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OS TUPINAMBÁS DE OLIVENÇA E A FESTA DA PUXADA DO MASTRO DE SÃO 

SEBASTIÃO NOS ANOS 1980: MEMÓRIAS QUE SE CONTRAPÕEM AO 

ESQUECIMENTO E SILENCIAMENTO 

 

Luana Magalhães Santos* 

Dra. Zeneide Rios de Jesus (Orientadora)** 

 

Resumo 

O objetivo desse artigo é explicitar o processo de preservação da memória étnica dos 

Tupinambás através da Puxada do Mastro de São Sebastião. Memória essa, evidenciada nas 

falas dos anciãos indígenas entrevistados nessa pesquisa. O foco desse estudo está voltado aos 

anos 1980, período em que alguns autores afirmaram não ser mais possível encontrar os 

“caboclos” nessa festa. Minha atenção se voltou para a contraposição dessa memória, frente à 

produção da ideia do desaparecimento dos indígenas na festa, apontada nos estudos sobre a 

mesma, especialmente o trabalho de Edilece Couto de 1998: A Puxada do Mastro: 

Transformações históricas de festa de São Sebastião em Olivença. 

 

Palavras-chave: Silenciamento, Índios Tupinambás, Puxada do Mastro, Olivença 

 

Abstract 

The purpose of this article is to explain the process of preserving the ethnic memory of 

the Tupinambás through the Puxada do Mastro de São Sebastião. This memory, evidenced in 

the speeches of the indigenous elders interviewed in this research. The focus of this study is 

on the 1980s, a period in which some authors stated that it was no longer possible to find the 

“caboclos” at this party. My attention was turned to the contrast of this memory, in view of 

the production of the idea of the disappearance of the indigenous people at the party, pointed 

out in the studies on the same, especially the work of Edilece Couto from 1998: Puxada do 

Mastro: Historical transformations of São Sebastião party in Olivenza. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a minha trajetória acadêmica (2011-2016) no curso de licenciatura em história 

da Universidade Estadual de Feira de Santana poucas foram às vezes em que a temática 

indígena apareceu em discussões em sala de aula e fora dela. Nesse período participei de 

muitos debates sobre a grade curricular do curso, de como era eurocêntrica e como não 

atendia a Lei 11.645/08, já que a disciplina História dos Povos Indígenas e do Indigenismo no 

Brasil era optativa para a maioria dos alunos do curso de História. Sua obrigatoriedade estava 

indicada para os alunos cujo currículo teria o sétimo semestre vigente a partir do semestre 

2015.2. Havia poucas disciplinas que colocavam a temática indígena em suas ementas, pois as 

questões indígenas aparecem como objeto de análise para disciplina de História do Brasil I, 

mas desaparecem nas de Brasil II, III e IV, não só na UEFS, essa é a realidade de muitas 

Universidades brasileiras. Esse cenário corrobora com a análise feita em 2011 pela professora 

Zeneide Rios de Jesus, que ao publicar o artigo Povos indígenas e história do Brasil: 

invisibilidade, silenciamento, violência e preconceito denunciava e apontava o silenciamento, 

omissão e falta de interesse por parte dos historiadores em relação às temáticas indígenas, 

como podemos constatar na citação abaixo: 

 

Só recentemente, nós incorporamos as populações indígenas ao nosso campo de 

investigação. Porém, nossa História dita não oficial ainda compartilha muito deste 

silencio. Quantos estudantes dos cursos de História em nossas Universidades 

discutiram as questões indígenas ao longo das divisões clássicas da História do 

Brasil? Quantos debateram sobre os problemas desses povos na formação do 

Império Brasileiro e na implantação da República como parte integrante dos 

conteúdos da história do Brasil? Quantos puderam verificar as ações do Governo 

Vargas junto aos povos indígenas, assim como o que ocorreu com os mesmos no 

período da Ditadura Militar? Ora, as sociedades indígenas desaparecem nas ementas 

dos cursos de História do Brasil, ela está restrita apenas a ementa do curso de Brasil 

colonial e ainda assim, é possível se planejar um curso de Brasil I a partir da história 

europeia na qual os povos indígenas figuram em breves momentos iniciais como 

meras vítimas dessa invasão (JESUS, 2011, p. 7-8). 

 

Os poucos professores que se dedicaram a trabalhar com a questão indígena me 

suscitaram uma auto-análise, levando em conta o lugar que eu ocupava sendo cotista indígena. 

As questões debatidas nessas poucas oportunidades me possibilitaram reflexões sobre formas 

de contribuição para o fortalecimento dos meus parentes que estavam nas comunidades 

indígenas. Passei a considerar as temáticas indígenas para desenvolver meu projeto de 

pesquisa que culminaria no TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Seguindo esse 

entendimento, me veio à lembrança uma festa muito popular que atraia grande interesse de 
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turistas e moradores de Ilhéus e Olivença, à Puxada do Mastro de São Sebastião. Trata-se de 

uma festa com forte presença indígena na sua organização e ocorre todos os anos no segundo 

domingo de janeiro, em Olivença, distrito de Ilhéus.  

Essa festa surgiu no século XVIII, a partir da criação do aldeamento Nossa Senhora da 

Escada de Olivença, principal aldeamento do sul da Bahia no período colonial. Compreendida 

como uma festa popular, símbolo de resistência e identificação étnica do povo Tupinambá, 

essa festa secular passou por diversas transformações e, como qualquer manifestação cultural, 

alguns elementos deixaram, em alguns momentos, de fazer parte do festejo. Os olhares sobre 

a festa passaram, então, a apontar esses elementos, em seu estudo Couto 2001, p.27-29 aborda 

como observadores participantes perceberam a festa. São olhares, que como veremos, 

percebem a presença indígena apenas como uma espécie de reminiscência, não enfatizam, 

nem compreendem a execução da festa como fruto das ações de indígenas contemporâneos ao 

contexto em que observam o festejo. 

Um dos observadores participantes que Couto (2001, p.27) apresenta é Benvindo 

Teixeira, correspondente do Jornal Diário da Tarde, de Ilhéus. Esse observador forneceu a 

autora aspectos sobre a festa para o período de 1940 a 1960, mas também 1970. De acordo 

com Couto ele era o único participante letrado que deixou sua visão da festa e em 1970, ao 

descrevê-la demonstrou certa nostalgia em função das mudanças ocorridas. Em dissertação 

escrita em 1998, Couto lembra que uma das considerações de Benvindo foi de que 

“Antigamente, era de ver-se com que entusiasmo a família cabocla de Olivença tomava parte 

na ruidosa e pitoresca ‘puxada’ do mastro de São Sebastião” (COUTO, 1998, p. 133). Esse 

observador ao usar a palavra antigamente, sugere que após os anos 1970 não havia mais a 

presença do que ele denominou de “família cabocla de Olivença”.  

Outro observador que Couto aponta é Arléo Barbosa que teria feito uma descrição da 

festa mas sem interpretar seus rituais. Ao tratar da persistência da tradição indígena, Barbosa 

teria indicado o isolamento de Olivença como fator responsável pela continuidade da festa. 

Ele tratava a presença indígena no evento, como uma espécie de conservação do “folclore da 

antiga Aldeia de Nossa Senhora da Escada”. Conservação que se devia ao isolamento de 

Olivença antes da construção da ponte que facilitou o acesso a Olivença (COUTO, 2001, p. 

28). Portanto, para ele, os elementos indígenas era algo preservado do passado, mas não 

visualiza os indígenas como responsáveis pela festa no momento em que a observa.  

Seguindo a apresentação dos observadores participantes, Couto (2001, p. 28) apresenta 

o sociólogo mineiro Selem Achid Asmar, que morava na Bahia desde 1969. Ele teria escrito 
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sobre a festa por meio de observações feitas nos anos de 1981 e 1982 e também de entrevistas 

realizadas com moradores de Olivença. Interessado na origem da festa, em saber quem a 

organizava e quem dela participava, Selem também buscou saber se a festa possuía um caráter 

religioso. Interessado nas mudanças ocorridas, o sociólogo concluiu que embora fosse 

dedicada a São Sebastião, a festa não tinha um caráter religioso, e que por ter praia e mar no 

seu cotidiano, os caboclos1 e residentes de Olivença teriam necessidade de diversões, como 

qualquer baiano, já que eram “aculturados” (COUTO, 2001, p. 29).  

Na dissertação já citada, Couto (1983, p. 52) apresenta mais uma citação de Selem que 

afirma não ser possível, observar nas festas da década de 1980 “as belas caboclas de cabelos 

longos e negros, de xales coloridos à cintura”. Tanto essa afirmação quanto a ideia de que os 

indígenas de Olivença são aculturados e, portanto, encaram a festa como mera diversão não 

foram objetos de questionamento de Couto. As falas dos observadores citados bem como as 

considerações que a autora faz da festa ao longo do livro chamam atenção pela não afirmação 

da presença indígena no festejo, não só como meros participantes, mas como protagonistas 

encarregados da estruturação da parte principal dela: a preparação e condução do mastro. 

Ao me interessar pelo tema, conversei com anciãos Tupinambás que revelaram nunca 

terem deixado de participar da festa. As falas desses depoentes chamaram minha atenção e 

causaram o estranhamento em relação ao que os autores apontavam como uma das 

transformações da festa: o desaparecimento dos “caboclos e caboclas”. Me incomodou 

também termos como: sobrevivência indígena, “folclore da antiga Aldeia”  e  “primitivismo”, 

como forma de relacionar símbolos indígenas e até mesmo a presença deles na festa, 

expressões quase sempre acompanhadas das não referências aos chamados “caboclos de 

                                                 
1 O termo caboclo comporta variados sentidos e alimenta uma ampla discussão em diversos contextos. 

Tem uma origem conturbada e tem uso equivocado. Comporta ambigüidades e tensões e pode ser encontrado em 

várias regiões do país e não só no Nordeste. Em alguns momentos foi e é usado para definir os “mestiços” de 

indígenas e brancos, como também pode ser usado para conceituar o que a sociedade brasileira entendia como 

“índios civilizados” ou integrados, dentre várias outras explicações e correlações existentes. Sobre esse aspecto 

ver os estudos de: CASTRO, Fábio Fonseca de. A identidade denegada. Discutindo as representações e 

autorrepresentação dos caboclos da Amazônia. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2013, v. 56, nº 2. Pp. 

431-475 e LIMA, Deborah de Magalhães. A construção histórica do termo caboclo. Sobre estruturas e 

representações sociais no meio rural amazônico. Novos Cadernos NAEA, vol. 2, nº2, dezembro, 1999. P.5-32. 

No caso específico dos Tupinambás de Olivença, estudos indicam que passaram a ser classificados como 

caboclos pelos não indígenas. Conforme Rocha (2017, p.8), numa perspectiva evolucionista, o termo foi usado 

como forma de “excluir, oprimir e invisibilizar aqueles que se constituem como ‘meio do caminho’ para uma 

suposta civilização. Segundo a autora, apesar do termo ser carregado de conotação negativa e depreciativa, os 

indígenas passaram estrategicamente a se reconhecerem como caboclos, garantindo a identidade de nativos do 

lugar. Para uma discussão aprofundada e esclarecedora sobre esse processo ver: ROCHA, Cinthia Creatini da. 

