombardino 

trompa de marcação. E que estes – por causa dos instrumentos - tinha uma formação 

estruturado no modelo das filarmônicas.  

24

 

 disse que era papel do 

presidente da festa, providenciar as estadia e alimentação para os zabumbeiros, pois eles 

só iam embora quando terminavam os festejos, passavam quase duas semanas animando 

aos que gostavam de se divertir. A despedida deles chega a causar comoção e saudade 

por já se constituírem uma atração insubstituível para os festejos, e segundo o senhor 

Edvaldo da Silva Daltro, aos que gostavam da festa de outros tempos. 

2.3 As lavagens da quinta-feira 

 

O jornal Feira Hoje, na maioria de seus noticiários entre os anos aqui 

pesquisados, 1970 a  1989, destacou a lavagem, como momento de maior fervor dos 

festejos a São Gonçalo do Amarante, exemplo  do que foi noticiado  em 09/02/1979, 

com a seguinte manchete:  

 
São Gonçalo dos Campos: 
Com a participação do trio elétrico Tapajós, a bandinha, Zabumba, baianas, 
grande numero de pessoas vindas de diversas cidades da região, foi realizada 
na tarde de ontem a lavagem da igreja de São Gonçalo dos Campos, com 
desfile pelas ruas da cidade.  

 

A lavagem da igreja de São Gonçalo dos Campos era um dos momentos de 

maior mobilização festiva, muito aguardado pelos seus foliões. A lavagem  o jornal 

Feira Hoje: “A festa começou logo às 9 horas, quando o povo cantando hinos religiosos, 

lavou o templo com a água da lagoa25

                                                 
23(Nilson dos Santos 10/05/2010) 

 da Gameleira, considerada sagrada”. O ato de 

24(Antonio Pires dos Santos 11/09/2010) 
25 O redator da manchete, refere-se a lagoa da Gameleira, quando na realidade é fonte da Gameleira. 
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lavar,limpar e purificar o templo, segundo Santana(2009: p 137): era uma herança 

portuguesa que chegou ao Brasil com as primeiras irmandades, lavava-se as igrejas nas 

vésperas da festa do santo padroeiro”.Em relação a lavagem do templo, o senhor 

Antonio Borges Falcão informa: “ naquele tempo a igreja ficava aberta quinta de 

manhã, e cheia de mulheres aqui dentro lavando tudo, preparando para a novena de mais 

tarde. Elas traziam água daqui perto, da fonte da gameleira... todas vestidas de 

branco,como era na tradição; depois do serviço feito, fechava a igreja e esperava o que 

vinha de tarde.26

A fonte da gameleira é  muito importante para a população não apenas por se 

tratar de uma das fontes de abastecimento de água local,(contando que está tinha um 

papel maior quando não havia sistema de distribuição de água encanada) esta tem ainda 

hoje um importante significado para a religiosidade local.Lessa(2005: p.53) em sua 

dissertação sobre as mulheres da irmandade da Boa Morte de São Gonçalo dos 

Campos:“ afirma que segundo a tradição oral que a formação da freguesia de São 

Gonçalo dos Campos , é fruto do aparecimento milagroso da imagem de São Gonçalo 

na fonte da Gameleira. A partir de então a água dessa fonte passou a ser considerada 

milagrosa.” O simbolismo da água da fonte da gameleira, ao lavar o espaço sagrado do 

templo é enfatizado pelo senhor Antonio Nunes Costa:   água que cura, água que 

abençoa e purifica

”. A lavagem da igreja  propriamente dita, essa relatada pelo jornal e na 

entrevista do senhor Antonio Borges, mostra a importância da fonte da gameleira. 

27

O segundo momento da lavagem era o mais esperado pelos foliões locais e 

visitantes: 

. 

 
A tarde, logo as 15 horas o trio elétrico animava a praça padre Bráulio Seixas e 
às 16:30 começava o desfile.Na frente um grupo de 50 baianas, com potes na 
cabeça, flores e muito colorido nos trajes típicos. Em seguida vinha a 
bandinha, tocando frevo, a multidão dançando atrás nas calçadas, grande 
número de pessoas que preferiam apenas apreciar a animação.(jornal Feira 
Hoje: 09/02/1979). 

 

A lavagem era o momento da festa do padroeiro em que  a rotina da cidade 

ficava ainda mais alterada, o senhor Antonio Borges Falcão lembra que: a cidade 

começava a parecer que ia ferver de gente, era gente mesmo, de tudo quanto era canto, 

                                                 
26(Antonio Borges Falcão 08/06/2010) 
27(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 
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gente que chegava cedo já sonhando com essa lavagem28.Os jornais Feira Hoje e as 

lembranças do senhor Antonio Borges mencionam a grande participação dos foliões 

são-gonçalenses e os visitantes. Havia muitas expectativas depositadas no dia do desfile 

do cortejo da lavagem, pois o cortejo era na opinião do senhor Clovis Borja:  o 

termômetro da festa, a animação do desfile da lavagem era que dava para perceber o 

sucesso da festa por parte da comissão promotora. Era o primeiro indicador que se 

tinha.29

O cortejo da lavagem da festa de São Gonçalo do Amarante era composto 

principalmente por mulheres adeptas do candomblé e também pertencentes a irmandade 

de Nossa Senhora da Boa Morte de São Gonçalo dos Campos.Segundo o senhor Clovis 

Borja, pertencente ao extinto terreiro da Ialorixá, tia Sancha, uma das principais 

responsáveis pela presença da religiosidade afro-brasileira, representado pelo 

candomblé, no âmbito da festa de São Gonçalo do Amarante, a presença do  candomblé 

na festa, é por ser este, um dos agregadores da cultura baiana. Braga(1995) afirma 

categoricamente que a cultura baiana é composta de elementos sócio-culturais afro-

brasileiros responsáveis pela sua expressividade, originalidade, conjuntamente com as 

contribuições étnicas mais diversas. 

 

Como vimos,a lavagem era dividido entre dois momentos que ocorriam 

simultaneamente: o momento do cortejo das baianas; e o dos trios elétricos. O cortejo  

da lavagem percorria as principais ruas da festa, em companhia  das baianas com seus 

cântaros enfeitados com flores, água de cheiro, uma bandinha de percussão e sopro 

animando aos foliões de todas as idades que acompanhavam.  O senhor Antonio Borges 

Falcão lembra que: 

 
Todo mundo! Quando começava a festa, todos aqueles homens de bem aqui 
de São Gonçalo, se trajava de baiana pra dançar nessa lavagem. Pobre, rico 
todo mundo. Tinha bumba- meu - boi de mané gaiada, burrinha de gó ...e 
outra atração que vinha de fora. Todos eles vinha brincar na lavagem. Vinha 
gente daqui da zona rural. A lavagem sai muito cavaleiro, muito cavaleiro 
mesmo... aqueles jegues tudo enfeitado, burro... aqueles cavaleiros com os 
cavalo tudo enfeitado... todo esse negócio, duas horas da tarde, ia até uma 
hora duas horas da manhã. Todo mundo se distraia, não tinha esse negócio de 
matar ninguém , de morrer ninguém. Na quinta-feira era atração daqui, 
fechava o comercio; meio-dia fechava o comercio e já começava o 
movimento, parava na hora da novena, depois começava a festança.30

                                                 
28(Antonio Borges Falcão 08/06/2010).  

  

29 (Clovis Borja 28/08/2010). 
30  (Antonio Borges Falcão 08/06/2010). 
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As lembranças do senhor Antonio Borges Falcão dão a idéia da diversificação de 

manifestações culturais que existiam na festa da lavagem e também o poder que exercia 

em alterar a rotina comercial da cidade, onde o seu comércio funcionava na metade do 

expediente, nesse caso só pela manhã. A rotina comercial da cidade dava a sua vez para 

aqueles dias de festejos, como também para outros produtos e serviços que eram 

proporcionados e que serão abordados mais adiante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2 Cortejo das baianas saindo da fonte da gameleira para fazerem a lavagem da igreja 

matriz de São Gonçalo. Foto: jornal Feira Hoje 09/02/1979. 

 

A foto acima é um registro desses muitos momentos que também se fazem 

presentes na memória do senhor Antonio Borges Falcão. Ela refere-se ao cortejo das 50 

baianas, que saiam da fonte da gameleira31

                                                 
31A gameleira que é a árvore sagrada para os adeptos do candomblé representando o orixá Iroko.  Sobre o 
orixá Iroco, ver PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás.São Paulo:Companhia das Letras,2001,p.162-
169.   

