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RESUMO 

 

O seguinte trabalho apresenta uma pesquisa realizada na cidade de Baixa Grande-BA sobre as 

manifestações culturais e populares desse município, dando ênfase especificamente para asua 

Micareta local. Essa pesquisa tem o interesse de explicar como a Micareta de Baixa Grande 

que teve início durante a década de 1940, conseguiu se tornar a maior manifestação popular 

da cidade a partir dos anos de 1980. O recorte temporal dessa pesquisa leva em conta o início 

da festa ainda nos de 1940, mas tem a datação específica para o crescimento e consolidação 

da Micareta de Baixa como maior manifestação popular desse município entre os anos de 

1980 a 2004. 

Palavras-chave: Manifestações culturais e populares; Micareta;Baixa Grande. 
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ABSTRACT 

 

The following work presents a research carried out in the city of Baixa Grande-BA on the 

cultural and popular manifestations of that municipality, whithna emphasis specifically on its 

local Micareta. This research is interested in explaining how the Micareta of Baixa Grande, 

which started during the 1940, managed to become the largest popular manifestation in the 

city since the 1980. The time frame of this research takes into account the beginning of the 

1940, but has the specific date for the growth and consolidation of Micareta de Baixa Grande 

as the biggest popular manifestation of this municipality between the years 1980 to 2004. 

Keywords: Cultural and popular manifestations; Micareta; Baixa Grande. 

 

 

  



7 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................8 

 

 

1 A FORMAÇÃO DA CIDADE DE BAIXA GRANDE....................................................10 

 

2 O FIM DOS ANTIGOS CARNAVAIS DE BAIXA GRANDE E O SURGIMENTO 

DAS PRIMEIRAS MICARETAS A PARTIR DE 1940................................................14 

 

2.1 AS PRIMEIRAS TRANSFORMAÇÕES DA MICARETA DE BAIXA GRANDE A 

PARTIR DA SEGUNDA METADE DA DÉCADA DE 1950......................................21 

 

3 AS MICARETAS DE BAIXA GRANDE A PARTIR DOS ANOS DE 1970................28 

 

3.1 AS INFLUÊNCIAS CULTURAIS E ECONÔMICAS DO CARNAVAL DE 

SALVADOR ENTRE ANOS DE 1980 E 1990 NAS DEMAIS FESTIVIDADES 

CARNAVALESCAS DA BAHIA.................................................................................32 

 

3.2 A CONSOLIDAÇÃO DA MICARETA DE BAIXA GRANDE ENTRE OS ANOS DE 

1980 A 2004 COMO A MAIOR MANIFESTAÇÃO POPULAR E FESTIVA DESSA 

CIDADE........................................................................................................................... 33 

 

CONCLUSÃO.......................................................................................................................59 

 

FONTES ORAIS...................................................................................................................61 

 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................62 

  



8 

 

INTRODUÇÃO 

 

O seguinte trabalho apresenta uma pesquisa realizada na cidade de Baixa Grande-BA 

sobre as manifestações culturais e populares dessa cidade, com destaque para o carnaval fora 

de época dessa cidade, a Micareta de Baixa Grande.Trata-se de uma festa popular, incluída no 

calendário cultural do município, que acontece desde os anos de 1940. O objetivo principal 

dessa pesquisa é realizar um estudo aprofundado sobre o crescimento da Micareta de Baixa 

Grande entre os anos de 1980 a 2004, explicando como essa festa se consagrou como a maior 

manifestação popular local. 

O recorte temporal apresentado para esse trabalho, entre os anos de 1980 à 2004, toma 

como parâmetro o período em que se observa a consolidação da micareta (cuja origens 

remontam à década de 1940) tendo o início da década de 1980, quando as transformações no 

Carnaval de Salvador passam a repercutir mais intensamente sobre a forma como era 

concebida a Micareta em Baixa Grande. O ano de 2004, por sua vez marca a retomada da 

festa, após breve suspensão em sua realização, marcando a fase contínua que se estende aos 

dias atuas, na qual a Micareta conquistou um lugar de destaque entre as festividades do 

calendário cultural do município. 

Nesse estudo, o texto está divido em três capítulos. No primeiro capítulo pretendo 

apresentar um breve histórico da formação cidade de Baixa Grande, para que possamos 

compreender de qual tipo de cidade essa pesquisa trata. O segundo capítulo está dividido em 

duas partes. Na primeira parte, realizo uma contextualização histórica de como surgiram as 

primeiras Micaretas de Baixa Grande, desde os últimos carnavais durante a década de 1930 

até o surgimento das primeiras micaretas a partir de 1940. Na segunda parte irei descrever e 

analisar algumas das primeiras transformações pelas quais esse evento passou a partir da 

segunda metade da década de 1950, quando a prefeitura municipal de Baixa Grande passou a 

se responsabilizar por toda a realização dessa micareta, chegando até os finais da década de 

1960, quando a cidade recebe os primeiros trios elétricos para participarem da festa. 

O terceiro e último capítulo foi dividido em três partes. Na primeira parte serão 

apresentadas como eram as micaretas de Baixa Grande a partir dos anos de 1970, 

apresentando as mudanças e os pequenos índices de crescimentos que essa festa vinha tendo 

no decorrer dos anos até chegarmos na década de 1980. Na segunda parte irei fazer algumas 

análises em relação às influências culturais e econômicas que o carnaval de Salvador durante 

os anos de 1980 e 1990 transmitiu para a Micareta de Baixa Grande e como essas influências 

foram difundidas na realização desse evento, contribuindo ou não para o crescimento dessa 
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festa. E por fim serão detalhados os principais elementos e acontecimentos que comprovam o 

grande crescimento da Micareta de Baixa Grande entre os anos de 1980-2004, em relação às 

micaretas de anos anteriores.  
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1  A FORMAÇÃO DA CIDADE DE BAIXA GRANDE 

 

Baixa Grande é um município do interior da Bahia, localizado a 252 km de Salvador, 

no piemonte da Chapada Diamantina e centro leste do estado, no território de identidade 

chamado Bacia do Jacuípe. A história da fundação da cidade de Baixa Grande é semelhante à 

fundação de outras diversas cidades do interior baiano, em que a presença religiosa da Igreja 

Católica tem uma forte influência tendo a comunidade se desenvolvido ao redor de uma 

capela, da qual com o passar do tempo foi surgindo uma pequena cidade.1 

A história de Baixa Grande não é muito diferente. Os registros de memorialistas 

remontam ao início século XIX a partir do ano de 1815 como Dídimo Ribeiro Soares, um dos 

descendentes dos fundadores da cidade, em uma obra intitulada Vida de Baixa Grande de 

autoria de Judite Soares de Souza Azevedo2. Segundo a obra Vida de Baixa Grande, é no ano 

de 1815 que José Ribeiro Soares, vindo do estado do Piauí, comprou uma fazenda chamada 

Muquêm na localidade do Camisão (hoje cidade de Ipirá-BA). Em 1816 Soares, conheceu 

Ana Souza Santos natural da cidade de São Gonçalo dos Campos, com quem veio a se casar e 

ter 10 filhos, entre eles o mais velho Manoel Ribeiro Soares, que anos depois viria a se tornar 

o fundador da cidade de Baixa Grande. 

No ano de 1828, o senhor José Ribeiro Soares foi morto, assassinado por José 

Gouveia, por causa de antigas rixas que estes tinham no Piauí. Após a morte de José Ribeiro 

Soares, sua esposa, decidiu sair da fazenda Muquêm e comprar uma casa de palha localizada 

em terras que denominou de Fazenda Cais e que também faziam parte da localidade Camisão 

(Ipirá-Ba), onde passou a morar com seus filhos. Ainda de acordo com o relato 

memorialístico no ano de 1852, a matriarca teria ordenado que a casinha de palha fosse 

reformada. Consta que por ser uma mulher bastante religiosa e forte devota de Nossa Senhora 

das Dores, Dona Ana havia feito uma promessa à Santa, de ir todos os anos de sua vida, 

durante o mês de setembro, para a região de Monte Alegre (hoje cidade de Mairi-BA), venerar 

e comemorar o dia de sua santa padroeira (Nossa Senhora das Dores). 

 
1 Disponível em:<http://www.baixagrande.ba.gov.br/a-cidade.php>. Acesso em: 8 de abril de 2019.  
2AZEVEDO, Judite Soares de Souza. Vida de Baixa Grande. Baixa Grande: s/n. 1979. Esta é uma obra que 

relata a história da formação de Baixa Grande e a biografia dos fundadores dessa cidade, por meio de entrevistas 

realizadas com o senhor Dídimo Soares, um dos descendentes dos fundadores dessa cidade, e através de 

pesquisas no caderno de anotações da família Ribeiro Soares (fundadores de Baixa Grande) chamado “Baixa 

Grande comunidade que caminha”. Este caderno contém relatos dos acontecimentos envolvendo a formação 

dessa cidade e a participação da família Ribeiro Soares e demais personagens nesse contexto. O livro foi 

publicado no ano de 1979, contém 28 páginas, não é uma obra publicada em nenhuma editora, porém é um dos 

únicos documentos inscritos que melhor descreve a formação de Baixa Grande. Esse trabalho está disponível 

em: <http://www.baciadojacuipe.com.br/biblioteca/?post=true&id=8>. Acesso: 8 abr. 2019.   

http://www.baixagrande.ba.gov.br/a-cidade.php
http://www.baciadojacuipe.com.br/biblioteca/?post=true&id=8
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Mas ao realizar a viagem no ano de 1855, a caminho de Monte Alegre, Dona Ana teria 

sentido o peso da idade e, ao parar em uma grande baixa (de onde viria o nome da cidade) 

para descansar com sua família e escravos, pediu ao seu filho mais velho, Manoel Ribeiro 

Soares, que naquela baixa fosse construída uma capela para Nossa Senhora das Dores, pois 

estando velha e muito cansada não aguentaria mais realizar aquela longa viagem por mais 

muitos anos. A memória local registra que Manoel Ribeiro Soares, realizou o pedido da sua 

mãe, e no ano de 1860 a tão esperada capela foi construída na baixa grande, que também 

ganhou um cemitério, feito ao redor da capela de Nossa Senhora das Dores, local onde 

atualmente se localiza a Igreja Matriz e a praça principal de Baixa Grande.  

Depois de passados alguns anos, ao redor da capela da “baixa grande”, começaram a 

surgir pequenas casas, passaram a chegar algumas famílias que montaram pequenas vendas e 

até barracas, realizando um razoável comércio que abastecia os viajantes que iam e voltavam 

em sentido a Camisão (Ipirá), Monte Alegre (Mairi) e à região de Capivarí (Macajuba). No 

dia 26 de abril de 1872 a pequena vila da baixa grande foi elevada à freguesia pela lei 

Providencial de nº 1.195, adotando definitivamente o nome Baixa Grande como nome de toda 

aquela localidade e recebendo seu primeiro pároco chamado padre Antônio Carlos de Ângelo, 

que havia sido transferido para aquela freguesia por Manoel Ribeiro Soares, vindo de 

Capivari (Macajuba).3 

A seguir, na figura 1 encontram-se imagens de fotos produzidas no século XIX que 

apresentam os dois fundadores de Baixa Grande, Dona Ana Zouza Santos e Manoel Ribeiro 

Soares. Na figura 2 encontra-se uma imagem do ano de 1938, da feira livre de Baixa Grande, 

em frente à Igreja Católica onde a cidade foi fundada. O pequeno comércio que aparece na 

foto era voltado para produtos da agricultura e pecuária produzidos na cidade, além de tecidos 

e outros mantimentos que eram vendidos nas barracas (ao lado direito da imagem) aos 

habitantes da cidade, fazendeiros e viajantes.4 

 

 
3 AZEVEDO, 1979, p. 10. 
4 Ibidem, p. 10. 
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Figura 1- Imagens dos fundadores de Baixa Grande, Dona Ana Souza Santos e seu filho Manoel 

Ribeiro Soares. 

 
Fonte:www.facebook.com/MemoriasBXG/. 

 

Figura 2 - Momento da feira livre onde ocorria o pequeno comércio em Baixa Grande, em frente à 

igreja onde a cidade foi formada (1938).

 
Fonte: www.facebook.com/MemoriasBXG/. 

A emancipação política do município de Baixa Grande só veio a ocorrer no dia 17 de 

julho de 1885, através da resolução Providencial de nº 20.502, fazendo com que Baixa Grande 

se tornasse um município com sede própria, se desmembrando de Camisão (Ipirá).5 Após 

alguns anos da emancipação política da cidade, Dona Ana Souza Santos, naquela época já 

 
5 AZEVEDO, 1979, p. 10.   

http://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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muito idosa, veio a falecer eseu filho Manoel Ribeiro Soares, resolveu substituir a imagem de 

Nossa Senhora das Dores da capela de Baixa Grande, pela de Nossa Senhora da Conceição, a 

qual foi elevada como padroeira do município sendo cultuada como tal até os dias de hoje, na 

data do dia 8 de dezembro, mobilizando quase toda população a participar dos nove dias de 

festejos que se antecedem a celebração da padroeira. Não se sabe ao certo o que levou Manoel 

Soares a realizar a mudança das santas padroeiras. Alguns antigos populares da cidade 

afirmam que o mesmo era devoto de Nossa Senhora da Conceição, mas mantinha isso em 

segredo para não contrariar sua velha mãe e após a sua morte resolveu realizar a troca. O que 

se sabe é que os moradores do município na época logo se acostumaram com a mudança e 

muitos até gostaram de ter uma nova padroeira no município, pois se diferenciaram do 

município de Monte Alegre (Mairi) que também tinham como padroeira Nossa Senhora das 

Dores, a muito tempo antes de Baixa Grande.  

No início do século XX Baixa Grande perdeu sua autonomia, passando a fazer parte 

de municípios vizinhos como Ipirá, Mairí e Macajuba.6De fato Baixa Grande foi anexada ao 

município de Monte Alegre (Mairi) a partir do decreto estadual de nº 7479 em 8 de julho de 

1931, só conseguindo se desligar de Mairi no ano de 1933 pelo decreto de nº 8453. O 

município de Baixa Grande também foi submetido a dividir parte de seu território com o 

município de Capivarí (Macajuba) de 1939-1943. Só no ano de 1944, através do decreto 

estadual de nº 12.978, o município de Baixa Grande volta ter todo o seu território novamente 

e consegue manter sua sede própria na cidade. 

