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 RESUMO 
 

 

Este trabalho busca analisar os elementos que impulsionaram o fim da festa de largo em 

homenagem a senhora Sant‟Anna, na cidade de Feira de Santana - BA na década de 

1980. O recorte temporal foi estabelecido entre 1979 a 1989, período em que se 

identificou nas fontes: do Livro do Tombo e dos periódicos, diversos conflitos e 

mudanças de práticas sociais na festa de largo. Através de métodos analíticos, aborda-se 

no texto, as manifestações culturais, seus aspectos sociais, políticos e econômicos 

ligados, tanto ao lado religiosos oficial, como ao não oficial da festa de Sant‟Anna. A 

importância historiográfica está em identificar e compreender as relações sociais de 

poder desenvolvidas pelos indivíduos no festejo, reabrindo tanto uma discussão sobre 

práticas culturais como de religiosidade.  

 

Palavras-chaves: Festas; Poderes; Religiosidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 
Este trabajo busca analizar los elementos que impulsaron el fin de la fiesta del ancho en 

honor de la señora Sant‟ Anna, en la ciudad de Feira de Santana en la década de 1980. 

El recorte se estableció entre 1979 hasta 1989, periodo en que se identificaron las 

fuentes: el Libro del Catastro y de los periódicos, diversos conflictos y cambios en las 

prácticas sociales en la fiesta del ancho. Por medio de los métodos analíticos, el texto 

aborda las manifestaciones culturales, sus aspectos sociales políticos y económicos 

relacionados tanto del punto de vista religioso oficial como el no oficial de la fiesta de 

Sant'Anna. La importancia de la historiografía es el de identificar y entender las 

relaciones sociales de poder, desarrolladas por las personas en la celebración, 

reabriendo tanto un debate sobre prácticas culturales como de religiosidad. 

  

Palavras-chaves: Fiesta; Poderes; Religiosidad.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 SUMÁRIO 
 

 

 

Introdução ........................................................................................................................ 8 

 

Capítulo 1 – Elementos Históricos da Festa de Sant‟Anna ........................................... 14 

Fundação da Cidade de Feira de Santana........................................................... 14 

Festa de Sant‟Anna ............................................................................................ 17 

Pregão e Bando Anunciador .............................................................................. 19 

Lavagem da Matriz ............................................................................................ 21 

Levagem da Lenha ............................................................................................. 27 

Procissão ............................................................................................................ 30 

 

Capítulo 2 – Tradição e Institucionalização na Festa de Sant‟Anna ............................. 35 

Institucionalização da Festa de Sant‟Anna ........................................................ 38 

Participação dos Segmentos Sociais .................................................................. 41 

Papel da Igreja Católica ..................................................................................... 43 

Igreja Católica e População ............................................................................... 46 

Elementos Determinantes para o Fim da Festa de Sant‟Anna .......................... 49 

 

Considerações Finais...................................................................................................... 56 

 

Fontes e Referências Bibliográficas................................................................................59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 
 

A história cultural vem dando uma atenção especial ao campo religioso 

direcionado para as chamadas vivências concretas da religião, como a procissão, os ex-

votos, as orações e as festas. A nova História cultural procura analisar a sociedade 

através de elementos informais e, sobretudo, pelo popular. Essas práticas e ou tradições 

festivas, são percebidas, no imaginário popular, como um momento de repouso do 

trabalho, porém atreladas diretamente à religião, dando a idéia de ato divino da ação de 

graças aos deuses considerados pagãos pela fé cristã, nos cultos politeístas de diversas 

sociedades. Já no Brasil as práticas religiosas católicas populares foram festejos trazidos 

desde o período da colonização, porém foram ressignificadas aos contextos brasileiros e 

enlaçadas nas homenagens aos santos, como demonstração de fé.  

Da cultura à política, pela mediação da identidade, a tradição festiva cultural que 

se diz ser a da Bahia, são práticas sociais apropriadas e incorporadas por um grupo 

social e que se perpetuam através de elementos constitutivos da sociedade. Porém, como 

afirma Eric Hobsbawn, em seu livro A Invenção das Tradições (1984), essa tradição 

possui uma fragilidade em sua composição, podendo ser facilmente questionada e até 

mesmo extinta.  

A tradição inventada ou a institucionalizada é entendida como:  

 
Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 

abertamente aceitas, tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, 

visam inculcar certos valores e normas de comportamento através de 

repetição, o que implica, automaticamente: uma continuidade em 

relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer 

continuidade com um passado histórico apropriado (Hobsbawn, 

1984, p 09). 

 

E é através dessas práticas sociais, dos símbolos e ritos que se desenvolvem na 

sociedade uma tradição, que é fruto de uma cultura de um povo.  

Segundo Hobsbawn (1984), há uma invariabilidade das tradições inventadas, em 

que se impõem práticas e regras fixas de repetição, tornando-se vulneráveis ao perder 

sua capacidade de adaptação, flexibilidade e de transformação da sociedade, acabando 

por destruir antigas práticas incompatíveis aos novos padrões sociais. Nesse processo 

dinâmico, se necessário for, adaptam-se ou ofertam-se novas tradições a esta sociedade, 

neste caso a tradição é percebida como um fenômeno social que está atrelado à 
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necessidade de um povo de se desenvolver uma identidade, ao perder seu sentido torna-

se insignificante e cai no esquecimento, deixando de ser uma tradição.  

Para Hobsbawn (1984), tradição é uma construção sócio-cultural, que por vezes 

sofre as influências do tempo, dos indivíduos, da sociedade etc, e é empregada a um 

conjunto de práticas sociais, de natureza ritual ou simbólica, que geralmente são 

reguladas por regras implícitas ou explícitas na sociedade e que objetivam disseminar 

valores ou normas de comportamento através da repetição. 

Na cidade de Feira de Santana, também como nas demais regiões, se 

desenvolveram festejos no entorno das Igrejas, conhecidas comumente como festas de 

largo. É nessa perspectiva que se desenvolveu este trabalho que objetiva analisar as 

continuidades e conflitos na Festa de Sant‟Anna, entre 1979 e 1988, em Feira de 

Santana, identificando os elementos que motivaram a impossibilidade de manutenção da 

festa de largo de Sant‟Anna, padroeira da cidade de Feira de Santana, na década de 

1980.  

Serão destacadas as transformações gradativas que a festa sofreu com o 

decorrer dos anos, como elemento de construção sociocultural. Dentro destas 

transformações, é pertinente entender o processo de institucionalização da festa e seus 

efeitos socioculturais. No campo das práticas religiosas desenvolvidas na festa, analisar 

o papel exercido pela Igreja Católica e a dimensão não oficial das formas católicas de se 

festejar, e questionar sua legitimidade e seu poder de persuasão e sedução.  

A importância desse trabalho para a historiografia está em compreender como 

as relações socioculturais desenvolvidas pelos indivíduos numa festa podem remontar as 

características de uma sociedade em constante transformação, percebendo, portanto, 

como determinada sociedade se relaciona com os conflitos sociais, suas práticas 

culturais e confraternização dos espaços, dentro de um cotidiano anual de homenagens à 

padroeira.  

Pretende-se perceber os agentes formadores do festejo e como estes se inseriam 

na sociedade, partindo-se, portanto, das abordagens referentes às práticas culturais e 

seus aspectos socioculturais, econômicos e políticos, ligados tanto ao lado religioso 

oficial quanto ao não oficial. Identificando elementos socioculturais que comungavam 

interesses na festa religiosa, tanto no aspecto de permanência da festa de largo como em 

sua extinção. 

Há também uma relevância para os estudos da religião no que tange à discussão 

sobre o encerramento dos festejos do largo da Igreja e a dimensão popular das práticas 
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católicas, entendidos como populares pela sociedade, como forma de perceber as 

disputas de poder internas que se desenvolveram a partir de 1979, na Igreja Católica, 

após a posse do papa João Paulo II
1
. Para tanto, traz-se análises referentes às práticas de 

viés mais conservadoras, adotadas pela Igreja na década de 1980. Logo, pretende-se 

identificar a influência da política desenvolvida pela Igreja Católica sediada em Roma 

nas atividades eclesiásticas no mundo, com a intenção de participar e controlar a Igreja 

Católica brasileira, que se destacava no cenário internacional através da Teologia da 

Libertação
2
, que pregava o combate a discriminação racial, o diálogo inter-religioso 

(ecletismo religioso) etc.  

A ala conservadora da Igreja Católica entendia que as práticas populares 

desenvolvidas por seus fiéis nas Américas se chocavam com a proposta universalista da 

Igreja. Houve nesse período da década de 1980 diversos momentos de tensões políticas 

no catolicismo e uma repressão às práticas religiosas populares locais. Há uma 

importância em destacar os elementos que levaram a Igreja Católica a perder o interesse 

pela festa de largo, visto que esta só existia devido a uma prática católica originada na 

Europa no período Medieval e difundida posteriormente pelos colonizadores da região. 

Ao referir-se ao festejo num dado momento histórico, leva-se em conta a 

comemoração como um todo, com uma dinâmica sociocultural inerente àquela 

população, com suas relações firmadas, valores e divergências, num contexto específico 

da sociedade feirense. Analisar-se-á, neste contexto, como se dinamizava as festividades 

religiosas de largo e as do ritual oficial católico (novenas, procissão, etc.), bem como as 

suas mudanças, os sujeitos sociais, o processo de institucionalização e as instabilidades 

políticas que envolviam a cidade de Feira de Santana na época.  

Tomando por base diversas reflexões sobre a temática das festas religiosas, 

destacam-se alguns autores que dissertaram sobre o assunto. Ao analisar as fontes 

históricas e referências bibliográficas desses trabalhos percebe-se a contribuição da 

Antropologia para com a História, enquanto suporte nas investigações, no sentido de 

perceber as festividades como práticas singulares do universo popular. 

                                                           
1
 Foi um papa conservador e desejava exercer um papel de influência no cenário internacional. 

2
 Corrente teológica desenvolvida inicialmente na América Latina e disseminada nas periferias pobres do 

mundo a partir dos anos 70 do século XX. Englobava diversas teologias cristãs, baseadas na opção 

preferencial pelos pobres contra a pobreza. Na Igreja Católica, a Congregação para a Doutrina da Fé 

publicou dois documentos sobre esta teologia: Libertatis Nuntius (1984) e Libertatis conscientia (1986), 

em que a considerou herética porque fazia uma releitura marxista (materialista e atéia) dos 

acontecimentos espirituais. E também porque a Igreja achava que a teologia da libertação aceitava 

postulados do marxismo ou de outras ideologias políticas que eram incompatíveis com a doutrina 

católica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo_inter-religioso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_para_a_Doutrina_da_F%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertatis_Nuntius&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertatis_conscientia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_cat%C3%B3lica
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A monografia de Silvania Maria Batista, Conflitos e Comunhão na Festa da 

Padroeira em Feira de Santana (1930 – 1950), (1997), foi um dos primeiros trabalhos 

acadêmicos realizados sobre o tema da festa da Sant‟Anna em Feira de Santana. A 

autora trata de questões referentes às práticas festivas considerando-as heterogêneas e as 

relações na sociedade como hierarquizadas. Em suas referências bibliográficas procurou 

desenvolver uma história cultural da sociedade feirense, trazendo abordagens históricas 

ligadas ao processo de urbanização das décadas de 1920-1930.  

Já Aleluia dos Santos Soares, Audemil Barbosa Bento, Márcia Maria Alves 

Costa, Maria Amélia Moraes Portugal Neves e Maria Luiza Azevedo Amorim, em 

autoria coletiva da monografia Religioso X Profano: A Festa de Senhora Santana, Feira 

de Santana – BA (1987-1990), (2007), analisaram na histórica cultural o catolicismo 

popular e suas manifestações, práticas e imaginário, pertinentes ao período em curso e 

posterior rompimento da festa de Sant‟Anna com a festa de largo.  

Alexandre Bastos Brito (2006, p. 20), em sua Monografia de Especialização O 

Fim da Festa de Santana: um conflito no campo dos valores (2006) promoveu uma 

discussão em torno do campo religioso católico feirense em torno dos diferentes 

sentidos adquiridos no louvor da padroeira Sant‟Anna e os mecanismos que conduziram 

o encerramento das práticas populares. 

As três monografias citadas acima foram de grande importância, pois serviram 

como referências para entender o festejo, perceber a diversidade sociocultural no campo 

religioso e para  buscar uma releitura tema. 

Na construção de um trabalho envolvendo o tema da cidade de Feira de Santana, 

depende-se de dados históricos referentes à sua origem e, como referência para tais fins, 

utilizou-se o trabalho de Renato de Andrade Galvão com seu artigo “Os povoadores da 

região de Feira de Santana” (1982), contribuiu com uma discussão acerca dos primeiros 

povoadores da região de Feira de Santana do período de 1614, desconstruindo o antigo 

mito fundador da cidade que se baseava em Domingos Barbosa e Ana Brandão da 

posterior época de 1732. 

Os livros de memórias de Antônio do Lajedinho, A Feira da Década de 30 

(2004), e Eurico Alves Boaventura, A Paisagem Urbana e o Homem: Memórias de 

Feira de Santana (2006) trouxeram dados descritivos e saudosistas do início do séc. 

XX, tratando de aspectos referentes à cidade de Feira de Santana e às mudanças da festa 

em homenagem à padroeira desde 1900. Contribuíram para os dados comparativos entre 

o início do século XX e do período analisado neste estudo (década de 1980). 
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Os artigos, livros e monografias apresentados fazem referência ao assunto das 

festas populares e auxiliaram na construção e interpretação de dados históricos de 

períodos passados.  

Já o norte-americano Rollie E. Poppino, Feira de Santana (1968), realizou um 

dos primeiros estudos de caráter historiográfico sobre a cidade, e analisou Feira de 

Santana em seus diversos aspectos socioeconômicos, políticos e sociais, acompanhando 

inclusive as mudanças da urbe e do festejo de Sant‟Anna, por diversas épocas.  

Para referencial teórico utilizou-se o livro A Invenção das Tradições (1984) de 

Eric Hobsbawn, bem como o artigo “Treze pontos riscados em torno da cultura popular” 

(1994. P. 49-67) de Roberto DaMatta, para discutir o conceito de tradições e o processo 

de institucionalização da festa de Sant‟Anna. Já Guy Debord em seu livro Sociedade do 

Espetáculo (2003), trouxe uma analise sobre o desgaste cultural sofrido nas sociedades 

modernas, através do processo capitalista imposto pela indústria cultural, que é 

direcionada para uma cultura de massa globalizada. Esse desgaste cultural se reflete na 

sociedade através tanto da capitalização e reinvenção das tradições, como também pela 

constante busca por novas culturas para serem transformadas em produto de venda.  

As fontes são os principais canais para o desenvolvimento de um trabalho 

histórico e neste caso elas auxiliaram na percepção dos indivíduos que compartilhavam 

dos espaços da festa de Sant‟Anna, bem como para se analisar as relações de poder e 

conflitos existentes na mesma. 