.A fonte da gameleira, aparece ao fundo da 

fotografia, como um muro entre as duas casas. Na foto é possível ver  as distinções das 

roupas dos grupo de baianas e perceber que cada grupo carrega um estandarte, embora 

não dê para lê o que está escrito, mas por meios das entrevistas soube-se que traziam a 

inscrição: “viva a São Gonçalo de Amarante”. “O senhor Clovis Borja salientou que 

participavam do desfile da lavagem dois grupos de baianas:” tinha as daqui de São 

Gonçalo que saiam de branco, e tinha as que vinham de um terreiro de Feira de Santana, 
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estas de Feira vinham vestidas com pano colorido por cima da roupa branca 32. O senhor 

Antonio Pires dos Santos acrescentou que ao final do desfile: tinha uma disputa entre os 

dois grupos das baianas, lá na frente da igreja. Disputa animada para ver qual dos 

grupos de baianas dançava melhor. Tinha o grupo das baianas de estandarte rosa e o 

grupo do estandarte azul, quem vencesse ganhava um premio. ”33

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Cortejo da lavagem das baianas concentradas com o foliões na praça da igreja matriz de 

São Gonçalo. Foto: jornal Feira Hoje 05/08/1988. 

 

A foto número 03, se constitui como registro do segundo momento da lavagem, 

onde depois de cumprir as suas obrigações, as baianas se divertiam mais uma vez, só 

que na companhia da outra parte dos foliões que acompanhavam o trio elétrico. 

  O momento do trio elétrico na lavagem era um atrativo a mais, onde os grupos 

que desfilavam acompanhado as baianas se juntariam aos outros foliões que se 

divertiam nas proximidades da Praça Bráulio Seixas. O público adulto e jovem se 

esbaldava, e quando chegava o horário do novenário a folia se encerrava por aqueles 

instantes, depois o encontro dos trios elétricos, voltava a cena. 

 

                                                 
32(Clovis Borja 28/08/2010). 
33 (Antonio Pires dos Santos 11/09/2010) 
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2.4. A missa do domingo, a segunda-feira gorda e a levagem da lenha. 

 

Com tanta movimentação de blocos, trios elétricos, foliões, fieis e barraqueiros  

nas ruas de São Gonçalo dos Campos,  a prefeitura precisa estar atenta à manutenção da 

cidade durante aqueles mais de dez dias de festa. O senhor Antonio Pires dos Santos, 

prefeito municipal por dois mandatos, ( inclusive no período estudado, 1976-1982) 

informou que a prefeitura realizava a limpeza da cidade nos os dias em que a festa 

ocorria. Era muito trabalho, devido a grande concentração de pessoas e de outras 

cidades; tinha muita sujeira, que é natural nesses casos.34 A preocupação da prefeitura 

com a limpeza da cidade era especial quando era a chegado  domingo, porque em torno 

da igreja, havia muito trabalho a  fazer pela equipe de limpeza da prefeitura,  em função 

aos festejos da noite anterior, onde se pulou atrás dos trios elétricos.35

O último domingo dos festejos a São Gonçalo do Amarante,  era marcado com a 

realização de uma missa festiva. A missa matutina, contava com a participação de 

membros da paróquia sobre a coordenação do Padre Hermenegildo de Castorano e de 

membros da Diose de Feira de Santana. Os jornais Feira Hoje, que noticiavam a 

realização da missa festiva de domingo, anunciavam as presenças dos bispos diocesanos 

como principais pregadores dessas missas. O bispo Dom Silvério Albuquerque, 

responsável pela Diocese da cidade de Feira de Santana, na qual também pertence a 

paróquia de  São Gonçalo dos Campos, foi quem presidiu muitas dessas missas.  

   

Era muito abordada nessas ocasiões, por parte dos seus pregadores, a 

rememorização da vida, o legado de fé e do exemplo de conduta de São Gonçalo dos 

Amarante, o apostolo raro e fecundo, como é  entoado nos cânticos do coral Santa 

Cecília. A missa era o reflexo da integração entre os féis da sede e dos distritos, o 

senhor Antonio Borges Falcão, mencionou a participação de pessoas vindas dos 

distritos de Magalhães, Santana de Taquari. Tapera, entre tantos outros, como as 

caravanas de cidades como Conceição da Feira, Feira de Santana e de Antonio 

Cardoso.36

                                                 
34(Antonio Pires dos Santos 11/09/2010) 

 A missa ainda era acompanhada pelas Filarmônicas, ora vindas de outras 

35idem 
36(Antonio Borges Falcão 08/06/2010). 
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cidades, como Candeias, Maragogipe, Feira de Santana e da insubstituível filarmônica 

local, Lira Sangonçalense. 37

Ao final dessas missas dominicais matutinas,encerravam-se as atividades na 

igreja, porém  o clima de festa nas ruas de São Gonçalo dos Campos voltava a 

predominar e a se estender pela madrugada adentro, como informou o senhor Antonio 

Borges Falcão: “tinha terminado o novenário, a igreja só voltava a acontecer alguma 

coisa no dia da procissão.” 

        

38

O dia de “despedia” dos foliões aos festejos para o seu padroeiro era a segunda- 

feira gorda.  O senhor Edvaldo  da Silva  Daltro chama de segunda-feira gorda, o 

momento em que todas as manifestações folclóricas da cidade se concentravam e 

desfilavam na segunda feira, último dia da festa “profana”

 

39. Para o senhor Antonio 

Borges Falcão a segunda-feira gorda era onde se repetia a lavagem de quinta-feira. Com 

isso o comercio, como  informou o senhor Edvaldo da Silva Daltro40

A banda Infernal, constitui-se como uma das manifestações culturais  mais 

originais da festa do padroeiro, como também a mais aguardada. Sobre a banda infernal 

o jornal Feira Hoje dá o devido destaque para essa manifestação cultural, ao divulgá-la 

como um dos atrativos da festa do ano de 1971: “A banda Infernal” é uma filarmônica 

improvisada que faz piruetas pelas ruas da cidade na segunda-feira gorda. Apresentou-

se pela primeira vez em 1939, daí se tornando indispensável a todas as festas.”

, ficava fechado 

depois das 12:00 horas, era um dia de muita expectativa.A segunda-feira gorda da festa 

de São Gonçalo do Amarante, era marcada por dois acontecimentos:  o desfile da banda 

infernal e a  levagem da lenha. 

41

 

 A 

banda Infernal, ao longo dos anos de sua participação nos festejos a São Gonçalo do 

Amarante, tornou-se uma tradição e referência dentro da festa. Todos os entrevistados 

foram unânimes em ressaltar a importância desta banda, tanto por sua alegria, quanto 

por sua irreverência. No mesmo jornal anteriormente citado, ele detalha a banda Infernal 

do seguinte modo: 

                                                 
37( Nilson dos Santos 10/05/2010) 
38 (Antonio Borges Falcão 08/06/2010). 
39 (Edvaldo da Silva  Daltro, 21/11/2009). 
40(idem)  
41 Jornal Feira Hoje 13/02/1971 
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A banda possui um regime semelhante ao militar e os seus componentes 
(médicos; advogados; dentistas; professores; e outros profissionais liberais), 
possuem patentes que vão subindo, de acordo com a sua participação nos 
festejos. Disciplina é mantida através de berros e tiros para o alto.A banda 
infernal é formada por dois grupos: um menor; composto de músicos ,e 
outro maior que toca instrumentos de brinquedos, acordeões;tambores; etc.42

 
 

O senhor Clovis Borja, nos informou que a banda Infernal era composta só por 

integrantes do sexo masculino e a cada ano que desfilava, se preparava uma nova 

fantasia.43 Outra coisa a ser destacada é que a banda Infernal, como mencionara o 

senhor Antonio Raimundo Nunes Costa era composta pela a elite da Cidade que gostava 

muito da festa, era uma tradição elitista.44

 

 A banda Infernal contratava alguns músicos, 

que segundo o senhor Clovis Borja: 

Eram integrantes da banda da policia militar de Feira de Santana, tinha os da 
base aérea de Salvador, que vinham algumas vezes. Os músicos de verdade, 
formavam o grupo menor, enquanto o grupo maior fazia performances 
debochadas. As músicas eram de carnaval, só que  executadas em ritmo de 
marcha militar, mas tudo feito com muito deboche.  A banda infernal saia 
como muitos integrantes, tomo mundo estilizado, os músicos de verdade 
vinham com fantasias diferentes, com o rosto pintado. Os conterrâneos que 
moravam fora faziam questão de desfilarem na banda infernal, a multidão 
ficava na praça prestigiando o nosso desfile, era um dos momentos mais 
bonitos da festa, era algo singular mesmo, só tem aqui em São Gonçalo, nada 
visto em lugar algum.45

 
  

Ainda conforme esse entrevistado, os músicos da banda da policia militar e da 

base aérea  se apresentavam apenas como músicos e não como militares, pois estavam 

prestando serviços particulares, não representando a instituição, faziam isso nas horas 

de folga, se constituindo como um pequeno contingente. 

