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RESUMO: 
Este artigo busca analisar dialeticamente as mudanças e permanências no acontecer dos 
festejos juninos na cidade de Amargosa, situada no Recôncavo Sul da Bahia, sob a 
perspectiva da chamada ressignificação dos festejos juninos. Pretende-se também 
refletir a relação dessa ressignificação com o fomento da atividade turística e como isso 
tem influenciado o redimensionamento da percepção dos citadinos em relação à festa de 
São João.  
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Considerações inicias  

 

         O desenvolvimento dos sistemas técnico, científico e informacional das últimas 

décadas do século XX, engendrou uma nova ordem global cujas conseqüências 

políticas, econômicas, culturais e territoriais são perceptíveis nas escalas nacional, 

regional e/ou local.  

         Especificamente no âmbito cultural, a ideologia de consumo, agora assentada no 

poder da publicidade e do marketing, influencia a constituição da sociedade urbana. A 

urbanização da sociedade expressa a reprodução ideologizada da vida social, isto é, os 

padrões de comportamento e valores sócio-culturais emergidos representam à lógica de 

reprodução do capitalismo. Nesse sentido, o desenvolvimento da atividade turística, o 

mais novo e promissor setor da economia dita global, se dá pela apropriação de 

elementos culturais e naturais como mercadorias a serem consumidas. Segundo 

Lefebvre (1991;1999), o valor de uso é substituído pelo valor de troca.  
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         É sob a perspectiva da apropriação da festa junina na cidade de Amargosa a fim de 

atender as necessidades de reprodução do capital que este artigo busca refletir e discutir 

em que medida a articulação das mudanças e permanências no festejo, aqui chamada de 

ressignificação, fortalece o “empobrecimento” dos valores culturais tradicionais e o 

enaltecimento de um sentimento saudosista em relação aos festejos.  

         Como a pesquisa foi de cunho qualitativo, consideraremos o caráter contraditório 

da realidade e a necessidade de ultrapassar as aparências do fenômeno. Estes dois 

aspectos para Nascimento (2002, p. 91), caracterizam a base filosófica da dialética e da 

fenomenologia na pesquisa qualitativa. Desta forma, as histórias de vida dos citadinos, 

os relatos de experiências foram valorizados como meio de perceber as diferentes 

visões, percepções e interpretações da realidade.  

 

2 – Os festejos juninos na história da cidade  

         Os festejos juninos acompanham em termos históricos o desenvolvimento da 

cidade de Amargosa, até porque esta nasceu do rural e tal festejo no Nordeste além de 

está fortemente ligado ao calendário religioso também mantém estreita ligação com a 

realidade do campo, representando a época da colheita, o que é típico das festas do 

chamado ciclo junino, a exemplo do São João3. Portanto, é uma tradição que se manteve 

viva nas cidades sendo a extensão do mundo rural.  

         Curiosamente, em Amargosa, nas primeiras décadas após sua emancipação, tal 

festejo não tinha a mesma importância em termos culturais que passou a ter em meados 

do século XX, visto que a cidade se desenvolveu de forma acelerada sob a égide da 

indústria fumageira e cafeeira, atraindo cada vez mais imigrantes franceses, italianos, 

ingleses, etc., constituindo a chamada “urbanização dependente”. Segundo Castells 

(2000), a “urbanização dependente”, se refere ao processo de urbanização em países 

como os da América Latina:  

 

Uma sociedade é dependente, quando a articulação de sua estrutura social, a 

nível econômico, político e ideológico, exprime relações assimétricas com uma 

outra formação social que ocupa, frente à primeira, uma situação de poder. 