 

  

 
6 AZEVEDO, 1979, p. 14-15.    
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2 O FIM DOS ANTIGOS CARNAVAIS DE BAIXA GRANDE E O SURGIMENTO 

DAS PRIMEIRAS MICARETAS A PARTIR DE 1940 

  

A cidade de Baixa Grande desde muito antes da década de 1940 já era caracterizada 

por desenvolver uma cultura carnavalesca. Durante vários anos até aproximadamente a 

década de 1930 esse município realizava um pequeno carnaval que era animado por bandas 

instrumentais de sopro, a exemplo da Filarmônica 5 de março (composta por músicos da 

cidade) que percorria as ruas da cidade tocando as antigas marchinhas de carnaval alegrando 

aos foliões que seguiam o cortejo fantasiados e acompanhados de carros alegóricos.7 

 A figura 3, traz uma fotografia do ano de 1918, em Baixa Grande, que mostra a 

apresentação da Filarmônica composta por músicos locais em algum evento festivo da cidade. 

Essa Filarmônica existiu por mais de 40 anos, e foi nomeada muitos anos depois da sua 

fundação como Filarmônica 5 de Março. Durante muitos anos teve várias formações 

diferentes e era responsável por animar diversos eventos festivos e religiosos na cidade.  

Na imagem podemos perceber os músicos vestidos de branco ao centro da foto, alguns 

com os instrumentos musicais nas mãos. Também encontram-se  outras pessoas do lado 

direito e esquerdo da fotografia, e ao fundo nas sacadas dos casarões, que provavelmente 

eram pessoas ligadas às autoridades públicas do município e às famílias importantes da cidade 

naquela época. A fotografia foi feita na avenida central da cidade, próximo à prefeitura 

municipal (segundo casarão do lado esquerdo).  

 
7SANTANA, Antônio Martins. A cultura de Baixa Grande. Disponível em:<martinstrombone@ blogsport.com>. 

Acesso em: 20 abr. 2019. 
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Figura 3- Imagem da Filarmônica de Baixa Grande no ano de 1918. 

 
  Fonte: https://www.facebook.com/MemoriasBXG/?ref=bookmarks 

 

Durante essa época, o pequeno carnaval de Baixa Grande já era realizado e costeado 

pela sua prefeitura municipal com recursos próprios. Esse era um evento muito criticado e 

discriminado pelas famílias da classe financeira mais alta da cidade, pois o público folião do 

carnaval era em boa parte, composto pelas classes de menor condição financeira, os 

trabalhadores e trabalhadoras, e as pessoas de famílias mais humildes do município. Por conta 

disso, essa “elite” da cidade não participava desses festejos, alegando que o público era de 

“baixo nível” e que a festa “era profana”.8 

Com interferência das famílias da elite de Baixa Grande, fortemente ligadas ao poder 

público do município e tendo o apoio das lideranças religiosas da Igreja Católica, o cortejo do 

carnaval muitas vezes era proibido de percorrer o centro da cidade e as imediações da Igreja 

Católica, pois na concepção deles, tanto a festa quanto o público “eram incivilizados”. Dessa 

maneira, esses foliões mais humildes eram obrigados a fazer o cortejo da festa apenas nas ruas 

que se localizavam mais afastadas do centro da cidade. Porém esse fato não atrapalhava muito 

a realização da festa, que aos poucos foi se destacando como uma das mais importantes da 

cidade.9 

 
8ALVES NETO, Ribeiro Flandú. A micareta de Baixa Grande e suas transformações socioculturais sofridas 

devido às influências da indústria cultural. Monografia (Licenciatura em História). Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), Baixa Grande 2015. 
9Ibidem, 2015. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/?ref=bookmarks
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Esse aspecto segregacionista das classes elitizadas sobre as classes mais humildes 

diante das festas carnavalescas não era um fato ocorrido apenas na cidade de Baixa Grande 

durante as décadas de 1920 e 1930. É possível citar outras cidades do interior da Bahia que 

também passavam por esse problema a exemplo de Jacobina, como aponta Santos. A autora 

explica que a festa da Micareta de Jacobina foi formulada desde os tempos dos velhos 

carnavais como uma festa que fosse “civilizada”, e desse modo, a elite buscava controlar a 

participação dos setores mais populares da cidade durante a festa10, assemelhando-se ao que 

acontecia nos carnavais de Baixa Grande.   

A festa de carnaval em Baixa Grande passou a ser considerada uma das festividades 

mais importantes do calendário cultural desse município, mas pelo fato de fazer divisa entre 

as cidades de Ipirá e Mundo Novo, que na época realizavam um carnaval muito maior, as 

autoridades políticas baixa-grandenses decidiram no ano de 1930 realizar o último carnaval da 

cidade.11Por conta disso, Baixa Grande passou aproximadamente 10 anos sem realizar sua 

festa de carnaval. Porém ao passar parte desse tempo, no ano de 1937, se destacou na cidade 

de Feira de Santana uma festa de caráter carnavalesco fora de época, que foi denominada de 

Micareta. Como afirma Gaudin, a festa da Micareta teve um sucesso tão estrondoso, que a 

cidade de Feira de Santana passou a realizá-la todos os anos seguintes, dando lugar para 

foliões das cidades como Salvador e abrindo espaço para outras cidades do interior da Bahia e 

até de outros estados seguirem a ideia12 (A exemplo disso temos entre tantas, as cidades de 

Jacobina-BA e Baixa Grande-BA). 

Na figura 4, encontra-se um registro fotográfico do último carnaval da cidade de Baixa 

Grande no ano de 1930. A fotografia foi registra no momento da saída do cortejo 

carnavalesco que acontecia próximo à prefeitura municipal da cidade (que talvez por ser o 

último ano da festa teve permissão da passagem do cortejo no centro da cidade). Na imagem é 

possível perceber parte do público que participava dos festejos e o público que assistia o 

cortejo da festa. Geralmente as pessoas que estão no passeio não participavam do cortejo, 

apenas assistiam de fora. Aqueles que estavam na rua, como algumas crianças e adolescentes 

fantasiados, mulheres e homens ao redor do carro alegórico (ao lado direito da imagem com 

mulheres no alto e uma bola representando o planeta Terra), era parte do público que 

participava da folia nas ruas.  

 
10SANTOS, Vanicleia Silva. Os ritos e os ritmos da micareta no sertão da Bahia. Projeto História: Revista do 

Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 28, p. 20, 2004. 
11SANTANA, 2009, p. 6. 
12GAUDIN, Benoit. Da mi-carême ao carnabeach: história da (s) micareta (s). Tempo social,v. 12, n. 1, p. 47-

68, 2000. 



17 

 

Figura 4- Imagem do último carnaval da cidade de Baixa Grande no ano de 1930. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

  

 Na figura 5, temos a fotografia de um carro alegórico que fazia parte do cortejo do 

carnaval de Baixa Grande no ano de 1930. Na fotografia encontram-se o carro alegórico 

enfeitado com tecidos, pinturas e bordados, além da presença de homens e mulheres que 

participavam da festa, fantasiados em cima do carro alegórico. O carro alegórico era uma das 

atrações do cortejo de carnaval em Baixa Grande, pois ainda não havia sido inventado o trio 

elétrico, e a presença de um carro enfeitado carregando várias pessoas fantasiadas, chamava a 

atenção dos pacatos foliões da cidade.  

 

Figura 5- Imagem de foliões em carro alegórico no carnaval de Baixa Grande no ao de 1930. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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Na figura 6, temos o registro de uma fotografia da banda Filarmônica 5 de Março 

percorrendo as ruas da cidade animando o cortejo do carnaval do ano de 1930 em Baixa 

Grande. Na imagem é possível ver os músicos vestidos de calça branca e de colete, com seus 

instrumentos musicais. Pela postura dos corpos é possível deduzir que o cortejo estava em 

movimento no momento que foi registrada a fotografia, e alguns músicos parecem até estar 

dançando no momento da foto. É notável também o fato de que são todos, ou quase todos, 

negros, podendo reforçar a percepção de que a festa era feita pelas camadas menos abastardas. 

 

Figura 6- Imagem de músicos da Filarmônica animando o cortejo do carnaval de 1930 em Baixa Grande. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

Como explica Santos, é nesse contexto que junto com a criação do termo “Micareta” 

que a princípio se chamava Micarême (até a mudança de nome em 1935) vai se formando 

simultaneamente um processo de popularização dessa festa que passou a ser espalhada por 

várias cidades do interior da Bahia, e que a princípio era utilizada pelas elites como uma 

forma de impor determinados padrões de civilidade e “certas maneiras” de brincar a festa aos 

demais grupos sociais.13 

É dessa forma que no ano de 1940 em Baixa Grande, alguns populares da cidade como 

antigos músicos da Filarmônica 5 de Março, pessoas ligadas às famílias Miranda e Pamponet 

(famílias antigas da cidade e ligadas ao poder público municipal), pequenos comerciantes, 

simples trabalhadores (as) e grupos familiares mais humildes que faziam parte dos antigos 

 
13SANTOS, 2004, p. 244. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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carnavais da cidade, aderiram a ideia de Feira de Santana, e organizaram um carnaval fora de 

época no mês de maio, copiando até o mesmo nome da festa, apresentando-a como a 

“Micareta de Baixa Grande”.14 Nessa ocasião, Baixa Grande havia sido uma das primeiras 

cidades de sua região a aderir uma festa carnavalesca fora do período comum dos festejos de 

Carnaval, e talvez, esse tenha sido um dos fatores que contribuíram para que a sua Micareta 

fosse um destaque entre as festas de cidades vizinhas.  

Segundo os relatos de dona Zulima Laranjeira (86 anos), ex-funcionária pública 

municipal de Baixa Grande, as primeiras micaretas de Baixa Grande durante os anos de 1940 

não tiveram participações ou contribuições financeiras do poder público municipal, pois até 

esta época ainda havia um receio de se realizar uma festa semelhante aos antigos carnavais, 

pelo fato de que os líderes políticos temiam prejuízos financeiros com a realização desse tipo 

de evento. Além disso, ainda nessa época, havia em cidades vizinhas, grandes festas de 

carnaval que faziam com que as lideranças políticas de Baixa Grande acreditassem que não 

era possível investir em uma festa fora de época semelhante à festa que eles decidiram parar 

de fazer.15 

Como já foi citado, a criação dessa festa foi uma realização dos populares da cidade, 

que faziam parte dos antigos carnavais e através da influência da Micareta de Feira de 

Santana, criaram a Micareta de Baixa Grande. Nesses primeiros anos a festa mantinha a 

mesma estrutura dos antigos carnavais da década de 1930, com um cortejo animado por 

bandas instrumentais de sopro da própria cidade, que tocavam as antigas marchinhas de 

carnaval e os sambas instrumentais, acompanhados dos foliões que se fantasiavam de todas as 

formas. Os homens se vestiam de mulher, mulheres se vestiam de homens, crianças se 

vestiam de palhaços, outras faziam máscaras de papelão, máscaras de goma representando 

feras e animais.16A maioria das pessoas nesses cortejos, buscavam representar papeis 

totalmente inversos de sua realidade, em um momento que eles podiam se divertir e ao 

 
14SANTANA, 2009, p. 6. 
15 LARANJEIRA, Zulima. Zulima Laranjeira: depoimento [julho. 2019]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, Lima 

Washington. Baixa Grande, 40 min. 2019. A entrevista foi realizada no dia 22 de julho de 2019 em Baixa 

Grande tendo 40 minutos de duração.A entrevistada é ex-funcionária da área de finanças da prefeitura municipal 

de Baixa Grande por mais de 30 anos de serviço, e uma das antigas foliãs das micaretas de Baixa Grande. Dona 

Zulima como é popularmente conhecida, apesar da longa idade é uma mulher bastante lúcida e ativa na 

comunidade de Baixa Grande. Pelo fato de ter trabalhado por muitos anos dentro da prefeitura municipal da 

cidade e por ser filha de um dos comerciantes centenários do município (Sr. Miguel Mascate que viveu até os 

104 anos com muita lucidez e boa memória), ela é uma pessoa bastante requisitada no município quando se trata 

de antigas informações sobre a cidade e pôde contribuir para esse trabalho com alguns relatos sobre as primeiras 

Micaretas de Baixa Grande. 
16 LARANJEIRA, 2019. 
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mesmo tempo extravasar suas alegrias e seus desejos que no dia a dia não era possível de 

fazer. 

Essa característica da Micareta de Baixa Grande durante a década de 1940, relada por 

dona Zulima Laranjeira, se assemelha bastante à análise que Soerensen apresenta em seu 

trabalho sobre a teoria da “carnavalização” de Mikhail Bakhtin, no qual tenta interpretar as 

categorias do “riso” e da “máscara”. Soerensen afirma que dentro de uma festa carnavalesca, 

o sentimento individual das pessoas é de fazer parte da coletividade da festa e ser um membro 

do grande corpo popular. Ela afirma que a unidade coletiva era constituída por meio da 

dissolução das identidades individuais, e que os corpos individuais até certo ponto, deixavam 

de ser eles mesmos e se uniam aos demais, através da fantasia e da máscara, formando um 

único só corpo.17 

Um fato interessante dessas primeiras micaretas baixa-grandenses é que as famílias 

que tinham uma condição financeira elevada, e que a princípio não participavam dessas 

festividades, depois de passados vários anos sem a realização dos carnavais e ao surgir a ideia 

de criar um carnaval fora de época, não só apoiaram a ideia como também passaram a 

participar da Micareta. Porém esse público mais “elitizado” não participava da festa nos 

cortejos pelas ruas periféricas da cidade (alguns até assistiam de fora o cortejo), eles passaram 

a realizar a sua própria micareta na sede da Filarmônica 5 de Março, que acabou se 

transformando na Associação Cultural Recreativa Clube 5 de Março, sendo o palco dos 

grandes bailes particulares da Micareta de Baixa Grande, animados por bandas filarmônicas e 

orquestras contratadas de outras regiões.18 

Na figura 7, encontra-se a fotografia da Associação Cultural Recreativa Clube 5 de 

Março registrada durante a década 1960. O Clube 5 de Março como é conhecido até os dias 

atuais em Baixa Grande, era o espaço onde a elite da cidade, realizava as suas festividades, 

como os bailes de Micareta, festas de fim de ano, casamentos, batizados e entre outras 

festividades. O Clube a princípio era a sede musical da Filarmônica 5 de Março, e por isso foi 

batizado com o nome da filarmônica, passando a sediar diversos bailes para os associados e 

visitantes. 