Ao tratar de um dos momentos de maior irreverência dos festejos do padroeiro, 

propiciado pela banda Infernal, outro  destaque da segunda-feira gorda, era a levagem 

da lenha. O intelectual e jornalista José Maria Nunes Marques, ao escrever suas crônicas 

e memórias; em uma delas relata as suas lembranças sobre a festa em louvor a Nossa 

Senhora de Santana, padroeira de sua cidade, Feira de Santana. Esse jornalista, 

descreve, em que consistia a levagem da lenha: 

 

                                                 
42 (idem) 
43(Clovis Borja 28/08/2010). 
44(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 
45(Clovis Borja 28/08/2010). 
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[...] os feirenses de outros tempos, nas festas da padroeira, Sant’Ana, 
senhora de sua cidade, levavam lenha na véspera da  solene procissão, e 
arrumavam fogueiras pelas ruas, no caminho a ser percorrido pelos andores, 
de modo a iluminar a sua passagem. E no largo da então matriz, noite a 
dentro , a luz avermelhada das fogueiras iluminava os folguedos do povo, os 
encontros, os namoros. A levagem da lenha.46

 
. 

A levagem da lenha remonta aos tempos em que a cidade de Feira de Santana não 

dispunha de rede de iluminação pública abrangente e era costume nos festejos 

realizados para a sua padroeira ser servir de fogueiras para iluminar os festejo. O 

também intelectual de Feira de Santana, Eurico Alves Boaventura, também descreveu o 

costume da população católica desta cidade durante os festejos de largo para Nossa 

Senhora de Santana. Segundo ele, os foliões tinham esse costume pela razão: 

 
por que as lenhas das fogueiras  se extinguisse e não houvesse mais 
armazenada, na terça-feira, os brincalhões da ultima quinta-feira voltavam a 
folgança, indo buscar e trazendo nova lenha do mato, para o novo fogaréu 
Seria a levagem da lenha . O mesmo folguedo de quinta-feira, a mesma 
alegria, a mesma alegria comunicativa de que ainda se faz canhestro 
arremedo. Saiam de novo as bandeiras e voltavam a rodopiar danosamente, 
trefegantimente, sobre a multidão de dançadores, louvando a seu jeito a 
Nossa Senhora Santana.(p.24)47

 
 

Os dois autores destacam a animação do festejo  e sua principal motivação, o 

fato era que, a levagem da lenha partia da iniciativa dos foliões que se divertiam na 

quinta-feira da festa, dia em que ocorria a lavagem interna da igreja, e além de se 

divertirem, contribuíam para a realização dos atos religiosos, por serem também fiéis. 

A levagem da lenha, como parte dos festejos a São Gonçalo do Amarante, tinha 

bloco das baianas, com roupas coloridas, acompanhadas por uma bandinha de sopro 

tocando frevos e machas de carnaval. O senhor Edvaldo da Silva Daltro, 48

                                                 
46Marques, José Maria Nunes. A magia do silêncio: crônicas. Feira de Santana: UEFS editora, 2004, p.36 

 lembra que o 

bloco das baianas   participava também da lavagem, juntamente com as baianas dos 

terreiros. Elas e as baianas dos terreiros se reunião em residências de famílias  

tradicionais locais, para se arrumarem para o desfile. Essas residências tinham quintais 

enormes, pelo fato de desfilarem muitas baianas, grupos até de 100 componentes. Os 

47BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e homem: memórias de Feira de Santana. Feira de 
Santana: UEFS editora,2006, p.24. 
48(Edvaldo da Silva  Daltro, 21/11/2009). 
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entrevistados49, quando se referiam a levagem da lenha, destacaram que essas baianas 

desfilavam pelas ruas da cidade, se dirigindo para a Praça Bráulio Seixas, ( praça da 

igreja matriz), carregando pequenos feixes de lenha na cabeça, simbolizando o 

momento descrito por José Maria Marques e Eurico Boaventura.50

A segunda-feira gorda era o espaço prolongado da festa para que blocos 

fantasiados, a burrinha, o bumba-meu-boi, zabumbeiros, afoxés, batucas e trios elétricos 

se apresentassem de forma concentrada, já que algumas atrações se apresentavam em 

dias alternados. O senhor Clovis Borja, entende que a segunda feira-gorda da festa de 

São Gonçalo, deixava nos foliões o clima de nostalgia, já que depois do encerramento 

oficial dos festejos, os visitante e filhos da terra que moravam em outras cidades e 

estados sentiam muito o momento das despedidas de suas famílias.

 

51

 

 

2.5 A procissão  

 

Segundo Hugo Schlesinger(1995:p. 2114), dentro  dos ritos religiosos do 

cristianismo de vertente católica a procissão é especificada como: 

 
Súplica solene, acompanhada da ação simbólica de uma motivação popular 
bem ordenada. Supõe, antes de tudo, o deslocamento efetivo de um grupo 
humano, de um dado local para o outro. É a manifestação de um povo 
organizadamente reunidos e unânime  e não um mero tropel ruidoso. 
Presidida por sacerdotes, a procissão se caracteriza como assembléia 
litúrgica, na qual a comunidade toda se faz presente, ou ao menos, é 
significativamente representada. O ponto de partida e o de chegada são 
sempre lugares sagrados, santuários ou igrejas. 

 

A procissão de São Gonçalo do Amarante representa o ápice das celebrações 

religiosas. É  o momento em que a população católica da cidade de São Gonçalo dos 

Campos presta as suas últimas homenagens  ao seu padroeiro. Para o senhor Antonio 

Raimundo Nunes Costa a procissão: 

 
É a forma que temos de agradecer ao nosso patrono, da melhor maneira 
possível, com a exaltação de nossa fé, e sempre pedindo a São Gonçalo que 
olhe pela nossa cidade. Olhe pros seus filhos desvalidos, proteja-nos do mal, 

                                                 
49( Entrevistados já citados) 
50Ver as notas de rodapé: 25 e 26. 
51(Clovis Borja 28/08/2010). 
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que traga a prosperidade para essa cidade, que ilumine a cabeça dos 
governantes,para que eles não ajam pensando que são os donos da cidade. A 
procissão é o nosso povo nas ruas, cantado e rendendo preces; fazíamos uma 
senhora procissão; era muito bonito.52

 
   

A procissão de São Gonçalo do Amarante encerrava a última terça-feira - feriado 

municipal, também chamado de terça maior - dos festejos religiosos que a paróquia de 

São Gonçalo  dos  Campos juntamente com a comissão organizadora promoviam. Os 

preparativos para a procissão começavam cedo, a alvorada anunciada com fogos de 

artifício tinha inicio às 5 horas da manhã, a arrumação e ornamentação da igreja para a 

missa das 10 horas. O senhor Antonio Borges Falcão, informara que a missa das 10 

horas era realizada em louvor a Nossa Senhora do Amparo53

 

. Nossa Senhora do 

Amparo é considerada pelos católicos de São Gonçalo dos Campos, como sua segunda 

padroeira essa missa era realizada pelo padre Hermenegildo de Castorano,  ou por 

algum outro membro do alto escalão da arquidiocese. Ao termino da missa, a igreja 

fechava sua portas, e começava os preparativos para a realização da procissão. Membros 

das irmandades locais, pessoas da  comunidade, preparavam a ornamentação dos 

andores, para que ao final dos trabalhos, estes  portando as imagens dos santos  fossem 

carregados  por seus devotos.  Pierre Sanchis (1983: p. 43) revela que a procissão 

católica reafirma os laços de fé dos seus devotos com seus santos: 

 para os seus  devotos, os santos representam alguém que passou os caminhos 
dos homens, conheceu a sua experiência e viveu os seus sentimentos – e ao 
mesmo tempo ultrapassa o quadro da sua experiência imediata e é investido 
de um poder que lhe permite dominar o cosmo, a existência social, a vida. 
Além disso manifestou varias vezes a vontade de ser um lugar e de uma 
comunidade particular, graças ás circunstâncias que rodearam a aparição de 
sua imagem.  