Mistura, identidade e alteridade: reflexões sobre o campo relacional entre os Tupinambás de Olivença. Anais do 

41º Encontro Anual da ANPOCS, 23 a 27 de outubro de 2017. Caxambu- MG. P.1-25. Disponível em: 

https://anpocs.com/index.php/encontros/papers/41-encontro-anual-da-anpocs/gt-30/gt01-22. Acesso em 13 abr. 

2020.  

https://anpocs.com/index.php/encontros/papers/41-encontro-anual-da-anpocs/gt-30/gt01-22
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Olivença” compreendidos como indígenas. Passei então a me perguntar se houve de fato o 

desaparecimento desses sujeitos da referida festa ou se os estudos em questão seguiam a 

tendência historiográfica predominante de invisibilizar as populações indígenas. Tendência 

essa, conectada com as políticas indigenistas que pregavam o desaparecimento dos povos 

indígenas. Cabe lembrar que tanto as tendências historiográficas quanto as políticas 

indigenistas apresentam características específicas nos contextos em que foram formuladas, 

entretanto, a invisibilidade dos sujeitos indígenas sempre foi um elemento constitutivo desses 

processos, como atestam Almeida (2010) e Jesus (2011 e 2016).  

A partir do cruzamento da bibliografia, das falas dos indígenas e demais fontes, 

busquei problematizar como esses sujeitos foram silenciados nos estudos que trataram da 

festa da Puxada do Mastro, observando também como esse processo de invisibilidade e 

silenciamento se estende para todos os aspectos que envolvem a presença indígena, já que 

podem ser esse encontrados nas produções acadêmicas, nos livros didáticos, em jornais, 

revistas e nas mídias conforme Jesus (2011 e 2016). 

Lembremos que os estudos acima citados apontam que ao longo dos anos, desde a 

chegada dos portugueses ao Brasil, as imagens construídas e perpetuadas sobre as populações 

indígenas se resumem a estereótipos negativos: ingênuos, preguiçosos, dóceis, selvagens... 

Sempre que foram considerados “civilizados”tiveram suas identidades étnicas negadas, sob a 

alegação de que não eram mais índios, atitude que ainda permanece no Brasil atual e atinge 

especialmente os indígenas do Nordeste,já que trata-se de populações com amplo grau de 

miscigenação, não correspondendo aos estereótipos que imobilizam a ideia do que é ser 

indígena. 

A ideia de desaparecimento dos indígenas explicitada pela historiografia brasileira 

baseou as políticas indigenistas desde o século XIX. Para antropólogos e historiadores, esses 

povos desapareceriam entre os séculos XIX e XX, como demonstra Monteiro (1993): 

 

Sobretudo a partir do século XIX, a perspectiva que passava a predominar 

prognosticava, mais cedo ou mais tarde, o desaparecimento total dos povos 

indígenas. A tese da extinção, sustentada por sucessivas correntes do pensamento 

social brasileiro e reforçada, mais tarde, pelas teorias que orientavam a antropologia 

no país, encontrava na história uma sólida base de apoio. Assim, para Von Martius, 

as sociedades americanas, enquanto frutos de uma decadência ou degenerescência 

histórica, traziam ‘já visível o gérmen do desaparecimento rápido’; para os cientistas 

do final do século XIX e início deste, firmemente amarrado a um paradigma 

evolucionista, a fragilidade destes ‘homens da idade da pedra’ diante do rolo 

compressor da civilização já dava, de antemão, a resposta para o futuro dessas 

sociedades; e para a antropologia brasileira nas décadas intermediárias do século 

XX, as frentes de expansão forneciam um roteiro em que se repetia a história da 

destruição e ‘transfiguração’ das etnias indígenas, ao passo que a perspectiva teórica 
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da aculturação propunha um outro caminho para o mesmo desfecho fatal (Monteiro, 

1993, p. 222). 

 

Conforme Almeida (2010, p. 16-20), a historiografia brasileira até o final da década de 

setenta reproduziu a ideia do desaparecimento, bem como os estereótipos sobre os indígenas. 

As mudanças nas formas de escrever sobre esses temas só teve início na década de 1980 e 

ainda assim, entre os historiadores, o silêncio sobre as questões indígenas prevaleceu por certo 

tempo determinando em grande medida o curso dos estudos pesquisados e sendo reproduzido 

no ensino de História e na produção de materiais didáticos. Os indígenas permaneceram tendo 

o passado colonial como seu lugar por excelência. Só recentemente, essa situação passou a 

experimentar transformações mais significativas:  

 

Até os anos 1970 do século XX, no entanto, a perspectiva pessimista do inevitável 

desaparecimento dos índios predominava entre os intelectuais brasileiros, incluindo 

os mais dedicados defensores de seus direitos. Ainda que denunciando violências e 

lutando por legislações favoráveis aos índios, intelectuais, indigenistas e 

missionários buscavam, grosso modo, apenas retardar um processo visto por eles 

como irreversível. Os índios, não restam dúvida, iriam desaparecer (ALMEIDA, 

2010, p. 18, grifo do autor).  

 

Quando Couto (1998) e os demais autores escreveram suas análises invisibilizando os 

indígenas na Festa da Puxada do Mastro, certamente, dialogavam com as ideias ainda em 

curso, que acreditavam no desaparecimento dos indígenas. Mesmo com as transformações 

historiográficas que ocorreram a partir dos anos oitenta, com certeza, nos primeiros anos da 

década, com base na idéia de “índios puros” ainda prevalecia o entendimento de que na Bahia 

já não havia mais indígenas. Logo, a invisibilidade produzida acerca desses sujeitos levou a 

esse tipo de conclusão como demonstra Jesus (2016, p. 14-16) ao tratar da historiografia e as 

questões indígenas. Ouvindo a comunidade indígena de Olivença, constatei não só que os 

mesmos permaneciam organizando e participando da festa, mas que preservavam uma 

memória coletiva2 em torno dela.  Essa é a problematização que levanto ao contrapor as vozes 

dos anciãos Tupinambás a esses estudos, já que especialmente o estudo de Couto (1998) se 

refere aos mesmos como “descendentes de índios” e não como indígenas. 

                                                 
2 A memória coletiva é aqui entendida dentro da proposição do sociólogo Maurice Halbwachs, para 

quem a lembrança é sempre fruto de um processo coletivo constituída em grupos de referência. Grupo do qual o 

indivíduo já fez parte e estabeleceu uma comunidade de pensamentos, identificou-se e confundiu seu passado. 

Esse grupo não necessariamente precisa estar presente de forma física para o indivíduo, mas apresenta a 

possibilidade do indivíduo retomar os modos de pensamento e a experiência comum do grupo. Cf. SCHMIDT, 

Maria Luisa e MAHFOUD, Miguel. Halbwachs: memória coletiva e experiência. Psicologia, USP, S. Paulo, 4 

(1/2), p.285-298, 1993.    Esse entendimento nos permite a compreensão da formação da memória sobre a Festa 

da Puxada do Mastro na comunidade indígena de Olivença.   
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 Minha problematização também leva em consideração os estudos que foram feitos por 

outros estudiosos e que entenderam a festa como uma referência sobre a sobrevivência 

histórica desse povo, a exemplo dos antropólogos e historiadores, indicados pela FUNAI – 

Fundação Nacional do Índio – que apontaram essa festa como um dos elementos para o 

reconhecimento étnico e territorial dos Tupinambás de Olivença. Maria Hilda Barqueiro 

Paraiso (1982, p. 204) foi uma das pesquisadoras que afirmou a relevância dessa festa para 

futuras pesquisas relacionadas “a sobrevivência de mecanismos de coesão social e de 

identificação étnica”. Partindo de afirmações como essa, busquei identificar a presença 

contínua dos indígenas na festa, tentando entender as razões que levaram Couto (1998, 2001) 

e os outros autores que seguiram essa linha, a invisibilizarem esses sujeitos na organização da 

mesma.  

O objetivo central desse estudo é explicitar o processo de preservação da memória 

étnica dos Tupinambás através da Puxada do Mastro de São Sebastião. Memória essa, 

evidenciada nas falas dos 04 depoentes entrevistados neste estudo, contrapondo essa memória 

aos olhares que invisibilizaram e silenciaram os indígenas nesse evento. 

O artigo foi estruturado em cinco tópicos, no primeiro procuro situar o leitor sobre o 

local em que a festa é realizada, fazendo um breve panorama apontando alguns aspectos 

específicos do território de Olivença que demarcam a presença indígena desde sua criação na 

condição de Aldeamento até o século XX quando foi transformada em Balneário. Em seguida 

busco apresentar um pouco do histórico dos Tupinambás de Olivença, os processos pelos 

quais passaram, desde a negação de suas identidades até a busca pelo reconhecimento étnico. 

No terceiro tópico apresento a Festa da Puxada do Mastro de São Sebastião, a ligação entre o 

Aldeamento Nossa Senhora da Escada e a origem da festa, trazendo como eixo central as 

memórias dos anciãos Tupinambás e o significado da festa para estes. Continuando a análise 

da festa, no penúltimo tópico procuro demonstrar o desenvolvimento da festa na atualidade, 

trazendo algumas das minhas impressões na participação da festa nos ano 2017/18. No quinto 

e último tópico apresento elementos que possibilitam afirmar a presença indígena na festa da 

Puxada do Mastro, por meio dos depoimentos dos entrevistados e da análise de dois grupos 

que constituem parte primária e fundamental da festa. Em seguida traço considerações finais 

sobre o estudo aqui proposto. 
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OLIVENÇA: O ESPAÇO DA FESTA 

 

Localizado no sul da Bahia, no município de Ilhéus, Olivença é o cenário da Festa da Puxada 

do Mastro de São Sebastião, no período colonial, foi um importante Aldeamento estabelecido 

em 1700 e denominado Nossa Senhora da Escada de Olivença (MARCIS, 2004, p.38). Criado 

pelos padres jesuítas, sua localização ficava cerca de três léguas da Capitania de Ilhéus, em 

local elevado e zona de Mata Atlântica, banhada por mar e rios. Cabe lembrar que o contexto 

de construções dos aldeamentos indígenas está relacionado ao período de 

ocupação/colonização e exploração das terras da América portuguesa entre os séculos XVI ao 

século XVIII e que estes eram criados próximos aos centros produtivos, pois, um dos 

objetivos era atender as necessidades dos colonos e jesuítas. 