 

 
17

SOERENSEN, Claudiana. A Carnavalização e o riso segundo Mikhail Bakhtin. Travessias, v. 5, n. 1, 2011. 
18ALVES NETO, 2015. 
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Figura 7- Imagem da Associação Recreativa Clube 5 de Março em Baixa Grande durante a década de 1960.

 
Fonte: https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

2.1 As primeiras transformações da micareta de Baixa Grande a partir da segunda 

metade da década de 1950 

 

Durante toda década de 1940 e a primeira metade dos anos de 1950, as micaretas de 

Baixa Grande mantiveram esse mesmo padrão de semelhança dos velhos carnavais da cidade. 

As micaretas em Baixa Grande aconteciam entre 2 ou 3 dias no mês de maio (geralmente 

entre sexta, sábado e domingo), e mantinha a característica de que a maior parte da população 

(os mais humildes) brincava a micareta nas ruas da cidade, e outra minoria (a classe média) 

curtia a sua micareta no Clube 5 Março. Os bailes de micareta das “elites” baixa-grandenses, 

tinham o mesmo caráter de festa à fantasia, como nas ruas. Mas o fato de seus participantes 

terem na época boa condição financeira, e por serem pessoas ligadas às lideranças políticas do 

município, esse grupo conseguia fazer uma festa tida como “mais organizada” do que a 

micareta de rua. Nesses bailes, além dos shows com bandas vindas de várias partes da Bahia, 

acontecia a escolha da rainha da micareta que era uma atração a parte nessa festa, e que 

geralmente era escolhida entre as moças das famílias “nobres” da cidade nesse período.19 

Segundo dona Zulima Laranjeira, aproximadamente a partir da segunda metade dos 

anos de 1950, a Micareta de Baixa Grande começou ganhar mais força, pois foi durante essa 

época que a festa passou a ser de responsabilidade total do poder público municipal.20Portanto 

 
19SANTANA, 2009, p. 6. 
20 LARANJEIRA, 2019. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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a partir desses anos, passou a haver um investimento financeiro maior para a organização e 

execução da festa, do que anteriormente que era feita apenas com colaboração dos populares, 

comerciantes, trabalhadores e famílias de boa condição financeira na cidade. 

A decisão dos governantes da época de passarem a se responsabilizar pela realização 

dessa festa, talvez tenha se dado, pelo fato de que, já se tratava de ser um evento popular da 

cidade, que aos poucos a cada ano ia aumentado o número de participantes e que agradava à 

todas as idades e classes sociais do município. Sem contar o fato óbvio de que, se o evento 

tinha a participação de praticamente todas as classes sociais de Baixa Grande, com certeza 

essa seria uma ótima oportunidade para os governantes da cidade, conquistarem mais eleitores 

em seu favor durante as eleições. 

O historiador baixa-grandense Antônio Martins Santana é um dos estudiosos da 

cultura de Baixa Grande, e é filho do Sr. Antônio Marrom, que foi integrante da Filarmônica 5 

de Março e vivenciou boa parte do crescimento da Micareta dessa cidade nos períodos aqui 

referidos. Segundo informações de Santana, adquiridas com seu pai e outras pessoas da época, 

a partir da segunda metade da década 1950 o cortejo da Micareta de rua em Baixa Grande, 

ganhou um novo atrativo. Além de percorrer as ruas periféricas da cidade, a Avenida Dois de 

Julho (centro da cidade) passou a ser um dos palcos principais dessa festa. O cortejo com as 

bandas instrumentais de sopro e carros alegóricos saia de frente à prefeitura municipal, 

percorria diversas ruas e retornava finalizando no local de saída, onde também aconteciam 

shows com algumas bandas que tocavam os sucessos carnavalescos da época em pequenos 

palanques montados próximo à prefeitura da cidade. Ali também tinha um lugar para 

realização de concursos de rainha e princesas da Micareta.21 Esse fato já demonstra um 

pequeno avanço dessa festa durante a década de 1950, quando o investimento financeiro da 

 
21 SANTANA, Martins, Antônio. Antônio Martins Santana: depoimentos [março. 2019]. Entrevistador: 

ARAUJO FILHO, Lima Washinton. Baixa Grande: 2019, 60 min. O entrevistado é formado em História pela 

UNIASSELVE em Feira de Santana, formado em Licenciatura em Música pela UEFS, sub-tenente aposentado 

da Polícia Militar da Bahia e atualmente é pastor evangélico pela comunidade cristã. Santana também é uma das 

pessoas mais requisitadas no município de Baixa Grande quando se trata de informações sobre as manifestações 

culturais da cidade, pois já realizou diversas pesquisas sobre essa temática a exemplo de seu artigo já citado 

nesse trabalho (A Cultura de Baixa Grande) e pelo fato de ser filho do Sr. Antônio Marrom (como era é 

popularmente conhecido) e sobrinho do Sr. Bento Santana (os dois eram irmãos e já faleceram). Antônio 

Marrom e Bento Santana eram músicos instrumentistas de sopro que fizeram parte da Filarmônica 5 de Março 

por vários anos juntamente com o Maestro Maroto (também já falecido). Também foram os criadores de grupos 

musicais como BS7, Musipop e Seresta Santana, e se tornaram as pessoas responsáveis por animar através da 

música diversas Micaretas em Baixa Grande a partir dos anos de 1950. Por conta disso, Santana cresceu com 

grande influência musical na sua vida se tornando maestro formado pelo UEFS e conseguiu adquirir diversas 

informações sobre as primeiras Micaretas de Baixa Grande com seu pai e seu tio que participaram ativamente do 

processo de crescimento dessa festa a partir da década de 1980, que ele mesmo pôde presenciar e contribuiu com 

diversas informações sobre a temática desse trabalho. 
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prefeitura municipal foi essencial para a contratação de bandas, pequenos serviços de 

sonorização e ornamentação do evento. 

Com a Avenida Dois de Julho passando a ser o palco principal da Micareta, a “elite” 

de Baixa Grande que anteriormente apenas participava dessa festa nos bailes particulares do 

Clube 5 de Março, durante a segunda metade da década de 1950, passou a frequentar e fazer 

parte das festividades da Micareta nas ruas da cidade, se misturando com os demais foliões do 

evento.22Esse fato fez com que a festa se popularizasse cada vez mais e que fosse dado o 

primeiro passo para a uma possível ‘junção’ de todas as classes sociais da cidade em um só 

evento festivo. Porém é válido acrescentar que mesmo com esse movimento, ainda continuou 

a existir entre a elite da cidade, os preconceitos com as classes mais humildes e o caráter 

segregacionista, que futuramente seria posto em prática com a criação dos blocos 

carnavalescos, que surgiram como tentativas de separar e selecionar os públicos da festa. 

A década de 1950 proporcionou grandes renovações para as festas carnavalescas na 

Bahia e em seguida por todo o Brasil. Como relata Gaudin, no ano de 1949 os eletrônicos e 

músicos baianos Antônio Adolfo do Nascimento (Dodô) e Osmar Macêdo reinventaram o 

carnaval de Salvador com a invenção da “guitarra baiana” e do que seria um ano depois 

chamado de “trio elétrico, basicamente um carro (Ford Fobica de 1929) onde Dodô e Osmar 

tocavam os frevos de Pernambuco e Recife e as marchinhas de carnaval nas suas guitarras 

baianas eletrizadas em um pequeno equipamento de sonorização.23 

Gaudin relata que a primeira aparição do trio elétrico foi na cidade de Salvador na 

Bahia no ano de 1950. O autor conta que a primeira aparição pública do trio elétrico no 

carnaval de Salvador, gerou uma enorme surpresa para os foliões que acompanharam a nova 

atração do carnaval, e fez um sucesso estrondoso entre todo o público carnavalesco que 

acompanhou o carro sonorizado dançando nas ruas de Salvador. Porém só no ano de 1952 que 

o trio elétrico conseguiu uma forma básica estruturada ganhando um terceiro componente 

para a dupla elétrica, dando o nome atual de Trio Elétrico, que já não se tratava mais do velho 

Ford Fobica, mas sim de um caminhão equipado com equipamentos de sonorização que se 

transformou no formato conhecido atualmente em todo o Brasil.24 

A criação do Trio Elétrico fez com que as festas de Micaretas se espalhassem não só 

por toda a Bahia, mais em todo o Brasil. Na cidade de Baixa Grande após o surgimento do 

trio elétrico a partir da década de 1960 os investimentos em equipamentos sonoros 

 
22 SANTANA, 2019. 
23GAUDIN, 2000, p. 6.  
24Ibidem, p. 7. 
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começaram a ser intensificados e com isso o número de foliões foi aumentando, participando 

não só os de Baixa Grande, mas também de cidades vizinhas. Alves Neto relata que, no ano 

de 1968 um empresário da cidade chamado Adelson Prado decidiu inovar a festa, trazendo 

pela primeira vez um trio elétrico para animar a Micareta de Baixa Grande. Tratava-sedo trio 

elétrico Saborosa25,em formato de uma garrafa. 

Santana relata que a aparição do trio Saborosa, deixou toda a população perplexa e em 

estado de êxtase, não só por ser o primeiro trio elétrico a tocar na cidade (a maioria só 

conhecia os trios por terem ouvido falar destes em rádios ou pela televisão), mas também pelo 

formato do trio, que chamava bastante atenção das pessoas. Segundo Santana o sucesso da 

Micareta de Baixa Grande em 1968 foi tão grande que nos dois anos seguintes os prefeitos da 

época, o Sr. Milton Ribeiro e o Sr. Durval Miranda, decidiram contratar o trio elétrico e banda 

Tapajós durante os anos de 1969 e 1970, fazendo com que a Micareta de Baixa Grande 

passasse a ter mais repercussão em toda a região nos anos posteriores.26 

A figura 8, mostra o Trio Elétrico Saborosa em seu formato original durante a década 

de 1960 e 1970. A fotografia foi retirada na Micareta de 1975 na cidade Olindina na Bahia. O 

Trio Saborosa foi o primeiro a se apresentar em Baixa Grande no ano de 1968, abrindo o 

caminho para a vinda de outros diversos trios elétricos nessa festa nos anos seguintes. 

 

Figura 8- Imagem do Trio Elétrico Saborosa. Primeiro a se apresentar na Micareta de Baixa Grande, em 1968. 

 
Fonte: http://olindinaminhamenina.blogspot.com/2011/03/folia-mais-quente-da-regiao.html 

 

 
25 ALVES, NETO, 2015. 
26 SANTANA, 2019. 

http://olindinaminhamenina.blogspot.com/2011/03/folia-mais-quente-da-regiao.html
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 Na figura 33, é apresentada a fotografia do Trio Elétrico Tapajós, um dos mais 

conhecidos da Bahia na história dos carnavais e micaretas. O Tapajós foi o segundo trio 

elétrico a se apresentar em Baixa Grande no ano de 1969, arrastando foliões de toda e cidade 

e da região para curtir o show da banda e Trio Elétrico Tapajós. 

Figura 9-Imagem do Trio Elétrico Tapajós durante o final da década de 1960 em alguma cidade da Bahia. 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

Ainda durante a década de 1960 com aumento da participação popular na Micareta de 

rua de Baixa Grande surgiu entre aproximadamente os anos de 1963 a 1968 uma manifestação 

cultural autêntica dessa cidade, criada por populares que faziam parte dessa festa, chamada de 

“O Urso”. Essa manifestação foi criada nesse período por figuras populares da cidade 

conhecidas como:o Sr. Muliquinho antigo vaqueiro da época, Sr. Tunga trabalhador 

autônomo na época, Sr. Xôxo antigo trabalhador rural na época, Sr. Chico da Luz vigilante da 

prefeitura na época, Sr. Geraldo Madeira prestador de serviços gerais da prefeitura na época e 

o Sr. Roque, também vigilante da prefeitura.27 

O “Urso”, era uma espécie de encenação cômica ou uma brincadeira com o intuito de 

animar e divertir as tardes da Micareta de Baixa Grande, além de amedrontar alguns foliões 

no circuito da festa. O “Urso” era um animal do imaginário popular, das histórias antigas de 

Baixa Grande, que esses seis foliões decidiram personificar em uma fantasia feita com 

samambaia, pintada com óxido de ferro e uma máscara feita com barro e goma para assustar 

 
27

ARAUJO FILHO, Washington Lima. Histórico do Urso da Micareta de Baixa Grande. Baixa Grande-BA, 

2018. Disponível em: <http://www.baciadojacuipe.com.br/biblioteca/?post=true&id=64>. Acesso em: 2 de 

setembro de 2019. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
http://www.baciadojacuipe.com.br/biblioteca/?post=true&id=64
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os foliões durante as Micaretas. Um deles geralmente (Roque de Edson) se vestia do referido 

“urso” que era preso por uma corda segurada por um domador e os demais se fantasiavam de 

vaqueiros e outros de caçadores com espingardas e vários objetos amarrados pelo corpo como 

chocalhos, cabaças, panelas etc., simulando estarem caçando o animal que corria atrás de 

alguns foliões, amedrontavam adultos e crianças e ao mesmo tempo, divertiam e animavam a 

festa em Baixa Grande.28 

Na figura 10 encontra-se uma fotografia da manifestação cultural do “Urso” da 

Micareta de Baixa Grande, registrada no ano de 2002. Essa brincadeira é considerada uma das 

mais antigas manifestações da Micareta de Baixa Grande, criada aproximadamente entre os 

ano de 1963 e 1968, e que ainda existe até os dias atuais com a presença do Sr. Arlindo 

Almeida de 84 anos (Sr. Muliquinho) um dos fundadores da manifestação, que é considerada 

uma das atrações das tardes de Micareta em Baixa Grande. Na fotografia encontram-se 

fantasiados da esquerda para direita: Sr. Muliquinho, ao fundo o Sr. Tunga (já falecido), ao 

centro o Sr. Xôxo (já falecido) e na fantasia do referido animal o Sr. Roque de Edson.  