 

A realização da festa de São Gonçalo do Amarante, no ano de 1988, juntamente 

com sua paróquia e através da comissão dos festejos procurou trazer para o momento da 

procissão, um costume que havia “se perdido.” O senhor Clovis Borja, enquanto 

presidente da comissão da festa de 1988 procurou juntamente com os demais membros 

da comissão, restaurar o costume entre a maioria do fieis, de acompanhar o cortejo sacro 

vestidos de branco. Clovis Borja justificou o pedido, argumentando que certas tradições 

                                                 
52(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010). 
53( Antonio Borges Falcão 08/06/2010). 
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não poderiam ser deixadas de lado, por fazerem parte das lembranças da população, e 

que faltava uma iniciativa para que essas tradições fossem zeladas, não podendo deixar 

de reviver um costume antigo.54

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Saída da procissão de São Gonçalo do Amarante da igreja matriz de São Gonçalo do 

Amarante.55

   

  

No período aqui estudado, (1970-1989), a procissão se realizava na terça-feira, e 

contava com   o anuncio dos sinos, fogos de artifício e  dos párocos  para a saída dos 

andores, e a cada andor que se enfileirava, era feito algum comentário sobre a imagem  

transportada e depois, as palmas do público.56

                                                 
54(Clovis Borja 28/08/2010). 

 As filarmônicas, a banda da policia 

militar, o terno Lira União Santa Cruz reforçavam os cânticos e hinos religiosos 

entoados pela população católica de São Gonçalo dos Campos. Os entrevistados 

destacaram a grandiosidade da procissão, já que esta era o ponto culminante dos atos 

religiosos.Nossa Senhora do Amparo e do padroeiro São Gonçalo o mais aclamado 

55 Nota-se na foto extraída do jornal Feira Hoje 10/02/1988, mostra uma grande aglomeração de pessoas 
na praça Bráulio Seixas.  O espaço vazio na extremidade direita da foto é o caminho pelo qual os andores 
sairiam do interior da igreja. A imagem registra o momento da saída dos andores e é perceptível que a 
maioria da pessoas estão usando roupas te tons mais claros. A imagem é em preto e branco e confirma a 
informação de que os fiéis estavam vestidos com roupa branca por noticiar e dar destaque a tal 
informação. A foto foi realizada no dia anterior, ou seja a procissão foi realizada na terça-feira 
09/02/1988. 
56(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 
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pelos fieis,quando o foguetório aumentava, os aplausos também. No momento das 

saídas das imagens, a filarmônica Lira sangonçalense se encarregava de acompanhar o 

andor com a imagem de São Gonçalo do Amarante, este  que vinha na companhia de 

seis crianças vestidas de anjo, enquanto que a banda da policia militar se encarregava do 

andor de nossa Senhora do Amparo.57

O cortejo sacro desfilava pelas principais ruas da cidade na companhia de 

milhares de pessoas; adultos, jovens e crianças, autoridades locais e visitantes. O 

encerramento da procissão - como um ato de grande encontro de fé da população 

católica de São Gonçalo dos Campos - se dava com o retorno dos andores para dentro 

da igreja matriz. Em seguida era proferido  o sermão de encerramento, contando sempre 

com um convidado especial da diocese, ou de Feira de Santana ou de Salvador,  para 

proferir o sermão, oficializando a última homenagem do ano da população católica de 

São Gonçalo dos Campos ao seu padroeiro, São Gonçalo do Amarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 (Nilson dos Santos 10/05/2010) 
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CAPÍTULO III 

 

FESTEJAR OS SÃO GONÇALOS 

 

 Este capítulo tratará das lutas de representação que ocorreram entre a igreja 

católica, comissão da festa e outros seguimentos da sociedade são-gonçalense, no que 

diz as transformações que foram acontecendo no âmbito dos festejos, que e ocasionaram 

descontentamentos. E a decisão maior, adotada pela diocese que coordena a paróquia de 

São Gonçalo dos Campos. Sobre lutas de representação, o texto se apóia nas 

formulações teóricas de Roger Chartier e nas questões envolvendo as dimensões do 

sagrado e do profano valendo-se das concepções de Micea Eliade e Gilberto de Melo 

Kujawski. 

 

3. Festejando São Gonçalo: entre uma desavença e outra. 

 

Ao longo do texto sobre os festejos realizados em  São Gonçalo dos Campos, 

para homenagear seu  padroeiro, São Gonçalo do Amarante, o enfoque se deu sobre 

como era a realização desses festejos. Descreveu-se o que ocorria na cidade nos dias de 

fé e folia, a suspensão da rotina por quase quinze dias, a alegria de seus participantes e  

religiosidade e a participação da igreja católica. É notável que os festejos, em sua 

programação, alternavam momentos de celebrações da liturgia católica, expressa por 

novenas, missas, cânticos e procissão; e de momentos de folia, blocos, zabumbas e trios 

elétricos.  

Os festejos, até o momento, foram apresentados em um tom harmônico,alegre e 

conciliador; mas não era bem assim, a maior manifestação cultural e principal evento de 

maior mobilização popular local da cidade de São Gonçalo dos Campos atravessava  

momentos de conturbações. Momentos esses que ficaram registrados nas principais 

fontes consultadas: os jornais e  memórias dos entrevistados. Os festejos em louvor a 

São Gonçalo do Amarante foram o cenário de lutas de representação entre a paróquia 

local, apoiada pela Diocese da cidade vizinha de Feira de Santana, membros das 
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comissões organizadoras dos festejos e da população. Chartier (1990: p.17) destaca que 

na perspectiva da historiografia:  

 
[...] as lutas de representações têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe , 
ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, 
e o seu domínio. 

 

O propósito aqui, é perceber como se davam essas lutas de representação entre a 

paróquia local apoiada na diocese de Feira de Santana e as comissões organizadoras; 

conseqüentemente os seus impactos nos âmbitos do festejo e em seus sujeitos 

envolvidos. 

O jornal Feira Hoje,  principal divulgador midiático dos festejos de São Gonçalo 

do Amarante para Feira de Santana e cidades circunvizinhas, trouxe um dado negativo 

sobre esses festejos: a festa estava sendo considerada muito violenta, com muitas brigas. 

Os barraqueiros reclamavam dos prejuízos; muitas mesas quebradas, tamboretes, 

garrafas e copos, usados nas confusões58

 

. A violência noticiada pelo jornal era 

denunciada por uma categoria de comerciantes (barraqueiros) que atuavam no espaço 

dos festejos e que tinham que defender seus próprios interesses. Os 

barraqueiros,principalmente os que vendiam produtos que não estavam relacionados aos 

festejos católicos oficiais, como no caso das bebidas alcoólicas reclamavam seus 

prejuízos. Estes barraqueiros, por outro lado,  também cometiam certos abusos como no 

noticiado pelo jornal Feira Hoje de 06/02/1985: 

Na barraca  sertaneja  por exemplo, o preço variava, domingo de acordo com 
o garçom .Ao chegar a pessoa era informada que o preço da cerveja era Cr$ 
2.500, mas na hora de pagar a conta, o preço era Cr$ 3 mil e de nada 
adiantava reclamações, porque a bebida havia sido consumida. Em outras 
barracas , até mesmo  nos bares que funcionavam na praça que é palco central 
das festas  o preço variava entre Cr$ 2.200 a Cr$ 2.500, o que causou revolta 
entre os foliões. 

 

Os dois descontentamentos, tanto por parte de barraqueiros como as brigas 

causadas entre os foliões, quanto o descontentamento dos foliões com os preços 

abusivos praticados pelos barraqueiros, justificava-se pela falta de estoques suficientes. 