Neste projeto, a fotografia, ou mais exatamente a fotorreportagem, por possuir 

uma linguagem própria, embora não escrita, com informações que necessitam ser 

decodificadas, foi uma fonte largamente utilizada, pois a imagem fotográfica é uma 

fonte de pesquisa riquíssima quando analisada criticamente. Por ser um instrumento de 

aproximação de momentos passados, utilizou-se para se identificar a participação 

popular e suas práticas socioculturais na festa. 

Nas fontes impressas, o Jornal Feira Hoje (1980-1989) e o Jornal Folha do 

Norte (1979-1986) serão altamente requisitados neste trabalho, porque possui uma 

grande quantidade de reportagens sobre a festa de Sant‟Anna na década de 1980 e 

também sobre os acontecimentos políticos, econômicos e socioculturais que 

circundavam o período. Estes periódicos, com tiragem quase diária, trazem a história da 

cidade em períodos anteriores, contam como surgiu a cidade e a festa, e trazem ainda 

dados que revelam o alto grau de conflitos envolvendo a população participante do 

evento. Com eles é possível identificar os sujeitos sociais que construíam e 
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participavam da festa de Sant‟Anna.  Os jornais proporcionaram também a análise 

iconográfica, pois em suas reportagens eram comuns o uso de fotografias como suporte 

para chamar a atenção do leitor. 

A fonte manuscrita utilizada, o Livro do Tombo,
3
 é um documento interno da 

Igreja Católica, de grande valor histórico, que traz um resumo das atividades realizadas 

pela Igreja Matriz de Feira de Santana anualmente. Percebe-se na obra o 

posicionamento da Igreja Católica em relação à festa como um todo; as dificuldades 

enfrentadas pela Igreja no período e outros tantos acontecimentos relacionados ao 

Arcebispo D. Silvério Jarbas Paulo de Albuquerque (responsável pela diocese da região 

de Feira de Santana 18/01/1973 – 22/02/1995). 

No que diz respeito à organização, esta monografia esta dividida em dois 

capítulos. No Capítulo I se fará um apanhado geral sobre a história da cidade de Feira 

de Santana e da festa religiosa em homenagem a Sant‟Anna, que era composta pelo 

cortejo do pregão, a lavagem da Igreja Matriz, a levagem da lenha, o bando anunciador 

e a procissão que encerrava a festa. Serão destacados os sujeitos e os aspectos 

socioculturais que compunham os espaços sociais da festa como um todo. 

Já no Capítulo II se abordará os aspectos conceituais referentes às práticas 

religiosas populares católicas brasileiras, com especial atenção a região de Feira de 

Santana. Serão destacados o processo de institucionalização da festa de Sant‟Anna, os 

diversos segmentos sociais que compunham o festejo e suas influências de poder; o 

papel da Igreja Católica no festejo religioso e seus argumentos contra as práticas 

populares; a participação popular e seu enfraquecimento no festejo; e finalmente os 

elementos determinantes para o fim da festa de Sant‟Anna. 

Sendo assim, no decorrer do trabalho, se analisará o processo de 

institucionalização e espetacularização da festa, as disputas de poder e os argumentos 

utilizados pela Igreja Católica e demais colaboradores para justificar o fim da tradição 

do festejo em homenagem a Sant‟Anna. 

 

 

                                                           
3
 Livro de Atas utilizados pelos padres da Igreja Católica para documentar a rotina e as atividades 

desenvolvidas na mesma. 



 

CAPÍTULO 1 

ELEMENTOS HISTÓRICOS DA FESTA DE 

SANT’ANNA 

 

FUNDAÇÃO DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA 

A cidade de Feira de Santana originou como outras urbes da zona rural do sertão 

nordestino de um povoado com uma capela ao centro e casas ao seu redor. De acordo 

com Monsenhor Renato de Andrade Galvão
4
, em seu artigo “Os povoadores da região 

de Feira de Santana” (1982), que analisou o inicio da povoação da área correspondente 

atualmente a cidade Feira de Santana, seu desenvolvimento esteve “condicionado a 

determinantes geográficas, impondo direções. Vendas, concessões de terras, abertura de 

estradas, criação de gado, construção de casas, Igrejas, instalação de paróquias, e fatos 

outros” (nº1, jul./dez. 1982, p. 25). Portanto, foram vários os elementos que 

influenciaram no desenvolvimento da região, atraindo um grande fluxo de pessoas que 

promoveram tanto o crescimento geográfico como demográfico. 

A população feirense caracterizou-se pela mescla de etnias em seu processo de 

povoamento, através da assimilação de elementos indígenas, europeus e africanos em 

seu cotidiano, conservou algumas práticas sociais até a atualidade.  A cidade não se 

apegou a determinados elementos históricos locais, tentando acompanhar, em 

desenvolvimento, outros centros urbanos do Brasil, deixando-se influenciar, por vezes, 

pelas práticas comerciais interessadas em atrair pessoas, portanto necessitavam estar em 

constante transformação, como afirma Galvão (1982). 

 

A cidade cresceu, transformou-se e hoje desconhece os primeiros 

desbravadores. Somente os velhos arquivos com documentários 

esquecidos muitas vezes lidos através de lentes, falam da vida ação, 

heroísmo e truculências dos verdadeiros desbravadores e povoadores 

da região (Ibid, p. 30). 

 

Segundo Batista (1997), Feira de Santana se originou no início do século XVII e 

seu espaço geográfico, no período, correspondia às terras de Itapororocas, Jacuípe e 

                                                           
4
Monsenhor Renato de Andrade Galvão foi Cura da Catedral de Santana das décadas de 1960 até a 

década de 1990. Era memorialista e procurou organizar as memórias e documentos da Igreja Matriz em 
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Água Fria, terras provenientes das sesmarias de Tocós, que pertenceu à Casa da Ponte, 

da família Guedes de Brito, que tinha Sant‟Anna como padroeira. De acordo com 

Galvão (1982), em 1619, o desbravador João Peixoto Viegas
5
, adquiriu essas terras de 

João Lobo de Mesquita, juiz ordinário do Senado da Câmara de Salvador, fazendeiro do 

Recôncavo que abriu estradas de gado para o Jacuípe. A concessão de sesmaria de 3 de 

julho de 1655, informa nas Atas que  Viegas comprou terras nas regiões de Campos de 

Itapororocas, Jacuípe e Água Fria, mas o juiz não lhe forneceu  o título das terras, pois 

perdera a documentação no episódio da invasão holandesa à Bahia (jul./dez.1982, p.28).   

João Peixoto Viegas, ao se instalar em suas terras, construiu currais, um sobrado 

e uma Igreja em homenagem a São José, nos Campos de Cachoeira (atual distrito de 

Maria Quitéria), dando os primeiros passos para a povoação. Nessa localidade passava a 

estrada das boiadas, que ligava o litoral ao sertão, trazendo gado para ser negociado nas 

cidades de Cachoeira, Santo Amaro e na capital de Salvador; davam-se os primeiros 

passos para a formação de um grande entreposto comercial. Devido ao desenvolvimento 

da região, o arcebispo D. João Franco de Oliveira em 1696 tornou a localidade, 

Freguesia ou Paróquia de São José das Itapororocas. 

Já no início do século XVIII, de acordo com Santa Barbara em sua dissertação O 

Caminho da Autonomia na conquista da dignidade, (2007), à 14 quilômetros da sede da 

Freguesia São José das Itapororocas, ao qual estava subordinado, surgiu o povoado de 

Sant‟Anna dos Olhos D‟Água (2007, p. 10). Instalaram-se na Fazenda Sant‟Anna dos 

Olhos D‟Água, pertencente à paróquia de São José das Itapororocas, o casal Domingos 

Barbosa de Araújo e Ana Brandão. A propriedade possuía diversas fontes de água como 

riachos, lagoas e o Rio Jacuípe. Sua vizinhança era formada por outras fazendas, sítios, 

engenhos de açúcar que cultivavam além da cana, do fumo e do algodão, outros 

produtos. Criavam também animais para subsistência e para o comércio. 

O casal ergueu como de costume da época, no Alto da Boa Vista, uma capela em 

homenagem aos santos de devoção Sant‟Anna e São Domingos. Uma feira formou-se 

em volta da capela, dando origem ao Arraial ou Povoado de Santana dos Olhos D‟Água, 

devido à grande movimentação de tropeiros que traziam e levavam para o interior das 

                                                                                                                                                                          

Feira de Santana. Apesar da sua tentativa de reunir os documentos, encontrou dificuldades, pois muitos 

encontravam-se dispersos ou sem datação.  
5
Segundo Monsenhor Renato de Andrade Galvão em seu artigo “Os povoadores da região de Feira de 

Santana” (jul./dez.1982, p. 26), João Peixoto Viegas, de origem judaica, era influente tesoureiro e 

escrivão das bulas, identificado pelo Santo Ofício como um Cristão Novo; foi submetido à inquisição, 

contudo não obtiveram provas de bruxaria contra ele. 
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Capitanias do nordeste da colônia, mercadorias em lombos de animais para serem 

negociadas.  

Os boiadeiros que conduziam as boiadas ao Porto da Vila de Nossa Senhora do 

Rosário do Porto de Cachoeira, localizado no Município de Cachoeira, do qual Santana 

dos Olhos D‟Água fazia parte, também continuaram utilizando o Povoado como ponto 

de descanso ou pernoite. Muitos viajantes e negociantes passaram a resolver suas 

atividades comerciais no povoado, sem precisar seguir adiante. Neste caso, tanto o 

espaço físico como a localização foram fundamentais para o desenvolvimento do local, 

pois a existência de águas límpidas, de pastagem farta para os animais e de uma feirinha 

formaram elementos que agregaram interesses dos viajantes que transitavam na região.  

Devido à ampliação do lugarejo por volta de 1819, criou-se oficiosamente a Vila 

de Santana da Feira, que veio a desmembrar-se definitivamente do Município de 

Cachoeira, segundo Zélia Jesus de Lima (1990, p. 36), em 9 de maio de 1833, tornando-

se Vila do Arraial de Feira de Santana, constituída pela Freguesia de São José das 

Itapororocas (sede). A instalação efetiva da Vila só ocorreu em 18 de setembro do 

mesmo ano. Em 16 de junho de 1873, a lei provincial nº. 1.320 elevou a Vila à categoria 

de cidade, passando a ser chamada de Cidade Comercial de Feira de Santana. Os 

decretos estaduais 7.455 e 7.479, de 23 de junho e 8 de agosto de 1931, 

respectivamente, simplificaram o nome para Feira sem a denominação Santana. O 

decreto estadual nº. 11.089, de 30 de novembro de 1938, oficializou a denominação do 

município: Feira de Santana. 

Feira de Santana apresentou grande desenvolvimento através das práticas de 

vendas comerciais, florescendo uma feira livre que atraia pessoas de diferentes 

localidades, dando surgimento a novos elementos a partir das relações mercantis. É 

nesse contexto que se desenvolve a figura do vaqueiro e dos demais agentes de 

formação da sociedade, como pequenos agricultores, vendedores ambulantes, e demais 

profissionais autônomos ou públicos, que durante muito tempo tiveram sua importância 

renegada no processo de povoamento da atual cidade de Feira de Santana. 

A cidade construiu inicialmente sua história fundamentando-se em influências 

africanas, indígenas e européias, principalmente nesta última com seus preconceitos e 

costumes inerentes a uma sociedade de regime escravista. Cabe, portanto, uma reflexão 

sobre as diferentes dinâmicas socioculturais, religiosas, econômicas e políticas da 

sociedade.  
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Lima (1990) e Galvão (1982), ao discutirem a figura de João Viegas, tentaram 

desconstruir algumas distorções a respeito da fundação do território que corresponde a 

atual cidade de Feira de Santana, que na historiografia tradicional se apoiava 

exclusivamente na figura do casal Ana Brandão e Domingos Barbosa. 

Ocorreram mudanças também no discurso historiográfico apontado por Lima 

(1990), que frisou a importância das diversas camadas sociais que compunham a 

localidade. Portanto, a historiografia mais recente, tenta demonstrar que a povoação de 

Feira de Santana foi diversificada e iniciou-se em períodos anteriores ao que a história 

tradicional divulgava. 

Ao analisar o trabalho de Galvão “Os Povoadores da Região de Feira de Santana” 

(1982), a dissertação de mestrado de Lima, Lucas Evangelista: o Lucas da Feira, estudo 

sobre a rebeldia escrava em Feira de Santana 1807-1849, (1990) e Cândido Costa e 

Silva em seu livro Roteiro da Vida e da Morte: um estudo do catolicismo no sertão da 

Bahia (1982, p.13-14), que analisa o sertanejo da Bahia e a incorporação e conservação 

de largos traços das expressões medievais do catolicismo trazido pelos portugueses, é 

perceptível os elementos culturais marcantes desde a época da colônia e do império, 

como a importância religiosa para a população. Tanto que, desde o início do povoamento, 

construía-se a capela e nomeavam-se os povoados com nome de “santos católicos”. É 

nessa mesma perspectiva que surge a Cidade de Feira de Santana e sua marcante festa em 

homenagem à padroeira, “senhora Sant‟Anna”. 

 

FESTA DE SANT’ANNA 

Segundo Galvão, a festa religiosa em homenagem a Sant‟Anna foi oficializada 

pela bula papal de 1º de maio de 1584, pelo papa Gregório XXIII (Jornal Feira Hoje - 

BA, 15/01/1983, p. 03). No Brasil, a figura da santa foi noticiada desde o período das 

incursões bandeirantes. Em Feira de Santana, afirma Galvão (1982, p. 27), acredita-se 

que o culto em homenagem a Sant‟Anna foi iniciado pelo casal de portugueses 

Domingos Barbosa de Araujo e Ana Brandão, que doou à Igreja Católica, em 28 de 

setembro de 1732, o equivalente a cem braças de terra no Alto da Boa Vista, nas quais 

ergueram uma capela em homenagem a Sant‟Anna e São Domingos.  

Segundo Batista (1997, p. 24), só em 1781, quarenta e nove anos após a 

construção da capela, foi liberada pelo Arcebispo da Bahia a autorização para o vigário 

da vara de São José das Itapororocas celebrar a festa de Senhora Sant‟Anna. Em 1833, 
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depois que o casal faleceu, a fazenda foi considerada propriedade da capela, não 

podendo ser vendida nem dividida. 

Assim, desde o momento em que foi criada a freguesia de Feira de Santana, o 

direcionamento religioso esteve presente, com influência direta em seu nome, Santana, 

padroeira da cidade, apontada pelos devotos como avó de Jesus. O festejo religioso é 

comemorado pela Igreja Católica no dia 26 de julho, mas segundo Boaventura (2006), o 

município reinventou uma tradição e, a partir de 1913, passou a comemorá-la no quarto 

domingo do mês de janeiro, havendo uma mobilidade para o início e término da festa. 

Os motivos alegados na época pelo Padre Bebeto para a transferência da data do 

evento, segundo Boaventura, foram: 

 

na quadra do inverno, toda gente estava na labuta do plantio, não se 

podia envolver a comemoração do esplendor que merecia a Padroeira. 