É fundamental discernir aldeamentos de aldeias, já que os primeiros relacionam-se às 

políticas indigenistas empreendidas pelo Estado Português como forma de lidar com a 

presença indígena de acordo com seus objetivos de conquista e colonização.  Já as Aldeias 

indígenas, referem-se aos espaços ocupados pelas populações indígenas que antecedem a 

chegada do colonizador, locais que se estruturavam de acordo com as lógicas indígenas, que 

possuíam uma relação igualitária e de solidariedade com uma divisão do trabalho diferente da 

dos europeus, bem como, o destino dados aos prisioneiros de guerra. Diferente das aldeias 

indígenas, os aldeamentos reuniam índios de diferentes etnias, implantando a hierarquização 

como forma de assegurar a subordinação/dominação desses indivíduos; forçando-os ao 

trabalho compulsório e ao sedentarismo como nova forma de trabalho, funcionando, 

especialmente como espaço de conversão dos indígenas, ao cristianismo.3 Tratando sobre 

esses espaços no âmbito das políticas indigenistas do período acima referido, Paraíso afirma 

que:  

 

Os aldeamentos eram vistos como solução para as constantes fugas das aldeias e 

para as dificuldades de disciplinar os catecúmenos, além de localizá-los em pontos 

de interesse estratégico em termos militares e econômicos. Era nesses espaços que 

também se efetivava o deslocamento do eixo do poder político, passando das mãos 

de caciques e pajés para a dos jesuítas e administradores coloniais. Em termos 

econômicos, a administração dos jesuítas buscava estabelecer unidades produtivas 

relativamente autônomas graças à imposição do sedentarismo, de uma nova forma 

de produzir, uma nova divisão social do trabalho, atitudes consideradas 

essenciais à substituição das atividades de coleta pela agricultura e da caça pelo 

criatório. Assim, os aldeamentos eram o grande projeto pedagógico-institucional de 

educação completa, núcleos de defesa dos povoados coloniais, além de garantirem o 

                                                 
3 No aldeamento Nossa Senhora da Escada de Olivença os índios desenvolviam atividades econômicas 

de confecção de rosário com coquinhos de piaçava; chapéus, redes, esteiras e cestos com folhas de palmeiras; 

pesca, corte e transporte de madeira (PARAISO, 1982). 
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fácil acesso aos trabalhadores indígenas pelo Estado e por particulares (PARAÍSO, 

2011, p. 85-86). 

 

Essa ação conjunta da Igreja, do Estado Português e dos colonos não foi realizada sem 

a resistência dos indígenas, o que resultou na formulação de políticas indígenas traduzidas em 

enfrentamentos, suicídios e fugas, bem como, em alianças, acordos e aceitação do aldeamento 

como espaço de sobrevivência física e cultural. Assim, esse espaço tornou-se também 

indígena, concorrendo para que as populações aldeadas construíssem possibilidades de 

adaptar-se à Colônia, reelaborando suas tradições e identidades (MARCIS, 2004, p. 37).  

Após a expulsão dos jesuítas em 1759, os aldeamentos foram elevados a condição de 

vilas, decisão expressa em Carta Regia de 1758, ano em que foi criado o Diretório dos Índios, 

“um conjunto de leis de caráter geral visando estabelecer o controle total da metrópole sobre o 

território ocupado e a centralização plena do governo, eliminando as ilhas de autonomia dos 

antigos aldeamentos administrados pelos jesuítas” (MARCIS, 2004, p. 50-51). Havia por 

parte da Coroa Portuguesa a necessidade de restabelecer o poder político e econômico e ao 

preconizar o fim dos aldeamentos e a expulsão dos religiosos, acreditava ser possível cobrar 

taxas e impostos a colonos e índios, que nesse momento passariam a integrar a massa de 

produtores e consumidores da colônia. 

O Diretório, que ficou conhecido como Diretório Pombalino, foi implantado em 1758, 

inicialmente nas povoações indígenas do Estado do Grão-Pará e Maranhão, mas após alguns 

meses, a Coroa Portuguesa estendeu o Diretório para todo o Brasil. De acordo com Cancela, 

com a extensão do Diretório: 

 

Estavam lançados os desafios para as autoridades régias: 1º - a implantação desse 

novo projeto nas localidades mais remotas do vasto território colonial; 2º- fazer com 

que depois de implantada, se cumprisse ‘jurídica e politicamente as estratégias 

determinadas pelo Diretório para a regulamentação das relações entre a sociedade 

colonial e os povos indígenas’(CANCELA, 2013, p. 45). 

 

Tratavam-se de novas bases para a política indigenista, inauguravam-se novas formas 

de lidar com as questões indígenas e, conforme nos lembra  Marcis (2004, p. 51-52) o 

Diretório objetivava promover a integração dos índios à sociedade colonial. Nesse contexto, 

oAldeamento de Nossa Senhora da Escada de Olivença foi transformada em Vila, seguindo a 

política do Diretório.  

Ao analisar essas questões, Marcis (2004, p. 51) ressalta que ao esperar que os 

indígenas adotassem o modelo de civilização ocidental e participassem das formas produtivas 
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propostas pelo Estado Português, “essa nova política representava um verdadeiro etnocídio”, 

pois implicava na “quebra do ethos coletivo e sua substituição pelo individualismo em prol do 

pensamento e esforço pessoal de se tornar um proprietário, um funcionário público e de obter 

privilégios”.  Essa autora, mesmo considerando que “o efeito dessa política foi devastador 

para grande maioria dos povos indígenas”, chama a atenção para o fato de que a mesma “não 

foi suficiente para exterminar os índios de Olivença e de outros tantos lugares que resistiram e 

encontraram novas estratégias de sobreviver étnica, física e cultural”, ao contrário, ela afirma 

que as populações indígenas permaneceram utilizando “os próprios instrumentos, referenciais 

e ações implementadas a partir do Diretório” (MARCIS, 2004, p. 51-52), instrumentos que 

podem ser exemplificados com o ingresso dos indígenas como eleitores e eleitos para 

ocupação de cargos políticos. Conclusão semelhante chegou Souza (2019, p.123) a respeito 

dos indígenas da Vila de Santarém, também na Comarca de Ilhéus. Ou seja, os indígenas, 

independente de onde estivessem, continuaram existindo e Couto (2001, p. 52) corrobora com 

esse entendimento ao afirmar que a Vila de Olivença, até o final do século XIX, era habitada 

quase que exclusivamente por indígenas.  

E por falar no século XIX, lembramos que ao final dele, o sul da Bahia tornou-se 

grande produtor de cacau e enquanto Ilhéus era transformado em centro de expansão 

econômica, política e social, Olivença, por não ter terras consideradas apropriadas ao cultivo 

de cacau (MARCIS, 2004), tornou-se alvo de disputa com intuito de ser transformada em 

zona de veraneio para as famílias ricas da região, como também apontou Couto (2001, pp. 52-

53). A prosperidade experimentada pela economia cacaueira foi seguida de aumento 

demográfico. Segundo Marcis (2004, p. 94), as populações indígena do Sul da Bahia, tanto as 

que viviam nas matas com pouco contato, quanto as que já estavam em contato permanente 

com a sociedade dominante, foram atingidas pelos efeitos provocados por essa expansão 

econômica.  

Enquanto a expansão econômica possibilitava a concentração de riquezas, os 

indígenas de Olivença foram inseridos num crescente processo de proletarização, decorrente 

da implantação da monocultura cacaueira, conforme nos lembra Marcis (2004, p. 94). Foi 

nesse cenário que a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia decidiu, no dia 6 de 

Novembro de 1911, anexar a Vila de Olivença ao município de Ilhéus. Depois desse 

acontecimento, os ilheenses passaram a pressionar o Intendente de Ilhéus para construção de 

uma ponte sobre o rio Cururupe, apontado como local de maior empecilho para se chegar à 

Olivença. As pressões em torno da construção da ponte iam além de reivindicações sobre 
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dificuldade de acesso, elas visavam transformar em realidade as pretensões das famílias mais 

abastadas da cidade de passarem o verão nas praias de Olivençae,com isso, explorar as terras 

para plantio de roças e criação de gado, bem como, aproveitar as águas medicinais do local, 

conforme indica Couto (2001, p. 53).  

Ainda conforme Couto (2001, p. 53) o Jornal do Comércio, de 27 de Novembro de 

1924, publicou um abaixo-assinado enviado ao Intendente de Ilhéus, justificando as 

reivindicações da construção da ponte sobre o Ribeirão Cururupe.Dentre os motivos 

apontados pela comissão do abaixo-assinado estava o entendimento de que tão logo fosse 

realizado o melhoramento com a construção da ponte tudo o que fosse inconveniente em 

Olivença seria cessado, pois seriam construídas boas residências de veraneio e automóveis 

circulariam no local. Tudo isso faria com que a Vila deixasse de ser considerada “aldeamento 

de índios mansos” para ser chamada de Balneário.  

Merece atenção a conclusão que Couto faz dessa transformação da Vila de Olivença, 

pois ao se referir aos antigos moradores, ela segue exatamente a tendência da historiografia 

brasileira que preconizou o desaparecimento das populações indígenas. Segundo a autora, eles 

seriam “descendentes de índios”: 

 

Com os avanços nos meios de transporte e comunicação, Olivença tornou-se a tão 

sonhada Estância Hidromineral, e inúmeros são os turistas que procuram aquela 

localidade no verão. Os antigos moradores – descendentes de índios – preservam um 

pouco das tradições dos seus antepassados, principalmente as festas e os 

rituais(COUTO, 2001, p. 54). 

 

Cabe ressaltar que a expressão que a autora utiliza foi e ainda é usada para negar a 

identidade indígena dos diversos povos que adentraram o século XX e ainda vivem no século 

XXI, sobretudo, os povos indígenas da região Nordeste, com amplo grau de miscigenação e 

de exposição e enfrentamento das políticas indigenistas, empreendidas tanto pelo Estado 

Português quanto pelo Estado Nacional. Couto (1998), escrevendo no século XX, entendeu 

que os “antigos moradores” eram descendentes e não indígenas e na condição de 

“descendentes” preservavam algumas tradições dos seus “antepassados”. Sabemos que dentre 

esses antigos moradores se encontravam muitos indígenas que buscaram preservar suas 

identidades apesar de todos os instrumentos usados para por em prática as políticas 

indigenistas implementadas desde o aldeamento, passando pelo Diretório e se perpetuando ao 

longo dos séculos, portanto, não eram meros descendentes. Esse entendimento da autora é 

fundamental para a sua compreensão acerca da participação ou não dos indígenas na festa da 

Puxada do Mastro de São Sebastião em Olivença, tema que será tratado mais adiante. 
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OS TUPINAMBÁS DE OLIVENÇA: ENTRE O SILENCIAMENTO E A 

AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICA 

 

Segundo a historiografia brasileira, no período de invasão ao Brasil, os primeiros 

indígenas a terem contato com os europeus foram os Tupinambás, pois, ocupavam quase todo 

o litoral brasileiro. De acordo com Patrícia Navarro Couto o etnônimo Tupinambá foi uma 

classificação atribuída aos povos indígenas que pertenciam ao tronco linguístico tupi e que 

habitavam o litoral brasileiro, como os Tupiniquim. Sendo um dos povos a estabelecerem 

relações com os colonizadores, os Tupinambás foram também os primeiros a sofrerem com 

exploração desses, ou seja: 

 

foram o principal alvo da ânsia colonizadora em desbravar a nova terra invadida, e 

com isto submeter os povos nativos espoliando seus territórios e impondo-lhes 

uma nova cultura ao custo do massacre sistemático dos mesmos, seja 

deliberadamente por meio de investidas diretas, seja através da ação missionária que 

paulatinamente lhes usurpava a soberania territorial que assegurava sua reprodução 

tanto física, 

quanto cultural (COUTO, 2003, p.28). 