Nessas circunstancias os barraqueiros aumentavam os preços das mercadorias, 

                                                 
58 Jornal Feira Hoje; terça-feira 16/02/1982. 
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provavelmente pela lei da oferta e da procura. Como os festejos atraiam uma multidão 

nas ruas, demonstrando o forte potencial comercial e financeiro que existiam nele, era 

deficiente o  investimento na ampliação da infra-estrutura, para dar conta de tanta gente 

envolvida. O senhor Antonio Pires dos Santos, quando prefeito entre  1976 - 1982, 

revelou em entrevista que a prefeitura se beneficiava financeiramente da presença dos 

barraqueiros, com a cobrança de taxas de ocupação do solo; segundo o senhor Antonio, 

noventa por cento das barracas instaladas no  espaço central dos festejos eram de fora, e 

em sua maioria de Feira de Santana59. O que motivava a forte presença de barraqueiros 

da cidade de Feira de Santana era provavelmente, a facilidade de locomoção, se tendo 

acesso pela BA 502, ficava a menos de 25 km de distancia ou podendo ser feita também 

pela BR 32460

 

. Outro fato é que esses barraqueiros atuavam também nos festejos da 

padroeira de sua cidade, Nossa Senhora de Santana, que se celebravam semanas antes  

de São Gonçalo do Amarante, que já dispunha de uma infra-estrutura para esse tipo de 

evento. O senhor Antonio Pires dos Santos, mostrou-se descontente com esses 

barraqueiros, pelo fato destes não gerarem uma receita maior para o município. No 

entender deste, a festa deveria ser de maior participação de comerciantes locais, que não 

aproveitavam bem a festa para ganhar dinheiro, já que o lucro iria para fora de São 

Gonçalo dos Campos.    

3.1. Nas alegrias, o trio elétrico      

 

Ao longo das analises das fontes impressas (jornais) e dos depoimentos colhidos, 

observamos que os trios elétricos eram fatores preponderantes no espaço da folia, tendo 

seus prós e contras. Abordando o trio elétrico pelos seus prós, desde o período aqui 

delimitado (1970-1989) – esse fenômeno visual-musical baiano-brasileiro61

                                                 
59 (Antonio Pires dos Santos 11/09/2010). 

 - marcou 

sua presença nos dias e noites de festejo em São Gonçalo dos Campos,com destaque 

para o trio Tapajós . Desde a década de setenta até meados dos anos oitenta do século 

XX, um trio elétrico se destacou nos festejos ao padroeiro em São Gonçalo. Sua atuação 

intensa pode ser explicada pela persistência de seus fundadores em investir no mesmo. 

60 BAHIA., secretaria de Cultura e Turismo – Superintendência de Cultura. Guia Cultural da Bahia: 
Paraguaçu -  Salvador : A secretaria , v.10: il. 1999. 
61 Definição de Orlando Campos de Souza, empresário e proprietário do trio elétrico Tapajós.  
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Existe na Bahia uma infinidade de trio elétricos, dentre os quais o Tapajós, 
que ocupa um lugar de destaque e importância inefável, um vez que, quando 
a dupla fundadora parou, foi o trio elétrico Tapajós que tomou as rédeas do 
empreendimento, divulgando, sofisticando, desenvolvendo, especializando a 
“espacializando” seus carros , elevando o trio elétrico de um simples veiculo 
musicalizado a uma autentica atração turística.[...]”62

 
 

O trio elétrico Tapajós, no período em que atuou nos festejos de São Gonçalo, se 

tornou uma referência para a geração que se divertia entre os anos 1970 a 1982. O 

senhor Nilson Santos lembra que: 

Era muita gente atrás do trio Tapajós, ele era muito prestigiado, era o melhor 
daquele tempo. Vinha tocar aqui com umas carrocerias diferentes, bonitas. 
Naquele tempo as músicas eram instrumentais, era frevo e outras coisas 
tocadas e ritmo de frevo. Se tocava Caetano Veloso. Vinha de Feira de 
Santana o trio Paturi, o Tabajara, tocavam primeiro na lavagem, na levagem, 
de noite, mas o principal era o Tapajós, era a alegria da rapaziada.Era ele que 
encerrava a festa, quase o dia amanhecendo.63

 
        

O trio Tapajós, se tornou sinônimo de grande atração, pelo seu profissionalismo, 

o senhor Antonio Pires justificava a contratação do trio Tapajós, pelo fato de ser o trio 

elétrico algo muito desejado no espaço da festa, e da notoriedade nacional e  municipal 

que detinha o trio elétrico  Tapajós. “Se o trio não fosse o Tapajós, se poderia afirmar 

que a festa não era das melhores, o povo já estava acostumado.64

Após a era Tapajós, as comissões dos festejos foram diversificando a 

programação com os  trios elétricos. A festa do ano de 1982 contou com a atração 

principal do trio elétrico Traz os Montes, acompanhado da ainda desconhecida banda 

Chiclete com Banana. 

 

65

                                                 
62 Orlando Campos de Souza , fundador do trio Tapajós, . Texto retirado do LP: Trio Tapajós. Music 
Máster gravadora, 1979.  

 O trio elétrico Traz os Montes, passou a ser até o ano de 1984, 

o trio principal dos festejos, pelo fato de que em 1980, este estreou no carnaval de 

Salvador, firmando-se por introduzir novidades tecnológicas, como som muito potente e 

aparelhos de transmissão de ótima qualidade. A inclusão do trio elétrico Traz os Montes 

nos festejos ao padroeiro denota a idéia do senhor Clovis Borja de que o que fosse 

inovador deveria incrementar  a festa, o que fosse de moderno em termos de diversão e 

63 ( Nilson dos Santos 10/05/2010) 
64 (Antonio Pires dos Santos 11/09/2010) 
65 Jornal Feira Hoje 16/02/1982.  
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renovação era adotado, como em Santo Amaro na festa da lavagem, a festa tinha que ter 

novidades, para não ficar para atrás.66

A próxima novidade que houve nos festejos a São Gonçalo do Amarante. foi a 

contratação do trio e banda Chiclete com Banana, já como atração consagrada; fato 

registrado nos jornais Feira Hoje dos anos de 1985 e de 1988

  

67

 

. O noticiário do jornal 

Feira Hoje de 05 de fevereiro de 1985 destacava a participação do trio elétrico chiclete 

com Banana ao informar sua participação na festa da lavagem: “onde esta assumirá um 

caráter totalmente profano com a apresentação do trio elétrico Chiclete com Banana, 

que será a grande atração dos festejos.”   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5  Apresentação da banda Novos Bárbaros em cima do trio Chiclete com Banana,durante o 

festejo da lavagem.68

                                                 
66 (Clovis Borja 28/08/2010). 

 

67 Os exemplares do ano de 1986, não noticiam os festejos e não podemos confirma a participação pelos 
jornais daquele ano. O senhor Clovis Borja informou que nos andamentos de contratação de atrações para 
a festa dependia tanto dos recursos para contratação, quando da disponibilidade na agenda das bandas. 
Esses fatores justificam ausências de algumas atrações em determinados anos. 
68 A foto retirada do jornal Feira Hoje05/02/1988, mostra em plano vertical e em primeiro plano o 
baterista do tio elétrico e da banda Novos Bárbaros e os foliões. O segundo plano da foto vê ao fundo a 
igreja matriz de São Gonçalo do Amarante, com suas três principais portas fechadas. O trio elétrico 
iniciou sua apresentação por volta das 14 horas. Este se apresentava  nas imediações da praça Bráulio 
Seixas, que é o espaço oficial das celebrações religiosas e profanas.   
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A banda Chiclete com Banana no ano de 1985 - segundo o jornal Feira Hoje - 

havia se apresentado em três dias dos festejos do padroeiro: na festa da lavagem, na  da 

levagem, e no encerramento. A banda Chiclete com Banana, como a maior atração 

contratada dos festejos de 1985 e 1988, segundo o senhor Clovis Borja, tocava em 

media duas horas para os seus foliões e criava expectativas nos mesmos, como as 

provocadas nos festejos de 1985 quando esse trio deixou o povo ansioso durante toda 

tarde e só se apresentou á noite. 69

 

 Com ansiedade ou não, os trios elétricos fossem os 

consagrados ou não, se consolidavam nos festejos dos padroeiros, frentes ás 

manifestações culturais locais, interagindo com elas, como também divertindo uma 

demanda de público de cidades vizinhas.  