(...) Além do mais o inverno não possibilitava noites belas, para as 

novenas e tocatas disputadas – e tarde juncada para a imponente 

procissão. Por isso, feirense vaidoso. (...) mudou Padre Bebeto a 

festividade para janeiro, mês do sol geralmente. Verão amigo com 

tardes coloridas e noites perdulariamente iluminadas, safra de fumo 

vendida já, a alegria no bolso do lavrador, os armazéns-de-escolha 

dando a ganhar à gente pobre da rua. Os coronéis estariam aptos às 

polpudas contribuições para a solenidade. E toda gente podia comprar 

um traje novo (Boaventura, 2006, p. 25).  

 

 

Além do mais, segundo o Jornal Feira Hoje - BA (15/01/1983, p. 03), havia um 

esvaziamento da cidade no início do século XX, pois os filhos das famílias abastadas 

estudavam fora e, em janeiro, o mês de veraneio, estudantes retornavam ao seio 

familiar. Logo, era oportuno fazer uma festa com a participação dos jovens que 

auxiliariam nos preparativos e ingressariam nos movimentos religiosos.  

A festa de Sant‟Anna era, naquele período, uma oportunidade para a 

socialização da população. As ruas ficavam lotadas para acompanhar o cortejo do 

pregão, do bando anunciador, da lavagem da Igreja Matriz e da levagem da lenha. 

Esses momentos tornaram-se marcantes porque conseguiam reunir uma quantidade 

significativa de pessoas nas folias exteriores ao templo. Ao analisar as práticas sócio-

culturais individualmente, se perceberá melhor como se desenvolveu dinamicamente as 

celebrações “populares” em homenagem a Sant‟Anna.  
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PREGÃO E BANDO ANUNCIADOR 

O pregão e o bando anunciador eram, no festejo em homenagem a padroeira, 

desfiles muito importantes, pois além de principiar os tributos à Sant‟Anna, divulgavam 

o início das atividades litúrgicas, novenas, missas, como também anunciavam as 

comemorações de largo da Igreja Matriz. 

Segundo Poppino (1968, p. 279), se principiava os folguedos externos da festa 

de Sant‟Anna na década de 1930 com o desfile do pregão, evento anual semelhante ao 

bando anunciador, porém com menos excesso, no qual divulgava a aproximação da 

festa, atraindo grande público que, em cortejo pela cidade, cantava-se e brincava-se ao 

som de músicos em suas bandas, com indumentária colorida contratados em cidades 

vizinhas.  

O bando anunciador proclamava a chegada da cerimônia religiosa da festa de 

Sant‟Anna, saía muito cedo pelas ruas centrais da cidade, dois meses antes do início dos 

festejos. Esta cerimônia, afirma Poppino (1968), se originou no período imperial, 

especificamente em 1860. “No século XIX, o bando anunciador era formado por um 

grupo de jovens mascarados, a cavalo, atravessavam as ruas da cidade, a lançar rojões e 

a bradar que a festa da Sant‟Anna estava para vir” (Poppino, 1968, p. 279).  

Boaventura (2006) garante que, neste dia, fincava-se, na Praça Matriz, um 

obelisco de pano e madeira, com uma bandeirola no alto, na qual se lia a legenda 

“Louvor a Sant‟Anna”. Afirma ainda que antes de ocorrer as festividades nas Igrejas 

Católicas era adequado um período de Mascaradas:  

 

Imposição legal de português, velho colonizador desses nossos 

sertões. Festa boa de Igreja havia de ter a sua mascarada dias antes, 

como que anunciando-a. Era das emboladas e boas Ordenações 

filipinas do bom Portugal dos seiscentos. E lá se estabelecia no Título 

XXXIV do Livro Quinto das ditas Ordenações: Máscaras, vestindo-se 

o homem de mulher e a mulher de homem (Boaventura, 2006, p. 

33). 

 

 

As características do bando anunciador se alteram à medida que ocorrem 

transformações sócio-culturais, passando a agregar novos elementos do processo de 

urbanização como a utilização do automóvel. Como assegura Batista (1997, p. 33-36), 

entre as décadas de 1930-1950 o bando anunciador já possuía outras peculiaridades; se 

antecipava apenas em uma semana à “Festa Magna”, portanto desfilava sete dias antes 

da “Solenidade Mor” – a missa solene. O cortejo ficou sendo considerado como um dos 
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momentos mais disputados da festa. Havia uma participação maciça das “mulheres de 

família”, que fantasiadas e ao ritmo do samba e orquestras, em seus luxuosos 

automóveis devidamente enfeitados com temas específicos, se assemelhando a um carro 

alegórico, tomavam as principais ruas da cidade, formando verdadeiros blocos 

carnavalescos para distribuírem poesias e folhetos com a programação. 

Segundo Batista (1997, p. 35), além dos “cidadãos proeminentes” da sociedade 

feirense, desfilavam no bando anunciador a comissão da festa – formada por 

aproximadamente cinqüenta ou sessenta indivíduos de relevância financeira e que eram 

responsáveis por arrecadar fundos e organizar o festejo –, a agremiação feirense dos 

festejos de momo, e blocos carnavalescos, destacando-se dentre eles “As Melindrosas”.  

Este bloco era, segundo Santa Barbara (2007), formado por garotas e garotos, 

negros e mestiços, em sua maioria filhos de lavadeiras do Tanque da Nação. Estes se 

utilizavam dos espaços festivos públicos e de elementos do campo simbólico para 

participar do festejo o que ocasionava enfrentamentos com a elite feirense, em constante 

desenvolvimento de acordo ao censo de 1955. Nessa época, o Professor José Belmonte 

assegurou que o bando arrecadava fundos através de doações da população (Jornal 

Feira Hoje – BA, 13/01/1981, p. 4). 

Em 1950, perceberam-se significativas mudanças em relação à diminuição do 

luxo ostentado na festa entre as décadas de 1930-1950. Segundo Poppino, (1968, p. 

279) alguns anos após a Primeira Guerra Mundial eram comuns, no desfile do bando 

anunciador a utilização de carros de passeio e caminhões pelas pessoas favorecidas 

economicamente, mas essa prática foi sendo diluída pelo tempo e em 1950 já não mais 

era utilizada. 

E ao se analisar o bando anunciador na década de 1980, identificou-se nos 

periódicos outras alterações, como afirma o Professor José Belmonte, organizador de 

alguns bandos como o Bando Pelotão (Rua Cristovão Barreto), o Tanque da Nação e os 

Olhos D‟Água, “as características mais curiosas dos bandos, por exemplo, como a 

careta, homens vestidos de mulher, já não existem mais(Jornal Feira Hoje – BA, 

13/01/1981,  p. 4)”.  

Na década de 1980, os conteúdos das músicas também sofreram alterações, 

ganhando estrofes de acordo com os mais conservadores temas, pornográficos ou 

irreverentes, mas já era de costume se destacar os temas polêmicos envolvendo pessoas 

ilustres. Segundo Belmonte (Jornal Feira Hoje – BA, 09/01/1982, p. 05), o bando 

anunciador foi sofrendo transformações ao longo da história, e a partir de 1979 passou a 
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não arrecadar doações entre a população para a organização do evento, pois a Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria de Turismo, Recreação e Cultura 

(SETUR), passou a arcar com todas as despesas, o que proporcionou maior alívio aos 

grupos, que atravessavam dificuldades financeiras devido à baixa arrecadação junto aos 

fiéis. Encerrando-se a folgança do bando anunciador, realizava-se dias depois a 

lavagem da Igreja Matriz. 

 

LAVAGEM DA MATRIZ 

A lavagem da Igreja Matriz, segundo Galvão (Jornal Feira Hoje – BA, 

23/01/1987, p. 04-05), era uma prática decorrente do período colonial, sem datação 

exata, em que os escravizados eram mandados para lavar a Igreja Matriz, juntamente 

com as senhoras religiosas, com humildade e penitência. Era realizada às oito horas da 

manhã “com as portas fechadas e algumas famílias que lavavam o templo com respeito 

e silêncio (Idem)”. 

À tarde, afirma Soares em seu trabalho de conclusão de curso Religioso X 

Profano: A Festa de Senhora Sant’Anna, Feira de Santana – BA (1987-1990), (2007, p. 

30), havia o ritual de cortejos de baianas que desfilavam pelas principais ruas da cidade 

com ramalhetes de flores e jarros de água de cheiro, e no início do percurso eram 

acompanhadas por cantadores e dançadores de samba de roda e por um bumba-meu-boi. 

Havia também a tradicional distribuição pelos fiéis de pão e vinho, na chegada ou na 

saída do desfile. Na visão de Alexandre Brito (2006, p. 20), em sua Monografia de 

Especialização O Fim da Festa de Santana: um conflito no campo dos valores (2006), a 

lavagem simbolizava a preparação do templo para a festa, pois havia uma grande 

mobilização de pessoas para higienizar o espaço até mesmo com água perfumada. 

Batista destacou que desde a década de 1930 a comissão organizadora da festa 

chamava a lavagem de “festa do povo”, por possuir características descontraídas, “os 

risos e os sons passavam a ser „orações‟ e os „humildes‟ deixavam por instantes a 

tristeza de lado” (1997, p. 38). A festa neste período destacado por Batista não atraia 

apenas as “senhoras de família” – mulheres financeiramente abastadas -, a lavagem 

tornou-se um ambiente aberto a todas as camadas sociais, era um momento de se pagar 

promessas e de confraternizar músicas e fé à santa. Como se identifica na imagem 

abaixo datada de 1987, as pessoas estavam numa dinâmica limpeza da Igreja Matriz, 

numa demonstração de fé e respeito à santa. 
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Ao comparar as práticas coloniais com a Lavagem da década de 1980, Galvão 

(Jornal Feira Hoje, 23/01/1987, p. 04-05) destacou suas transformações, e afirmou que 

o festejo “foi se transformando numa festa popular, provocando muitas „distorções‟”. 

Desqualificando a participação das baianas e enaltecendo períodos anteriores como se a 

cultura fosse estática. Declarou ainda que essas práticas socioculturais não tinham 

nenhuma vinculação com a parte religiosa da festa de Sant‟Anna, promovida pela Igreja 

Católica e que as realizações desses desfiles incomodavam aos fiéis e a sensibilidade 

das famílias.  

Apesar das afirmações de Galvão (Jornal Feira Hoje, 23/01/1987, p. 04-05) 

sobre os incômodos em relação à lavagem da Igreja Matriz, o mesmo relata que o 

festejo remonta o período colonial, em que as pessoas realizavam a limpeza da Igreja 

antes da procissão, sem maiores percalços.  A iniciativa das baianas, não mais 

escravizadas, em desfilarem após o momento do trabalho árduo de purificação da Igreja 

fazia parte do novo contexto social de transformações, ao qual a cultura estava inserida.  

As baianas passaram após a abolição, a sair em cortejo com jarros de água na 

cabeça pelas principais ruas da cidade, juntamente com os grupos considerados 

folclóricos. Pode-se perceber neste caso como um símbolo de conquista de espaço dos 

indivíduos negros na sociedade; não foi como sugere Galvão (Jornal Feira Hoje, 

23/01/1987, p. 04-05), uma inovação, mas uma transformação no festejo que, com o 

tempo, agregou novos elementos socioculturais, como se pode perceber nas imagens 

abaixo. 

 

                   Festa da Lavagem da Igreja Matriz. (Jornal Feira 

Hoje - BA, 23-01-1987, p.4-5). 

Fig.01 
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                    Lavagem da Igreja Matriz (Jornal Feira Hoje - 

BA, 25-01-1979, p.4) 

 
 

 

 

 

 

A imagem acima se encontra acompanhada do texto abaixo: 

Festa de Sant‟Anna – Hoje, tradicional „Lavagem da Igreja‟ a partir 

das 16 horas, com grupos de baianas, „burrinha‟, „jaguará‟, „bumba-

meu-boi‟, carroças, zabumbas. Sai e volta à Praça da Catedral (Jornal 

Feira Hoje - BA, 25-01-1979, p.4).  
 

A lavagem, como qualquer outra prática aberta à participação popular de uma 

sociedade, foi gradativamente agregando novos elementos. Como é possível identificar 

na imagem acima, a introdução de grupos de mascarados que se juntavam a multidão, 

deixando os espaços da Igreja para ganharam as ruas em uma caracterização 

carnavalesca onde liberdade e euforia, traziam consigo um costume utilizado, como 

afirma Boaventura (2006), de períodos anteriores apenas no bando anunciador.  

 

 

 

 

O que se destaca nessa fotografia não é apenas a presença das mulheres negras 

dos grupos subalternizados da sociedade, vestidas em trajes típicos de baianas dos 

cultos afros, mas o discurso utilizado pelo jornal para se referir a este grupo que 

               Festa da Lavagem da Igreja Matriz.(Jornal Feira Hoje – 

BA, 23-01-1987,  p.4-5). 

Fig. 03 

 

Fig. 02 
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conduzia a lavagem. Observa-se que ao enfatizar na chamada do periódico “Deboche e 

irreverência na lavagem”, a idéia era associar a presença das baianas (candomblecistas) 

aos personagens mais sarcásticos do festejo. Outro detalhe imprescindível é que os 

supostos indivíduos irreverentes não estão presentes na imagem. Portanto, há uma 

intenção de negar a importância do negro na sociedade feirense, como também de negar 

as práticas sócio-culturais africanizadas na festa, induzindo os leitores a desacreditarem 

destes elementos “populares afro-brasileiros”.  

De acordo com Clovis Oliveira (2000), era uma prática corriqueira, desde o séc. 

XIX e metade do séc. XX, a desvalorização do negro pela sociedade, como um todo. A 

situação foi agravada com o aparecimento de Lucas Evangelista, o “Lucas da Feira” no 

início do século XIX, na região de Feira de Santana. A partir deste período foi 

construída uma literatura vasta que objetivava consolidar a imagem negativa de Lucas e 

por extensão a dos negros e mestiços na sociedade feirense. 

Outra inovação foi a “ressignificação” do espaço da festa, antes nas décadas de 

1920 em diante se caracterizado apenas pelo cortejo de baianas, grupos folclóricos e 

simpatizantes. Nas imagens abaixo se constatou que no festejo, além da participação de 

grupos tradicionais, havia indivíduos protestando contra o Governo. Nessa ocasião fica 

nítido que a festa se inseriu num processo cultural de constante transformação, sofrendo 

os impactos da sociedade em ebulição.  

 

 

 

 

 

Festa da Lavagem da Igreja Matriz. Médicos protestam contra o descaso do serviço de saúde 

pública na cidade e professores contra os baixos salários (Jornal Feira Hoje - BA, 23-01-1987, 

p.4-5).  

Fig. 05 Fig. 04 
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Os espaços festivos tornavam-se palco de profissionais que tentavam buscar o 

apoio popular e conquistar mais visibilidade na mídia; neste dia era oportuno para sair 

do anonimato e tornarem-se visíveis as reivindicações das classes trabalhadoras. 