 

Quando o Aldeamento Nossa Senhora da Escada de Olivença foi criado, seguiu as 

determinações da política indigenista agrupando várias etnias. Era uma prática comum 

utilizada para realocar os indígenas transferidos de outros aldeamentos extintos ou de aldeias 

destruídas. Tratava-se da prática do descimento que conforme Perrone-Moisès, (1992, p.118) 

era um dispositivo que integrava a Legislação Indigenista desde o Regimento de Tomé de 

Sousa até o Diretório Pombalino, possibilitava o deslocamento de povos inteiros para novas 

aldeias próximas aos estabelecimentos portugueses. Conforme MARCIS,(2004, p. 38) o 

descimento foi fundamental na formação de aldeamentos e foi largamente utilizado pelos 

jesuítas e autoridades da Coroa.  No período entre 1532 – 1880, Marcis (2004, p. 36), citando 

Paraíso, apontou a existência das etnias Tupinikin, Kamaká-Mongoio, Tupinambá, Botocudo 

e Gren no Aldeamento Nossa Senhora da Escada de Olivença. Essa nova configuração social 

impôs aos indígenas novas formas de adaptação, novos hábitos e costumes, como também a 

necessidade de reelaborarem suas identidades. Ainda segundo Marcis, 

 

Ao serem aldeados, todos os grupos eram também submetidos à etnia dominante no 

local, às vezes por um breve período. Aos poucos os diversos grupos passaram a 

adotar uma nova identidade, ou, a se identificarem apenas como índios, 

acrescentando muitas vezes a denominação do aldeamento a que pertenciam, como 

no caso em estudo ‘índios da aldeia dos padres, da Capitania dos Ilhéus’ (...) (2004, 

p. 37): 
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No século XVIII, com a extinção do aldeamento e sua elevação como vila, os índios 

continuaram ser identificados e se auto-identificarem como índios de Olivença, porém, 

durante esse período uma nova forma de distinguir os pseudo “índios puros” daqueles que já 

haviam passado pelo processo de mestiçagem foi adotada e o termo “caboclos de Olivença” 

passou a ser corrente. Vejamos as considerações de Marcis acerca dessa questão: 

 

Como se verificou em Olivença, a flexibilidade dos critérios de admissão ao grupo 

étnico contribuiu para denominar de ‘caboclos’ aos mestiços ou àqueles moradores 

que já se encontravam destribalizados. Nesse sentido, caboclo passou a ser assumido 

como uma nova identidade (um sinônimo de índio), servindo também, internamente 

ao grupo, como identificador de um índice de pertencimento étnico, uma vez que os 

indivíduos geralmente apresentam alguns traços físicos informativos da identidade, 

tais como: fisionomia facial, cor da pele, estatura, cabelos lisos e longos entre outros 

(MARCIS, 2004, p. 121). 

 

Esse processo de caboclização, não obstante, ter sido também um marcador de auto-

identificação étnica para os Tupinambás, foi usado de forma perversa por grupos dominantes 

interessados nas terras indígenas, como forma de negação ao direito originário, que, conforme 

Cunha (1992, p. 141) era o direito sobre á terra em que os indígenas ocupavam.  

Ainda de acordo com Cunha (1992, p. 137), no século XIX se ampliou o avanço da 

sociedade dominante sobre as terras dos antigos aldeamentos e com as terras do antigo 

Aldeamento Nossa Senhora da Escada de Olivença, agora na condição de Vila, não foi 

diferente. Lembramos que no auge da monocultura do cacau no final do século XIX e o 

crescimento populacional em Ilhéus no inicio do século XX, houve a necessidade do 

município expandir seu território. Nesse contexto, Olivença foi transformado em distrito de 

Ilhéus, o que acabou afetando diretamente a população indígena, tanto aqueles que já estavam 

inseridos na sociedade dominante quanto os que ainda viviam no interior das matas. Como já 

foi dito, Olivença, por ter águas consideradas medicinais, passou a ser requisitado como local 

de veraneio, a ser destinado ao descanso e recuperação para pessoas enfermas. Fato que 

contribuiu para ocupação e descaracterização do espaço como território indígena, seguido da 

expulsão dos índios, ao tempo em que Olivença passava a ganhar uma nova face moldada 

pelas famílias ricas, como informa Couto: 

 

 

O núcleo principal da vila que outrora possuíra singelas casas de palha 

cobertas com folhas de ouricana, começou a abrigar casas de tijolos, ao tempo em 

que os aprazíveis terrenos à beira mar iam se transformando em chácaras para 
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veraneio. A violenta alteração da paisagem fazia-se às custas da população indígena, 

paulatinamente ‘desterrada’ do lugar onde tinham nascido e vivido seus 

antepassados (COUTO, 2003 p. 54). 

 

Nesse contexto de mudanças e usurpação territorial, vários conflitos foram 

desencadeados entre a população local e os novos habitantes, como a denominada “hecatombe 

de Olivença” em 1904 e a “revolta do caboclo Marcelino” entre 1920-30. Ambos os 

acontecimentos podem ser compreendidos como formas de preservação étnica e territorial dos 

índios de Olivença. Segundo Marcis (2004) a “hecatombe” de Olivença foi um acontecimento 

que ocorreu por uma disputa política entre dois grupos pela ocupação da administração de 

Olivença, um possuía forte ligação política com as facções oligárquicas de Ilhéus, que 

buscavam obter domínio da população indígena de Olivença e consequentemente do 

território. Por sua vez, o grupo de oposição era encabeçado por um “coronel mestiço” – 

Manoel Nonato Amaral – que atuou como chefe político local, “aparentemente aceita pela 

população indígena como uma alternativa para preservação ou mesmo restabelecimento do 

status quo, da ordem social e dos direitos individuais e coletivos em relação à posse da terra” 

(MARCIS, 2004, p. 100, grifo do autor). 

O segundo acontecimento aponta a revolta de Marcelino, um “caboclo” que ficou 

conhecido por sua coragem e valentia, que teve 

 

como meta principal impedir o avanço crescente dos brancos sobre o lugar, avanço que a 

cada dia se tornava inexorável em razão dos interesses dos grandes coronéis de cacau em 

transformar a pacata vila em área de veraneio para as famílias abastadas de Ilhéus e 

circunvizinhanças. (COUTO, 2003, p. 54).  

 

Marcelino tornou-se manchete no jornal local e da capital, o que resultou na criação de 

uma imagem negativa sobre o indígena Tupinambá e suas ações, chegando mesmo a associá-

lo a Lampião e Luís Carlos Prestes. A construção da ponte sobre o Rio Cururupe figurou 

como ponto alto dos conflitos entre Marcelino e seus seguidores contra a elite ilheense. É 

fundamental ressaltar que apesar de não ter conseguindo êxito, Marcelino “demonstrou a 

capacidade de resistência indígena” (COUTO, 2003, p. 63). Oficialmente não se sabe qual foi 

o fim de Marcelino, ele foi a julgado duas vezes e foi absolvido. Em algumas histórias 

contadas pelos indígenas de Olivença, Marcelino teria se tornado um encantado, ou seja, um 

Espírito da natureza, que pode ser compreendido como entidades divinas que desempenham o 

papel de protetores e conselheiros. 

Durante todo o período, desde o tempo da colonização, os indígenas sempre foram 

vistos como atrasados, ignorantes, preguiçosos e vários adjetivos negativos, sendo também 
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forçados a negar suas identidades. Com o desenvolvimento de políticas integracionistas, eles 

passaram a ser questionados e não identificados como indígenas quando integraram a 

sociedade dominante. Segundo Costa, no período da revolta de Marcelino a perseguição aos 

que ainda se afirmavam como indígenas passou a ser mais intensa e, visando a captura desses 

povos, as autoridades submeteram várias famílias indígenas a uma rotina de perseguições e 

torturas: 

 

[...] muitos dos índios que habitavam a estância na época por ainda afirmarem-se 

índios e não caboclos como queria a classe dominante do local, eram também 

acusados de seguidores de Marcelino tendo que fugirem para as matas próximas, 

visto que a polícia utilizava-se de tortura para fazer com que os índios do local 

revelassem o paradeiro de Marcelino. Criando desta forma, um processo de negação 

étnica já que para não sofrerem as perseguições que os familiares do suposto 

comunista ou mesmo daqueles que lutavam para preservar a sua cultura e o 

seuespaço, afirmavam-se ainda enquanto índios,passavam então a aceitar 

anomenclatura de caboclos devido ao medo de se afirmar índio (COSTA, 2003, 

p.17). 

 

A decisão da elite local de Olivença e da de Ilhéus em negar a identidade étnica desse 

grupo se relaciona com o desejo de se apossarem das terras indígenas, pois este território teria 

sido destinado pelos jesuítas como patrimônio aos descendentes indígenas (MARCIS, 2004, 

p. 93). As elites buscaram formas de se apropriarem de Olivença, além de negarem a 

identidade étnica dos indígenas, outra prática muito utilizada foi a troca desses terrenos por 

bens de valor inferior. Muitos índios acabaram sendo forçados a abandonarem suas casas e 

terras, buscando refúgio longe do centro de Olivença, adentrando cada vez mais as matas. 

A partir dessa disputa e desse processo de expropriação de suas terras, parte da 

população indígena de Olivença foi esquecida e silenciada pelo poder público, mas, no final 

do século XX os indígenas de Olivença começaram uma peregrinação em busca do seu 

reconhecimento territorial e étnico, processo que contou com a colaboração da pastoral da 

criança, do CIMI (Conselho Indígena Missionário) e da FUNAI, que já prestava assistência a 

essa população. Vejamos um dos relatos das indígenas que deram os primeiros passos em 

busca desse reconhecimento, apresentado por Couto (2003, pp. 67-68):  

 

Foi em 1989 que eu procurei buscar um pouco, saber a identidade nossa, aí o pessoal 

ficou perguntando, até meus primo ficava: ‘você é caboca?’ e eu dizia assim: sou 

caboca e sou índia, porque caboco, no que eu li nas história, é uma mistura de 

branco com índio. E eles ficava: ‘e que povo é você?’ e eu dizia: -- rapaz, eu não 

sei!! - Eu comecei a perguntar ao pessoal de dentro de casa mesmo se a gente era 

índio, porque eles negava, algumas pessoa falava. Eu perguntei a meu tio, meu tio 

Luiz, ele disse assim: ‘não, minha fia, porque é muito complicado pra falar isso, pelo 

que aconteceu, muito complicado, por isso que nós fala assim 
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que nós não sabe quem somo não, nós somo gente aí!!.’ Aí depois ele disse assim: 

‘não, mas nós não deve negar o que nós somo, se nós somo índio temo que 

conseguir confirmar, afirmar nossa identidade que isso não vai prejudicar nós, eu 

vou buscar isso, vou vê como é que nos pode fazer nessa luta. Aí, com o tempo, D. 

Nivalda chegou na igreja, em 1990, lá pra pastoral da criança na igreja, e eu 

participei, fiquei como a líder da pastoral da criança. 

Aí nesse movimento nós começou, aí os padre começou falar que a aldeia de 

Olivença era Tupiniquim, que tem a história dos Tupiniquim da costa, aí a gente 

ficou assim: ‘Será que nós somo Tupiniquim?’ aí D. Nivalda: ‘é... nós vamos 

buscar’. Aí, junto com D.Nivalda, aí veio o CIMI, Núbia [Núbia Batista, importante 

liderança tupinambá que, a partir de Ilhéus, onde tem destacada atuação popular, 

exerceu papel decisivo no processo de reconstrução étnica] também, isso em 1990, 

Núbia foi lá [em Olivença] com o CIMI, Eduardo[agente do CIMI] foi lá, em 

Sapucaieira que é uma aldeia, aí ficou só Sapucaieira. Aí passado otempo, começou 

em 1997, Núbia foi junto, teve uma reunião do conselho em Eunápolis, aí eu disse: - 

Oh! D. Nivalda, tem que ir duas pessoas. Aí D. Nivalda procurou as pessoas e não 

achou as pessoas pra ir. Aí ela disse: ‘Eu vou mandar recado pra Pedrísia’. Aí ela 

disse pra eu vim com roupa, com tudo, que eu ia viajar mais ela. Aí eu disse: - D. 