3.2 Nas desavenças, o trio elétrico 

  

A violência voltava a chamar a atenção  nos noticiários do jornal Feira Hoje, que 

contrastava com manchetes sobre o festejo, que os noticiava  como um dos melhores da 

Bahia, quer pela animação de seu povo, quer pela riqueza de seu folclore70. Ou pela 

ênfase  dada aos atos religiosos, no caso do espetáculo de fé que atraia milhares de fiéis, 

ao se referir a procissão71

 

. A violência dos festejos ganhava o devido destaque em letras 

maiúsculas para noticiário do jornal Feira Hoje dando um balanço negativo: 

VIOLÊNCIA 
O fato negativo da festa é o crescente índice de violência que vem se 
registrado nos últimos anos. Muitas prisões foram efetuadas em decorrência 
das brigas que estouravam na multidão que delirava atrás do trio. Isso vem  
provar a necessidade da realização de um trabalho no sentido de desarmar os 
espíritos  através de uma campanha de educação que poderia ser patrocinada 
tanto pela Prefeitura como pela comissão organizadora.72

 
 

Na manchete do jornal citado, os trios elétricos aparecem um dos fatores 

responsável pela crescente violência dentro dos festejos. O trio elétrico como uma nova 

forma de entretenimento nas festas populares de rua, que acontecem na Bahia e 

exportado para todo o Brasil, chamava a atenção pela forma como o folião se divertia 

                                                 
69Jornal Feira Hoje 05/02/1985.  
70Jornal Feira Hoje  13/02/1971. 
71Jornal Feira Hoje 13/02/1985. 
72(idem).  
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em torno dele. Segundo Fred Góes, este atraia em sua volta, a violência, a dança e o 

erotismo de seus foliões. 73

 

 Ao se referir ao modo que o folião dança em torno do trio, 

Fred Góes(1982:p.43) esclarece o que ele chama de pulo e de onda: 

O que vai caracterizar o trio elétrico como dança é o que denominamos o 
pulo. [...] o pulo do trio nada é além da expressão corporal mais primária em 
termos de manifestação física estipulada  por som. Assim como chamo de 
onda a massa humana que segue a fanfarra de frevo,chamo de pulsação a 
turba seguidora do trio seguidora do trio elétrico que, metendo o cotovelo uns 
nos outros, pula sem perder o pé, pulsando todos juntos, numa vibração 
uniforme, como se do chão das ruas emanecem intermitentes cargas elétricas. 

 

Essa forma peculiar de dançar dos foliões em torno  do trio elétrico, aos pulos e 

usando os cotovelos causavam muitas brigas, como atestou o próprio Fred Góes74 em 

seu trabalho de campo realizado no carnaval de Salvador. O senhor Antonio Borges 

Falcão, durante o tempo que assistia as festa no largo da igreja matriz, presenciara 

muitas brigas dos foliões que acompanhavam o trio e atribuía essas brigas por conta da 

bebedeira, o por conta daqueles, que segundo ele, “não sabiam brincar, gente que vinha 

de fora, de Feira de Santana”. Ainda segundo o senhor Antonio Borges: “existia aqui na 

festa uma rixa entre o pessoal daqui de São Gonçalo com os de Feira de Santana, 

quando não acontecia a briga quando o trio tocava, era ai pelas barracas, o povo 

separava, a policia prendia, e tava tudo solto novamente. Um outro dado negativo 

apontado pelo senhor Antonio Borges  era a busca de refugio dentro da igreja “tinha 

ocasião que quando estourava uma briga, vinha gente se proteger, ou gente corrida, 

procurar refugio aqui dentro da igreja; isso durante a tarde, um desrespeito tremendo.”75

 Outro descontentamento com relação aos trios elétricos foi comentado pelo 

senhor Edvaldo da Silva Daltro. Para este, eles descaracterizavam a festa, pelo fato de 

impulsionarem a violência e de ocuparem maior relevância dentro desta, em detrimento 

das “manifestações folclóricas” da cidade. O senhor Edvaldo destacou:  

  

                                                 
73Góes, Fred. O pais do carnaval elétrico . Salvador: Corrupio, 1982. 
74Fred Góes ao se referir ao erotismo existente por parte do foliões que pulam atrás do trio, se refere aos 
assédios dos homens para com as mulheres, como no caso de toques nas partes intimas. Ou até mesmo 
nas trocas de caricias entre casais e pelas paqueras. Para quem quisesse se defender da violência existente 
ao se divertir com o trio elétrico, sem abrir mão de acompanhá-lo, Fred Góes cita o conteúdo de uma 
cartilha confeccionada pela Telebahia(Seu guia de Salvador) e oferecida aos turistas durante o carnaval 
baiano. 
75(Antonio Borges Falcão 08/06/2010). O senhor Antonio não soube explicar, qual era o motivo dessas 
brigas entre pessoas de São  Gonçalo e pessoas de Feira de Santana. Os envolvidos segundo  o senhor 
Antonio, eram homens  adultos.  
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Com a presença assídua dos trios elétricos, as famílias que costumavam ficar 
no coreto da praça( a noite), depois das novenas, já não compareciam, por 
que as retretas foram diminuindo. Aquilo de nós ficarmos todos reunidos 
apreciando as filarmônicas foi se perdendo, era um momento em família, as 
pessoas se divertiam com tranqüilidade, as crianças brincado, os idosos se 
divertindo. Isso era uma tradição nossa que foi ocupada pelos trios elétricos, 
que não tem esse atrativo familiar, e as bandas dos trios, ficaram mais 
notórias do que as filarmônicas.76

 
  

A entrevista do senhor Edvaldo coloca os conflitos de uma geração, que 

vivenciou e se divertia com certos costumes referentes aos festejos de São Gonçalo do 

Amarante. Uma geração que, de certa forma, tem uma imagem formulada a respeito do 

que é de fato a festa, um espaço também familiar e animado pelas filarmônicas. Mas é 

notório afirmar que as festas não estão imunes as mudanças, e que elas criam o aderem 

aos dinamismos das relações humanas. Contanto que para o senhor Edvaldo da Silva 

Daltro, certas tradições locais não sejam abolidas. A tradição é uma orientação para o 

passado, de modo que o passado tem uma forte influencia sobre o presente. 77

 

  

3.4 festejos de São Gonçalo do Amarante: decidir o que festejar 

                
O povo além da liturgia, do esplendor da igreja, dos atos religiosos, traz a 
espontaneidade de sua fé.[...] o ímpeto avassalante de todas as maneiras de 
expressar sua alegria de viver, sua maneira de render graça ao senhor, tão 
solicitado nas horas de desgraça. Portanto, conheçam-se as solenidades 
religiosas, a novena, as missas de grande pompa, sobretudo a do último 
domingo, mas fique-se a par também dos festejos profanos.78

 
.   

A citação de Odorico Tavares, é referente a uma das festividades religiosa, mais 

aclamadas  da cidade de Salvador, a festa em louvor do Senhor do Bonfim. Odorico 

Tavares destaca para além dos atos de religiosidade, os festejos profanos, parte que para 

este, não poderia deixar-se de lado devido a sua natureza lúdica.  

As fontes aqui consultadas e utilizadas, nesse caso os jornais e os depoentes, dão 

muito destaque aos festejos profanos. No caso de todos os exemplares encontrados dos 
                                                 
76( Edvaldo da Silva  Daltro, 21/11/2009). 
77Anthony Giddens, pensa a idéia associada a temporalidade da memória onde um certo grupo é o 
referencial parao que é ou não tradicional em uma dada cultura. Postura chamada por Giddens, como a de 
guardião da tradição,  mas salientando que as tradições passam por transformações. 
Beck, Urlich. Modernização e reflexiva:política, tradição  estética na ordem social moderna. Tradução de 
Magda Lopes. São Paulo: Edusp 1997. 
78TAVARES, Odorico. Bahia:imagens da terra e do povo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1964, p 
37. 
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jornais Feira Hoje, onde se  noticiavam os festejos de São Gonçalo do Amarante, no 

período estudado, a ênfase  sempre era dada ao que o jornal se referia como  parte 

profana da festa. Os jornais, acompanhavam, exaltavam, e se preciso, criticavam essa 

parte profana da festa, devido a esta ser mais atrativa do que a seriedade dos festejos 

religiosos.  

Os festejos em louvor a São Gonçalo do Amarante são festividades do 

Catolicismo popular, ao qual Suesi (1979), assim o caracteriza: 

 
O catolicismo popular, pode ser pensado como um conjunto de 
representações e praticas religiosas que funcionam de forma autônoma  em 
relação à autoridade eclesiástica, constituindo-se de representações e 
práticas “religiosas”relativo ao culto dos santos e à transação com a natureza 
e não com os sacramentos e a catequese formal.79

    
  

Essa “autonomia” existente no catolicismo popular se constituía como ponto 

central das criticas do catolicismo oficial. Criticas sempre relacionadas aos modos como 

os fiéis “veneravam” e “homenageavam” seus santos, que, no entendimento do 

catolicismo oficial, tratava-se de práticas destoantes das experiências das santidades e 

dos preceitos da igreja80

Nos anos de 1988 e 1989, as comissões dos festejos em louvor a São Gonçalo do 

Amarante, passaram por grandes provações por parte da diocese da cidade de Feira de 

Santana; sob a responsabilidade de Dom Silvério Jarbas Paulo de Albuquerque (1973-

1995)

. Tais práticas, ao longo da história da igreja católica no 

Brasil,sempre estiveram presentes entre a maioria da população.A gênese dessas 

práticas, acredita Hoornaert (1994), são conseqüências do convívio entre a igreja e o 

catolicismo popular que foi estruturado, ainda, a partir de seu  relacionamento com as 

organizações leigas vinculadas ao campo religioso, como no caso das irmandades e 

ordens terceiras. No caso dos festejos do padroeiro da cidade de São Gonçalo dos 

Campos, se dava também, entre a paróquia e as comissões dos festejos e a população 

católica. 