Nas imagens do Jornal, de 1979 e de 1982, é possível identificar os participantes 

da lavagem. Do cortejo participavam todos, havendo uma grande mescla de indivíduos 

que se coligam com o caráter informal da festa de largo. Embora existissem distintos 

grupos sociais com seus códigos particulares, como os grupos com suas charangas, 

observadores, pessoas que acompanham o desfile, os fazendeiros conduzindo seus 

cavalos de raça, e que limitavam suas participações naquela modalidade do desfile, 

juntos se uniam aparentemente compartilhando de grande alegria em demonstração de 

fé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas a elite no contexto da festa se destaca através da participação do grupo de 

cavaleiros do Clube do Cavalo, que era constituído por políticos e fazendeiros da região 

               Criadores de animais de raça. (Jornal Feira Hoje 

– BA, 26/01/1979, p. 02)      

 

Fig. 07 

          Festa da lavagem da Matriz. Identificando seus 

participantes. (Jornal Feira Hoje - BA, 22/01/1982, p. 05) 

 

Fig. 06 
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que, em seus animais de raça, cavalgavam pelas ruas acompanhando o cortejo da 

lavagem. Segundo o Jornal Feira Hoje (26/01/1979, p. 02), essa prática provocava 

incômodos com reclamações freqüentes da população que participava do evento, visto 

que os cavaleiros abriam caminho entre a multidão não respeitando sequer as calçadas. 

Na festa de 1983, destacavam-se os grupos travestidos, prática corriqueira na 

festa: 

 

 

 

 

Grandes bustos postiços, saias de cores variadas, tipos carnavalescos 

vestindo “maxi-saias”, “mulheres”, maternalmente embalando “bebês” 

de trapos, fantasias de “velhas”, quase 400 travestis continuaram a 

velha tradição da lavagem, com seus requebros, sua alegria, seus trajes 

pitorescos, destacando-se da multidão em ritmo de samba e 

arrancando aplausos pela ousadia de muitas de suas criações. 

O predomínio foi das “mães” e dos travestis caricatos. Eles 

espalhavam-se através da procissão de carroças. Estavam animados, 

sorridentes, posavam para fotografias e nada traziam que escondessem 

o rosto. 

Um casal (“ele” de uns 30 anos, ela de uns 45), perguntava aos 

espectadores se queriam ver “um beijo”, mas logo depois explicavam: 

“é um beijo de mentirinha” (Jornal Feira Hoje - BA, 22/01/1983, 

p. 05). 

 

Segundo Boaventura (2006, p.33), travestir-se de mulher foi costume de origem 

portuguesa, dos nossos colonizadores, logo há uma permanência desse hábito na festa. 

Nas imagens destaca-se a presença desses indivíduos como perpetuadores de uma 

tradição colonial, com relevante destaque para irreverência e alegria, elemento 

característico dessas pessoas.  

Para encerrar os festejos de largo, após a lavagem da Igreja Matriz ocorria a 

levagem da lenha. 

                  Jornal Feira Hoje - BA, 

21/01/1983, p. 04  

 

Fig. 08 
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LEVAGEM DA LENHA 

Ao iniciar os festejos em homenagem a Sant‟Anna, surgiu conjuntamente prática 

a levagem da lenha, um costume antigo de quando a cidade não possuía ainda energia 

elétrica e as baianas negras, à tardezinha, ficavam à frente do cortejo e carregavam 

lenha até a Praça da Igreja Matriz para montar uma grande fogueira com o intuito de 

iluminar o sítio da festa. De acordo com Boaventura, “Tão modesta, então, a 

cidadezinha acalentada de luar ou borrifava de cruviana levíssima, no mês de junho. A 

cada dono de noite mandava armar fogueiras frente à Capela. Fogueiras altas, pois, era 

barata a lenha” (2006, p. 35). Essa tradição de iluminar a praça se fez necessário, visto 

que os novenários eram realizados à noite, e após o término da reza, as pessoas 

permaneciam no local em torno da fogueira conversando, à espera da realização da 

tocata, onde se ouvia dobrados e marchinhas cantadas pelas filarmônicas da cidade, 

assistindo apresentações artísticas e exaltando a santa através de cânticos. 

Com o advento da implantação da energia elétrica, não havia mais a necessidade 

da fogueira, mas o costume tomou um aspecto ritualístico de homenagens à padroeira e 

as pessoas continuaram a percorrer as ruas da cidade de Feira de Santana com seus 

feches de lenha para confeccionarem a fogueira. Nas décadas de 1930-1950, segundo 

Batista (2007) faziam-se presentes nesse cortejo baianas dos terreiros de Candomblé, 

charangas, filarmônicas locais, samba de roda, bumba-meu-boi, burrinha, travestis, etc. 

Na década de 1960, os trios elétricos passaram a participar do festejo de largo, 

apesar dos constantes protestos dos religiosos, havia um grande público que 

acompanhavam os trios. Segundo o bispo diocesano Dom Silvério Albuquerque (Jornal 

Feira Hoje - BA, 23/01/1983, p. 03), devido aos constantes incômodos causados pelos 

trios à festa, como um todo – espaço reduzido para acomodação do trio elétrico nas 

proximidades do largo da Matriz, concorrência do som do trio com o som mecânico das 

barracas ali instaladas, a aglomeração de muitas pessoas num pequeno espaço, que 

ocasionava muitas brigas - preferiu-se retira-los da festa.  

A campanha encabeçada pelo bispo local, contra a presença de trios na festa 

recebeu o apoio de fieis, e a presença destes, logo imediatamente não foi atendida, tanto 

que ainda em 1985 foi noticiada a presença de três trios elétricos entre as atrações 

esperadas na festa (Jornal Feira Hoje - BA, 18/01/1985, p. 04), mas nos anos 

subsequentes, não foram mais permitidos à presença dos trios. 
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Segundo Ernestina Ferreira Santos
6
, do Terreiro de Candomblé Ialorixá (Jornal 

Feira Hoje - BA, 28/01/1981, p. 03), a introdução do elemento carnavalesco, o trio 

elétrico na festa, além de causar os incômodos, também descaracterizava os cortejos 

religiosos da lavagem da Matriz e levagem da lenha.  

Mas há elementos que indicam que a implantação da energia elétrica em Feira de 

Santana na década de 1930, trouxe para levagem da lenha este aspecto carnavalesco, se 

caracterizando como uma modificação no evento. As pessoas apesar de não mais 

necessitar realizar o cortejo com a lenha, desejavam permanecer com esta prática e com 

a realização da fogueira e para permanecerem mais um pouco no ambiente festivo foi-se 

criando atrativos como as tocatas, após levagem da lenha. 

Os dois últimos cortejos, lavagem da Matriz e levagem da lenha, eram os mais 

disputados pela população e, de modo geral, eram espaços abertos a todos e oportuno 

para se debochar à vontade. Na década de 1980, como podemos observar nas imagens 

abaixo, foram eventos conduzidos pelas baianas dos terreiros de Candomblé que tinham 

Sant‟Anna como elemento de fé.  

Destacou-se na reportagem de 1982 (Jornal Feira Hoje - BA, 22/01/1982, p. 5), 

a participação dos Terreiros da Ialorixá Mãe Socorro e do Pai de Santo Zeca de Iemanjá. 

Constatou-se no decorrer dos outros cortejos de largo a presença maciça de pessoas 

ligadas ao Candomblé. Com a presença das baianas desde o período colonial nos 

festejos, verificou-se uma disputa e a conquista de espaços em relação a elementos de 

outra religião. Afinal, o Candomblé utilizava-se daquele espaço para professar suas 

crenças e manifestar sua fé as suas divindades. 

 

                                                           
6
 Mais antiga líder religiosa de matriz africana (candomblé) a participar da festa de Sant‟Ana, em 1981,  e 

aos 59 anos de idade já participava da festa há 40 anos. 
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O jornal Feira Hoje frequentemente utilizava-se de uma estratégia discursiva em 

suas reportagens quando se referia à participação de grupos de matrizes africanas na 

festa em homenagem a Sant‟Anna. Em 1979, por exemplo, o jornal anunciou na 

primeira página “as baianas abrem alas na desorganização (31/01/1979, p. 03)”. Apesar 

do termo “alas” indicar organização, percebe-se uma sutil insinuação a respeito das 

baianas lideraram a desorganização na levagem da lenha (Fig. 09), mas ao se analisar a 

reportagem averigua-se que não foram as baianas responsáveis por possível desordem. 

A SETUR juntamente com os órgãos responsáveis pelo trafego, não souberam criar 

condições favoráveis para o cortejo.  

 

A levagem da lenha saiu ontem com muita desorganização, mas 

mesmo assim não deixou de ser animada, com muita gente pulando e 

cantando, atrás dos elementos folclóricos e populares que compunham 

o desfile. Como na lavagem, grupos protestaram, agora contra o 

atendimento hospitalar. Os cavaleiros voltaram a causar pânico, 

flechas de foguetes atingiram assistentes, não houve interrupção do 

trafego e até viatura do DETRAN cruzou o (?) em velocidade. Às 18 

horas, após o retorno à Praça da Catedral, foi acesa a fogueira, que 

simboliza a festa. As baianas aproveitaram a oportunidade para 

reiterarem que vão sair na procissão de Sant‟Anna, com a Imagem do 

Senhor do Bonfim (Jornal Feira Hoje - BA, 31/01/1979, p. 03). 

 

Carros e pessoas invadiam e desrespeitavam o desfile das baianas, indiferentes à 

religiosidade das participantes. Neste caso, demonstra certa indiferença por parte dos 

Órgãos Públicos com as práticas dos grupos religiosos de matrizes africanas na 

             Festa da Levagem da Lenha. Baianas conduzem o 

cortejo. (Jornal Feira Hoje - BA, 31/01/1979, p. 03) 

Fig. 09 
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sociedade feirense. Nos cortejos, a Secretaria de Transportes recebia constantes críticas, 

pois não interrompia o trânsito, provocando desorganização nos cortejos, 

desacreditando as manifestações populares. Não havia também policiamento adequado, 

logo há indícios de boicote contra o desfile das baianas (Jornal Feira Hoje - BA, 

31/01/1979, p. 03).  

A levagem da lenha é sempre tratada pelo Jornal Feira Hoje como uma festa de 

cunho popular e sempre é associada à desorganização, arruaças e inconvenientes. Era 

também a festa que finalizava os desfiles “populares”, dando espaço a uma missa 

pomposa celebrada sempre pela manhã com a participação de vários sacerdotes, 

orquestras, maestros e filarmônicas locais. Essa solenidade ocorria uma semana depois 

do desfile do bando anunciador. Esse dia era considerado um dos pontos altos da festa e 

as pessoas dentro do templo se dedicavam a orações, rezas e bênçãos, aparentemente 

num clima introspectivo e à Procissão de encerramento das comemorações em 

homenagem a padroeira da cidade. 

 

PROCISSÃO 

A procissão marcava o encerramento dos serviços religiosos das festividades em 

homenagem a Sant‟Anna. Na descrição de Poppino, na década de 1950, o evento se 

encaminhava da seguinte forma: 

 

Começava com a missa paroquial, às 10 horas. A segunda missa era 

cantada pelo côro masculino da juventude católica de Feira de Santana 

e durante a cerimônia pregava um sermão o bispo da Bahia, ou algum 

outro grande dignitário da Igreja, que vinha da Cidade do Salvador, 

expressamente, para esse fim. (...) A parte da tarde, comissões 

especiais das várias paróquias e capelas, com as imagens dos seus 

respectivos santos e padroeiros reuniam-se na Praça Matriz. (...) 

Tomava sua posição, em ordem de marcha. Às 17 horas, finalmente, a 

imagem de Sant‟Anna era retirada da Igreja por uma seleta comissão e 

a procissão iniciava o seu itinerário com toda a pompa e grande 

acompanhamento. 

Dirigida pelo vigário, que era ladeado por dois meninos encarregados 

de espalhar incenso, a procissão seguia lentamente. (...) 

Dentro da igreja cada imagem era levada até um lugar previamente 

determinado, enquanto os participantes e muitos espectadores se 

aglomeravam no interior do templo. O resto do povo ficava do lado de 

fora, aguardando a bênção do Santíssimo Sacramento. Após uma 

pausa razoável, a procissão reorganizava-se e voltava para a Praça 

Matriz, onde todos se reuniam para ouvir o “Tem-Deum”. Esse era o 

ato final da festa de Sant‟Anna (1968, p. 280-281). 

 

 



 

 

31 

Nesse relato descritivo de Poppino (1968) percebe-se como se desenvolvia uma 

procissão e de como são ostentados os papéis dos participantes na mesma. Neste 

contexto, cada sujeito ocupa um lugar na sociedade, e a procissão consegue agregar 

todas as classes sociais de maneira harmônica. 

 

 
 

 

 

 

As imagens acima representavam a procissão descrita por Poppino (1968). 

Verifica-se que essa estrutura é padronizada em diversas localidades do mundo católico 

em que ocorrem as procissões em homenagens aos santos, por que faz parte dos 

preceitos difundidos pela Igreja Católica. 

Há uma noção de permanência dos sujeitos sociais ocupando seus lugares em uma 

sociedade. Apesar da participação dos indivíduos considerados “populares”, identifica-se 

uma estrutura hierárquica e uma valorização da elite eclesiástica na procissão, devido às 

suas localizações no espaço da festa. 

Na imagem 10, os bispos e padres se posicionam a frente da procissão, logo atrás, 

vários homens conduzem o andor da santa, este era um momento de grande honra para o 

fiel, pois estes indivíduos se destacavam do restante dos “populares” no desfile, devido a 

sua proximidade ao andor e por demonstrar junto a sociedade sua devoção.  

Já na imagem 11, os populares acompanham o cortejo com grande demonstração de 

fé, mas sem destaque perceptível na imagem, dando a idéia de massa unívoca, de apenas 

um povo em busca de Deus. Nessa imagem, o andor de Sant‟Anna é o destaque em meio a 

uma multidão de fiéis. 

Nas décadas iniciais do século XX, Boaventura (2006, p. 29) afirmou que a 

imagem de Sant‟Anna foi conduzida por uma charola, onde só os homens conseguiam 

carregar, de tão pesada que ficou, devido à quantidade de luzes que fazia do andor uma 

                     Procissão da Festa de Santana. (Jornal Feira Hoje - BA, 31/01/1980, p. 03) 

 

Fig.11

1  

Fig.10    
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espécie de “chama de luz celeste” que proclamava o esplendor da santa. À noite, após a 

procissão, ocorria ao som das filarmônicas locais, a última tocata, bem próximo à 

quermesse em volta do coreto da Matriz.  

A ostentação do luxo nos desfiles da Igreja foi sempre lembrada por Boaventura 

e também a vaidade de seus participantes (2006, p. 28), ao reiterar que “vestido, 

sapatos, tudo havia de ser novo para o dia mor”. Isso demonstra o quanto a população 

local valorizava as festas religiosas Católicas no período. Outro elemento destacado por 

Boaventura no encerramento da festa foi a aglomeração de “famílias ricas da cidade”, os 

coronéis e políticos. Estas pessoas colocavam sempre, no mesmo lugar, suas cadeiras 

em torno do coreto. “E tinham todas obtido sui generis usucapião respeitado por todo 

mundo, quanto aos lugares em volta do coreto” (Ibid, p. 29). 