Figura 10-Imagem da manifestação cultural do "Urso" da Micareta de Baixa Grande no ano de 2002. 

 
  Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

  

  A partir das informações elencadas nesse capítulo, é possível concluir que o histórico 

festivo e carnavalesco da cidade de Baixa Grande desde os anos de 1920 a 1930, contribuiu 

para que fosse criada em sua cidade a partir de 1940, uma festa de carnaval fora de época, 

 
28ARAUJO FILHO, 2018, p. 1-2. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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semelhante aos antigos carnavais de Salvador e às micaretas de Feira de Santana criada no 

ano de 1937, que em Baixa Grande ganhou o nome de Micareta de Baixa Grande. 

  As primeiras micaretas de Baixa Grande durante a década de 1940 demonstraram ser 

uma “continuação” dos velhos carnavais que aconteceram na cidade até 1930. A partir da 

década de 1950, com a iniciativa do poder público Municipal de se responsabilizar pela 

realização da festa, o evento ganhou mais visibilidade e mais organização, no sentido de 

segurança, investimentos financeiros, pequenos patrocínios, ornamentação e serviços de 

sonorização.   

  Na segunda metade da década de 1950 até a década de 1960 com a transformação do 

centro da cidade (Avenida Dois de Julho) no palco principal da festa, o público que antes só 

participava nos ambientes fechados, passaram a se unir aos demais foliões no centro da 

cidade, aumentando o público da festa. E com a vinda dos primeiros Trios Elétricos em 1968 

e 1969, a Micareta de Baixa Grande passou a ganhar uma repercussão maior em toda região, 

trazendo cada vez mais, públicos de outras cidades e estimulando os governantes a inovarem e 

investirem a cada ano na realização da festa.   
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3AS MICARETAS DE BAIXA GRANDE A PARTIR DOS ANOS DE 1970  

 

 Como já foi citado no capítulo anterior, a inclusão dos trios elétricos nas micaretas de 

Baixa Grande deu visibilidade à festa entre os habitantes e visitantes da cidade, aproximando-

a cada vez mais de festividades carnavalescas de grande sucesso na Bahia, como o carnaval 

de Salvador e a micareta de Feira de Santana. Não obstante tal ampliação da festa de rua, 

durante a década de 1970 em Baixa Grande (mas também em várias partes da Bahia), os 

bailes particulares da elite nos clubes durante as micaretas e carnavais continuaram a 

acontecer, como o registra Paulafreitas.29 

 Ainda segundo a autora os bailes carnavalescos na Bahia, tanto das elites como das 

classes menos abastadas durante os anos de 1970, ainda eram animados ao som de bandas 

baile e orquestras de metais, com repertórios musicais baseados em sambas, frevos e 

marchas.30Tal avaliação é confirmada ainda pelo relato do cantor Wilson Andrade, da antiga 

Orquestra Bento Santana de Baixa Grande (banda responsável por animar os bailes populares 

da cidade na época). No caso de Baixa Grande nessa época as atrações que tinham mais 

destaque, se apresentavam no clube particular 5 de Março costeadas pela direção do clube e 

pela prefeitura municipal, enquanto as atrações locais se apresentavam gratuitamente para o 

público mais simples da cidade em um palco montado dentro do mercado municipal de Baixa 

Grande, aberto gratuitamente a todos os públicos.31 

 Wilson Andrade relata que durante os anos de 1970 as micaretas em Baixa Grande 

tinham algumas divisões de horários para os momentos das festas. O trio elétrico que animava 

a micareta começava a tocar pela manhã a partir das 9 horas, e percorria a avenida da cidade, 

onde as vezes seguia em direção ao contorno da entrada da cidade (sentido Ipirá-BA), fazendo 

o retorno e seguindo até o segundo contorno da antiga rodoviária da cidade (que se localizava 

 
29PAULAFREITAS, Ayêska. Música de rua de Salvador: preparando a cena para a axé music. I Enecult, 2005, 

p. 4. 
30Ibidem, p. 5. 
31ANDRADE, Wilson. Wilson Andrade: depoimento [novembro. 2019]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, Lima 

Washington. Baixa Grande: 2019, 50 min. Wilsinho (como é popularmente conhecido) é natural da cidade de 

Mundo Novo, mas é considerado um baixa-grandense, pois reside em Baixa Grande desde os anos de 1970, 

exercendo trabalho como cabeleireiro e cantor profissional. Wilsinho é bastante conhecido no município por ter 

integrado vários grupos musicais como: “BS7”, “Musipop”, “Seresta Santana”, “Orquestra Bento Santana” e 

“Sintonia Musical”, que fizeram sucesso em Baixa Grande e região durante as décadas de 1970, 1980 e 1990. 

Wilsinho também deu várias contribuições na área de esportes da cidade, participando como treinador de 

escolinhas de futebol. Atualmente está com 73 anos de idade, trabalha como cabeleireiro na cidade e ainda é o 

cantor principal da Orquestra Bento Santana (que toca as músicas dos velhos carnavais e ainda se apresenta até 

hoje nas micaretas de Baixa Grande) e do grupo Sintonia Musical (grupo de seresta e músicas da jovem guarda). 

Wilsinho por ter vivenciado a evolução e as mudanças nas micaretas de Baixa Grande durante os anos de 1970, 

contribuiu de maneira importante para esse trabalho com seus relatos. 
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na Rua da Conceição), onde o trio fazia a volta e retornava para a avenida principal 

aproximadamente às 13:30 da tarde. O trio elétrico saía duas ou três vezes ao dia, fazendo 

esse mesmo percurso. Uma vez pela manhã (com bandas de apoio), uma segunda vez a tarde 

(também com bandas de apoio, às vezes até a mesma banda que havia tocado pela manhã) e 

uma última vez durante a noite com uma banda principal (que geralmente estava fazendo 

sucesso na região naquela época).32 

O trio elétrico animava a festa com as bandas até a meia noite. Após esse horário o 

público que havia percorrido as ruas da cidade, misturados na “pipoca”, passava a se dividir a 

partir da condição social e econômica de cada um. Aqueles que eram sócios do clube social 5 

de Março, aqueles que tinham condição financeira de pagar o ingresso da festa baile no clube, 

ou que eram convidados destes sócios ou das lideranças políticas do município, se 

deslocavam para o clube onde a celebração acontecia até o amanhecer do dia, animada por 

atrações de peso. E o restante dos foliões seguia para curtir o “baile popular” (como era 

chamado na época), que acontecia dentro do mercado municipal, animado pelos grupos 

musicais da cidade, como BS7 e Orquestra Bento Santana, que também faziam a festa até o 

dia amanhecer.33 

Na figura 11 temos uma imagem do ano de 1973 registrada no baile de micareta em 

Baixa Grande no clube social 5 de Março. Na imagem encontra-se a rainha da micareta de 

Baixa Grande daquele ano, a professora aposentada Sr. Flávia Macêdo (que na época tinha 17 

anos), as duas princesas e algumas lideranças políticas, a exemplo do  ex-prefeito da época o 

Sr. Raimundo Miranda (primeiro homem da esquerda para direita), e outras lideranças do 

município. É possível perceber que a festa aconteceu durante o período junino, certamente no 

mês de julho (mês do aniversário da cidade), pelo fato da ornamentação se assemelhar à desse 

período. Esses bailes de micareta continuaram a acontecer até aproximadamente os primeiros 

anos da década de 1990, quando as autoridades públicas de Baixa Grande decidiram deixar de 

realizá-los, concentrando todas as atrações e festividades da micareta na Avenida Dois de 

Julho no principal circuito onde acontece todo o evento. 

 

 
32ANDRADE, 2019. 
33 Ibidem. 
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Figura 11- Imagem do baile de micareta em Baixa Grande no ano de 1973. 

 
  Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 Na figura 12 vê-se o mercado municipal de Baixa Grande na década de 1970. Esse 

mercado foi construído em fins dos anos de 1950 para abrigar a feira livre do município, tanto 

na parte interior do prédio dedicada aos marchantes e vendedores de carne, como na parte 

exterior onde a feira livre acontece até os dias atuais. Nos anos 1970 e até os finais dos anos 

de 1980 o mercado foi utilizado durante as micaretas como espaço que sediava o “baile 

popular”, citado anteriormente.  

 

Figura 12- Imagem do antigo mercado municipal de Baixa Grande durante a década de 1970. 

 
Fonte:Arquivo pessoal de Washington Filho. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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A chegada do trio elétrico nos finais dos anos 1960 em Baixa Grande foi um fator 

essencial para que o formato dessa festa se organizasse cada vez mais, em relação à 

composição de horários para a festa, delimitação dos locais onde a festa iria acontecer, 

participação da segurança pública como a polícia militar, ornamentação dos ambientes da 

festa, o aumento de vendedores ambulantes e maior participação de público. O Sr. Arlindo 

Almeida (Muliquinho) de 84 anos um dos idealizadores do “urso da micareta” em Baixa 

Grande, relata que, antes da chegada do trio elétrico, as micaretas eram muito “avulsas”, ou 

seja, eram festividades com pouca organização, quase sem limites de horários para o início ou 

término das celebrações, com pouca presença da segurança militar, poucos ambulantes e 

detalhes como ornamentação e delimitação de circuitos ficavam por conta dos próprios 

foliões.34 

O Sr. Muliquinho afirma que foi a partir dos anos de 1970, depois da chegada do trio 

elétrico, que as micaretas de Baixa Grande começaram a se caracterizar como um dos 

melhores carnavais fora de época da região, pois o poder público municipal passou a se 

preocupar um pouco mais em investir na realização dessa festa, pelo fato de haver uma grande 

aceitação popular, o que futuramente viria a influenciar até nas campanhas eleitorais dos 

candidatos do período. Ele relata que para aquela época o fluxo de visitantes de toda a região 

durante a festa era muito grande, e que as poucas pessoas que tinham automóveis nas 

localidades próximas, de alguma maneira sempre arrumavam um jeito de comparecer nesse 

evento. O Sr. Muliquinho conta ainda que as autoridades públicas se empolgavam tanto com a 

realização da micareta, que durante alguns dias da festa, o prefeito e demais autoridades 

matavam bois, faziam bastante comida e distribuíam para os foliões em um antigo prédio da 

prefeitura.35 Essa prática pode ser entendida como apenas mais uma das estratégias políticas 

da época, para agradar a população e futuramente angariar votos através de uma política de 

“pão e circo”. 

 

 

 
34 ALMEIDA, Arlindo. Arlindo Almeida: depoimento [agosto. 2018]. Entrevistador: ARAUHO FILHO, Lima 

Washington.  Baixa Grande: 2019, 60 min. O Sr. Arlindo Almeida tem 84 anos de idade, é conhecido 

popularmente na cidade como Sr. Muliquinho. O entrevistado é um vaqueiro aposentado de Baixa Grande, uma 

das pessoas mais conhecidas na cidade pela sua vitalidade e por sempre estar presente nas festividades do 

município. Sr. Muliquinho é um dos idealizadores da manifestação cultural do “urso” na micareta de Baixa 

Grande, criada aproximadamente entre os anos de 1963 e 1968, e que ainda existe nos dias atuais todos os anos 

nas micaretas da cidade com a presença do antigo “caçador do urso” seu Muliquinho. Ele presenciou e participou 

ativamente de quase todas as micaretas de Baixa Grande, hoje é considerado o maior folião da nossa cidade e 

pôde contribuir de maneira significativa com seus relatos para esse trabalho.  
35 ALMEIDA, 2019. 
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3.1As influências culturais e econômicas do carnaval de Salvador entre anos de 1980 e 

1990 nas demais festividades carnavalescas da Bahia 

  

A partir da década de 1980 o carnaval de Salvador e as micaretas baianas, passaram a 

ter um destaque imenso em toda a Bahia e até no Brasil, comparado aos anos anteriores. 