(Castells, 2000). 
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         O cotidiano na cidade procurava representar um modo de vida que transcendia o 

viver na vila antes de sua emancipação, pois os imigrantes e a elite local buscavam 

reproduzir os valores sócio-culturais da sociedade européia e mesmo de São Paulo. Não 

é por acaso que Amargosa era considerada na região como a “pequena São Paulo”. Tal 

adjetivação era fruto tanto de sua importância econômica quanto cultural. Nessa época, 

várias construções foram projetadas a partir de modelos góticos, da arquitetura francesa 

e até grega, a exemplo da catedral e do coreto. Em termos culturais, as festas moviam-se 

em clubes carnavalescos ou nas ruas da cidade sob o embalo de filarmônicas. Além 

disso, a vida urbana ainda dispunha de um cine teatro e de apresentações teatrais vindas 

da Europa.  

 

         Porém, tal realidade mudou consideravelmente a partir da crise da produção 

fumageira e cafeeira e também mediante a construção de rodovias a partir da década de 

1940, 1950. Por um lado, a cidade de Amargosa perdeu sua importância econômica e 

cultural; por outro, reconfigurou sua estrutura agrária, a partir da atividade pecuarista, 

pela concentração de terras. Em certa medida, deu-se início ao êxodo rural, 

principalmente da população ativa maior de 17 anos. Segundo Santos (1963),  

 

os grandes proprietários não tomam medidas para conter a mão-de-obra no campo. 

Preferem dedicar-se à pecuária, pois a elevação constante do preço da carne (...) e a 

facilidade na obtenção de empréstimos no Banco do Brasil, transformaram a base 

econômica. (1963, p 20)4 

 

         Esse momento passa a manifestar não apenas uma inércia espacial sob a qual a 

cidade agora viverá, mas também um “recuo” de sua urbanidade. No entanto, o que fica 

e ganha força, maior sentido como expressão da singularidade local, são os festejos 

juninos enquanto manifestação cultural. Sem dúvida, nesse período de inércia os 

cotidianos na cidade não deixam de emergir a vida cotidiana, visto que aqueles são 

resultados da combinação das ações racionalizadas (pela política e economia) com a 

subjetivação da vida humana e social, porém passam a representar nesse momento de 

forma mais acentuada a ruptura singularizada do programado, da estrutura social.  

         Nesse sentido, agora os festejos juninos podem ser concebidos como momentos 

restritamente integrados a vida cotidiana local, sendo, pois a explosão de alegrias, de 
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total prazer, acoplando os cotidianos articulados (trabalho, lazer, sagrado, doméstico). 

Se antes a festa junina era um cotidiano representando a fuga da vida cotidiana, tornou-

se a exteriorização combinada dessa vida. 

         Os festejos juninos adquiriram tanta importância que acabaram por suplantar o 

próprio carnaval de máscaras, blocos carnavalescos, clubes. A festa de São João 

exprimia, ao contrário do carnaval, verdadeiramente a alegria de todos, pois era a 

realização da alegria, do lúdico e em certa medida também do sagrado, na dimensão 

comunitária, de vizinhança e do lar, do habitar. As ruas eram territorialidades do festejo, 

dominadas pelas fogueiras, pelas pessoas reunidas ao seu redor, crianças brincando e 

soltando fogos juninos.  

 

3 – A concepção de ressignificação da festa 

         O conceito de ressignificação será delimitado a partir da reflexão acerca do 

processo de mercantilizção da cultura. Para tanto, partir-se-á das contribuições de 

Arendt (numa concepção mais política) e de Guattari (num viés mais político-

psicológico). 

         Segundo Arendt (2005, p. 250-54), a cultura foi perdendo seu conteúdo graças à 

massa da população ter sido incorporada a sociedade, mediante a maior disponibilidade 

de lazer e a apropriação dos elementos culturais de modo a exteriorizar uma posição 

social e status. A cultura passou a ser apreendida segundo os objetivos da sociedade, no 

caso contemporâneo, o consumo, o qual é capaz de expressar o poder de classes. O 

problema não reside especificamente na incorporação das massas da população à 

sociedade, visto que isso é um direito e não deve ser negado, mas no modo como tal 

processo se deu: pelo empobrecimento da cultura à medida que esta se subordina ao 

mundo da mercadoria, ao valor puramente de troca.  