Nivalda, eu num vou nãoque eu nunca viajei assim. Aí ela disse: ‘Não, menina! Mas 

você não tem vontade de buscar a nossa luta? Eu não posso ir mas você vai.’ Aí eu 

falei com minha sobrinha, e ela disse: ‘tia, euvou mais a senhora’ e foi a primeira 

vez. 

E quando chegou lá tinha Suzana [Suzana Viegas, antropóloga portuguesa, cuja tese 

de doutorado versa sobre os Tupinambá] que era uma que tava fazendo trabalho 

aqui, com os índio de Olivença, aí ela tava buscando também, aí ela já tinha um 

conhecimento já de Sapucaieira, aí ela disse que pra eu não ir sozinha, ela ia junto 

no ônibus. Quando chegou lá, ela ficou junto com a gente, aí facilitava mais. Aí eu 

fui, levei a situação daqui, falei que aspessoa daqui, nossos parente, trabalha com os 

branco, os fazendeiro, como escravo e a gente não tem direito nem mais de ir nos 

rios, que eles tava proibindo, proibindo a pesca, não podia mais caçar, botar 

armadilha. Nós não era acostumado a caçar de cachorro, mas botava armadilha. Eu 

ia pra mata, encontrava caça, aí matava e trazia pra casa. Tinha farinha, tinha batata, 

tinha coco, tinha cana, aí foi, aí os fazendeiro vinha e comprava três hectares de 

terra, e os outros, quando ia medir, que tinha a medição, ai ele falava: ‘vocês me 

venderam esse canto aqui’, aí tomava e deixava a pessoa só com o lugar da casa e do 

quintal[...] (Predrísima Damásio, 29 anos, Sapucaieira – Dez – 2002, Apud.COUTO, 

2003, p. 67-68) 

 

Essa longa citação torna-se justificada para que possamos compreender tanto o 

tamanho da luta que os indígenas de Olivença tiveram para afirmarem a suas identidades 

étnicas, quanto para identificarmos a perversidade que as práticas de expropriação de terras e 

negação dessas identidades provocaram nesses povos. Para além das colaborações de órgãos 

governamentais e não governamentais e de pesquisadores, a fala da depoente demonstra os 

efeitos do medo causado por perseguições reais. Também explica as razões pelas quais esses 

indígenas aceitaram o termo “Caboclo/cabocla” e como se deu o processo de ocultação das 

suas identidades indígenas, bem como a confusão criada para que os mesmos entendessem 

suas origens. 

O depoimento também demonstra a tenacidade do grupo e as estratégias usadas para 

recuperarem o direito de existirem enquanto indígenas que sempre foram. Na busca por 

respostas a qual grupo étnico pertenciam, os indígenas de Olivença buscaram ajuda de 
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pesquisadores sobre o tema, foram até os índios mais velhos e contaram também com ajuda 

de outros indígenas, como os Pataxó. Foi através destes povos que reencontraram no 

Porancim um elemento que os distinguia dos demais índios do nordeste e os afirmavam como 

Tupinambá (COUTO, 2003, p. 74). 

Isso posto, cabe ressaltar o que já foi dito anteriormente, os indígenas foram 

silenciados nas nossas narrativas escritas, a eles se delegou o passado, como único lugar de 

existência, entretanto, nunca deixaram de existir e com os Tupinambás de Olivença, não foi 

diferente. O silenciamento imposto ao grupo pela violência daqueles que expropriavam seu 

território acabou sendo aceito pela comunidade Tupinambá de Olivença como uma estratégia 

de sobrevivência.  Entretanto suas identidades nunca foram esquecidas, o depoimento acima 

nos dá conta de que os anciãos mesmo se recusando a falar no assunto, sabiam da condição 

indígena do grupo e no momento que foi possível, as novas gerações buscaram a 

comprovação e afirmação dessa identidade com o auxílio da memória coletiva4 não só dos 

Tupinambás mas de outros povos, como os Pataxós. 

Por mais que a historiografia brasileira tenha construído e referendado o 

desaparecimento desses povos, eles sempre estiveram presentes. Ainda que estudos sobre a 

Festa da Puxada do Mastro de Olivença os tenham invisibilizado sugerindo a não participação 

deles, ou se referido aos mesmos apenas como “descendentes” tratando sua presença como 

mera reminiscência do passado, as vozes ecoadas pelos anciãos Tupinambás e entrevistados 

para esse estudo permitem afirmar que eles sempre se fizeram presentes nessa festa e foram 

responsáveis pela estruturação da parte principal dela como o leitor pode ver  nos tópicos que 

seguem. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Essa constatação baseia-se na proposição de Maurice Halbwachs, como já anunciado anteriormente, 

pois segundo Schmidt e Mahjoud (2017, p. 291-293) ao explicar o trabalho do sociólogo francês, a memória 

coletiva “é o trabalho que um determinado grupo social realiza, articulando e localizando lembranças em 

quadros sociais comum” buscando dar continuidade entre o passado e o presente, restabelecendo as quebras e 

rupturas que ocorrem durante o processo histórico. Cf. SCHMIDT, Maria Luisa e MAHFOUD, Miguel. 

Halbwachs: memória coletiva e experiência. Psicologia, USP, S. Paulo, 4 (1/2), p.285-298, 1993.    .   
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A FESTA DA PUXADA DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO: ORIGEM E 

SIGNIFICADO DA FESTA 

 

Como anunciado na introdução desse estudo, a Puxada do Mastro é uma festa 

realizada pela população de Olivença que ocorre todos os anos no segundo domingo de 

Janeiro, em homenagem a São Sebastião. O culto ao Santo Católico foi introduzido pelos 

jesuítas durante a criação do Aldeamento Nossa Senhora da Escada de Olivença, como forma 

de conversão dos índios ao cristianismo conforme nos informa os estudos de Paraíso (1982) e 

Couto (1998). A festa é dividida em três momentos: a escolha das árvores; a derrubada e 

puxada das toras e o levante do mastro. 

A ligação entre a origem da Puxada do Mastro e a criação de Olivença é um dos 

elementos que compõe a memória dos moradores ainda hoje. Memória que aponta também a 

presença indígena nessa origem, pois, de acordo com os depoentes, houve uma grande 

epidemia de varíola que levou vários índios ao óbito, situação que concorreu para que se 

fizesse uma promessa ao Santo Católico São Sebastião com o compromisso de que se as 

preces fossem atendidas e a doença tivesse fim, os índios passariam a realizar todos os anos 

uma festa em louvor a São Sebastião.  

É preciso lembrar que as epidemias foram responsáveis por uma enorme mortandade 

da população indígena ao longo do período colonial, especialmente as epidemias de varíola e 

sarampo. Paraíso (1993/94, p, 192-193) registra uma epidemia de varíola em 1559/1560 que 

teria se difundido do Rio Grande do Norte e atingido o Recôncavo da Bahia entre 1561-1562 

resultando na morte de cerca de 36 mil indígenas aldeados no litoral, não se tendo noção desse 

número para o Sertão. Em 1563 a Bahia também tem registro de epidemia de sarampo com 

grande mortandade de indígenas. Gurgel (2009, p. 124) também registrou uma epidemia de 

varíola que teria tido origem em Portugal no ano de 1562 e chegado em Itaparica por meio 

dos navios, tendo também em menos de um ano chegado até Ilhéus. Essa mesma autora 

registrou epidemias de varíolas na colônia portuguesa, no século XVII, nos anos de: 1616, 

1621, 1631, 1642, 1662-63, 1665-66, 1680-84 (GURGEL, 2009, p.125).  

Ainda de acordo com Gurgel, (2009, p.128) os colonos, observando a vulnerabilidade 

das populações indígenas, descobriram nas doenças uma aliada, utilizando-as como arma 

bacteriológica e passaram a deixar, propositadamente, roupas contaminadas nas proximidades 

das aldeias, essa prática resultou em contaminações e mortes entre os indígenas. Ainda 

conforme a autora, em 1799 o ouvidor de Ilhéus, Balthazar da Silva Lisboa, registrava 
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práticas como essas, ao informar sobre “doações” de vestimentas contaminadas entre os 

indígenas.  

 Portanto, as epidemias, ocupam espaço significativo nas memórias das populações 

indígenas e como indica Couto (2001, p. 62), embora a Igreja erguida pelos jesuítas e 

indígenas em Olivença, no ano de 1700, tenha como padroeira Nossa Senhora da Escada, a 

principal festa nessa localidade é homenagem a São Sebastião, cujos pedidos e promessa são 

destinados ao santo protetor contra pestes e guerras. A memória da presença indígena nessa 

festa foi construída por meio das narrativas que envolveram as epidemias, as proteções e as 

promessas feitas ao santo. Memória que foi construída e relembrada ao longo do tempo, 

conforme atesta em relato, o senhor José Raimundo Mendes Melgaço de 64 anos, liderança e 

ancião indígena Tupinambá da aldeia Ygalha, entrevistado no período da pesquisa em 

Olivença. Ele descreve aspectos dessa memória que ao longo dos anos estrutura a tradição 

oral em torno dos motivos e significados da festa, entre os indígenas: 

 

Olha... Essa festa é uma tradição... que é um compromisso [...] essa festa foi desde o 

começo, do massacre, praticamente, que houve em Olivença quando os jesuítas veio 

pra construir a igreja Nossa Senhora da Escada, então veio o contato do branco com 

o índio, o índio praticamente, ele era aquele índio vulnerável, que morava dentro da 

aldeia, que não tinha certo contato com o homem branco, o que ocorreu é que nessa 

vinda deles eles trouxeram uma doença muito perigosa, que chamava a varíola, a 

gente chamava uma peste que naquela época era uma doença difícil de se curar. 

Então o único meio quando a gente viu nossos parentes morrendo, sem a gente ter 

solução, porquê o índio não tinha medico, o índio era cuidado pelos pajés, através 

das ervas medicinais, então nós tivemos uma grande dificuldade pra que a gente 

pudesse vê...acabar com essa maior parte de mortalidade. Então nós fizemos, a fé do 

índio... Eles se prontificaram a fazer uma promessa, com São Sebastião se essa 

mortalidade, que vinha existindo dentro da comunidade tivesse um êxito e a gente 

tivesse uma resposta, daqueles parentes que estavam morrendo, que a gente não 

sabia como cuidar, os Pajés apavorados, porquê a falta da medicina era pequena, 

então nós fizemos esse compromisso. Se desse um basta nessa doença, a gente todos 

os anos iríamos a mata, cortaria um mastro e trazia puxado pelos indígenas até a 

porta da igreja de Nossa Senhora da Escada, em agradecimento essa benção recebida 

(Depoimento concedido a autora em 19/05/18) 

 

O ancião Tupinambá Rosalvo Gonçalves de Oliveira de 78 anos, cujo nome indígena é 

Jaguará, complementa: “essa festa da Puxada do Mastro foi a festa do início da geração dos 

índios que descobriram Olivença e Olivença daí então tomou conta dessa festa, que vem 

fazendo essa festa, que essa tradição não se acaba” (Depoimento concedido a autora em 

08/07/18). 