Registra-se então o desenvolvimento da estrutura dos trios elétricos, totalmente modernizada 

em termos estéticos, sonoros e de marketing, o surgimento dos primeiros blocos 

carnavalescos e dos camarotes, contribuindo para um processo de comercialização do espaço 

público da festa, e por fim, o surgimento da Axé Music, um estilo que transformou a Bahia em 

uma vitrine musical de muito sucesso durante toda década de 1980 e 1990 em todo o Brasil.36 

 Esses novos fatores transformaram a antiga essência dos carnavais de Salvador e das 

demais festas carnavalescas da Bahia, em termos econômicos, culturais e sociais. Como 

afirma Gaudin, com o desenvolvimento dos trios elétricos, diversos artistas que já tinham um 

certo destaque na mídia nacional e no mundo musical como Morais Moreira e Caetano 

Veloso, passaram a se apresentarem em cima dos trios elétricos, que era o “palco ambulante” 

dessas festas, fazendo com que estes eventos tivessem mais destaque, e estimulasse o 

surgimento de novos artistas locais que logo se tornariam também celebridades do mundo 

musical, e novas opções atrativas de contratação para essas festividades.37 

 O surgimento dos primeiros blocos carnavalescos aconteceu no carnaval de Salvador 

no ano de 1977, fazendo com que o direito de acompanhar o trio elétrico com mais 

“conforto”, segurança e privilégio, fosse comercializado e privatizado, podendo aplicar essas 

mesmas características à criação dos camarotes. Como afirma Gaudin, a partir desse 

momento, quem estaria costeando a festa era o folião, no lugar da prefeitura e dos 

patrocinadores. O autor descreve que até 1982 em Salvador, a maior parte dos trios elétricos 

eram exclusivos para os blocos, sobrando apenas os trios de Armandinho, Dodô e Osmar, e o 

dos Novos Baianos. Porém após vários questionamentos e pressões de alguns setores da 

população soteropolitana, a prefeitura municipal de Salvador, passou a contratar o que eles 

chamaram de “trios independentes”, ou seja, os trios elétricos que não eram ligados a nenhum 

bloco, e que seriam os responsáveis por divertirem os foliões da “pipoca”.38 

 Gaudin também destaca que esse novo modelo de festa com a participação dos blocos, 

contribuiu para o fortalecimento ou surgimento de diversas micaretas em regiões que já 

 
36GAUDIN, Benoit. Da mi-carême ao carnabeach: história da (s) micareta (s). Tempo social, v. 12, n. 1, p. 47-

68, 2000. 
37Ibidem. p. 54. 
38 Ibidem. p. 55. 
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ultrapassavam todo o Recôncavo baiano. Portanto, passou a existir na Bahia dois tipos de 

festas carnavalescas, uma que passou a ter boa parte do orçamento da festa financiado pela 

organização dos blocos a exemplo de cidades mais desenvolvidas como Vitória da Conquista 

e Ilhéus, e outra festa que era totalmente financiada pelo poder público municipal e apoio de 

patrocinadores e até de pequenos blocos, a exemplo de pequenas cidades como Jacobina, 

Irecê, Ipirá e Baixa Grande.39 

 Foi no ano de 1985, com o lançamento da música “Fricote” do cantor e compositor 

baiano Luís Caldas, que o estilo do Axé Music passou a repercutir em todo o Brasil, por meio 

de programas de TV em rede nacional ao abrirem espaço para os artistas da Bahia 

apresentarem suas músicas. Freitas afirma que Luís Caldas ao lançar essa música, criou um 

marco inicial e oficial de um movimento de renovação no panorama do mercado da música 

baiana.40 A partir desse momento as festas carnavalescas da Bahia se caracterizavam 

musicalmente pelo axé music, e o carnaval de Salvador foi o grande revelador de nomes 

importantes entre os anos 1980 e 1990, como: Luís Caldas, Gerônimo, Sara Jane, Carlinhos 

Brow, Margarete Menezes, Olodum, Chiclete Com Banana, Asa de Águia (revelando Ricardo 

Chaves e Durval Lelys), Bamda Mel, Banda Reflexus, Daniela Mercury, Banda Cheiro de 

Amor, Banda Eva (revelando Ivete Sangalo), Netinho, É o Tchan e Harmonia do Samba. 

 

3.2 A consolidação da Micareta de Baixa Grande entre os anos de 1980 a 2004 como a 

maior manifestação popular e festiva dessa cidade 

  

As transformações culturais e econômicas ocorridas no carnaval de Salvador durante 

os anos 1980 influenciaram os carnavais interioranos, que se inspiravam na festa 

soteropolitana. Baixa Grande que já realizava há vários anos a sua micareta (em maio ou 

julho), e a partir dos anos 1980, mais precisamente em 1983, seguiu essa tendência de 

inovações culturais citadas, fazendo com que essa festa atingisse uma dimensão jamais 

alcançada em anos anteriores. 

 A partir do ano de 1983 a prefeitura municipal de Baixa Grande administrada na época 

pelo prefeito Heraldo Miranda, deu um passo importante para o crescimento dessa festa. A 

micareta que até então só durava apenas dois ou três dias de festa, passou agora a durar quatro 

dias, iniciando em uma quinta-feira e finalizando no domingo. O Sr. Heraldo Miranda conta 

que a decisão de aumentar os dias da micareta foi tomada em conjunto com a administração 

da época, pelo fato de que essa festa havia se tornado um “cartão postal” para Baixa Grande 

 
39GAUDIN, 2000. p. 55. 
40PAULAFREITAS, Ayêska. 2005, p. 2. 
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em toda a região, a cidade ficava em grande movimentação, o comércio local era beneficiado 

com a realização dessa micareta, a cidade passava a gerar empregos temporários e a 

participação e aceitação dos foliões era cada vez maior, segundo seu relato.41 

 O aumento dos dias de festa para a micareta de Baixa Grande chamou a atenção da 

região, pois das cidades circunvizinhas de pequeno porte que realizavam a micareta ou 

carnaval, a única que ousou a esse ponto naquela época foi Baixa Grande. Sem dúvida além 

dos benefícios econômicos e culturais citados pelo prefeito Heraldo Miranda, em relação ao 

aumento dos dias da festa, é possível perceber uma ação política, de tentativa de aceitação 

popular, pois era um prefeito que nunca havia assumido a administração da cidade, e logo no 

primeiro ano, não só deu continuidade a algo que vinha dando certo, como investiu na 

ampliação do evento, na tentativa de ganhar cada vez mais a preferência da população. 

 Além do fato de aumentar a duração da micareta, Miranda relata que houve maiores 

investimentos do que em anos anteriores em relação à ornamentação da festa, pois todo o 

circuito passou a ganhar novos enfeites e mais iluminações, o serviço de sonorização da festa 

passou a ser implantado nos postes da cidade por todo o circuito, o que viria a se tornar 

futuramente a partir de 1985 o serviço de sonorização de Baixa Grande, e a participação da 

segurança militar passou a ser mais efetiva, apesar de quase não haver relatos de violência. 

Mas um dos fatos essenciais para o destaque dessa micareta foi a contratação da banda 

Chiclete Com Banana, em 1983, que já começava a se despontar no carnaval de Salvador e 

em outros carnavais fora de época na Bahia, e se apresentou pela primeira vez em Baixa 

Grande. A repercussão foi tão positiva que a banda retornou por quatro anos consecutivos.42 

 O professor Welington Souza conta que a participação da banda Chiclete Com Banana 

na micareta baixa-grandense, foi um marco para a história dessa festa na cidade. Apesar de na 

época ainda não ser tão famosa nacionalmente, Chiclete Com Banana já era destaque em 

Salvador e por nossa região. Quando a população soube da contratação da banda, a 

expectativa dos foliões na cidade foi muito grande. Souza conta que na época havia um 

costume de se realizar um jogo de futebol festivo entre funcionários da prefeitura, pessoas 

ilustres da cidade e os artistas que se apresentariam na micareta. E foi através desse jogo que a 

população baixa-grandense criou um vínculo muito forte com os músicos do Chiclete Com 

 
41 MIRANDA, Heraldo. Heraldo Miranda: depoimento [julho. 2018]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, Lima 

Washington. Baixa Grande: 2018, 60 min. O entrevistado tem 71 anos e é o atual prefeito de Baixa Grande. 

Heraldo é um médico cirurgião de bastante prestígio profissional e político na cidade e na região. Já foi prefeito 

dessa cidade em outras duas ocasiões durante os anos de 1982-1988 e de 1992-1996. Heraldo Miranda, por ter 

sido prefeito durante os anos referentes a esta pesquisa em que realizou várias micaretas, pôde relatar detalhes 

importantes das Micaretas de Baixa Grande dos anos de 1980 e 1990, podendo contribuir para essa pesquisa com 

sua memória através da oralidade. 
42 MIRANDA, 2018. 
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Banana, que se apresentaram durante os quatro dias da festa, uma vez pela manhã e outra à 

noite com seu trio elétrico. No último dia, mesmo com uma forte chuva a banda ainda 

conseguiu levar muitos foliões para a avenida, o que fez com que a própria população, 

clamasse por sua contração nos anos seguintes.43 

 Na figura 13 temos a imagem registrada no ano de 1983 dos músicos da banda 

Chiclete Com Banana pela primeira vez em Baixa Grande, hospedados no colégio Municipal 

Plínio Tude de Souza. É possível identificar o cantor Bell Marques ainda sem a sua bandana 

(espécie de lenço que ele sempre utiliza na cabeça) da direta para esquerda, em seguida o 

cantor Missinho, o guitarrista Jhonne, o baterista Reinaldo e o tecladista Wadinho Marques.  

A banda Chiclete Com Banana estava iniciando a sua carreira de sucesso que futuramente 

explodiria por todo o Brasil a partir do ano de 1985, e teve parte de sua história podendo ser 

contada nas micaretas de Baixa Grande durante cinco anos consecutivos, sendo uma das 

atrações mais famosas do cenário musical a se apresentar nessa festa. 

 

Figura 13- Imagem dos músicos da banda Chiclete Com Banana hospedados no colégio Plínio Tude de Souza 

de Baixa Grande em 1983. 

 
Fonte:https://www.baixagrande.net 

 
43 SOUZA, Welington. Welington Souza: depoimento [julho 2020]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, Lima 

Washington. Baixa Grande: 2019, 50 min. O entrevistado tem 54 anos, é graduado e pós-graduado em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, professor concursado pela prefeitura municipal de Baixa 

Grande, que atualmente exerce o cargo de coordenador pedagógico na secretaria municipal de educação de 

Baixa Grande. Professor Etinho como é popularmente conhecido, é um dos grandes incentivadores do esporte e 

da cultura de Baixa Grande, foi o primeiro a exercer o cargo de Diretor de Cultura Esporte e Lazer em Baixa 

Grande. Vivenciou de perto o crescimento da micareta dessa cidade durante os anos de 1980 e 1990, como folião 

e participante da organização da festa, podendo contribuir para esse trabalho com seus relatos.   

https://www.baixagrande.net/
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 Na figura 14 encontra-se uma imagem também do ano de 1983, da primeira 

apresentação da banda Chiclete Com Banana em Baixa Grande. É possível ver o trio elétrico 

da banda, seguido por foliões em frente a prefeitura da cidade. É possível notar as placas de 

empresas que possivelmente patrocinavam e contribuíam para a realização da festa, como a 

Brahama Chopp, além da presença de pequenas barracas de vendedores ambulantes que 

aproveitavam do movimento da festa para ganhar algum dinheiro, e também podemos ver 

alguns enfeites nos postes que faziam parte da ornamentação da festa naquele ano.  

 

Figura 14-Imagem da primeira apresentação da banda Chiclete Com Banana em Baixa Grande no ano de 1983. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho.  

 

 Depois de se apresentar por dois anos seguidos na micareta de Baixa Grande, em 1983 

e 1984, o sucesso da banda foi tão grande na cidade, que algumas foliãs como a Professora 

Izabel Boaventura, Dona Anete, Rejane Miranda, Dona Valquíria, Dona Xú, Dona Leda e 

entre outras se motivaram a criar o primeiro bloco particular carnavalesco da cidade no ano 

1985, chamado “Sementes de Amor”. O nome do bloco foi uma homenagem à música 

“Sementes” do Chiclete Com Banana, que havia sido lançada naquele ano e já fazia um 

grande sucesso na Bahia e até fora do estado. A senhora Izabel Boaventura, uma das 

fundadoras e organizadora, conta que o bloco foi criado sem fins lucrativos, sem diretoria e 

sem patrocínios. Foi um desejo de um grupo de amigas de se organizarem, juntamente com 
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seus familiares e demais amigos para apreciarem o show do Chiclete Com Banana de uma 

maneira mais exclusiva, semelhante aos blocos privados de carnaval.44 

 Boaventura relata que apesar do bloco ser privado, ele era bastante “democrático”, ou 

seja, não havia nenhuma distinção em relação aos participantes, permitindo a participação de 

todas as pessoas de qualquer idade ou classe social, contanto que pagassem pelo abadá (o que, 

porém, na prática limitava o acesso da maioria a partir de um ‘filtro’ socioeconômico). O 

bloco contava com a presença de um carro alegórico, além de eleger todos os anos uma rainha 

e duas princesas que desfilavam em cima deste carro. Os foliões do bloco, adultos e crianças, 

geralmente eram familiares e amigos das organizadoras do bloco. A organização do bloco 

pagava para alguns homens rodearem o bloco com a corda para dividir os foliões pagantes dos 

foliões pipoca. Mas como afirma Boaventura, a grande atração do bloco, era a banda Chiclete 

Com Banana, responsável por animar o bloco “Sementes de Amor”, que saia aos sábados às 5 

horas da tarde com seus participantes percorrendo o circuito da avenida da cidade.45 

 Na figura 15 temos uma fotografia do bloco “Sementes de Amor” em sua primeira 

participação na Micareta de Baixa Grande no ano de 1985, animado pela banda Chiclete Com 

Banana. Podemos perceber que a fotografia foi registrada quando o bloco se preparava para 

sair na festa. Percebe-se que o público de mulheres era maior no bloco e o branco era a cor 

predominante nas vestes. 

 

 
44BOAVENTURA, Izabel.  Izabel Boaventura: depoimento [julho 2018]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, Lima 

Washington. Baixa Grande: 2018, 30 min. A entrevistada tem 72 anos. Izabel Boaventura é viúva de Evandro 

Miranda (ex-prefeito de Baixa Grande entre 1976-1982), foi professora de ensino fundamental na cidade por 

muitos anos, foi vice-prefeita de Baixa Grande entre 1996-2000, e é uma das principais fundadoras do primeiro 

bloco particular carnavalesco de Baixa Grande. A professora Izabel durante os 30 minutos de entrevista pôde dar 

grandes contribuições com seus relatos para essa pesquisa.  
45 BOAVENTURA, 2018. 
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Figura 15- Imagem do primeiro ano do bloco "Sementes de Amor" na micareta de Baixa Grande em 1985 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 Na figura 16 temos a fotografia da banda Chiclete Com Banana animando o bloco 

“Sementes de Amor” na micareta de Baixa Grande em 1985, registrada em frente à prefeitura 

municipal. Na fotografia vemos os cantores Bell Marques e Missinho junto com os demais 

músicos em cima do trio. Ao lado do veículo vemos algumas foliãs que acompanhavam o 

desfile do trio, e na parte de cima podemos enxergar uma faixa de agradecimento do bloco à 

banda e aos foliões, além da “gambiarra de luz” instalada como parte da decoração do circuito 

da festa.  