81

                                                 
79Suesi, Paulo Guenten. O catolicismo popular no Brasil : tipologia de uma religiosidade vivida. 
Tradução, Antonio Steffen. São Paulo: Loyola:1979. 

. O ano de 1988 a direção da diocese  da vizinha cidade de Feira de Santana 

80SANCHIS, Pierre. Arraial festa de um povo : as romarias portuguesas.  Lisboa: Dom Quixote, 1983. 
81Tomou posse em 20 de maio de 1973. Nasceu em Olinda-PE em 11 de março de 1917. Ordenado em 30 
de maio de 1942. Foi diretor do Seminário Seráfico em Campina Grande - PB; ocupou altas funções na 
Província franciscana. Em 1970, foi sagrado Bispo e destinado a Caetité - BA onde esteve por três anos, 
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acatou, juntamente com a sua paróquia, a separação entre os festejos religiosos e os 

festejo profanos, que aconteciam em comemoração a padroeira daquela cidade, Nossa 

Senhora de Santana. A centenária e tradicional festa de Nossa Senhora  de Santana, 

sofreu um duro golpe em 1988 , na sua parte dos festejos, considerados profanos, que 

segundo a diocese, eram os responsáveis por muitas conturbação de varias ordens82

 Temendo o que ocorrera com os festejos da padroeira de Feira de Santana, a 

comissão dos festejos realizados em 1988, em São Gonçalo dos Campos para celebrar 

seu padroeiro, desenvolveu um trabalho  de conscientização dos foliões com relação aos 

episódios que foram acontecendo ao longo dos festejos, que segundo o senhor Clovis 

Borja, não vinham agradando a comissão, e pior ainda, a Diocese  sob a qual estava a 

paróquia local. Os esforços da comissão de 1988 foram trabalhados em cima do 

seguinte slogan: “Alegria e paz” já que acontecia um crescimento de brigas; toda briga, 

não termina em festa: acaba a festa, o sucesso da festa dependia da harmonia .

. A 

paróquia adotou como medida para reforçar a separação entre os festejos, a mudança da 

data de comemoração do dia da padroeira, que antes acontecia nos finais de janeiro, 

passando a ser comemorada  em sua verdadeira data, 26 de julho. 

83

Entretanto, a festa de 1988 e 1889 foram grandiosas, tanto nos aspectos mais 

religiosos, quanto nos aspectos profanos: 

  

 
PROCISSÃO ENCERRA OS FESTEJOS EM LOUVOR  A SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE. 
Cumprindo uma tradição de mais de um século, o povo sangonçalense saiu 
às ruas ontem, no inicio da noite, percorrendo as principais vias da cidade, 
em procissão, encerrando os festejos em louvor ao padroeiro São Gonçalo 
do Amarante. Ao repicar de sinos, espocar de fogos e som de diversas 
filarmônicas, milhares de pessoas, velhos, jovens e crianças, acompanharam 
o cortejo que só encerrou por volta das 20 horas, quando a imagem do santo 
chegou à praça da matriz, onde os fiéis se aglomeram para ouvir a palavra 
do vigário da Catedral Metropolitana do Salvador, padre Antonio Joaquim 
Pereira Neto.”( Jornal Feira Hoje; quarta-feira  10/02/1988). 
 
SAGRADO E PROFANO SÓ NA FESTA DE SÃO GONÇALO 
Ontem, São Gonçalo foi invadida  por milhares de pessoas  que foram 
apreciar , pela manhã, a lavagem da igreja. As tradicionais baianas 
comandaram  o espetáculo que envolveu toda a comunidade, trajando as 
suas saias brancas rendadas. Á tarde, a animação aumentou 

                                                                                                                                               
sendo tranaferido para Feira de Santana, onde assumiu o governo em 20 de maio de 1973. Criou novas 
paróquias; organizou o patrimônio do Asilo Nossa Senhora de Lourdes como fundação diocesana. 
Restaurou a antiga sede do Bispado e fundou o Seminário Sant'Ana Mestra. Permaneceu até 1995, 
continua presente na Diocese como Bispo Emérito, exercendo, dentre outras, a função de Conselheiro. 
82 Jornal Feira Hoje 23/06/1988 
83(Clovis Borja 28/08/2010). 
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consideravelmente , afinal, o Afoxé Filhos de  Gandhi prestou uma 
homenagem  especial á população sangonçalense, desfilando no sítio da 
folia o branco-azul da paz.”( Jornal Feira Hoje;27/01/1989) 

 

Os dois noticiários, respectivamente 1988 e 1989, abordam os sucessos dos 

festejos religiosos, representados pela procissão e pelos festejos, considerados pelo 

jornal e pela igreja e pela comissão como profanos. Festejos religiosos, destacando a 

participação ilustre de autoridades da igreja católica, - como mandava o figurino - 

encarregadas de encerrarem os festejos ao padroeiro. Já a festa que se sucedeu, o 

destaque, foi  a participação do mais importante Afoxé da Bahia e sediado na cidade de 

Salvador, os Filhos de Gandhi. Raul Lody (1976) define  afoxé como um cortejo de rua, 

que sai tradicionalmente durante o carnaval. O cortejo do afoxé manifesta seus aspectos 

místicos, mágico e conseqüentemente o religioso84

As manchetes dos jornais, nos depoimentos dos entrevistados, sempre  

referencia a festa na dimensão sagrada e na dimensão profana. Sobre essas duas 

dimensões na existência humana, Eliade (1992) distingue o sagrado do profano, pelo 

fato de que o primeiro  se manifesta, se mostra, como qualquer coisa de absolutamente 

diferente da segunda.Essa manifestação do sagrado se dar, segundo Eliade, por 

hierofania. A hierofania, é algo de uma ordem diferente , não pertencente a nossa 

realidade, transcendendo-a. Enquanto que a dimensão do profano é a transgressão, a 

violação do sagrado, o mundano. 

. A participação do afoxé mais 

famoso e tradicional da Bahia , acompanhando o cortejo da lavagem da igreja de São 

Gonçalo, serviu tanto para abrilhantar, como para reivindicar o espaço das 

manifestações culturais  afro-brasileiras, vistas equivocadamente como “folclóricas” e 

profanas. 

Na festa de São Gonçalo do Amarante de 1989, o jornal Feira Hoje colocaria a 

público o começo de um “embate” entre membros da  comissão da festa , paróquia local 

e Diocese: 

 
Resistindo com habilidade às pressões da Diocese, a cidade de São Gonçalo 
dos Campos chegou ontem a um dos mais belos momentos  da festa em 
louvor ao seu padroeiro, realizada pela manhã a lavagem da igreja e, a tarde 
numa demonstração de que ainda é possível se conciliar as manifestações 
profanas com as sagradas[...] (Feira  Hoje; 27/01/1989). 

                                                 
84LODY, Raul; Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro. Afoxé. Rio de Janeiro: Campanha de Defesa 
do Folclore Brasileiro, 1976. 
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A manchete do jornal Feira Hoje,  ressalta o ponta mais importante do embate 

entre os envolvidos , os que eram contra  os festejos sagrados aliados aos festejos 

profanos, e os que acreditavam no conciliamento entre ambos. A respeito da proposta de 

separação entre parte sagrada e parte profana, o bispo diocesano  Dom Silvério de 

Albuquerque  argumentava  -  se referindo a festa em Feira de Santana  - que o sentido 

religioso dos festejos havia se desvirtuado, e que em cima da festa religiosas se 

aproveitava para promover a profanação.85

 

  As conseqüências da profanação, neste caso 

de uma festa religiosas segundo Kujawski (1994:p.103), tem as seguintes implicações:  

Quando o homem assume dolosamente a dessacralização, esta se requinta na 
profanação, na violação da santidade. Por onde se vê que a profanação supõe 
a vigência explicita e positiva do sagrado, ao menos sua vigência implícita, 
subterrânea. A ordem profana, mais que a negação ativa do sagrado, 
costuma ser sua degradação. 