Essas práticas identificadas por Boaventura (2006) confirmam quanto a elite da 

sociedade feirense importava-se em ostentar um luxuoso espetáculo para seus 

habitantes, despertando admiração e respeito dos visitantes, como também disseminava 

uma aparente riqueza de seus colaboradores, pois só pessoas muito abastadas poderiam 

fazer festa tão pomposa. Boaventura (2006), como se sabe, fez parte da elite de Feira de 

Santana, por isso tratou de defender em seu discurso os elementos que qualificavam a 

participação das famílias ricas, dos coronéis, doutores, políticos, etc. Na sua percepção, 

no início do século XX, a festa da Matriz era um evento inesquecível: o “largo da 

Matriz se transformava, nesses dias, na melhor mostra da vida social da cidade” 

(Boaventura, 2006, p. 30); Batista também destaca ao longo de seu trabalho elementos 

que confirmam essa quebra de rotina nas décadas de 1930-1950. Comenta a respeito da 

desinibição de seus participantes depois do anoitecer, deixando-se levar por confetes, 

brincadeiras, lança-perfume
7
 e entretenimentos nas barracas de bebidas e de jogos de 

azar. 

Já Poppino (1968, p. 281), brasilianista de origem americana, analisou a festa a 

partir de um olhar crítico estrangeiro, destacou em seu trabalho a participação 

heterogênea dos grupos sociais e classificou como “indiferentes” os sentimentos 

religiosos dos chefes políticos locais e regionais, músicos das bandas, congregação das 

irmandades
8
. Observou a constante ausência das pessoas às atividades religiosas: 

“raramente assistem à missa, exceto às que eram celebradas na Páscoa ou na festa de 

Sant‟Anna” (Poppino, 1968, p. 281). 

                                                           
7
 Perfume muito utilizado na época, quando não havia proibição governamental 

8
 Na década de 1960 havia irmandades em Feira de Santana, se destacando a Irmandade de Sant‟Anna. 
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O importante é perceber que todos que estão envolvidos na comemoração são 

motivados por objetivos diferentes, busca-se o status social, se divertir, homenagear a 

santa, expressar sua devoção ou conseguir um espaço para cultuar seus orixás. As 

baianas que representam os terreiros de Candomblé em Feira de Santana, ao longo dos 

anos, conseguiram seu espaço nas festas de largo e na procissão de Sant‟Anna. 

Mas em 1979 há um conflito de opiniões entre comissão da festa de Sant‟Anna 

representada pelo Presidente Professor Antônio Ramos, e a participação de baianas no 

festejo. Criou-se uma polêmica e iniciaram-se os confrontos entre a elite local e os 

praticantes das religiões de matrizes africanas em torno da festa de Sant‟Anna na 

cidade. Na imagem abaixo, identifica-se um desentendimento entre elite (representada 

pela classe média do período) e os representantes das religiões de matrizes africanas. 

A justificativa da exclusão desse grupo de baianas da festa aparentemente é 

banal, teceram-se críticas acidas e levantou-se uma polêmica contra baianas que 

desejavam apenas acompanhar com seus trajes típicos a procissão, mas em quê as 

vestimentas desse grupo iriam interferir nas homenagens a santa? Tanto foi sem 

fundamento que a própria Igreja não apoiou o movimento separatista culminando com o 

afastamento do presidente da comissão da festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              Jornal Feira Hoje - BA, 20/01/1979, p. 04. Fig. 12 
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Na imagem acima se percebe como se acaloraram os ânimos dos envolvidos na 

situação. De um lado, o presidente da comissão da festa com a iniciativa isolada de 

barrar a participação das baianas em seus trajes típicos na procissão de Sant‟Anna. José 

Ramos declarava que a participação das baianas na parte oficial da festa religiosa, 

descaracterizava a festa Católica, pois as baianas estariam caracterizadas como 

pertencentes de outro culto e que o mesmo sempre foi combatido pela Igreja, portanto 

não era coerente a aceitação das mesmas na procissão.  Do outro lado estavam as 

baianas, convictas de suas participações no desfile e que neste primeiro embate saíram 

vencedoras, pois o presidente não teve o apoio popular, da prefeitura e nem mesmo da 

Igreja Católica. As baianas puderam demonstrar sua devoção sem empecilhos.  

    

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

TRADIÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO NA FESTA DE 

SANT’ANNA 

 

As festas de largo em homenagens aos santos católicos faziam parte do universo 

do catolicismo tradicional popular, que foi trazido pelos portugueses para o Brasil desde 

o período da colonização. Essas festas importadas da Europa ganharam diversos adeptos 

e uma roupagem diferente, de acordo com cada santo em cada região ou localidade, 

num Brasil que possui dimensões continentais e que foi colonizado por pessoas de 

origens e etnias diversas.  

As práticas de reverência aos santos católicos no Brasil provocaram 

estranhamentos aos pesquisadores e visitantes de outros países, isto se deve muitas 

vezes por as pessoas ignorarem a existência de uma apropriação e uma troca 

intermitente no que concerne ao catolicismo tradicional popular no contexto brasileiro, 

que segundo José Oscar Beozzo (1993) deveu-se ao processo de inculturação, em que 

todos propiciaram o desenvolvimento de novas variações do catolicismo, o que 

promoveu uma miscelânea cultural. Houve a inculturação entre as práticas culturais 

religiosas dos portugueses, dos índios destribalizados, dos ex-escravos e, sobretudo, dos 

mestiços que praticaram o catolicismo: “tanto da linguagem quanto dos gestos e 

símbolos no louvor a Deus” (Beozzo, 1993, p.219). 

Segundo Cândido Costa e Silva (1982, p. 22), a ausência de padres na colônia 

contribuiu para promover as transformações necessárias para o surgimento de um 

catolicismo popular distinto do praticado em Portugal, visto que as pessoas realizavam 

orações e rezas em pequenos grupos familiares sem essencialmente necessitar de um 

sacerdote. Essas intermediações eram para os fiéis importantes quando ocorria a 

necessidade do sacramento de batismo, e no caso de iminência de morte, em que a 

benção fundamental era a extrema unção.  

Houve em certos momentos no período colonial um mau juízo dos padres em 

relação aos ritos do cristão leigo. Estes afirmavam que a gente sertaneja possuia uma 

incapacidade em compreender a doutrinação da fé e vivenciá-la, certamente isso tornava-

se frequente devido a ausência de sintonia entre a cultura local e a catequese composta de 
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conceitos abstratos. Sendo assim, era grande a discrepância entre o que era proposto pelo 

catolicismo oficial e o catolicismo realizado e vivido pelo povo pobre do sertão. 

Na concepção de Cândido Silva (1982, p.13-14), o sertanejo da Bahia rejeitou o 

sincretismo religioso litorâneo, mas optou em incorporar e conservar largos traços das 

expressões medievais do catolicismo trazido pelos portugueses. As práticas culturais 

sensíveis ao apelo mítico e mágico se mantiveram nessa região devido  a cultura agrária, 

ao isolamento que viviam as pessoas; ao analfabetismo que propiciava a cultura da 

oralidade e, finalmente, a ausência de padres na região, que apareciam apenas em missões 

esporádicas, que induzia os fiéis a realizarem as práticas religiosas sozinhos, 

ressignificando o que era ensinado nas catequeses. 

Nesse contexto nordestino de seca, fome e doenças, buscava-se soluções  para os 

percalços provocados pela natureza em Deus, nos santos e nas almas. Sua cultura pouco 

mutável, permite mínimas reinterpretações ou questionamentos dos modelos. O Cristão 

leigo, com longos períodos longe dos padres passou a gozar de certa liberdade  nos cultos 

particulares para vivenciar sua fé, reinterpretando crenças e ritos, através de 

procedimentos menos disciplinados e elaborados. 

O leigo no católicismo popular ocupa papel central e o especialista, papel 

secundário. Verifica-se uma manipulação do sagrado com finalidades pragmáticas, por 

conseqüência, é sensível a diferença entre religião e magia. A religião importa uma 

transcendência, a magia conota imanência. Enfim, releva notar o caráter protetor da 

religiosidade popular. Ela visa a solução prática dos problemas do cotidiano, oferece uma 

segurança adicional frente ao esforço material. 

Feira de Santana foi uma cidade fundada nas bases religiosas do catolicismo, mas 

se deparou com diversas práticas religiosas. Os escravizados negros foram um dos 

colaboradores, e desde o período colonial participavam da festa em homenagem a 

senhora Sant‟Anna que segundo Galvão (Jornal Feira Hoje, 23/01/1987, p. 04-05), 

acompanhando as senhoras de família para realizar a lavagem da Igreja Matriz.  

Após a abolição dos escravos no Brasil, percebe-se que a festa em homenagem a 

Sant‟Anna foi um dos espaços conquistados pelos “grupos socialmente e 

economicamente discriminados” em Feira de Santana, por ser um evento caracterizado 

pela grande participação popular, conseguiu quebrar diversas barreiras impostas pela 

sociedade arraigada de preconceitos, embora não tenha conseguido alcançar as bases 

sólidas de um respeito religioso e cultural aos demais grupos que fugiam ao padrão 

católico.  
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Segundo Michelle Souza (2010), entre as décadas de 1947 e 1960 a população 

católica, em muitos episódios, demonstrou intolerância em relação aos demais cultos que 

fugiam aos padrões propostos pela Igreja Católica, muitas pessoas que participavam do 

candomblé foram acusadas de práticas religiosas demoníacas, que inflingiam à conduta 

religiosa adotada na sociedade feirense. A partir dessa intransigência em relação a esses 

grupos é que surgiram as resistências por parte dos demais “grupos religiosos não 

católicos”, que passaram a realizar seus cultos religiosos em áreas periféricas da cidade 

(Bairros do Campo Limpo, Novo Horizonte e Distrito da Matinha)
9
, se impuseram na 

sociedade introduzindo práticas e indumentárias típicas do candomblé nas festas de largo 

realizadas na cidade e a representar os seus Orixás através de santos católicos, como: 

Ogun - São Jorge e Santo Antônio; Oxossi - São Sebastião; Obaluaê - São Lázaro e São 

Roque; Oxum - Nossa Senhora da Conceição; Ibejis - São Cosme e São Damião; Oxalá - 

Jesus Cristo e a imagem mais significativa para os fieis feirenses, Nanã - Nossa Senhora 

de Sant'Anna.  

Devido a diversos elementos como as trocas religiosas, conquistas políticas dos 

movimentos de afirmação da cultura negra junto à sociedade, consolidou-se na cidade 

de Feira de Santana uma atmosfera de tolerância em relação a estes grupos antes 

marginalizados. Estes elementos acima citados possibilitaram a presença do negro em 

diversas instâncias da sociedade, conquistando seu espaço no cenário local.  

O festejo de largo propiciou certa dose de tolerância aos candomblecistas na 

festa, até então, perseguidos e apontados como marginais e feiticeiros pela sociedade 

feirense na década de 1930, como afirma Antônio do Lajedinho (2004, p. 94) em seu 

livro A Feira na Década de 30 (2006). Sublinha-se o termo tolerância, pois não havia 

um respeito da sociedade em relação aos cultos de matrizes africanas, houve uma menor 

hostilidade da sociedade feirense em relação a esses grupos, visto que eram recorrentes 

as ofensas verbais por parte da população que terminavam em brigas. Havia por parte 

dos representantes do cristianismo na região o costume de demonizar os cultos de 

matrizes africanas, sublevando os seus e introduzindo no imaginário dos fiéis elementos 

de superioridade religiosa e cultural. 

A Igreja Católica sofreu perdas de seguidores desde a abertura religiosa 

proporcionada pelo governo brasileiro. Ao tornar-se laico, o protestantismo invadiu as 

                                                           
9
 Não foram desenvolvidos trabalhos acadêmicos sobre as localizações dos terreiros de candomblé em 

Feira de Santana, mas pode-se perceber na atualidade que estes se localizam nas regiões consideradas 

periféricas, em que até a década de 1970 eram pouco urbanizadas. 



 

 

38 

fronteiras brasileiras e mostrou-se ameaçador às bases religiosas católicas. Embora a 

dominação religiosa católica permanecesse, promoveu durante muitos anos, 

principalmente nas décadas de 1960 e 1970, mudanças em relação às práticas católicas 

populares e aos grupos candomblecistas. A década de 1980 foi o período em que houve 

uma grande interferência da Igreja Católica Apostólica Romana na América Latina, com 

a intenção de tornar-se mais participativa no Brasil. 

Os grupos conservadores reivindicaram uma Igreja mais hierarquizada e 

culpavam as linhas progressistas por ofuscarem as linhas de autoridade, através da 

democratização e da abertura à participação leiga nas Assembléias diocesanas. De 

acordo com Mainwaring (1989, p. 277), a teoria conservadora defendia que Cristo 

autorizou o Papa e os bispos a serem condutores da Igreja e que o laicato tinha a 

obrigação de atender aos princípios da hierarquia da Igreja. 

A tendência conservadora também se opunha à forma como se estruturava as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB), acreditando que nestas formações celulares de 

estudos bíblicos, deveriam existir organizações eclesiais e não um leigo na liderança. 

Portanto, a Igreja Católica continuaria a centralizar o poder de orientações bíblicas das 

CEBs. As classes populares nessa perspectiva perderiam poder, pois as CEBs eram 

formadas por populares. Com essas orientações conservadoras a Igreja Católica 

afirmava que sua missão não é determinada pelo povo, mas pela Igreja, que representa 

Cristo.    

No final dos anos 1980, a conjuntura eclesiástica no Brasil foi de tendência 

transformadora, grupos conservadores tentaram conter o avanço progressista no país, 

passando a substituir os bispos progressistas por conservadores nas Arquidioceses. 

Neste processo conservador, tentou-se desvincular a imagem da Instituição Católica dos 

festejos tradicionais populares considerados não oficiais pela Igreja Católica. 

Identificou-se um processo de repressão às práticas religiosas populares, dentre estas, as 

tradicionais festas de largo. 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA FESTA DE SANT’ANNA 

Em Feira de Santana as festas de largo foram marcadas pela intensa participação 

popular. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelos organizadores dos grupos 

que desfilavam na festa de Sant‟Anna, sempre se conseguia levar os participantes às 

ruas, com grande alegria e fervor em homenagem aos santos. 
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A prefeitura municipal da cidade percebeu a importância das festas no contexto 

socioeconômico local, segundo o Jornal Feira Hoje (20/01/1979, p.3), com o então 

secretário de Turismo de Feira de Santana, Itaracy Pedra Branca, juntamente com as 

autoridades eclesiásticas, deu os primeiros passos para o reconhecimento da feição mais 

popular da festividade, manifestada na festa de largo, dando um pequeno apoio 

financeiro às baianas para desfilarem em trajes típicos. Posteriormente, em 1979, 

ocorreram também investimentos nos demais grupos participantes.  