Esse bloco deu início em Baixa Grande ao processo de comercialização do ambiente 

público da festa. Seguiram-se a ele outros blocos interessados nos ganhos financeiros que a 

privatização de parte do circuito da micareta proporcionava. Essa dinâmica também 

intensificou a segregação de foliões que já existia desde os bailes particulares, e agora se 

firmava também nas ruas da cidade. O bloco “Sementes de Amor” desfilou por mais três anos 

seguidos na micareta de Baixa Grande, em 1986, 1988 e 1989, sempre com a banda Chiclete 

Com Banana. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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Figura 16- Imagem da Banda Chiclete Com Banana animando a Micareta de Baixa Grande no ano de 1985 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

Um dos grupos que surgiram a partir do ano seguinte foi o “Mistério da Estrelas”, 

também em homenagem à música homônima da banda Chiclete Com Banana que havia sido 

lançada no ano de 1983. O bloco “Mistério da Estrelas” assim como o “Sementes de Amor”, 

era puxado pelo Chiclete Com Banana, durante o domingo de micareta. Percebe-se que havia 

um forte contato entre os organizadores do bloco e poder público municipal da época, pois se 

o bloco era particular, deveriam ser seus integrantes a arcar com as despesas da banda, mas 

nesse caso tanto a banda como o trio elétrico eram custeados pela prefeitura, pois como relata 

Boaventura, naquela época os blocos ainda não contavam com o apoio financeiro de 

patrocinadores.46 Nesse caso é possível perceber que esse apoio da prefeitura demonstra uma 

prática de sobreposição do interesse público, por interesses particulares na política local. 

É possível notar que os integrantes dos blocos (que eram particulares) formavam os 

segmentos econômicos mais privilegiados da cidade. Normalmente esses segmentos também 

fazem parte do meio político. Então, uma vez atuando no executivo local, ou mantendo 

alguma ligação com essas lideranças políticas, os membros dessa elite local valiam-se do 

poder e do recurso público para benefício próprio (como grupo), ainda que difundindo um 

discurso de que aquilo seria para o engrandecimento da festa para todos. Objetivamente, 

porém, como já foi dito, a existência desses blocos foi fator central para intensificar 

segregação dos foliões na micareta. 

 Ainda sobre a micareta de 1986 é interessante frisar que o Brasil vivia o ano da Copa 

do Mundo, e o sentimento patriótico na época era bastante acentuado entre quase todos 

brasileiros. E em Baixa Grande não foi diferente, a micareta teve como tema da festa:“Samba 

 
46 BOAVENTURA, 2018. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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no pé e olho na copa”. O professor de artes Wilson Grey, era um dos responsáveis pela 

ornamentação de quase todos os espaços da micareta de Baixa Grande, e conta que a micareta 

de 1986 teve uma ornamentação tão bem feita e chamativa que muitas pessoas de outras 

cidades passaram a vim conhecer a festa de Baixa Grande, não apenas pela presença do 

Chiclete Com Banana, mas também por conta da beleza que a cidade se encontrava durante os 

quatro dias de festa.47 

 O investimento na ornamentação da festa neste ano, chegou a ser destacado no cartaz 

da micareta que apontava a ornamentação da festa como uma atração a parte no evento. 

Segundo Wilson Grey não só o circuito da micareta ganhou uma arrumação diferenciada, mas 

também diversas ruas da cidade foram enfeitadas com o tema da copa do mundo, o que 

chamou bastante a atenção dos visitantes.  Ao comparar a ornamentação da micareta de 1986 

em Baixa Grande com a de anos anteriores, o professor Wilson afirmou, que houve um 

crescimento muito maior a partir desse ano, e os resultados (mesmo com a derrota do Brasil 

na copa) foram positivos para o evento, o que fez com que nos anos seguintes a administração 

mantivesse o padrão de organização da festa.48 

 Na figura 17 temos a imagem do cartaz da micareta de Baixa Grande do ano de 1986. 

O cartaz apresenta as principais informações da micareta daquele ano, como o tema da festa, a 

data de realização do evento, as principais atrações e os responsáveis pela realização da 

micareta. O cartaz foi criado pelo professor de artes Wilson Grey e seu colega também artista 

da cidade de Ruy Barbosa chamado Jakson. 

 
47GREY. Wilson. Wilson Grey:depoimento[julho. 2019]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, Lima Washington. 

Baixa Grande: 2019, 50 min. O entrevistado tem 68 anos, é professor de Artes aposentado pelo governo do 

Estado da Bahia. Professor Wilson como é conhecido em Baixa Grande, é uma das personalidades mais 

conhecidas da cidade, pelo fato de ter sido professor diversas gerações no município e por ter realizado diversos 

trabalhos artísticos na cidade, como ornamentação de diversos eventos como desfiles e micaretas e por conta da 

sua importante contribuição nas reformas da praça municipal e da Igreja Católica de Baixa Grande. Professor 

Wilson é considerado um dos grandes incentivadores da cultura na cidade, foi responsável por parte do 

crescimento da micareta de Baixa Grande através de sua arte e pode contribuir com seus relatos para essa 

pesquisa. 
48 GREY, 2019. 
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Figura 17- Imagem do cartaz da micareta de Baixa Grande de 1986. 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

  

O ano de 1988 também teve grande importância para o crescimento da micareta de 

Baixa Grande. Foi neste ano que a banda Chiclete Com Banana se apresentou pela última vez 

na cidade, valendo destacar que ela já era considerada uma das maiores bandas da Bahia e seu 

sucesso já alcançava quase todo o Brasil. Miranda afirma que a participação dessa banda foi 

de grande importância para que essa festa baixa-grandense ganhasse uma proporção jamais 

alcançada em anos anteriores, o que fez com que a administração pública investisse ainda 

mais a cada ano no evento. O comércio local teve uma maior movimentação durante a 

micareta com a presença dos visitantes e houve forte aprovação da população com a 

realização desse evento, fazendo com que a micareta de Baixa Grande se firmasse cada vez 

mais como a festa mais esperada do ano e de maior concentração de público na cidade.49
 

  Neste mesmo ano surge um bloco unicamente masculino que futuramente se 

transformaria em uma das atrações mais autênticas da micareta de Baixa Grande, o bloco “Tu 

Tá Beba Égua?!”. Esse bloco foi criado por um grupo de amigos de futebol Dilmacir Matos, 

Dene Paraíba, Valmir Machado, Hélio Macêdo, Jair Araujo, Roque Oliveira e Heraldo 

Miranda, dentre outros, com a proposta de que percorresse não só o centro da cidade, mas 

também outras ruas periféricas. O Sr. Celso Barreto um dos diretores do bloco atualmente, 

conta que, o nome do bloco surgiu de uma expressão popular da época, que os amigos 

falavam entre si e um deles em certa ocasião usou em tom de brincadeira para abordar uma 

 
49 MIRANDA, 2018. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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senhora que bebia muito na cidade naquele tempo, dizendo: “tu tá beba égua?!”, e dessa frase 

saiu o nome do bloco que já existe há 31 anos na cidade.50 

  Barreto relata que o bloco inicialmente foi organizado apenas com o apoio dos amigos. 

Um deles o Sr. Dilmacir Matos trabalhava com produção de camisas, ele foi responsável por 

criar uma identidade visual para o grupo, que divulgou com os demais conhecidos e com 

apoio dos músicos Bento Santana, Wilsinho, Marrom, Chiquinho e entre outros saíram com 

aproximadamente 30 pessoas vestindo as camisas padronizadas, animados ao som das 

marchinhas da banda instrumental de sopro de Bento Santana, percorrendo várias ruas 

periféricas da cidade, chamando atenção do público pela “novidade” na micareta, que de certo 

modo relembrava os antigos carnavais da cidade.51 Apesar da regra de que o bloco deveria ser 

somente masculino, o mesmo tinha certa “liberdade” de participação, pois até os dias atuais 

ainda percorre as ruas da cidade sem cordas, permitindo que outras pessoas façam parte do 

cortejo, mesmo que sejam mulheres. 

  Na figura 18 temos a imagem da primeira participação desse bloco na micareta de 

Baixa Grande, em 1988. Com o “Tu ta beba égua?!” também se observa a consolidação dos 

mecanismos de comercialização dentro da festa, com a venda de camisas aos foliões. Após 

alguns anos o bloco passou a contar com uma diretoria composta por quatro pessoas, que são 

responsáveis por gerir as despesas e buscar patrocínios de diversos empresários e 

comerciantes. 

 

 
50 BARRETO, Celso. Celso Barreto: depoimento [julho. 2019]. Baixa Grande: 2019, 40 min. O entrevistado tem 

54 anos, é ex-funcionário público do município. Peron (como é conhecido popularmente) faz parte da diretoria 

do bloco “Tu Tá Beba Égua” há mais de 20 anos e apesar de não ser um dos fundadores deste bloco, 

acompanhou o surgimento e a evolução do bloco juntamente com a micareta de  Baixa Grande a partir de 1988 e 

pôde contribuir com seus relatos para essa pesquisa. 
51 BARRETO, 2019. 
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Figura 18- Imagem do primeiro ano do bloco "Tu Ta Beba Égua?!" na Micareta de Baixa Grande em 1988 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 Atualmenteo bloco conta com mais de 1000 participantes, mas essa dimensão só foi 

alcançada a partir do fim da década de 1990. Seu crescimento, contudo, fez surgir novos 

blocos bem mais organizados a partir daqueles anos. As administrações municipais seguintes, 

como a do ex-prefeito Ubiramir Pereira (mais conhecido como Mimi) mantiveram o nível de 

investimento e organização da festa. Com isso a micareta de 1989 teve novas atrações que 

também faziam sucesso no cenário musical da Bahia na época. O ex-prefeito Mimi relata que 

contratou na época o trio elétrico e banda Realce, sob o comando do cantor Robson Morais 

(que futuramente faria grande sucesso como o cantor da famosa Banda Mel), o trio elétrico 

Tiete Vips e a banda Vera Cruz que estariam se apresentando pela primeira vez na cidade 

levando um grande público para participar dos quatro dias de festa.52 

 Na figura 19 temos a imagem do trio elétrico e banda Tiete Vips animando os foliões 

na avenida Dois de Julho, circuito principal da festa em Baixa Grande no ano de 1989. Na 

imagem podemos ver uma pequena multidão de foliões pipoca que seguiam o circuito da festa 

à frente do trio elétrico, também podemos perceber o aprimoramento da estrutura técnica da 

festa com a fixação de equipamentos de sonorização no circuito, além de algumas barracas 

 
52 PEREIRA, Ubiramir. Ubiramir Pereira: depoimento [julho. 2018]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, Lima 

Washington. Baixa Grande: 2018, 60min. O entrevistado é o atual vice-prefeito de Baixa Grande o Sr. Ubiramir 

Pereira, pessoa de bastante prestígio por ser um dos antigos políticos da cidade. Já foi prefeito da cidade em 

outras duas ocasiões durante os anos de 1989-1992 e de 2000-2004. Pelo fato de ter realizado diversas micaretas 

nos anos aqui pesquisados , Ubiramir Pereira pôde contribuir com muitos detalhes importantes dessas festas, 

através da sua oralidade, filmagens das Micaretas  em seu governo (disponíveis em: 

<https://www.facebook.com/pg/MemoriasBXG/videos/?ref=page_internal>) e algumas imagens desses eventos. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
https://www.facebook.com/pg/MemoriasBXG/videos/?ref=page_internal
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que geravam empregos temporários durante o evento e abasteciam um pequeno comércio de 

bebidas e lanches. 

 

Figura 19- Imagem da micareta de Baixa Grande no ano de 1989. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

  

Segundo Souza, até a segunda metade da década de 1990 as micaretas em Baixa 

Grande mantiveram basicamente a mesma estrutura de organização do evento (mudando 

apenas a quantidade de dias da festa que variava entre quatro ou três dias de duração 

dependendo das condições financeiras do município em cada ano). Os trios elétricos 

continuavam a sair durante a parte da manhã, alguns blocos iniciando a parte da tarde (com ou 

sem trio elétrico, dependendo do bloco), em seguida um segundo trio elétrico até a metade da 

noite (aproximadamente às 20h00min), e por fim os bailes particulares no clube da cidade e 

outro baile aberto a todos os públicos no mercado municipal.53 

Souza conta que esse processo de crescimento da micareta de Baixa Grande se deu 

entre 1980 até inícios dos anos de 1990. De 1994 até o ano 2000, essa festa sofreu uma 

retração, pois durante esses anos a micareta foi suspensa na cidade. Segundo Souza, os 

governantes da época alegavam que a prefeitura municipal de Baixa Grande estava passando 

por algumas crises financeiras naqueles anos, e os administradores optaram por não realizar a 

festa entre os anos de 1994 a 2000, já que praticamente todas as despesas eram de 

responsabilidade da prefeitura.54 

 
53 SOUZA, 2019. 
54 Ibidem. 
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No período em questão a prefeitura municipal de Baixa Grande não realizou a sua 

micareta como era de costume, optando por uma festa de palco em comemoração ao 

aniversário de emancipação política da cidade, que envolvia diversas atividades esportivas e 

culturais, como maratonas, apresentações teatrais, desfiles cívicos das escolas municipais e 

estaduais e shows com artistas da cidade e região. Como exemplo desse fato, podemos citar 

uma matéria do jornal da assessoria de comunicação da prefeitura de Baixa Grande durante a 

gestão do prefeito Amado Ferreira que no ano 1997 realizou o aniversário da cidade com um 

formato de festa, semelhante a este citado acima. Nesse caso a única diferença foi a 

contratação do trio elétrico Tapajós que animou os foliões junto com a festa de palco na praça 

pública da cidade ao comemorar os 112 anos de emancipação política de Baixa Grande.55 

 Foi somente no ano de 2001 que a realização das micaretas de Baixa Grande voltou a 

acontecer como era de costume. A partir daquele ano a prefeitura municipal de Baixa Grande 

havia voltado a ser administrada (pela segunda vez) por Ubiramir Pereira, para quem o resgate 

das micaretas em Baixa Grande era um compromisso firmado com a população durante as 

campanhas eleitorais do ano 2000. Nesse sentido, segundo Pereira, a maior parte da 

população, principalmente a juventude que não havia alcançado ou participado das grandes 

micaretas dos anos 1980 e 1990, ‘cobravam’ muito o retorno da festa, argumentando ainda 

que, sendo organizado de maneira responsável, a festa trazia vários benefícios econômicos 

para a cidade e até para a região.56 

 Sob a administração de Ubiramir Pereira, ainda em 2001 a micareta contou com a 

presença de um número maior de atrações, chegando a treze bandas e dois trios elétricos. 