 

A atitude de propor a separação dos festejos sagrados dos festejos profanos, seria  

a solução apontada pela diocese, para resolver seus descontentamentos, que seriam a 

deturpação da festa por parte da profanação. O senhor Antonio Borges Falcão 

acompanhou a repercussão da  proposta de separar as duas dimensões dos festejo, e 

relembra a postura do padre da paróquia de São Gonçalo dos Campos, Hermenegildo de 

Castorano com relação a proposta  da diocese e sobre como eram realizados os festejos : 

 
Desde que ele chegou aqui, discordava porque ele achava que a festa era 
profana! Lá em Feira de Santana você que era a mesma coisa e tirou também! 
E perdeu aquele brilho que tinha; todo mundo brincava, todo mundo se 
distraia. [...] Ele e esse povo não sei... o bispo. Castorano acha que só deve 
ter a festa religiosa, mas quando acontecia a festa, ele não dizia isso na frente 
de todo mundo; ele não podia proibir, não tinha força.86

 
 

O posicionamento do padre Castorano em se mostrar contra os festejos se tornou 

oficializado, nas circunstancias apontadas pelo senhor Antonio Borges Falcão. Onde 

respaldada na proposta da Diocese, em separar os festejos, o padre Hermenegildo 

Castorano se sentiria, mas cômodo em expressar suas opiniões, pois seria o principal 

                                                 
85O religioso x profano: festa de Senhora Santana (1987 – 1990). 
86(Antonio Borges Falcão 08/06/2010). 
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zelador da decisão, já que estava dirigindo a paróquia desde que assumiu em 26 de julho 

197187

Em meio a essas atribulações, que comprometiam a continuidade da realização 

dos festejos, a comissão organizadora  de  1989 teve  que tomar a seguinte media para a 

realização dos festejos daquele ano: 

. 

 
Houve Pressão 
Mario Nelson Carvalho, presidente da comissão executiva da festa, observou 
que “houve muita pressão para que não realizássemos as manifestações 
pagãs da festa. Ocorreu que na entrevista que tive com D. Silvério de 
Albuquerque, expliquei-lhe que trata-se de uma festa de confraternização de 
t 
odos os filhos de São Gonçalo, principalmente aqueles que moram fora da 
cidade, mas que sente-se na obrigação de todo ano, na festa do padroeiro, se 
encontrarem na cidade.88

 
  

Mario Nelson Carvalho em seu encontro com o bispo diocesano D. Silvério, 

usou como argumento principal o fato que de os festejos que a igreja condenava como 

pagãs, era os repensáveis pela confraternização da maioria da população de São 

Gonçalo dos Campos. A festa também proporcionava o retorno daqueles que moravam 

fora da cidade e do Estado da Bahia. Os festejos feitos em São Gonçalo dos Campos, 

como em todo evento da natureza humana segundo Amaral(2004) tem  como a 

característica básica, de toda mediação,  de conciliar o inconciliável, fato descordado 

pela diocese.   Propor a separação das dimensões do sagrado e do profano, seria, por 

parte da igreja a demarcação de lugares; preservando o lugar sagrado, o seu recinto 

ecumênico da profanação da rua. Sobre o lugar sagrado Rosenthal(1996) entende que 

este é o lugar simbólico, lugar que unifica os grupos humanos quanto aos valores 

religiosos, no sentido etimológico de religare, ou, em outras palavras, a junção dos 

homens no domínio do sagrado e, portanto, vinculados com a divindade além da vida 

terrena. 

Em uma entrevista de Dom Silvério, justificando a decisão de separar festa 

religiosa da festa profana, nos festejo realizados a Nossa Senhora de Santana, “que com 

a separação, a coisa antiga voltou.” 89

                                                 
87(Idem)  

 A coisa antiga a que se referia dom Silvério é a 

religiosa, que para a igreja é o verdadeiro propósito dos festejos. Na imagem dos 

88Jornal Feira Hoje 27/01/1989. 
89Religioso x profano: festa de Senhora Santana, Feira de Santana (1987-1990) 
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festejos que reside na consciência dos entrevistados e na “população cristão tradicional, 

católica apostólica romana” estimada para em 22.166 pessoas90

 

. Os dados não 

precisariam quantos são-gonçalenses acompanhavam os festejos profanos, estão 

integrados na dimensão religiosa e profana, ou em apenas uma delas. Propor separar 

ambas, já que estas nas experiências de fiéis e foliões são momentos simultâneos, foi a 

tentativa da arquidiocese de diluir essa imagem, e até mesmo substituí-la, por uma nova 

e “purificada” segundo os cânones oficiais. Mas o impasse persistia entre a diocese, 

paróquia e a comissão dos festejos que, entre um desacordo e outro decidiam o que 

festejar com São Gonçalo, a partir do inicio da década de noventa do século XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90CENSO DEMOGRAFICO. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro: 
IBGE:1991. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo do estudo aqui desenvolvido, procurou-se analisar nos festejos em 

louvor a são Gonçalo do Amarante na cidade de São Gonçalo dos Campos , promovidos 

pela paróquia e pelas comissões dos festejos, as relações conflituosas entre as partes 

envolvidas, no que diz respeito a realização de festejos religiosos e profanos. O período  

aqui proposto para  estudo (1970-1989), é quando uma serie de fatores, dentro do 

âmbito dos festejos enceta uma disputa resultante em  conflitos em torno das questões 

culturais que envolviam esses festejos. 

 Os festejos em São Gonçalo dos Campos, como acontece com todo o fenômeno 

da existência  humana, teve seus momentos de oscilações e de mudanças.  No período 

estudado, os festejos, sejam católicos ou profanos, exerciam sobre a rotina da cidade, a 

suspensão desta. As ruas, as casas, o largo da igreja matriz a igreja, os foliões 

abrigavam em si a atmosfera festiva, que se hospedara por quinze dias. Os depoimentos 

que contribuíram para a realização deste trabalho, são porta-vozes daquela  quinzena  de 

dias, em que segundo o senhor Antonio Raimundo Nunes: 

 

Fica ótima, com semblante de alegria... ficava bonita, porque era quando a 
gente recebia todo o pessoal de fora que vinha passar os dias de festa aqui 
com a gente,os filhos de São Gonçalo que estavam afastados, que ficavam 
longe; vinham pra cá passar a festa do padroeiro outras pessoas também 
gostavam de passar a festa em São Gonçalo. Então a cidade ficava muito 
bonita,a cidade ficava enfeitada, colorida; todo branco, todo azul e cor de 
rosa vinha tudo pra São Gonçalo prestigiar essa festa. Era uma coisa muito 
bonita... bonita mesmo. Era um povo cortez que tinha o prazer o outro. Dia 
de domingo aqui na festa não tinha um que não tinha o prazer de abrir suas 
portas para receber os visitantes.91

 
 

Ocorre que a festa não é feita só alegria e venturas. Por ser   uma representação 

da vida em sociedade, a festa reflete em seus estruturas e nos seus 

participantes,contradições e conflitos, e também disputas pelo exercício do poder. A 

festa, com seus estados de euforia, ou liturgia, perpassa e adentra todas as instituições 

da sociedade de forma submissa ou subversiva. Também não podemos pensar, Com 

base nos festejos de São Gonçalo, (uma festa de mais de um século) venha, ou no 

recorte temporal aqui empregado, sendo repetida da mesma maneira. A história muda, 
                                                 
91(Antonio Raimundo Nunes Costa 09/06/2010) 
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as pessoas incorporam novas visões de mundo e, por isso, “a cultura segue sua  

dinâmica”.  

Foi percebido nos entrevistados, atores participativos dos festejos de religiosos e 

profanos para São Gonçalo do Amarante, que A festa  marcou em cada membro do 

grupo social os seus valores, as suas normas, as suas tradições; ao mesmo tempo em que 

se transformou , numa grande demonstração das inovações, das mudanças, das novas 

descobertas, das novas concepções e, também, da fecundidade das transgressões. As 

comissões dos festejos sempre com a preocupação de introduzir o novo e zelar pelo 

tradicional, mesmo não conseguindo unanimemente agradar as gerações e a Igreja.  

Festejar é, antes de tudo, aprender o quanto temos de riqueza e de sabedoria a preservar 

e, ao mesmo tempo, o quanto temos a aprender com as transformações da história, e 

com a lenta mudança das mentalidades.  
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