Esse apoio financeiro, pelo poder público, aos grupos participantes da festa de 

largo, de acordo com Ordep Serra (2005), foi e é uma prática comum –  prefeituras e o 

Estado costumam assumir as despesas das festas populares. Em Feira de Santana, em 

1979, no governo de Colbert Martins
10

, através da Secretaria de Turismo e Recreação, 

ao tentar tornar a festa de Sant‟Anna um evento turístico, promoveu grandes 

transformações nos festejos de largo. 

A prefeitura de Feira de Santana ao responsabilizar-se em organizar e distribuir 

recursos junto aos participantes diretos da festa de largo, nessa oportunidade 

institucionalizou e centralizou a organização do festejo. Apesar de inicialmente trazer 

um alivio financeiro para os grupos economicamente mais carentes, causou a 

desarticulação dos grupos participantes, perderam-se aspectos importantes da tradição 

popular, a exemplo do bando anunciador, que deixou de pedir donativos em dinheiro de 

porta em porta para ofertar a festa oficial de Sant‟Anna ou para comprar fantasias dos 

participantes que desfilavam no bando, porque a prefeitura já estava mantendo-os.  

A institucionalização da festa de largo pela prefeitura promoveu a perda da 

iniciativa popular, visto que, as pessoas passaram a se acostumar com a facilidade de 

acesso aos recursos. Criou-se, portanto um clima de divergências entre a Igreja Católica, 

que deixou de arrecadar junto aos fiéis os donativos, pois estes acreditavam que a 

prefeitura iria arcar com todas as despesas, e a prefeitura, que passou a dar total apoio às 

festividades de largo, ignorando quase totalmente as necessidades da Igreja Católica.  

Esta prática da prefeitura de auxílio financeiro a festa induziu a uma 

acomodação as pessoas, levando a um processo de paralisação. A tradição deixou, 

assim, de ser algo espontâneo, vindo do povo, passando para uma esfera de dependência 

econômica. Esperava-se a ajuda de custo para se confeccionar fantasias, arrumar as 

barracas, contratar charangas, filarmônicas, iluminar a igreja, etc. Uma das partes 

                                                           
10

 Até 1979 Colbert Martins fazia parte do grupo político do MDB, que em 1980 teve mudada a Sigla 

para Partido Democrático Brasileiro (PMDB).  
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envolvidas (prefeitura) concentrava poder através da organização e do financiamento do 

festejo, mas a população tornou-se um elemento secundário devido a sua pouca 

participação no processo de construção da festa, pois não sabiam mais se articular e a 

festa perdeu a vida própria, tornando-se um espetáculo.  

No momento em que a prefeitura negou-se a apoiar a festa de largo de 

Sant‟Anna, percebeu-se que havia uma saturação das relações sociais. Segundo 

DaMatta em seu artigo “Treze pontos riscados em torno da cultura popular” (1992), na 

cultura popular desenvolvem-se diversos níveis de conflitos, pois na sociedade moderna 

os requisitos institucionais de coletividade estabelecem transparência, individualismo e 

igualdade, que são concepções para o espaço público. As manifestações, ao tornarem-se 

públicas, passam por um processo de espetacularização, tornando-se “bem delineados e 

bem comportados, produzidos por pessoas especializadas e que ocorrem, em certos 

espaços da sociedade” (1992, p.60).  

De acordo com DaMatta (1992), quando ocorre a institucionalização de uma 

festa é porque há diversos interesses em questão, e entre as demandas envolvidas nas 

práticas populares estão os elementos sociais de repressão ou disciplinarização dos 

indivíduos pela instituição, que possui o interesse de suprimir as práticas populares, que 

não atendem aos anseios das camadas dominantes. A indisciplina popular foi um dos 

aspectos mais destacados no Jornal Feira Hoje e no Livro do Tombo III, principalmente 

no que diz respeito às músicas, ao som alto das barracas, à bebedeira, ao miquitório ao 

céu aberto, às brigas, aos protestos irreverentes e satíricos sobre as transformações 

sócias e políticas que passava o Brasil na década de 1980 com a redemocratização.  

Dentro da análise proposta por Eric Hobsbawn em seu livro “A Invenção das 

Tradições” (1984) sobre institucionalização das manifestações populares, limitou-se a 

iniciativa dos grupos populares em assumirem a festa para si, como em tempos 

anteriores, causando dependência financeira e organizacional, visto que era a prefeitura 

quem promovia o fechamento da vias públicas, policiamento, organização das barracas, 

fogos de artifício, etc..  

A institucionalização da festa foi um elemento desagregador da cultura, pois se 

desenvolveu uma fragilidade em sua composição. Com o tempo, a festa passou a ser 

palco para se expor críticas sociais, como também era um ônus para a prefeitura, 

causando muitos incômodos, portanto para conter a indisciplina popular dever-se-ia 

substituir o evento festivo por outro homogeneizado, um espetáculo nos moldes 

desejados pelos grupos sociais dominantes.   
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Segundo Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo, (Cap. VIII: A negação e o 

consumo da Cultura „181‟), a sociedade atual passa por um processo de negação 

cultural, visto que é percebida como uma expressão ou até mesmo uma representação 

ideológica do mito que está atrelada às concepções históricas da sociedade, ao qual, o 

indivíduo está inserido. Se a cultura passa a desenvolver-se individualmente, desatrelada 

do mito fundador e das relações humanas, demonstra uma interferência na sua 

existência, deixando de ter sentido para essas pessoas. Neste caso a cultura torna-se 

breve, buscando sempre um novo sentido para sua existência.  

A festa de Sant‟Anna seguiu esses mesmos processos de desagregação cultural, 

tornando-se um festejo institucionalizado em que se pretendia controlar ou disciplinar 

os sujeitos e os espaços sociais através de um espetáculo. Nessa perspectiva havia um 

interesse da prefeitura de desenvolver um ambiente para o turismo em que o capital 

suplantava os ideais de fé nos participantes e de se desenvolver uma grande indústria de 

entretenimento, com montagem de parque de diversão, barracas, trios elétricos, etc.  

O festejo atraiu um público fiel e até certo momento a prefeitura alcançou seu 

objetivo, levando a um compartilhamento de espaços, porém as relações dos grupos de 

religião de matrizes africanas, Igreja Católica e a prefeitura foram se desgastando. Havia 

críticas constantes dos grupos religiosos contra a maneira capitalista de administração 

da festa pela prefeitura.  Apesar de muitos grupos sociais que participavam da festa não 

perceberem, estava-se corroendo as bases estruturais do festejo e suas redes de relações. 

A população estava no ambiente festivo, mas não da construção da festa. 

 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS SOCIAIS  

A festa de Sant‟Anna desenvolveu-se dinamicamente e atraiu a participação de 

diversos segmentos da sociedade feirense, mas como se sabe, uma manifestação popular 

depende do interesse e participação da população, como também, do desenvolvimento 

da idéia de pertencimento com a localidade. Seguindo esse raciocínio Engleton em seu 

livro A idéia de cultura (2005), há uma necessidade de se criar nos indivíduos uma 

identificação com essa manifestação, pois quando nos reconhecemos nessas práticas se 

constrói a identidade.  

A cultura surge neste emaranhado com símbolos e simbologias, apreendidos 

para promover um intenso fluxo de novos herdeiros dessa cultura, havendo tanto uma 

perpetuação como uma renovação dessas práticas culturais. Lança-se nessa aura uma 
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constante celebração dos tempos passados vividos por outrem, que surgem como um 

eterno saudosismo pelos literários.  

Percebe-se que alguns segmentos da sociedade feirense foram privilegiados em 

relação a alguns momentos importantes na festa de Sant‟Anna, como a composição da 

comissão organizadora, pessoas consideradas de relevância social na cidade, como 

informa Batista (1997, p.31), políticos, médicos, militares, profissionais liberais, etc.. 

Essa comissão tratava de assuntos ligados à organização da festa religiosa e à 

arrecadação de fundos para o evento; ela também era considerada a representação do 

segmento elitista da sociedade feirense. No contexto da festa, seus anseios repercutiam 

facilmente nos meios de comunicação, eram considerados homens de respeito, pois 

possuíam status social. 

Devido à tamanha influência exercida na sociedade por esses grupos, percebeu-

se em 1979, o incômodo causado pelas baianas em seus trajes típicos. A comissão, 

representada por essa parcela elitista, demonstrou grande insatisfação e intransigência 

em relação à participação das baianas trajadas tipicamente. Identificou-se no Jornal 

Feira Hoje (20/01/1979, p. 04), que o presidente da comissão organizadora da festa, o 

Professor Antônio Ramos, entrou em conflito direto com as baianas, representantes das 

religiões de matrizes africanas, criando uma grande polêmica em torno de suas 

participações com seus trajes típicos na procissão em homenagem a Senhora 

Sant‟Anna. 

 

A festa de Sant‟Anna começa com um impasse que terá seu clímax no 

último dia, com a procissão: o presidente da comissão da festa firmou 

posição radicalmente contraria a presença das baianas com suas vestes 

típicas no cortejo. Mãe Socorro que comanda cerca de 40 baianas, 

disse que lutará “com todas as forças” para que seu grupo saia. O 

secretário de Turismo, Luciano Cunha, é favorável à saída das 

baianas, apesar de não querer interferir. O cura da Catedral observou 

que “uma crise entre vigário e comissão seria tumultuar a festa”, mas 

espera que “com saias de roda ou sem elas todos compareçam (jornal 

Feira Hoje, 20/01/1979, p. 01). 

 

O acontecimento promoveu grandes debates nos jornais do período e criou um 

grande desconforto, até mesmo porque, não se pode excluir ou impedir qualquer 

indivíduo de participar de um evento religioso aberto a toda comunidade. Fica evidente 

a disputa de poder pelos espaços da festa entre a comissão e os representantes das 

religiões de matrizes africanas, ao se impor trajes convencionais aos religiosos do 
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candomblé na procissão. Nesse episódio tentou-se restringir a participação das baianas 

aos festejos de largo, que não eram consideradas práticas oficiais da Igreja Católica.   

Nesse período, analisando o Livro do Tombo III, percebeu-se que Monsenhor 

Galvão não quis interferir na questão, embora preferisse que as baianas não desfilassem 

em trajes típicos, declarando que: 

 

...lembrei dos dolorosos acontecimentos da comissão organizadora de 

1979, hoje superadas pela reconciliação e declarei que não considerei 

“baianas”, não tomarei posição de hostilidade e até agradeceria a 

ausência das mesmas, até porque o candomblé da cidade é sofisticado 

de brancas e mulatas. (...) (1980, p. 46-47). 

 

Percebe-se que Monsenhor Galvão (Livro do Tombo III, 1980), intenciona 

apaziguar os ânimos dos envolvidos, porém demonstra que não é de bom grado que a 

Igreja Católica aceite a participação das religiões de matrizes africanas na festa, 

concretizando o distanciamento das duas vertentes religiosas, principalmente por parte 

da Igreja Católica.  

Nesse contexto sócio-cultural há uma constante tensão por disputas de espaços 

na sociedade. Apesar de agradecer a ausência das baianas na festa, Galvão não saiu em 

apoio público à comissão organizadora. Vendo-se isolada, a comissão preferiu abdicar 

de suas obrigações na atmosfera da festa, abandonando suas funções deixando Galvão, o 

cura da Igreja Matriz sem auxilio no decorrer da festa de 1979. Essa foi a primeira 

demonstração pública nos meios de comunicação de que iniciava-se grandes mudanças 

na festa tradicional de Sant‟Anna e com atitudes intolerantes ou muitas vezes sutis, 

passou-se a hostilizar e a tentar limitar a participação de certos grupos na festa. 

 

PAPEL DA IGREJA CATÓLICA 

A Igreja Católica, através do bispo Dom Silvério de Albuquerque, em 1987 se 

posicionou de maneira irredutível em não mais permitir a realização do festejo de largo 

atrelado à festa de Sant‟Anna e nas demais festas como a do Cruzeiro, etc. Aproveitou-

se, oportunamente no governo de José Falcão em 1987, que entreva em concordância 

com a Igreja Católica, para se propor o término das festas de largo.  

A proposta realizada pela Igreja Católica foi prontamente analisada e acolhida 

pelo prefeito em exercício, que se comprometeu em não mais financiar o festejo de 

largo, como em tempos anteriores. 
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Segundo o jornal Feira Hoje (28/11/1987, p.3), o bispo alegou que sua atitude 

pretendia atrair as bênçãos de divinas, pois a festa era um escândalo ao verdadeiro povo 

de Deus, que percebia a realização da festa religiosa desvinculada da “manifestação de 

cunho folclórico” como algo benéfico, e considerava como aberração a sugestão das 

baianas e dos barraqueiros em rezar as novenas no coreto e realizar uma procissão por 

conta própria fora do calendário festivo e sem um representante da Igreja Católica 

durante o mês de janeiro, data estipulada para festa de Senhora Sant‟Anna apenas em 

Feira de Santana.   

A ação de Dom Silvério causou surpresa a todos, pois até então, a Igreja 

Católica não havia se posicionado na transferência da data em homenagem a Sant‟Anna 

ou em se acabar com a festa de largo, visto que era uma tradição da cidade. Mas, diante 

dos novos conceitos conservadores da Instituição Católica, houve uma necessidade de 

se posicionar a respeito da existência de uma festa em homenagem a uma santa fora do 

calendário instituído pela Igreja Católica, o que fugia a toda uma prática hierárquica e 

conservadora. 

De acordo com Dom Silvério, a festa em homenagem a Sant‟Anna transformou-

se em uma aberração, as pessoas estavam distorcendo o seu sentido. Por isso a proposta 

de separar as festas religiosas das de largo. Como se pode perceber em sua entrevista ao 

Jornal Feira Hoje: 

  

O bispo diocesano vê a realização da festa religiosa interligada às 

manifestações de cunho folclórico como um “contraste terrível de fé” 

e sugeriu à Secretaria de Turismo criar outras opções que não tenham 

ligação direta com manifestações religiosas, a exemplo do Natal na 

Kalilândia, podendo ser criadas mais duas ou três alternativas para 

“dar vazão à vontade do povo”. Enfatizou, contudo que, o que nós 

queremos é separar águas.  

Dom Silvério qualificou como “aberração” a tentativa de barraqueiros 

e integrantes do grupo de “baianas”, que saíam no cortejo da lavagem 

da Igreja, de rezar as novenas no coreto por conta própria e eles 

mesmas realizarem a procissão com um novo andor da padroeira. 

Com relação ao prefeito José Falcão, que declarou que não autorizaria 

a manifestação nos moldes pretendidos. O bispo considerou que “é um 

homem de fé que tem que respeitar a decisão (28/11/1987, p.3). 