Destaca-se entre elas a Banda Patchanka, revelação do carnaval de Salvador, a banda 

Mambolada (que fazia muito sucesso em toda Bahia), e ainda o trio e banda Sculaxo e o trio 

Brilhaê. Além das atrações musicais, a micareta contou com o surgimento de dois novos 

blocos carnavalescos locais: o bloco “Inter Love” e o bloco “Pakera& Cia”.57 

 Os dois novos blocos fizeram bastante sucesso entre os jovens da cidade. Eram blocos 

com nova proposta de identidade visual, agora contando não apenas com camisas, mas 

também com shorts padronizados. A partir daquele ano os blocos já contavam com o apoio de 

 
55 MEMÓRIAS DE BAIXA GRANDE. Baixa Grande comemora 112 anos de emancipação política. 1997. 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/MemoriasBXG/photos/a.1202795896470553/2712794822137312/?type=3&theater

>. Acesso em: 2 fev. 2020. 
56PEREIRA, 2018. 
57Baixa Grande- Governo Experiência e Modernidade (Documentário). TV Sete. 2002. Disponível 

em:<https://youtu.be/FMjVXtMUF68>. Acesso em: 3 fev. 2020. Este é um documentário realizado pela TV 

Sete, um canal educativo e cultural, que teve o objetivo de divulgar o desenvolvimento do início da 

administração do ex-prefeito Ubiramir Pereira em Baixa Grande no ano de 2001. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/photos/a.1202795896470553/2712794822137312/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MemoriasBXG/photos/a.1202795896470553/2712794822137312/?type=3&theater
https://youtu.be/FMjVXtMUF68
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alguns patrocinadores. Os dois blocos permitiam a participação de todos os públicos que 

pudessem pagar pela fantasia, de jovens até pessoas da terceira idade. Porém o fluxo de 

jovens era bem maior dentro das cordas.58 

 O bloco “Inter Love” foi uma idealização da jovem Kellyane Alves juntamente com 

outras amigas e amigos, com o apoio da prefeitura municipal, que disponibilizava o trio 

elétrico para o desfile do bloco. Neste caso podemos perceber novamente uma sobreposição 

do interesse privado sobre o público por parte da prefeitura, bem semelhante ao que foi dito 

sobre os ‘apoios’ aos antigos blocos “Sementes de Amor” e “Mistério das “Estrelas”, em que, 

os participantes faziam parte de um público privilegiado economicamente, e que tinham 

ligações com as lideranças municipais, o que facilitou sua aceitação e financiamento por parte 

do poder público municipal. O bloco atraiu grande público, entre pagantes e o público 

“pipoca”. O “Inter Love”retomou a prática de eleger rainha e princesas que desfilavam com o 

bloco em um carro bug (que era novidade no município na época) enfeitado como um carro 

alegórico em frente ao trio elétrico.59 

Na figura 20 temos uma fotografia desse‘carro alegórico’ do bloco “Inter Love” na sua 

primeira e única aparição na micareta de Baixa Grande em 2001. Também pode-se ver duas 

moças fantasiadas que provavelmente eram a rainha e a princesa do bloco, acima do carro, e 

alguns foliões com abadas na parte do fundo. 

 
Figura 20- Imagem do carro alegórico do bloco "Inter Love" na micareta de Baixa Grande no ano de 2001. 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 
58Baixa Grande- Governo Experiência e Modernidade (Documentário). TV Sete. 2002.  
59SOUZA, 2019. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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 Na figura 21 temos outra fotografia do bloco “Inter Love” naquele mesmo ano. A 

imagem mostra uma pequena multidão, descendo a avenida principal da cidade onde se divide 

todo o circuito da festa. Apesar do sucesso e da novidade do bloco “Inter Love”, o ano de 

2001 foi, como dito, a sua primeira e única aparição nas micaretas de Baixa Grande. Porém o 

bloco “Paquera & Cia” que de certa maneira competia com o “Inter Love” também se 

destacou bastante nessa micareta e no ano seguinte abrangeu os foliões do extinto “Inter 

Love”, podendo dobrar o número de participantes. 

 
Figura 21- Bloco "Inter Love" em sua primeira e unica participação na micareta de Baixa Grande, em 2001 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 O retorno da micareta de Baixa Grande em 2001 foi muito celebrado como afirma o 

empresário Luís Américo (responsável por organizar as micaretas em Baixa Grande) no 

documentário. Segundo o entrevistado, a cidade voltou a se movimentar, o comércio local foi 

aquecido com a realização dos três dias de festa, os investimentos feitos em ornamentações e 

na contração de bandas tiveram êxito, pois agradaram a todos os foliões e não prejudicaram 

em nada as finanças da prefeitura municipal.60 

 Na figura 22 temos a imagem do camarote da prefeitura municipal de Baixa Grande na 

micareta de 2001. Podemos perceber que a ‘modernização’ das festas carnavalescas cada vez 

mais vinha influenciando a realização da micareta local, com o aumento de vendedores 

ambulantes, a incorporação de patrocínios de cervejarias, a criação de blocos e, por fim, a 

 
60Baixa Grande- Governo Experiência e Modernidade (Documentário). TV Sete. 2002. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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implantação de camarotes, que se propunham a oferecer mais conforto e segurança aos 

foliões, além de ver de perto os artistas que se apresentariam.  

Apesar de demonstrar a ideia de ser um espaço público na festa, pois se tratava do 

camarote da prefeitura municipal da cidade, o público que poderia subir e aproveitar do 

“conforto” do espaço era selecionado e dividido entre as autoridades do município e demais 

pessoas consideradas ilustres, o que fazia com que este fosse mais um mecanismo de 

seletividade e até de exclusão, mas que já fazia sucesso em grandes festas como o carnaval de 

Salvador e a micareta de Feira de Santana. Nesse sentido não surpreende que tal prática tenha 

chegado até Baixa Grande. 

 

Figura 1- Imagem do camarote da prefeitura municipal de Baixa Grande durante a micareta do ano de 2001 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 Na figura 23 temos uma fotografia do circuito da micareta de Baixa Grande no ano 

2001. A fotografia mostra que apesar do avanço da comercialização e privatização do 

ambiente público da festa com a participação dos blocos como “Tu Ta Beba Égua”, “Inter 

Love” e “Paquera & Cia”, a micareta de Baixa Grande conseguiu manter um grande espaço 

em sua programação para agradar principalmente o folião pipoca (aquele que não participa 

dos blocos), proporcionando mais atrações durante a realização do evento para esse público, 

ainda que as melhores atrações fossem responsáveis por puxar os blocos particulares. 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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Figura 23- Imagem dos foliões pipoca na micareta de Baixa Grande em 2001 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 O cenário político sem dúvida era um elemento importante a determinar o tamanho e o 

investimento em uma micareta em Baixa Grande. Ao tratar da festa de 2002, por exemplo, a 

senhora Janete de Oliveira Santos, funcionária pública de Baixa Grande, relata que sem 

dúvida o ano eleitoral contribuiu para a micareta daquele ano, pois o interesse das lideranças 

políticas da cidade em contribuir para realização desse evento, com certeza também resultava 

do desejo de agradar uma parte da população que poderia lhes retribuir com o apoio eleitoral. 

Lideranças políticas como o deputado federal Claudio Cajado (candidato à reeleição na 

época) o ex-prefeito da cidade de Camaçari, José Tude (candidato a deputado estadual na 

época) e o deputado federal João Carlos Barcelar, todos apoiados pelo prefeito de Baixa 

Grande na época, o Sr. Ubiramir Pereira, contribuíram bastante para a realização desta festa 

em 2002.61 

 A política municipal em Baixa Grande sempre foi muito disputada, e naquele ano a 

cidade presenciou um fato novo durante a micareta, o grupo político da oposição liderado pelo 

ex-prefeito da cidade o Sr. Heraldo Miranda organizou um camarote exclusivo do candidato a 

deputado estadual apoiado por Miranda, o Sr. Rui Macêdo, que abrigaria a presença dos 

 
61 SANTOS, Janete Oliveira. Janete Oliveira Santos: depoimento [nov. 2018]. Entrevistador: ARAUJO FILHO, 

Lima Washington. Baixa Grande: 2018, 40 min. A entrevistada é professora de português da rede municipal de 

ensino em Baixa Grande, formada em Letras Vernáculas pela UNOPAR. Janete Oliveira tem 53 anos e é 

prestadora de serviços da área da educação há mais de 30 anos nesse município, vivenciou diversos 

acontecimentos ligados à política, educação e festividades de Baixa Grande, podendo contribuir com seus relatos 

para essa pesquisa.  

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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foliões ligados a seu grupo político.62 Esse fato fez com que na época houvesse um tipo de 

disputa entre o camarote da gestão municipal e o camarote da oposição, em termos de quem 

faria a melhor ornamentação, melhor organização do camarote, melhor receptividade etc. 

disputa que se tornou típica nos anos seguintes durante as micaretas.  

 Na figura 24 temos uma fotografia de uma das partes do camarote da prefeitura 

municipal de Baixa Grande na micareta de 2002. O camarote era divido em três partes, uma 

primeira onde se localizavam os veículos de comunicação que cobriam a festa como rádios e a 

sonorização da prefeitura. No centro uma segunda parte onde se encontravam as lideranças 

municipais e uma terceira parte destinada ao público convidado (parte da qual a foto 

apresenta). 

Figura 24- Imagem de parte do camarote da prefeitura municipal de Baixa Grande durante a micareta de 2002 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

Na figura 25 temos uma fotografia do camarote da oposição liderado pelo ex-prefeito 

Heraldo Miranda, que nomeou o espaço como “camarote Dr. Rui Macêdo”. Rui Macêdo é 

médico, foi prefeito da cidade de Jacobina (BA), e na época era candidato a deputado estadual 

da Bahia, apoiado pelo ex-prefeito Miranda. 

 
62 SANTOS, 2018. 
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Figura 25-Imagem do camarote político de Dr. Rui Macêdo na micareta e Baixa Grande em 2002 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

 

Quase todas as ruas da cidade, além do circuito da festa, foram enfeitadas com 

pinturas, bandeirolas e alegorias carnavalescas. Alguns baixa-grandenses que moravam nas 

imediações da festa improvisaram os primeiros camarotes particulares em suas casas no 

circuito do evento. Casas que tinham dois andares, passaram a abrigar familiares e amigos dos 

donos das casas e eram destaque durante a festa, na passagem das bandas que paravam e 

interagiam com os foliões presentes nestes camarotes.  

Na figura 26 vemos uma imagem de alguns dos camarotes improvisados que surgiram 

no circuito da micareta de Baixa Grande a partir do ano de 2002. A fotografia foi tirada no 

ano de 2015, na casa do Sr. Geraldo Pamponet Oliveira (já falecido), onde sua filha Gilda 

Oliveira Araujo, organiza desde 2002 o “camarote da Gil” na parte superior da casa, 

acolhendo os familiares, diversos amigos e visitantes. A partir da ideia desta família, outras 

que tinham casas de dois andares no circuito da micareta, seguiram o mesmo exemplo. 
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Figura 26-Imagem do "camarote improvisado da Gil" no circuito da Micareta de Baixa Grande em 2015 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

 

A micareta de Baixa Grande em 2002 foi mais uma prova de que essa festa vinha 

crescendo a cada ano, sendo destaque no noticiário do Jornal Tribuna Popular que noticiou a 

realização dos três dias de festa ocorridos nos dias 19, 20 e 21 de julho, em comemoração ao 

aniversário de 117 anos de emancipação política da cidade. O jornal noticiou que a micareta 

contou com a presença de 14 atrações musicais, como a banda Batukerê, a banda Mambolada 

(pelo segundo ano naquela festa), Banda Ello, Banda Ou Não, banda Vera Cruz, banda 

Imagem e os trios elétricos Estrelar e Mega Bessa. Além destas atrações a festa contou com a 

presença dos blocos “Pakera& Cia” (que fez grande sucesso por desfilar os três dias de festa), 

o bloco “Tu Tá Beba Égua?!” e o um novo bloco que futuramente se transformaria no maior 

bloco carnavalesco da cidade, o bloco “Tô Beba e Daí?!”, composto unicamente por 

mulheres, sendo o oposto do “Tu Ta Beba Égua”.63 

 Na figura 27 temos a fotografia do bloco “Pakera& Cia” (criado pela técnica em 

enfermagem Lívia Pamponet) no segundo dia de desfile na micareta de Baixa Grande em 

2002. O bloco foi animado pela principal atração da festa, a banda Batukerê que estava se 

destacando no axé music com um estilo musical semelhante ao Chiclete Com Banana. 

 
63 MEMÓRIAS DE BAIXA GRANDE. Baixa Grande comemora 117 anos com festa. Agosto, 2002. Disponível 

em:<https://www.facebook.com/MemoriasBXG/photos/a.1202795896470553/1669643966452408/?type=3&the

ater>. Acesso em: 05 de fevereiro de 2020.  

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/photos/a.1202795896470553/1669643966452408/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MemoriasBXG/photos/a.1202795896470553/1669643966452408/?type=3&theater
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Podemos ver também a multidão que fazia parte do bloco, e alguns foliões seguindo o desfile 

na pipoca. 

Figura 27- Imagem do bloco "Pakera& Cia" no segundo dia de desfile na micareta de Baixa Grande em 2002 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Washington Filho. 