Como foi dito, historicamente a Puxada do Mastro de São Sebastião tem sua origem 

quando os jesuítas fundaram o Aldeamento Nossa Senhora da Escada, ao que parece, como 
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uma das formas de conversão dos índios, eles ressignificaram uma tradição indígena chamada 

corrida de toras. Paraíso (1982) classifica a corrida de toras na categoria de ritos e atividades 

recreativas. Essa autora baseou-se nas descrições de autores como Deauville, Spix e Martius e 

Wied-Neuwied que a definiram como “pré-iniciação da capacidade de um homem obter 

esposa”. É com base neles que ela faz a seguinte descrição do ritual:  

 

A corrida fazia-se com toras de madeira da barriguda, com um metro de 

comprimento por cerca de um metro de circunferência tirados na mata. Aberto o 

caminho para a volta, iniciava-se a corrida. Os mais fortes de cada um dos grupos 

participantes colocavam seu toro nas costas e corria. O objetivo dos homens do 

outro grupo era o de tomar o toro carregado pelo oponente. Após a corrida, que era 

exaustiva, todos os participantes iam banhar-se no rio. As corridas de toras 

terminavam em festins à luz da lua, com consumo de cauim e de grandes 

quantidades de comida (PARAÍSO, 1982, p. 83). 

 

O costume de cortar e arrastar toras de madeira, fincá-las no centro ou a frente da 

aldeia era algo já presente na cultura indígena: 

 

O frei Claude d’Abbeville, em sua Historia da Missão dos Padres Capuchinhos na 

Ilha do Maranhão e Terras Circunvizinhas, do século XVII, descreveu que os índios 

tinham costume de fincar, á entrada da aldeia, um madeiro alto com ‘um pedaço de 

pau atravessado por cima’. Nesse mastro colocavam folhas de palmeiras com 

pinturas de um homem nu em preto e vermelho. Isso servia, segundo os indígenas, 

para afastar os maus ares (COUTO, 1998, p. 60, grifo do autor). 
 

Segundo Couto (1998), após a Reforma Protestante5, a Igreja Católica buscou 

ressignificar as festas e seus símbolos “pagãos” como meio de “purificá-las” 

 

As constituições – leis eclesiásticas das dioceses – dos séculos XVI e XVII 

determinavam que o clero deveria substituir essas superstições do paganismo por 

exercício de piedade, preces, procissões e cânticos de hinos e salmos. Era preciso 

cristianizar a vida cotidiana e vigiar a conduta religiosa e moral das populações 

numa tentativa de separar o sagrado do profano (COUTO, 1998, p. 58). 
 

Houve então, um investimento na construção no imaginário indígena para que esses 

louvassem a São Sebastião. Essa informação persiste na memória dos Tupinambás de 

Olivença, conforme vimos no depoimento do senhor José Melgaço, citado anteriormente. 

Couto (1998) levanta duas hipóteses para introdução dos índios nas crenças católicas: a 

primeira, através da representação do Santo Católico amarrado e flechado em um tronco, ou 

seja, os índios passaram a acreditar que a culpa do Santo ter morrido daquela forma foi deles, 

                                                 
5 Momento em que a Igreja Católica entra em declino, perdendo poder e fieis veio a necessidade de 

converter mais pessoas ao cristianismo, passou a adotar tais medidas como meio de facilitar a conversão. 
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já que eles se utilizavam do arco e da flecha em suas guerras. A outra hipótese é que os índios 

passaram a pedir proteção ao Santo contra as doenças e aos constantes ataques dos índios não-

aldeados: “Pela influencia dos jesuítas e dos colonizadores portugueses, os índios aprenderam 

a cultuar o mártir católico, pois este é o santo defensor das moléstias e da guerra” (COUTO, 

1998, p. 59).  

Para entendermos essas questões torna-se necessário traçarmos breves considerações 

de como São Sebastião foi tratado no imaginário católico. Nascido em Narbone, Gália, atual 

sul da França em 250, Sebastião foi um soldado romano que converteu prisioneiros e ajudou 

cristãos perseguidos pelo imperador Diocleciano, por essa atuação foi condenado à morte 

amarrado a uma arvore e flechado, mas sobreviveu. Após se curar dos ferimentos foi até o 

imperador pedir que abandonasse o culto aos falsos deuses e parasse a perseguição aos 

cristãos, foi espancado até a morte por soldados. A devoção a Sebastião, enquanto Santo, 

começou logo após a sua morte, “devido às curas promovidas pela utilização de suas 

relíquias”, no período em que ocorreram grandes epidemias de doenças contagiosas na Europa 

do século VII (COUTO, 1998, p. 52). Ainda segundo Couto (1998, p. 50) a representação das 

imagens do Santo Católico está relacionada aos povos antigos, que consideravam a flecha 

como “símbolo da peste, e na Bíblia as epidemias são chamadas de ‘flecha da ira divina’. O 

mártir passou a ser considerado um protetor contra peste”. 

Agora que vimos como São Sebastião passou a ser visto como santo antipestilento e 

que as epidemias foram responsáveis por momentos de grande mortandade entre as 

populações indígenas no período colonial, é possível compreender melhor a afirmação de 

Marcis (2004, p. 39), quando ela diz que pode se perceber que as estratégias utilizadas pelos 

jesuítas foram “baseadas no amor paternal cristão e no medo”, ou seja, a experiência com a 

morte passou a ser vivida de outra forma, causando medo e terror. O alívio de tal sofrimento 

seria encontrado na figura cristã que promete acabar com todos os males, um enviado de 

Deus. 

Em visita à Vila de Olivença nos anos 70 do século passado, Paraíso (1982) 

presenciou a festividade e fez algumas observações pertinentes: 

 

Os participantes explicam essa festividade como sendo uma homenagem dos 

‘caboclos’ a São Sebastião, santo católico, que é representado como tendo sofrido 

martírio num tronco de árvore e atingido por flechas. Isto porque os missionário ou 

párocos que exerceram atividade junto aos índios de Olivença devem ter 

descaracterizado a corrida de toras, transformando-a, talvez, num ato de expiação 

dos pecados cometidos pelos membros do grupo (PARAÍSO, 1982, p. 203). 
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Atualmente, para a população indígena de Olivença o significado da festa de São 

Sebastião é homenagear, agradecer o Santo e relembrar uma prática dos seus antepassados. 

Compreendida como parte cultural e religiosa indígena, após os índios incorporarem várias 

práticas católicas, puxar o mastro de São Sebastião é um compromisso, uma forma de 

fortalecimento, “é uma grande lembrança que os índios não podem se afastar, porque é a 

nossa cultura”, afirma o Sr. Rosalvo G. de Oliveira (2018). Ao longo do tempo, com o 

desenvolvimento da vila, os novos habitantes não indígenas foram sendo incorporados à festa, 

mantendo a crença cristã de louvor ao Santo católico em troca da proteção divina, 

demonstrando o entrelaçamento entre práticas culturais indígenas e não indígenas. 

 

 

DA ESCOLHA AO LEVANTE DO MASTRO – O DESENVOLVIMENTO DA 

FESTA 

 

A parti daqui, tratarei da organização e realização da festa na atualidade, 

demonstrando como os indígenas permanecem nesse processo e como estavam presentes nos 

anos oitenta do século XX conforme apontam os depoentes. Para isso, utilizo os depoimentos 

dos Tupinambás e as minhas observações participantes durante as festas. As falas dos anciãos 

Tupinambás também nos possibilitam cruzar as memórias sobre a festa nos tempos passados 

com os elementos atuais da mesma, nos indicando transformações e permanências, é o que 

podemos observar no trecho do depoimento do Sr. Rosalvo de Oliveira quando o mesmo faz 

um exercício de buscar na memória o que ficou registrado pela sua vivência na participação 

dessa festa entrelaçando-os com as histórias que seu pai contava: 

 

A história da Puxada do Mastro... A Puxada do Mastro antigamente, no tempo dos 

meus avós, tinham os machadeiros que iam para o mato, lá eles cortavam... 

primeiramente eles chegavam, ia uma semana antes escolher árvore, quando 

chegava no dia do corte eles já sabiam colé árvore que eles iam cortar, aí eles 

chegavam, o que é que eles faziam? Se ajoelhavam, pedia licença a Deus pra depois 

então agora eles dá as machadadas, qual é os machadeiros? São umas pessoas que já 

vinham desde dos mais velhos que iam passando de um para o outro. Então eram 

umas pessoas escolhidas, lá eles cortavam o pau, cantando, louvando primeiramente 

o que eu quero dizer, primeiramente eles pedia a Deus licença pra corta aquela 

árvore, depois da árvore cortada, agora aí eles iam descascar, tirar a casca do pau e 

cantando e louvando e fazendo aquela brincadeira somente eles, somente aquela 

quantidade eram seis homens no calço, todos aqueles seis ali pra fazer aquela festa 

deles ali. Agora depois que estava já tudo organizada, agora que ia chegar o grupo 

de acompanhante que ia pra lá, fazer as visitas, levar a feijoada, levar aquelas coisas 

todo negocio de bebida e ali começava aquela festa até quando chegava ao povo 

tudo se reunia pra poder então se reunir e sair e ir lá dentro da mata (Depoimento 

concedido em 08/07/18). 
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As informações do Sr. Rosalvo de Oliveira demonstram a presença indígena na 

preparação da festa, indicando como a escolha dos responsáveis para cortar as árvores era 

passada dentro do grupo e como essa memória era mantida pelos mais velhos. Além disso, 

sua fala aponta alguns elementos que ainda são observados na organização e realização da 

festa hoje.  

Os demais depoimentos dados por indígenas Tupinambás para esse trabalho, também 

dão conta de que ainda hoje, apesar das transformações que a festa sofreu ao longo dos anos, 

muito do que foi descrito pelo Sr. Rosalvo de Oliveira, permanece, já que a Puxada do Mastro 

de São Sebastião ocorre no segundo domingo de Janeiro, tendo seus preparativos iniciais uma 

semana antes, quando ocorre a escolha das árvores. No domingo que antecede a festa, um 

pequeno grupo de machadeiros vai até a mata escolher as árvores. Nesse momento é escolhida 

a árvore que será transformada no mastro de São Sebastião e uma segunda árvore, de pequeno 

porte, que será o mastaréu, conhecido como “pau dos meninos”. Nesse dia só os machadeiros 

vão à mata, logo após a escolha são estourados fogos para avisar a população de Olivença que 

a escolha das árvores foi realizada. 

Durante a semana as ruas são enfeitadas com bandeirolas e palhas de ouricuri, barracas 

são montadas ao redor da Praça Claudio Magalhães em Olivença, assim como, um palco para 

apresentação de bandas musicais montado em frente à igreja. Atualmente a organização é 

realizada pela Associação dos Machadeiros, em parceria com a Prefeitura de Ilhéus, 

ILHEUSTUR- Empresa Municipal de Turismo e a EMBRATUR- Instituto Brasileiro de 

Turismo. 