 

Porém Del Priore (2000) corrobora a fala de Dom Silvério, quando discute festas 

no Brasil em geral, os motivos para as grandes mudanças nas manifestações populares 

foram: 
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... o sentido profano das festas, que devia ser banido das festividades 

religiosas. Só os aspectos institucional e sagrado deviam vigorar os 

demais aspectos da festa devendo ser controladamente integrados aos 

primeiros. Danças, músicas e fantasias tinham de ser o espelho das 

demandas eclesiásticas. Tudo com muito bom/tom e decência (Del 

Priore, 2000, p.103). 
 

E que: 
 

A separação entre sagrado e profano proposta pela Igreja visava 

alterar a sensibilidade e a mentalidade religiosas. Daí a objeção 

sistemática às comemorações festivas, tidas como ocasião de pecados 

múltiplos: a embriaguez, a glutonaria, a luxúria, a vaidade, o dinheiro 

desperdiçado no jogo, a “loucura” das danças, todos os pecados que 

aproximavam os homens ao Demônio (Del Priore, 2000, p.92). 

 

 

Comparando a análise acima de Del Priore (2000) com o depoimento de Dom 

Silvério Albuquerque, percebe-se que o bispo da diocese de Feira de Santana seguiu as 

orientações propostas pelo clero superior, demonstrando sua adesão ao direcionamento 

hierárquico conservador, de intolerância às práticas religiosas culturais locais que 

destoavam das propostas da instituição eclesiástica.  Essa mudança de comportamento é 

perceptível até mesmo no discurso pronunciado na procissão em janeiro de 1987 (jornal 

Feira Hoje), quando o bispo Dom Silvério cobrou mais consciência de seus fiéis. O 

jornal trouxe a reportagem, declarando que: 

  

Ao contrário dos anos anteriores, o sermão de ontem proferido pelo 

bispo diocesano não teve uma conotação social. Dom Silvério, a rigor, 

prendeu-se exclusivamente a uma pregação religiosa dentro dos 

princípios cultivados pela Igreja – amor ao próximo e a Deus, respeito 

aos dogmas cristãos e um apelo a uma consciência cristã 
(29/01/1987, p.5) 

 

Essa atitude da Igreja de limitação dos fiéis leigos e de restrição às 

manifestações festivas populares não foi localizada apenas na cidade de Feira de 

Santana, o mesmo ocorreu em São Gonçalo dos Campos. Daniele Cerqueira em sua 

monografia Celebrar a fé: festa de São Gonçalo na ‘Cidade Jardim’ São Gonçalo dos 

Campos (1987/1999) (2010), afirma que “o conflito e as divergências de opiniões vão se 

arrastar por mais de dez anos, período em que a festa de São Gonçalo, curiosamente 

enfatiza mais a parte profana” (2010, p. 75). Neste caso, apesar dos esforços da Igreja 

em barrar as práticas populares, a tradição da festa de largo foi mantida em São Gonçalo 
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dos Campos devido ao empenho da população e da prefeitura municipal em permanecer 

com suas manifestações populares.  

Em 1998, em Salvador, segundo Ordep Serra (2005, p. 89), na lavagem do 

Bonfim, foi criada uma festa paralela no Porto da Barra, para separar a folia da lavagem 

propriamente dita. Neste caso obteve-se sucesso, a festa de largo permaneceu, porém 

com práticas mais desvinculadas da Igreja Católica. Esses casos exemplificados de 

interferência da Igreja Católica em diversas festas religiosas populares no mesmo 

período demonstram que foi um movimento de repressão geral às manifestações 

populares, e não algo isolado como pensava a população local.  

 

IGREJA CATÓLICA E POPULAÇÃO 

A imposição da Igreja Católica em não mais tolerar as práticas populares na 

festa de largo em Feira de Santana em 1987, promoveu grande revolta entre os 

participantes da festa, ainda mais que não houve uma consulta extensa entre a 

população, para decidir uma questão tão importante, visto que essa celebração fazia 

parte do mito fundador da cidade, consequentemente da sua identidade. Mas a 

interferência da Igreja Católica nas festas populares de caráter religioso no Brasil 

tornara-se um fato comum. 

Os episódios de descontentamentos com a festa de largo partir de 1979, 

conduziram a diversos desentendimentos que foram se acumulando e chegou ao ápice 

quando a Igreja Católica e prefeitura perderam a linha de diálogo durante vários anos.  

A prefeitura de Feira de Santana em 1979 transformou as festas de largo em um 

evento turístico da região, percebendo-as como um espetáculo que rendia lucros, pois 

intensificava o fluxo de pessoas de outras cidades aumentava a oportunidade de 

negociar seus produtos no comércio.  

Galvão, por vezes se dirigiu em entrevista concedida ao Jornal Feira Hoje como 

em 15.01.1983, p. 3, para alertar, sobre os equívocos cometidos na festa de largo, e que 

essas práticas conduziriam à extinção do festejo de largo.   

Mas para muitas pessoas, com a interferência da Prefeitura Municipal desde 

1979, foi encarada como benéfica, visto que as festas de largo era para muitos 

ambulantes da região, a ocasião mais rentável para sustentarem suas famílias, indo de 

festa em festa negociar cerveja, comida, jogos, etc.. A renda extraída das festas de largo 

refletia no comércio interno como um todo na cidade, não se limitava aos ambulantes.  
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Há uma importância financeira vinculada à festa, ao se analisar a imagem da 

ambulante desesperada com a atitude do bispo Dom Silvério, após a reunião que 

discutiu a purificação da festa de Sant‟Anna e a transferência da data, da mesma, para o 

dia oficial, 26 de julho. O choro da barraqueira demonstra o desespero das camadas 

subalternizadas economicamente, que não mais poderiam usufruir do espaço da festa 

para desenvolver atividades comerciais, que sustentariam ou complementariam a renda 

familiar.  

Não se pode se desconsiderar a religiosidade dessas pessoas, que mesmo estando 

neste local para efetuar práticas comerciais, também estavam lá devido a uma prática 

religiosa construída por anos pela sociedade feirense e pela Igreja Católica, portanto há 

um processo de desconstrução de uma tradição religiosa que afeta o imaginário popular. 

O bispo evidenciou a unilateralidade da visão da Igreja Católica, pois além de 

não analisar quantas pessoas dependiam economicamente dessas festas de largo, 

também não ponderou o quanto sua decisão causaria empobrecimento cultural à cidade, 

que possuía seu mito de fundação ligado à senhora Sant‟Anna. Então, Feira de Santana 

havia desenvolvido sua identidade local nas bases do catolicismo popular e via-se nessa 

ocasião ameaçada de perdê-lo. 

Alguns segmentos sociais até tentaram inutilmente interferir junto ao bispo, com 

a intenção de reverter a decisão do mesmo em findar uma tradição secular em 

homenagem a Sant‟Anna, visto que as pessoas perderiam parcialmente e culturalmente 

                 Jornal Feira Hoje, Feira de                                              

Santana- BA, 12/12/1987, p. 1. 

 

Fig. 13 
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seu referencial de pertencimento à localidade. A festa possuía um valor inestimável para 

os participantes, pois além de agregar elementos tradicionais, era um espaço eclético, 

em que indivíduos de outras religiões, políticos, e as minorias como um todo, podiam se 

manifestar livremente sem qualquer preocupação subsequente.  

No Jornal Feira Hoje se identifica nas entrevistas, a grande repercussão que 

gerou essas disputas pela permanência da festa na cidade: 

 

Com raras opções de lazer e sem que ninguém se preocupe em 

preservar os poucos valores que caracterizam a cidade, o feirense se 

vê na iminência de perder uma de suas mais importantes festas, dentro 

do calendário turístico da cidade: a festa de Sant‟Anna, que por 

decisão da Igreja foi transferida para o mês de julho, data realmente 

que é dedicada a senhora Sant‟Anna, padroeira de Feira. A população 

protesta, e algumas pessoas afirmam que chega até existir mesmo uma 

“guerra de poderes” nessa posição, envolvendo religiosos e políticos. 

A maioria do feirense prefere que a tradição seja mantida, 

considerando que é uma das poucas coisas que ainda personalizam 

Feira de Santana, mesmo com um trabalho deficiente da Secretaria de 

Turismo, Recreação e Cultura (Jornal Feira Hoje, 29/11/1987, p. 

5) 
 

 

O Jornal Feira Hoje demonstrou interesse em relação ao tema que envolvia o 

encerramento do festejo, ao afirmar que a cidade estava na iminência de perder uma das 

suas festas mais importantes do calendário turístico. A festa, nesse caso, não assume 

apenas o aspecto religioso, havia um processo capitalista que movia todo o entorno da 

festa de largo. Além de ser um espaço que promovia o encontro de diversas classes 

sociais, era possível criar um ambiente propício a grandes exibições, disputas de poder, 

embates políticos e confraternização social. 

A reportagem sugere a existência de uma guerra de poderes, envolvendo 

religiosos e políticos. Na ocasião desses embates, em 1987, estava à frente da prefeitura 

José Falcão da Silva, que era do partido de direita (PDS), apelidado popularmente de Zé 

Festinha, por realizar grandes investimento na micareta de Feira, apoiando totalmente a 

posição da Igreja Católica, em contraste ao ex-prefeito do mandato anterior, Colbert 

Martins, do partido contrário (PMDB), que em 1979 institucionalizou a festa de 

Sant‟Anna, e que segundo Galvão em seus registros no Livro do Tombo III foi dos 

governos “mais nocivos às festas religiosas (p. 68)” e afirmou que nos seis anos de 

governo a “prefeitura com seu turismo nos têm criado embaraços de barracas com 

serviços diversos, violência e muito mal estar...” (idem). 
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É perceptível a aversão desenvolvida por Galvão (Livro do Tombo III) ao 

governo de Colbert desde 1983, quando iniciou sua campanha contra a transformação 

da festa de largo em produto turístico pela SETUR, afirmando que essa atitude da 

prefeitura estava promovendo grandes deformações na festa e alertava que essa 

interferência levaria ao desaparecimento da mesma Jornal Feira Hoje (15.01.83, p.3). 

Em certo momento comparou o governo de Colbert a uma “política de aldeia (idem)”. 

Nessas disputas por poder, a população foi a maior prejudicada, sem ter oportunidade de 

se manifestar em relação a permanência da festa de largo.  

 

ELEMENTOS DETERMINANTES PARA O FIM DA FESTA DE SANT’ANNA 

Nessas disputas de poder, a Igreja Católica tratou de desenvolver argumentos 

que foram apontados como elementos determinantes na sociedade feirense que 

influenciaram na decisão do encerramento da festa de largo em homenagem a 

Sant‟Anna.  A Igreja Católica foi a peça principal para o aniquilamento da festa de 

largo. Havia na década de 1980 diversas críticas de grupos conservadores do clero 

superior católico no tocante a diversas práticas culturais religiosas populares, 

perseguidas principalmente no nordeste brasileiro. Por isso houve uma grande 

mobilização na região de Feira para acabar com as festas de largo, influenciando todas 

as paróquias da diocese a não mais realizarem-nas, como ocorreu na cidade de São 

Gonçalo, dentre outras. Foram muitos embates, mas nem sempre com êxito, devido à 

força da tradição introjetada no cotidiano da população. 

Apesar de o bispo alegar que foi por motivos de imoralidade da festa, como 

declarou no jornal: “Imoralidade não é tradição – retrucou o bispo, ao responder a 

indagação de que estaria extinguindo uma tradição secular: „a festa não era assim‟. Ele 

também não aceita que foi uma decisão unilateral” Jornal Feira Hoje (12/12/1987, p.). 

O bispo, ao afirmar que a festa não se iniciou dessa forma, esquece-se que as pessoas e 

a sociedade mudam, portanto as formas de celebração também acompanham o 

desenvolvimento sócio-cultural, num intenso processo dialético, de troca de 

experiências e renovação das práticas sociais.  

Foi certamente uma decisão da Igreja Católica conservadora impor práticas mais 

coerentes com os parâmetros de universalidade do catolicismo, visto que, havia relatos 

de estranhamento dos religiosos e visitantes estrangeiros ao se depararem com o 

catolicismo popular praticado na América Latina como um todo. Muitos não 

conseguiam perceber a devoção dos fiéis, em suas práticas populares católicas. A 
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recriação e acomodação das festas populares em homenagem aos santos nas Américas 

são um dos momentos mais distantes da realidade religiosa católica européia, 

provocando divergências nas percepções dos envolvidos diretos e nos visitadores. 

No Livro do Tombo III (1987, p. 93), foram enumerados por Galvão diversos 

argumentos para cerceamento da festa, entre eles estão: que a levagem e a lavagem 

depunham contra a moralidade da Igreja, que era apontada como corresponsável no 

festejo de largo pelos fiéis. Neste caso, havia um temor, por parte da instituição católica, 

de que os fiéis associassem as práticas populares encenadas na festa de largo às 

utilizadas pelas religiões de matrizes africanas, que se desenvolviam paralelamente com 

as práticas religiosas católicas do festejo de Sant‟Anna.  

Essa preocupação se desenvolveu com a perda de fiéis católicos para Igreja 

Protestante e a partir do momento que as pessoas passaram a usufruir dos espaços 

festivos para resolver as querelas entre bairros, em que se promoviam verdadeiros 

duelos musicais para abater a auto-estima de seus opositores. Nessas músicas tentava-se 

macular ao máximo os residentes do bairro oposto, que assim que podiam, respondiam 

com outra música tão provocativa quanto a que foi anteriormente exposta pelo rival, 

muitos intitulavam essas músicas de baixo calão.  

As músicas, segundo o Jornal Feira Hoje, poderiam ser as tradicionais da festa, 

porém tornavam-se depravadas com as versões elaboradas, de duplo sentido, bem ao 

gosto popular (p. 1, 23/01/1987). Eram músicas estilo marchinha que surgiam 

anualmente, de letra curta e fácil. Embora só algumas destas músicas caíam no gosto 

popular e se repetiam com maior fervor entre os participantes da festa de largo de 

Sant‟Anna, que cantavam em coro ao desfilar pelas ruas da cidade, toda a irreverência e 

deboche. Foi a partir desses conflitos que algumas músicas como a da “cebola”, 

ultrapassou o espaço da festa e permaneceu no gosto do feirense, que sempre que 

oportunamente, utilizam como forma de satirizar momentos festivos. 

Mas as músicas utilizadas nos festejos de largo não tiveram boa aceitação em 

algumas esferas sociais e foram duramente criticadas por representantes de duas 

vertentes religiosas que participavam do evento como Mãe Socorro, (representante das 

religiões de matrizes africanas), que as considerava indecorosas afastando as famílias da 

festa de largo (Jornal Feira Hoje, 12.01.84, p. 3). Com o tempo as músicas e o som alto 

passaram a ser também um entrave à Igreja Católica local, tanto que o cura, Monsenhor 

Galvão, destacou em 1983 no Jornal Feira Hoje (p. 3), que o som das barracas 
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perturbavam os atos litúrgicos no momento do culto e que “de ano para ano, cada 

barraca tem um serviço de som e ainda um sambão” (Livro do Tombo III, p. 93).  