 

 Na figura 28 temos uma fotografia da dançarina soteropolitana Lua Matos que 

abrilhantou o bloco “Pakera & Cia” durante os três dias de festa, com sua presença em cima 

dos trios elétricos, com o corpo totalmente despido, porém coberto por uma pintura que trazia 

o nome do bloco. A presença da dançarina foi destaque na micareta daquele ano, pois boa 

parte dos pacatos foliões da cidade e da região, jamais tinham visto, ao vivo esse tipo de arte, 

e por isso ficaram chocados com a coragem da dançarina de aparecer totalmente despida em 

público, somente com as tintas e o tapa-sexo. Apesar do choque dos foliões a repercussão 

tanto para o bloco como para a festa ao todo foi positiva. 
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Figura 28- Imagem da dançarina Lua Matos se apresentando no bloco "Pakera& Cia" 

durante a micareta de Baixa Grande em 2002. 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 O surgimento do bloco “Tô Beba e Daí” no ano de 2002 também foi outro 

acontecimento que demonstra o avanço dessa micareta durante estes anos. A criação do bloco 

foi uma ideia de um grupo de amigas liderado por Ana Rios, Mara Rúbia Alves, Cota Soares 

e Margarete Oliveira, dentre outras, em contraposição ao bloco “Tu Ta Beba Égua”, 

exclusivamente masculino. Em entrevista a professora Mara Rúbia Alves, uma das fundadoras 

do bloco, conta que a ideia desse grupo decorreu do fato de que muitas mulheres (esposas, 

mães e filhas) dos homens que participavam do “Tu Ta Beba Égua” eram impedidas por seus 

companheiros e familiares de acompanhar o cortejo do bloco masculino (que era sem cordas), 

dessa maneira elas se organizaram e criaram o seu próprio bloco como uma resposta ao bloco 

masculino demonstrando uma iniciativa importante de empoderamento feminino na micareta 

de Baixa Grande em 2002.64 

 Na figura 29 temos a fotografia que registrou o primeiro ano do bloco feminino “Tô 

Beba E Daí” na micareta de Baixa Grande em 2002. Na imagem vemos algumas das foliãs do 

bloco com camisas de cor bege participando da festa, e outros pessoas que passavam pelo 

momento prestigiando. Neste primeiro ano o bloco saiu com ajuda dos comerciantes e da 

prefeitura municipal, sem patrocínios fixos como nos outros blocos. O bloco era animado pelo 

som automotivo do Jipe de Joca Oliveira (já falecido e dono do primeiro som automotivo da 

 
64Portal Bacia do Jacuípe (Site). Disponível:<https://youtu.be/HvZV_bxpzPI>. Baixa Grande- Blocos 

tradicionais na Micareta da Paz 2013. Baixa Grande, 2013.  

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
https://youtu.be/HvZV_bxpzPI
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cidade), e contou com a presença de aproximadamente 40 mulheres. Apesar de no primeiro 

ano não ter tido tanto destaque o bloco seguiu em frente com a sua proposta de 

empoderamento feminino e cresceu nos anos seguintes, se transformando no maior bloco 

carnavalesco da cidade. 

Figura 29-Imagem do primeiro ano do bloco feminino "Tô Beba E Daí?!" em 2002 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 Na figura 30 vemos uma fotografia do bloco masculino “Tu Ta Beba Égua” na 

micareta de Baixa Grande em 2002. O bloco naquele ano desfilou bem mais modernizado, 

com abadas contendo a camiseta e o short, apresentando diversos patrocinadores, além 

disponibilizar para os foliões que compravam o abada, algumas fixas de cervejas e 

refrigerantes. O “Tu Ta Beba Égua” manteve por vários anos essa característica de percorrer 

diversas ruas da cidade, como nos antigos carnavais de Baixa Grande. Um fato que chamava 

muito a atenção das pessoas que assistiam o desfile do bloco eram as brincadeiras que 

existiam no mesmo, como o costume de sujar com tintas, restos de comidas, farinhas, ovos e 

entre outras coisas, além de “invadir” a casa da algum participante do bloco e comer as 

comidas que encontrassem na casa. Com o passar dos anos essas ações foram proibidas pela 

diretoria do bloco, mas mesmo assim este ainda existe e desfila todos os anos com um maior 

número de foliões que se divertem ao som da banda instrumental de sopro Orquestra Bento 

Santana.  

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/


56 

 

Figura 30-Imagem do bloco "Tu Ta Beba Égua?!" desfilando na micareta de Baixa Grande em 2002 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

 Na figura 31 temos uma fotografia da manifestação cultural do “Urso da micareta” no 

ano de 2002 na micareta. Essa é uma das manifestações mais antigas da micareta de Baixa 

Grande, existente desde os primeiros anos de 1960. No ano de 2002 a brincadeira teve como 

destaque a presença de uma nova fantasia,o gorila, que havia sido doada pelo empresário 

Valmir Melo, no intuito de atualizar a manifestação que até então contava apenas com a 

personagem do urso. 

Figura 31- Imagem da manifestação cultural do "Urso da micareta" em Baixa Grande no ano de 2002 

 
Fonte:https://www.facebook.com/MemoriasBXG/ 

 

https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
https://www.facebook.com/MemoriasBXG/
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 Apesar do sucesso das micaretas no ano de 2001 e 2002 em Baixa Grande, a 

administração pública do município decidiu economizar as finanças da prefeitura em 2003, 

realizando apenas o aniversário da cidade com festividades cívicas e pequenas atrações 

musicais em palco na praça municipal.65 Essa decisão se deu provavelmente deu pelo fato de 

que a cidade naquele ano sofreu com as fortes chuvas que trouxeram diversos danos para todo 

o município. Essa decisão deve também ter sido influenciada pelo fato de que o ano seguinte 

haveria eleições municipais. Nesse cenário, utilizar os recursos municipais com a festa em um 

momento de crise poderia ter um alto custo político-eleitoral.  

 Somente em 2004 a micareta foi retomada, sendo a última da gestão de Ubiramir 

Pereira em Baixa Grande. A festa aconteceu no mês de julho, em período correspondente ao 

aniversário de 119 anos de emancipação política da cidade, tendo a duração de 3 dias e a 

presença de 14 atrações musicais, mais dois trios elétricos, além dos usuais blocos locais: “Tu 

Ta Beba Égua”, “Tô Beba E Daí” e “Pakera & Cia”.66Apesar da festa não ter contado com a 

presença de atrações musicais de destaque no cenário estadual, foi realizada com muito 

sucesso, pois essa micareta já se propagava como um dos eventos festivos mais importantes 

de Baixa Grande e toda a região. Foi exatamente a partir do ano de 2004 que esses festejos 

conseguiram adquirir o reconhecimento local, de que através do importante crescimento que 

essa Micareta teve em vários aspectos nos anos anteriores, a mesma se tornou a maior 

manifestação festiva e popular de Baixa Grande, o que levou os futuros gestores nos anos 

seguintes a darem continuidade e fortalecerem cada vez mais a realização desse evento. 

A repercussão dos anos anteriores da festa fez surgir falas entre os moradores da 

cidade, como: “não importa qual a banda vai se apresentar o que importa é acontecer a 

micareta”, ou “na micareta de Baixa Grande quem faz a festa é o povo de Baixa Grande”. 

Essas afirmações demonstravam o reconhecimento de que, mesmo a festa local não contando 

com a presença de grandes nomes da música, ainda assim o evento era um sucesso. 

Estas falas queriam demonstrar que os foliões de Baixa Grande tinham o papel 

principal na realização do evento, muitas vezes até mais do que as atrações musicais, pois 

como afirma o ex-prefeito Mimi, os foliões da cidade eram considerados pessoas bastante 

hospitaleiras, alegres e irreverentes, o que atraia em grande parte a presença de muitos 

visitantes.67Sempre foi muito comum registrar a presença de visitantes de cidades vizinhas 

durante a Micareta de Baixa Grande como: Ipirá, Pintadas, Mairi, Macajuba, Mundo Novo, 

 
65PEREIRA, 2018. 
66 Idem. 
67 Idem. 
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Ruy Barbosa, Jacobina, Várzea da Roça, também pessoas de outras cidades mais distantes 

como Feira de Santana e Salvador, e até de outros estados a exemplo de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Geralmente esses visitantes eram pessoas conhecidas dos moradores de Baixa 

Grande, ou até mesmo ex-moradores da cidade, que faziam questão de estarem presentes 

durante os festejos.  

Dessa forma, no ano de 2004 a micareta conseguiu superar as expectativas dos 

organizadores com a grande presença de público pelo fato de que este já era um evento 

consolidado, de muito sucesso na cidade e na região, e mesmo que não houvesse a presença 

de artistas famosos como em anos anteriores, o público que já frequentava essa micareta, não 

deixava de comparecer e cada vez mais trazer outras pessoas para conhecer e participar da 

festa, o que também contribuiu para fazer desta a maior manifestação popular de Baixa 

Grande. 
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CONCLUSÃO 

 

 Em relação às manifestações culturais populares e principalmente festivas que faziam 

parte do calendário cultural de Baixa Grande entre os anos de 1980 a 2004, é possível elencar 

quatro eventos festivos como os que demonstravam maior importância para a cidade de Baixa 

Grande. Podemos citar que eram:as festividades do período junino entre os meses de junho e 

julho (a festa São João e a São Pedro); a festa religiosa do “vice-padroeiro” da cidade, São 

Roque, no dia 16 de agosto; a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, padroeira de 

Baixa Grande, no dia 8 de dezembro e a Micareta, como um evento festivo que se 

transformou na opção cultural de maior repercussão da cidade e seu entorno. 

 A partir de todo o histórico apresentado sobre a Micareta de Baixa Grande, desde os 

tempos que ainda se realizavam pequenos carnavais na cidade, entre os anos de 1920 e 1930, 

até as primeiras micaretas, entre os anos 1940 e 1950, podemos perceber que a realização 

desse evento manteve viva uma cultura carnavalesca neste município. 

Vimos que na década de 1940 foram realizadas as primeiras micaretas da cidade, 

mantendo as características dos velhos carnavais dos anos de 1930. Depois tivemos as 

primeiras transformações a partir da segunda metade dos anos 1950, quando a prefeitura 

municipal de Baixa Grande passou a assumir a realização da festa, e em seguida nos finais dos 

anos de 1960 quando a festa passou a ganhar a presença dos primeiros trios elétricos. A 

década de 1970 contou com o auge da realização dos bailes festivos durante as micaretas, 

quando eram realizados na Associação Recreativa e Cultural Clube Cinco de Março, e o 

surgimento do “baile popular” que acontecia no Mercado Municipal de Baixa Grande.  

Por fim temos a chega dos anos de 1980, o evento passou a se consolidar como uma 

das maiores festas populares da cidade. Vimos que a Micareta de Baixa Grande foi 

extremamente influenciada durante os anos de 1980 pelas importantes transformações 

ocorridas no carnaval de Salvador, como os avanços tecnológicos dos trios elétricos, o 

surgimento dos primeiros blocos carnavalescos e, por fim, a explosão de sucesso do Axé 

Music entre os anos de 1980-1990 que contribuiu de maneira inegável para o crescimento da 

Micareta de Baixa Grande entre os anos de 1980-2004. 

Portanto, após detalhar todo o processo de crescimento da Micareta de Baixa Grande 

entre os anos de 1980-2004, podemos afirmar com base nos relatos de diversas personalidades 

do município que contribuíram para essa pesquisa, além de outras fontes históricas aqui já 

citadas, que a realização da Micareta de Baixa Grande acarretou o aquecimento do comércio 
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local, a geração temporária de empregos e a geração de turismo para a cidade. Nesse sentido a 

presença de visitantes de toda a região de onde se localiza o município e até mesmo de outros 

estados dava-se pela a oportunidade de presenciar shows de artistas renomados do cenário 

musical da Bahia, e pela oportunidade de divulgar os trabalhos musicais de artistas da terra 

durante a festa. Dessa maneira, depois de tudo que foi exposto nessa pesquisa, em relação à 

Micareta de Baixa Grande, é possível compreender por que, a partir dos anos de 1980 a 2004, 

a Micareta de Baixa Grande se transformou na maior manifestação popular dessa cidade.  
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FONTES ORAIS: 

ALMEIDA. Arlindo. 84 anos. Vaqueiro aposentado, grande contribuinte da cultura de Baixa 

Grande. Entrevista em 02 de agosto de 2019, 60 min. 

ARAUJO, Lima Washington. 49 anos. Prestador de serviço da prefeitura municipal de Baixa 

Grande. Entrevista em 29 de novembro de 2018, 40 min. 

BARRETO, Celson. 54 anos. Ex-prestador de serviço da prefeitura municipal de Baixa 

Grande, diretor do bloco “Tu Ta Beba Égua”. Entrevista em 10 de junho de 2019, 40 min. 

BOAVENTURA, Izabel. Baixa Grande. 72 anos. 2018. 30 min. Professora aposentada do 

ensino fundamental em Baixa Grande e ex-vice-prefeita da cidade. Entrevista em 8 de julho 

de 2018, 30 min. 

DE OLIVEIRA, Santos, Janete. 52 anos. Professora da rede municipal de educação em Baixa 

Grande. Graduada em Letras pela UNOPAR. Entrevista em 29 de novembro de 2018, 40 min.   

GREY, Wilson. 73 anos. Cantor profissional de dois grupos musicais de Baixa Grande e 

cabeleireiro antigo da cidade. Entrevista em 28 de novembro de 2019, 50 min. 

LARANJEIRA, Zulima. 86 anos. Aposentada e ex-funcionária pública da prefeitura 

municipal de Baixa Grande. Entrevista em 22 de julho de 2019, 40 min.  

MIRANDA, Heraldo. 71 anos. Médico cirurgião e atual prefeito de Baixa Grande. Formado 

em Médica pela UFBA. Entrevista em 8 de julho de 2018. 60 min.  

PEREIRA, Ubiramir. 73 anos. Atual vice-prefeito de Baixa Grande. Antigo político da 

cidade, ex-prestador de serviços da prefeitura municipal. Entrevista em 10 de julho de 2018. 

60 min. 

SANTANA, Martins Antônio. 57 anos. Formado em História pela UNIASELVE, formado em 

Licenciatura em Música pela UEFS, subtenente aposentado da Polícia Militar da Bahia e 

pastor da Comunidade Cristã de Feira de Santana. Entrevista em 10 de março de 2019. 60 

min. 

SOUZA, Welington. 54 anos. Professor da rede municipal de educação em Baixa Grande. 

Graduado e pós-graduado em Educação Física pela UEFS. Entrevista em 10 de julho de 2019, 

50 min. 
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