No sábado6 a comunidade indígena realiza um Porancim, que é um ritual religioso, 

realizado pelos Tupinambás de Olivença para o fortalecimento espiritual e para as 

celebrações. Toda a prática religiosa é realizada na madrugada, entre a sexta e o sábado. Os 

anciãos ou os pajés, líderes espirituais das aldeias, invocam os antepassados ou encantados, 

que são as entidades espirituais presentes no simbolismo Tupinambá e dos povos indígenas 

em geral, que trazem mensagens e conselhos espirituais. No dia da festa é realizado como 

                                                 
6Desde 2005 é realizado na barraca de praia, próximo a entrada que dá acesso a Praça de Olivença, a 

festa do Batuba Beach Soud, uma grande festa que ocorre sempre na ultima semana de dezembro e início de 

janeiro, com apresentação de grandes atrações do cenário musical. Parte da comunidade indígena trabalha nessa 

festa e alguns jovens vão apenas para se divertir. No ano de 2017, ocorreu atraso no início da festa da Puxada do 

Mastro por conta disso. 
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forma de fortalecimento, assim descreve o senhor Damião dosSantos7 (19/05/18): “O Poranci 

onde a gente canta, a abertura com Jacy [...] que é a Lua, [...] puxando canto tudo por igual na 

batida do maracá e oferece a todos, todos encanto do mato, né, aqueles antepassados, que já 

foram, né, aí a gente oferece aquilo ali”. 

No domingo, principal dia da festa, ocorre a alvorada com estouro de fogos e o badalar 

do sino de bronze que é carregado por dois homens que percorrem toda a praça com o 

objetivo de acordar a comunidade e anunciar que a Puxada do Mastro está começando.Em 

seguida, é realizada a missa dos machadeiros. Após a benção do padre, os participantes são 

chamados para comerem uma feijoada e logo em seguida, a população local de Olivença 

caminha em direção à mata. Os machadeiros são levados de carro junto com as cordas e os 

machados. Ao chegarem à mata e localizarem as árvores escolhidas, é realizada uma oração, 

pedindo benção e proteção.Após as orações, os machadeiros se organizam para escolher onde 

a árvore deverá cair, para facilitar sua retirada da mata. Em outro lugar da mata, perto de onde 

está sendo derrubado o futuro mastro, ocorre o corte do mastaréu, uma pequena árvore que 

será puxada pelos jovens como modo de perpetuar a tradição. O mastaréu tem os mesmo ritos 

do mastro, porém é realizado pelos jovens com auxilio de poucos adultos. A derrubada do 

mastro é festejada por todos e em seguidaé feita o falqueamento e um furo no mastro, para 

amarração da corda. Nesse momento, na mata8, já é possível encontrar diversos nativos, 

turistas e visitantes, algumas pessoas vendendo lanches e bebidas, alguns guardam a casca da 

árvore como amuleto ou para fazer chá, na busca da cura para alguma enfermidade. 

O caminho até chegar a Olivença é trabalhoso, algumas vezes o tronco é pesado e é 

necessário mais força para retirá-lo da mata até chegar à praia. Já na praia, os puxadores 

contam com a ajuda do mar, que acaba diminuindo o peso do mastro. Os puxadores e uma 

leva de pessoas que acompanha a puxada fazem paradas para descansar e beber nas barracas 

de praia. A chegada em Olivença acontece já no final da tarde. Nesse momento, a Praça de 

Olivença encontra-se lotada de gente. Sendo o primeiro a chegar, o mastaréu anuncia que o 

mastro de São Sebastião já está próximo. Logo após, já é possível ouvir os estouros dos 

foguetes, anunciando a chegada do mastro na entrada de Olivença. Esse trecho exige dos 

                                                 
7Liderança e ancião indígena Tupinambá da aldeia Ygalha, liderança do COPIBA – (Conselho Estadual 

dos Direitos dos Povos Indígenas da Bahia), 64 anos, nome indígena Tukumuju, entrevistado no período da 

pesquisa em Olivença. 
8Quando participei da festa no ano de 2017 e 2018, observeino primeiro ano alguns carros tiveram 

acesso ao local da retirada do mastro, alguns com o som ligado tocando musicas de pagode e axé, isso 

incomodou algumas pessoas que participavam da organização e realização da festa, bem como, a sujeira deixada 

por algumas pessoas, em especial as latinhas de cervejas. No ano seguinte, isso não se repetiu, os índios 

bloquearam o acesso de carro no local de retirada dos mastros e fixaram no percurso faixas de protesto contra o 

“massacre e criminalização dos índios” e pedidos de demarcação do território. 
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puxadores mais força, pois é uma subida. Nesse momento, a corda é tomada por diversas 

pessoas, os turistas e visitantes se arriscam a ajudar, porém são afastados pela coordenação 

para que não se machuquem ou machuquem outras pessoas. A chegada do mastro no centro 

da Praça de Olivença é comemorada por todos, nesse momento a banda para de tocar e todos 

cantam os cânticos do festejo: 

Ajuê9Dão,Ajuê Dan Dão 

Puxa, puxa, leva, leva 

Pega o pau de Bastião 

Ajuê Dão, Ajuê Dan Dão 

Ajuê Dão, Dão, virou 

E Ajuê Dão Dão Virá. 

[...] 

Ajuê Dão, Ajuê Dan Dão 

Vamos puxar este mastro que é de São Sebastião 

Ajuê Dão, Ajuê Dan Dão 

Ajuê Dan Dão virou e Ajuê Dan Dão virá 

Ajuê Dão, Ajuê Dan Dão 

Eu pisei na casca da lima e vi o cheiro do limão. 

As pessoas sobem no mastro, cantam e dançam em cima dele. Logo após essa 

comemoração, as bandas musicais voltam a tocar, continuando a festa da Puxada do Mastro. 

Para os anciãos entrevistados essa parte da festa, considerada profana, não lhes interessa.Para 

eles o encerramento se dá quando o mastro chega à praça. A fala do Sr. José Melgaço 

demonstra claramente a percepção que a comunidade indígena possui de como a sociedade 

não indígena tem se apropriado da festa com finalidades políticas e comerciais. Demonstra 

também como os indígenas persistem no sentido de continuarem realizando a parte religiosa 

da festa, ainda que essa parte esteja cada vez mais reduzida. 

 

Hoje nós temos uma festa indígena, que é a festa de São Sebastião, que é um 

compromisso nosso, dos indígenas e que hoje poucos índios faz parte dela. Hoje a 

festa da Puxada do Mastro ela tá mais na mão do branco do que na mão do índio, 

porque a festa de São Sebastião tem duas partes. Ela tem a parte profana e tem a 

parte religiosa, a maioria hoje ele não se preocupa com a parte religiosa, ele se 

preocupa com a parte profana, ele se preocupa qual é a banda que vai tocar, qual é o 

                                                 
9Segundo analise de Couto (1998, p. 73) “é provável que a palavra ‘Ajue’ seja uma variante do 

vocábulo tupi ‘aju’ que significa ‘vem’”. E que “segundo os organizadores da festa, esta palavra significa um 

pedido de ajuda ou uma solicitação para que as pessoas ‘venham ajudar’ a puxar o mastro”. 
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palco que vai colocar, de quantas bandas vai vim, entendeu!? Então eles não tão 

pensando na parte religiosa que é o nosso objetivo, que é o nosso trabalho, é a parte 

religiosa, não a parte profana, mas desde quando envolve vários órgãos que se 

aproveita até do trabalho dessa festa pra promover, pra levar nome de prefeitura, de 

governos, então hoje ela tem praticamente 80% ou até 90% profana e hoje eu 

acredito que nós temos 10% da parte religiosa, isso pra gente é ruim (Depoimento 

concedido a autora em 19/05/18). 

 

No dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, ocorre a substituição do mastro antigo pelo 

novo. Ao contrário da grande festa que é realizada no segundo domingo, no dia de trocar o 

mastro ocorre a participação de um pequeno grupo de pessoas. O Sr. José Melgaço, descreve 

como se dá esse processo: 

 

No dia 20, que no caso dia 18 a gente desce o mastro pra refazer a pintura do 

quadro, da própria madeira, fazemos o ritual antes... descemos o mastro e fazemos o 

ritual pra suspender ele, que realmente é o dia de São Sebastião, que é onde é 

homenageado aqui no alevante do mastro (Depoimento concedido a autora em 

19/05/18) 

 

Assim, o mastro antigo é substituído pelo mastro principal. O mastro trazido pelas 

crianças é utilizado na troca da moldura da pintura do Santo. Atualmente, essa troca é 

realizada somente se o mastro e a bandeira antiga estiverem muito desgastados ou 

danificados, caso contrário, como nos informou o Sr. José Melgaço, a troca pode ocorrer de 

quatro em quatro anos. O destino desses mastros, sendo substituídos ou não é a fogueira de 

São João, para Couto (1998) essa é a ultima etapa da festa, porém compreendo que os festejos 

se encerram no levante do mastro, ou seja, com a última comemoração a São Sebastião, no dia 

20 de janeiro. 

 

 

A PERNANÊNCIA INDÍGENA NA FESTA: OS MACHADEIROS E O 

MASTARÉU 

 

Ao buscar nas fontes elementos que possibilitassem afirmar a presença indígena na 

festa da Puxada do Mastro de São Sebastião na década de 1980, na condição de indígenas e 

não de “descendentes de índios” como a historiografia sugere, foi possível compreender essa 

presença através de dois grupos que constituem parte primária e fundamental da festa: o grupo 

de machadeiros e o grupo do mastaréu. Através deles, constata-se que os indígenas sempre 

estiveram presentes e nunca se afastaram.  
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Segundo os depoentes os machadeiros compõem um grupo formado por homens mais 

velhos e alguns jovens, estes são responsáveis pela escolha das árvores; possuem o 

conhecimento da melhor direção em que a árvore deverá cair para facilitar sua retirada da 

mata, bem como, o entendimento de qual o horário certo para chegarem até a praia, para 

conseguirem esperar a maré encher e assim facilitar seu deslocamento pela água. Esses 

homens também são os responsáveis pelo falqueamento e tratamento do mastro para o dia do 

levante. O Sr. Alício Francisco do Amaral10 além de nos informar como esse grupo se 

estruturava no passado, afirmando a exclusividade dos indígenas no corte e carregamento das 

toras, também aponta as transformações dessa prática no presente ao indicar que esposos de 

mulheres indígenas também fazem parte do grupo na atualidade, embora estes não sejam 

índios, 

 

Nós trazia até dentro de Olivença aí... e pra cortar o pau no mato era os índio. Hoje 

eu nem sei como é que tá mais. Porque hoje é o môroque... a mulher dele é índia, 

mas ele não é. Que é o machadeiro vé que corta o pau lá.  

Sim, aí cheguemo na praia. Aí na praia esperando a maré vazar mais um pouco. Ou 

encher, parece... parece que era encher. E quanto mais enchendo, o pessoal se molha 

e o pau fica leve, né? (Depoimento concedido a autora em 16/07/18). 

 

O Sr. Damião dos Santos também insiste na afirmação de que os indígenas estavam 

atentos ao conhecimento sobre as marés como elemento facilitador no processo de 

carregamento das toras, 

 

[...] umas 4 horas é que eles fazem a caminhada pra lá pra onde vai tirar esse mastro, 

pra fazer com que esse mastro saia na enchente da maré, né... Travessa a pista, vai 

até a praia, da praia caia na água, pra gente começar, a gente puxar o mastro até a 

chegada de Olivença, na porta da igreja. (Depoimento concedido a autora em 

19/05/18). 