O incomodo dos sons altos foi se agravando, tanto que a partir de 1984, com o 

novo prefeito José Falcão
11

, a SETUR se reuniu com os barraqueiros para uma 

conscientização da importância do silêncio nos momentos litúrgicos. O Jornal Feira 

Hoje enfatizou que a prefeitura de Feira de Santana instalou um som central, coibindo a 

disputa de sons entre as barracas para não mais interferir nas práticas religiosas, 

amenizando dessa forma os conflitos entre barraqueiros e Igreja Católica. 

Além dos sons provocarem incômodos, as despesas tornaram-se elemento 

preponderante nas considerações de Monsenhor Galvão, que criticava até mesmo a 

utilização do foguetório na festa. “Despesas de foguetes em cidade como Feira de 

Santana não são mais admissíveis, até mesmo como medida de segurança contra 

incêndios”. Os fogos utilizados na festa sempre foram motivo de alegria para os 

participantes, como também servia para advertir que estava iniciando determinado 

desfile e era o momento do ajuntamento. Apesar dos gastos serem muitos, fazia parte da 

tradição, o que tornava complexa sua retirada. A alegação de se desenvolver um 

incêndio foi extremada, pois se assim o fosse, cidades extremamente urbanizadas que 

realizam queimas de foguetórios correriam riscos semelhantes de serem destruídas pelas 

chamas. 

A dificuldade em atrair pessoas dispostas a assumir a responsabilidade da 

presidência da comissão organizadora da festa era muito grande. Ficou evidente até 

mesmo no jornal Feira Hoje em entrevista realizada com Galvão (15/01/1983 p.3), que 

desabafa os inúmeros problemas do festejo, afirmando que não se limitava apenas à 

dificuldade de se conseguir um presidente para a comissão, naquele momento a 

prefeitura de Feira de Santana investia no turismo para estimular o comércio e tornava-

se imêmore em relação às necessidades financeiras da realização da festa religiosa, pois 

apenas privilegiava os festejos de largo. 

Com a institucionalização da festa de largo iniciada em 1975 e consolidada em 

1979 pela prefeitura de Feira de Santana, as pessoas da comunidade passaram a não 

colaborar espontaneamente com a festa. Segundo Galvão, depois da interferência da 

prefeitura havia a necessidade de se passar de porta em porta no comércio, 

                                                           
11

 Em 1984 o prefeito José Falcão da Silva possuía ligação política com a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), de base governista do período da Ditadura Militar, e a partir de 1985 tornou-se Partido 

Democrático Social (PDS).  
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conscientizando os negociantes de que o poder público não assumiria as despesas da 

festa sozinho, como também a festa religiosa não poderia ou deveria depender 

financeiramente da SETUR, visto que as despesas eram demasiadas. 

 Galvão (Livro do Tombo III, p. 93) alegou em seu discurso, que no ano de 1987, 

havia constatado a falta das famílias na praça. Porém pode ter havido a ausência dos 

fiéis apenas no novenário, pois de acordo com relatos dos barraqueiros, publicados no 

Jornal Feira Hoje (20/01/1987, p. 4), as praças da Matriz e a Padre Ovídio estavam com 

um movimento intenso, embora o consumo estivesse baixo, devido aos preços 

exorbitantes cobrados pelos fornecedores de bebidas e de produtos alimentícios, que 

segundo os barraqueiros tinham que ser repassados aos consumidores através dos 

aumentos. 

Nesse ano houve um grande descaso no fornecimento de gênero alimentício 

como um todo no período da festa, um desabastecimento generalizado, provocado dela 

instabilidade política e econômica do país gerou reclamações dos barraqueiros para com 

os fornecedores bem como para a fiscalização da prefeitura.  

A situação econômica do Brasil, em 1987, no governo de José Sarney se agravou 

a tal ponto que no mês de março decidiu-se que a moeda brasileira vigente sairia de 

circulação, passando de Cruzeiro para Cruzado. Essa medida foi tomada pelo governo, 

visto que a moeda desvalorizou-se e os produtos de todos os gêneros desapareceram das 

prateleiras dos supermercados. De acordo ao Jornal Feira Hoje (15/01/1987, p. 03), em 

Feira de Santana houve reajuste nos preços, e com essa prática abusiva de reajuste de 

preços, o trabalhador foi afugentado das compras, pois perdeu seu poder de compra em 

relação ao salário mínimo. Com referência à festa, houve insatisfação dos barraqueiros e 

da população em relação aos preços abusivos praticados, ocasionando desânimo nas 

vendas.  

Para justificar o retorno à data oficial da festa de Sant‟Anna, 26 de julho, alegou-

se que as chuvas de inverno de julho não seria um empecilho para os fiéis, que a cidade 

havia adquirido novos contornos sociais e que, ao contrário de tempos anteriores (1913), 

a população feirense, no final do ano, encontrava-se ausente da cidade, realizando os 

veraneios nas praias. Apesar das pessoas estarem de férias, a festa sempre proporcionou 

atrativos que seduziam os fiéis a participarem do festejo, tanto que não houve 

referências da ausência de público, e sim, apresentam-se dados no Jornal Feira Hoje em 

1984, a participação de mais de 100 mil pessoas, acompanhando a procissão, 

aglomeradas nas principais ruas do centro da cidade. Como, também, foi noticiada pelo 
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jornal nos anos seguintes, a grande participação dos fiéis, acompanhando a procissão 

como grande demonstração de fé.  

Como se pode perceber na imagem abaixo, em 1984, as ruas estavam lotadas de 

fiéis acompanhando a procissão. Ressalta-se que neste dia é feriado local e quem vai às 

ruas centrais, é em sua maioria, pessoas que acompanham o desfile em homenagem a 

Sant‟Anna. A troca de data da festa foi um dos principais elementos de conflito do 

período, ocorrendo grandes protestos e reivindicações por parte da população, para a 

permanência da data. Foi também um dos elementos identificados que levou à 

desarticulação da população na festa, a Igreja Católica juntamente com o poder político 

local apontaram, em 1913, motivos relevantes para mudar o calendário oficial e de 

repente retiraram. Em Feira de Santana era uma tradição festiva religiosa de mais de 75 

anos, mas que segundo as alegações de Dom Silvério não atendia mais às necessidades 

de seus fiéis, embora a população demonstrasse diferente, que desejavam a permanência 

da data em janeiro, seus apelos e argumentos eram ignorados pela Igreja católica local.   

 

 

 

 

A última consideração de Galvão se configura em críticas ácidas às práticas 

tradicionais locais, afirmando que: 

 

a cidade pluralista em que ninguém se compromete com as tradições 

locais (...). A festa como festa tende a desaparecer (...). Está 

totalmente entregue a travestis e desordeiros. Não é mais a Feira do 

início do século. A festa se tornou anti-social, anti-econômica, anti-

religiosa e desfigurada das tradições de outros tempos (Livro do 

Tombo III, 1987, p.93).  

 

 

               Procissão de Sant‟Anna. Jornal 

Feira Hoje, Feira de Santana- BA, 02/02/1984  

 

 

Fig. 15 



 

 

54 

De acordo com a análise de Galvão, a festa estava desestruturada e não atendia 

mais às necessidades da população, perdendo seu motivo existencial, que remetia a 

memória local. Tornou-se uma festa sem significado devido a interferência da SETUR, 

que provocou uma deformidade no festejo em arriscar deixar a festa de largo mais 

importante do que a parte religiosa da festa. Apesar de consciente que a festa passava 

por transformações sócio-culturais, Galvão se reportava a tempos em que o sentido 

religioso da festa não era embotado pelo festejo de largo, e as pessoas frequentavam a 

Igreja Católica com mais fervor.  

Na perspectiva de Galvão o anti-social está ligado a índices altos de violência e 

falta de policiamento no local, como também na falta de respeito dos barraqueiros para 

com a Igreja nos momentos de celebração. E o anti-religioso à falta de vontade dos fiéis 

em freqüentarem os momentos litúrgicos, valorizando mais o festejo de largo do que as 

celebrações religiosas.  

Mas não foi apenas a Igreja Católica, com todos os seus argumentos, e o apoio 

dado pela prefeitura de Feira de Santana à sua causa, que levou à desestruturação da 

festa de largo. Há indícios de desestímulo entre os principais líderes da levagem da 

lenha e lavagem da igreja, Mãe Socorro e o Babalorixá Zeca de Iemanjá, ambos 

representantes das religiões de matrizes africanas, em Feira de Santana.  

De acordo com o Jornal Feira Hoje (20/01/1987), Zeca de Iemanjá não 

participou da festa de largo, alegando que a diminuição de verbas liberadas pela SETUR 

inviabilizou a participação de suas filhas de santo na festa, visto que as mesmas não 

poderiam desfilar de maneira igualitária com suas vestimentas tradicionais e adereços 

religiosos como a palma de santa Rita
12

. Segundo Zeca de Iemanjá, ano após ano foram 

se reduzindo os recursos.  

Mãe Socorro igualmente reclamou da diminuição das verbas e ainda salientou 

sobre a desorganização e descaso da prefeitura com os desfiles de largo, afirmando que 

o trio elétrico provocava a carnavalização da festa atrapalhando o cortejo, que era 

constantemente invadido por populares sem religiosidade, embriagados ou que não 

respeitavam a fé das baianas.  

Percebe-se nesses dois casos acima citados, que houve no período, um descaso 

da instituição pública em relação aos componentes do festejo de largo, o que provocou 

desconforto e revolta nos organizadores da festa popular. Nesse contexto surgem 

                                                           
12

 Planta considerada sagrada nos cultos afros. 
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diversos conflitos entre Igreja Católica, prefeitura municipal de Feira de Santana e 

representantes das religiões de matrizes manifestações africanas na região. 

A partir das fontes levantadas é possível perceber um conjunto de elementos que 

promoveram a desestruturação da festa de largo de Sant‟Anna, não se podendo atribuir 

apenas à Igreja Católica, nem ao desinteresse da população, nem tão pouco à prefeitura 

de Feira de Santana. Foi, um conjunto de fatores que propiciaram o desgaste da festa de 

largo como um todo e que, consequentemente, conduziu-se ao seu fim. 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao termino dessa fase da pesquisa, sobre o encerramento da festa de largo em 

homenagem a Sant‟Anna. Percebe-se que o tema abordado por ser muito rico de 

informações, suscitava novas possibilidades de pesquisa. 

Apesar da possibilidade de se migrar para outras possibilidades de pesquisa 

como a importância o retorno do bando anunciador ou concentrar os estudos apenas em 

uma das nuances da festas como: lavagem da igreja Matriz ou levagem da lenha. Mas as 

aspirações foram contidas, fincando-se os indícios no que já estava estabelecido 

anteriormente. Em tentar responder as questões referentes aos motivos que conduziram 

ao fim da festa de largo de Sant‟Anna. 

Foram identificados elementos em diversas instâncias sociais que favoreceram a 

quebra dessa tradição. A Igreja católica possuía a intenção de desvincular do imaginário 

popular a idéia das festas de largo associada às praticas religiosas oficiais, tanto que em 

diversas cidades baianas anunciou-se o fim dessas festas, a depender do local, com 

maior ou menor êxito. A institucionalização da festa de Sant‟Anna pela Prefeitura de 

Feira de Santana promoveu grande desafeto com a Igreja Católica local. As imposições 

turísticas, idealizadas pela prefeitura na gestão de Colbert Martins, sem um diálogo com 

a Igreja, no início da década de 1980, trouxe discordâncias entre ambos. 

As novas práticas sociais incentivadas pela prefeitura, como: a maior 

participação dos representantes das religiões de matrizes africanas, incorporação dos 

trios elétricos aos desfiles de largo, direcionamento de menores verbas municipais para 

Igreja Católica, além da tolerância com os jogos de apostas e as bebidas alcoólicas, 

foram alguns dos aspectos destacados pelo Monsenhor Galvão, no Livro do Tombo III, 

que influenciaram na decisão da Igreja Católica de agir no sentido de acabar com a festa 

de largo. 

Na década de 1980 iniciaram-se as disputas de poder entre Igreja e Prefeitura, 

porém não se consolidaram as idealizações do prefeito Colbert Martins, pois ao não ser 

reeleito, seu adversário político, José Falcão, desacreditou todo o antigo 

empreendimento, cerceando a distribuição de verbas à festa de largo, em apoio 

incondicional à Igreja Católica. 

Um elemento fundamental da festa foi à vontade do povo, na ocasião, por mais 

que se demonstrasse nos jornais a pretensão popular de se dar continuidade a festa de 
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largo, as autoridades locais preferiram acompanhar a indicação da Igreja Católica, de 

acabar com a festa de largo.  

A participação dos praticantes das religiões de matrizes africanas pode ser 

pensada como uma demonstração de força na sociedade. No aspecto das tradições 

inventadas fixou-se no imaginário dos baianos, a idéia de que os candomblecistas, 

representantes das religiões afros, eram responsáveis pelas lavagens das igrejas nas 

festas tradicionais de homenagens aos santos. Como a festa de largo deixou de existir 

temporariamente em Feira de Santana, as baianas deixaram de ser um referencial no 

festejo. 

Enfim, as disputas de poder, entre ala conservadora da Igreja Católica e as 

práticas religiosas populares, em Feira de Santana, em um dado momento histórico, se 

desgastaram, impossibilitando a existência harmônica de ambos os festejos, o de largo e 

o oficial católico, levando ao encerramento da festa de largo, temporariamente. 

A Igreja Católica juntamente com o apoio do poder político local em 1988 

tentaram extinguir o festejo de largo de Sant‟Anna, e as outras manifestações populares 

que antecediam a festa religiosa oficial, e conseguiram fazê-lo durante dezenove anos, 

mas os ânimos dos antigos participantes saudosistas não foram contidos, e em 2007, o 

Centro Universitário de Cultura e Arte de Feira de Santana (CUCA), juntamente com 

seus colaboradores, se mobilizaram e promoveram o festejo de regresso do novo bando 

anunciador.  

A aceitação popular foi ampla e apesar, de tantos anos sem o festejo de largo, ao 

se propor celebrar o novo bando anunciador na festa de Sant‟Anna, houve grande 

participação de pessoas no desfile. Como em períodos passados, as pessoas 

aproveitaram-se do espaço para protestar, cantar e dançar ao som das bandinhas que 

tocaram antigas marchinhas, com grande entusiasmo, exaltando a memória cultural de 

Feira e Santana. 

O bando anunciador ainda que institucionalizado, permanece com 

características de participação do povo. Não se configurou um espetáculo nos ideais 

modernos, em que os festejos deixam de ser populares no sentido de deixar de ser uma 

manifestação heterogênea, realizada apenas por um grupo de pessoas, para tornar-se 

espetáculos públicos e homogêneos, em que as pessoas, ao invés de serem protagonistas 

da celebração, apenas contemplam como peças imóveis sem qualquer envolvimento 

social. 
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Enfim, as festas de largo em Feira de Santana foram suprimidas, mas não estão 

totalmente esquecidas, tanto que uma das práticas populares associadas à festa de 

Sant‟Anna foi restabelecida, portanto pode-se esperar o retorno das outras festas. 
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