 

A autoria dos indígenas nos procedimentos de preparação do mastro também é 

reafirmada pelo Sr. Rosalvo de Oliveira,“[...] aí eles ia pegava aquele pau roliço, como é 

puxado né, aí eles iam falquejar, aí passava o dia falquejando aquela peça, né, até fazer ele 

quadradinho, pra depois agora suspender a bandeira [...]” (Depoimento concedido a autora em 

08/07/18). 

De acordo com os depoentes, esse tipo de conhecimento foi sendo transferido de pai 

para filho, dos mais velhos para os mais novos, fazendo com que essa tradição perdurasse até 

                                                 
10 Cacique Tupinambá da comunidade de Acuipe de Cima, nome indígena Agepê, 84 anos, entrevistado 

no período da pesquisa em Olivença. Ele foi um dos primeiros participantes na busca pelo reconhecimento étnico 

e territorial do povo Tupinambá. 
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os dias atuais. Ensinados pelos mais velhos sobre a importância de fazer parte da festa as 

crianças são introduzidas no pequeno grupo do mastaréu, para, no futuro, fazerem parte do 

grupo de machadeiros. O Sr. Alicio do Amaral (16/07/18) relata como foi sua iniciação na 

festa da Puxada do Mastro: “Meus pais. Nós era pequeno, nós ia no cangote do véio, nas costa 

do veio”.Já o Sr. José Melgaço conta como foi sua experiência e trajetória fazendo parte dos 

dois grupos: 

 

Eu comecei a coordenação com 15 anos, eu fazia parte do Mastaréu, que é um 

mastro que dá o segmento na frente do mastro oficial, que tá dizendo: olha o Mastro 

de São Sebastião tá vindo! E o mastaréu. Então eu com 15 anos assumi o mastaréu, 

com 25 anos eu já comecei a fazer parte do oficial e estou até hoje, com Luiz 

Antonio, o filho dele, o Leo faz parte do mastaréu e preparando aquelas crianças. O 

mastaréu é o mastro carregado pelas crianças é ele que está representando lá na 

frente o Mastro de São Sebastião, o grande que é o oficial, a saída dele, a chegada, 

entendeu!? (Depoimento concedido em 19/05/18). 

 

Considerando que o Sr. Melgaço tinha 64 anos em 2018, quando o entrevistei, 

podemos situar o início da sua participação no Mastaréu por volta de 1969 quando o mesmo 

tinha 15 anos, conforme declarou. Isso reforça meu entendimento de que nos anos oitenta os 

indígenas permaneciam na organização da festa, bem como possibilita a compreensão de que 

o mastaréu é um rito de passagem dos jovens, onde aprendem a importância e o significado da 

festa para os moradores de Olivença, conforme observou Costa (2013): 

 

Esse ato lembra, inclusive, as práticas indígenas de manutenção da tradição. O 

mastaréu é, na realidade, uma iniciação do indivíduo nas práticas comunitárias. Com 

a chegada da fase adulta esses membros passam por um ritual de passagem, onde 

deixam de puxar o mastaréu e passam a ter responsabilidade como os demais 

machadeiros na preservação da festa (COSTA, 2013, p. 119). 

 

Segundo os depoentes, o mastaréu passa por todos os ritos do mastro oficial, porém, as 

crianças não participam da escolha da árvore, cabe a elas, com ajuda de poucos adultos, 

realizar a derrubada e a puxada do mastaréu. No dia da festa eles executam quase toda a ação, 

tendo ajuda somente quando encontram alguma dificuldade. O senhor Damião dos Santos 

relata a importância das crianças na festa e como essa prática é contada e vivenciada por eles, 

inclusive na escola: 

 

Assim, o interesse deles é tá ali participando e que a vontade deles é que puxe o 

mastro, que eles todo ano puxa e que chegue na frente e que eles, né...Chegam tudo 

alegre e eles contar uma historia de como é que foi de lá pra cá, da viagem. Tem vez 

que também eles cansam na estrada, né... As vezes tira um pau mais forte, as vezes 

eles vem descansando, quando é um pau mais maneiro eles vem, mas a historia deles 
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hoje na escola né, eles cultural, aí já conta, já, hoje em dia, eles já estão contando a 

historia da puxadinha de mastro deles (Depoimento concedido em 19/05/18). 

 

Atualmente a festa conta com a colaboração da Associação de Machadeiros de 

Olivença, cujo surgimento situa-se na década de 1990 como desdobramento do Grupo de 

Resgate da Festa da Puxada do Mastro de São Sebastião (COSTA, 2013). Esta associação é 

composta por homens e mulheres indígenas e não indígenas, que buscam resgatar os grupos 

denominados de “folclóricos” que se apresentavam nas noites anteriores à Puxada do Mastro e 

conscientizar a população da importância da festa para a cultura local. 

É importante ressaltar que mesmo que a Associação de Machadeiros tenha hoje, na sua 

composição, a presença de não indígenas, os relatos aqui exemplificados dão conta de uma 

larga tradição indígena na estruturação da festa da Puxada do Mastro de São Sebastião. Ficou 

comprovado que mesmo nos momentos em que a sociedade brasileira e a academia 

acreditavam que não havia mais indígenas na Bahia, essa festa continuou sendo realizada com 

os indígenas se encarregando da parte principal dela, a preparação e todos os procedimentos 

em torno do mastro.  

Ouvir os anciãos indígenas e explicitar aqui suas falas narrando suas experiências com 

a festa foi uma das formas de me contrapor às ideias de que essa festa era feita por 

“descendentes indígenas” e que nos anos oitenta já não era possível ver as “belas caboclas”. 

Os Tupinambás nunca se afastaram da festa, assim como nunca deixaram de ser índios. 

Mantiveram sim, o legado dos seus antepassados, conforme demonstraram por meio da 

memória do grupo, e mantiveram também sua condição indígena, ainda que negada pela 

sociedade envolvente. 

Ao se referir sempre com o termo “descendente de índios”, Couto (2001, p. 194), ao 

estudar a festa, preservou uma tendência da nossa história escrita que invisibilizou as 

populações indígenas, especialmente após o século XIX, mas, sobretudo, no século XX. 

Mesmo ouvindo dos seus depoentes relatos que afirmavam a presença de índios, a autora 

insistia em se referir a eles como “descendentes”. Vejamos o exemplo abaixo quando ela 

transcreve a fala da senhora Dinete dos Santos: 

 

As pessoas não dormiam. Vinham os outros índios e a casa da minha mãe ficava 

cheia de gente [...] Tinha aquelas barraquinhas para vender algumas coisas. Todos 

alegres, tocando, dançando. Amanhecia o dia. Os caboclos eram pobres, mas 

unidos(COUTO, 2001, p. 194).  
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Na fala de Dona Dinete, que deveria ser indígena, interessou a autora apenas as 

informações sobre as formas de comer e beber e como isso se estruturava na festa. Tivesse os 

historiadores um olhar atento para as questões indígenas no momento em que Couto (1998) 

escreveu seu trabalho, a fala de Dona Dinete ganharia outra dimensão. Entretanto, seguindo a 

lógica de negação da presença indígena, encarando-os apenas como seres do passado que 

teriam deixado algo de herança, a autora fez uma abordagem sobre a festa da Puxada do 

Mastro de São Sebastião mantendo os indígenas nos bastidores como seres invisíveis, 

localizados no passado. Elase referia aos Tupinambás, que, naquele contexto, permaneciam 

organizando e participando da festa, como meros descendentes, como famílias de origem 

indígena que buscavam preservar as tradições indígenas como forma de encontrar na festa sua 

identidade. No entanto, essa identidade eles já possuíam e Dona Dinete mostrou que sabiam 

disso. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a pesquisa, por meio da análise dos depoimentos dados pelos entrevistados e 

da minha participação na festa, foi possível compreender que mesmo ao perderem espaço na 

organização da Puxada do Mastro de São Sebastião, os Tupinambá conseguiram se manter 

como membros ativos na participação do festejo,contribuindo para a manutenção da festa. E 

mesmo com as tentativas de apagamento e silenciamento, eles se utilizaram da festa como 

forma de mostrar e afirmar a identidade indígena quando estavam no processo pelo 

reconhecimento étnico e territorial. Isso fica claro na fala do Sr. Damião dos Santos 

(19/07/18): “Que onde foi o que nós resgatou o territorial com essa fala, né. Que os 

antropólogos pediam o que tinha ali pra arquiva naquele livro, naquele momento pra ela 

colocar, né... era a Puxada do Mastro e aí a gente foi falando a Puxada do Mastro, os rituais, 

as caminhadas, né...”  

Ficou claro o equivoco dos estudos que seguiram a tendência historiográfica da época 

que apontam para o desaparecimento dos “caboclos” da Puxada do Mastro na década de 1980, 

bem como a produção da invisibilidade desses povos nos festejos, conforme foi constatado. 

Atualmente os Tupinambás utilizam a festa como forma de dar visibilidade ao seu povo e as 

causas indígenas, já que a festa também pode ser compreendida para além de uma recordação 

dos antepassados e homenagem a São Sebastião. Ela também é uma manifestação política, 

mostrando que mesmo com todas as tentativas de negação da identidade étnica pela 

historiografia, políticas públicas e das mídias em geral, eles continuam presentes não só na 
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festa, como em Olivença. Utilizam-se dela também para conseguirem fazer uma renda extra, 

vendendo alguns artigos indígenas confeccionados por eles, fazendo pinturas em alguns 

turistas, entre outras coisas, dessa forma garantem sobrevivência e especialmente, existência. 

A pesquisa mostrou que o silenciamento da comunidade indígena nos escritos 

analisados é fruto: de uma historiografia que difundiu a ideia tanto do desaparecimento dos 

índios na sociedade brasileira, quanto de uma percepção equivocada de “índios puros”. Mas 

foi também, fruto de um processo histórico que envolve interesses, perseguições e violência 

contra o povo Tupinambá. 

Apesar dos estudos que tratam da festa da Puxada do Mastro de São Sebastião 

negarem ou ofuscarem a participação dos índios, sobretudo na década de 1980, ou se 

referirem a eles como “descendentes” e não indígenas, as vozes dos anciãos Tupinambás 

ouvidas neste estudo e minhas observações participantes deixam claro o equivoco da 

historiografia da época quando demonstrei anteriormente que a comunidade indígena sempre 

esteve presente nesta festa se responsabilizando pela manutenção da parte principal dela 

constituída pelos grupos de machadeiros e mastaréus, grupos que providenciam o elemento 

fundamental para a Puxada do Mastro. 

O estudo demonstrou que apesar de terem, ao longo dos anos, perdido espaço na 

organização da festa, já que há uma apropriação de órgãos de turismo e da prefeitura, os 

Tupinambás conseguiram se manter como membros ativos na participação do festejo. Para 

eles, a Puxada do Mastro, compreendida em seu aspecto cultural e religioso, tem um 

significado de homenagem e agradecimento a São Sebastião, bem como o reavivamento de 

uma prática dos antepassados Tupinambás, sendo um compromisso e uma forma de 

fortalecimento identitário e um forte elemento construtor da memória coletiva do grupo. 

Mesmo com as tentativas de silenciamento e negação da identidade étnica pela 

historiografia, políticas públicas e mídias em geral, a população indígena de Olivença utilizou 

a festa como forma de dar visibilidade ao seu povo e às suas causas e afirmar sua identidade 

indígena, durante o processo de reconhecimento étnico e territorial, o que faz da Puxada do 

Mastro, além de uma prática cultural, uma ação política. 
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