         Esse empobrecimento da cultura, à medida que ela se torna cada vez mais produto 

consumível, é de certa forma evidente na fala do entrevistado J. T. Neto quando este 

afirma: 

 

Indubitavelmente, o São João em Amargosa perdeu “raízes” preciosas da verdadeira 

tradição junina, onde o sentido da festa está voltado exclusivamente para a questão 

econômica. (João T. Neto, 10/08/2006).  

 

         A perspectiva de Arendt é até certo ponto percebível no pensamento de Guattari 

(2005, p. 23). Segundo este, há uma cultura-valor que aparta, separa, por meio de 



determinações de quem é culto ou não. E outra concepção denominada de cultura de 

massa, “cultura-mercadoria”. Está é desprovida de valor enquanto construção histórica e 

social. Tal cultura se produz e reproduz não em termos qualitativos, mas essencialmente 

quantitativos no sentido de valor de troca, tornando-a constantemente modificável e 

suscetível de inovações, a fim de garantir sua relativa durabilidade enquanto mercadoria 

cultural. 

         Nesse sentido, Arendt afirma que  

 

a sociedade de massas (...) não precisa de cultura, mas de diversão, e os produtos 

oferecidos pela indústria de diversões são com efeito consumidos pela sociedade 

exatamente como quaisquer outros bens de consumo. (2005, p. 257). 

 

         A produção do divertimento e a apropriação de manifestações culturais como 

produto de diversão, exaure o significado da cultura. As particularidades são perdidas 

pela homogeneização. Por exemplo, os turistas que vêem a Amargosa o faz muito mais 

pelas atrações, eventos e bandas do que por possíveis expressões da cultura. Poucos são 

os lugares que as guardam. Desta forma, a festa em si poderia se repetir ou ser 

produzida em qualquer outro lugar.  

         Portanto, segundo Arendt (2005, p. 258-264), a capturação da cultura pelo 

mercado, pelo capital, passou a denotar o empobrecimento da cultura quando está 

deixou de ser um “fenômeno do mundo” e passou a ser um “fenômeno da vida” 5. Isto é, 

a cultura é um sistema de objetos e significações dotados de durabilidade existencial, 

pois é capaz de suportar o processo vital; enquanto isso, ao se tornar “fenômeno da 

vida” os objetos culturais adquiriram funcionalidade e passaram a atender as 

necessidades da vida. Sendo assim, sua vitalidade tornou-se efêmera.  

         Frente a estas questões expostas poder-se-ia perguntar: estaria o ser humano 

reduzido ao consumo, as simples necessidades da vida, sendo, pois incapaz de viver as 

existencialidades do mundo? Estariam o viver e o vivido (e também a cultura) reféns ou 

esmagados pela lógica do capital, da sociedade de consumo? 

         Sem dúvida, a melhor contribuição nesse sentido é a de Guattari. Numa leitura 

apressada corre-se o risco de achar que a cultura de massa ou a cultura-mercadoria é o 

fim do processo, mas este é mais complexo do que parece.  

         Nesse sentido, Guattari afirma:  
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Não existe, a meu ver, cultura popular e cultura erudita. Há uma cultura capitalística 

que permeia todos os campos de expressão semiótica. É isso que tento dizer ao evocar 

os três núcleos semânticos do termo cultura. (...) Há processos de singularização em 

práticas determinadas e há procedimentos de reapropriação, de recuperação, operados 

pelos diferentes sistemas capitalísticos.  

No fundo só há uma cultura: a capitalística. (2005, p. 30). 

 

         Admitir a existência da cultura capitalística não significa dizer que a cultura 

morreu, desapareceu em função de sua submissão ao mundo da mercadoria, nem 

tampouco que esta submissão é uma verdade absoluta. Pelo contrário, sua existência é 

real e subversiva em si mesmo, sendo esta uma necessidade mesma de transcender seu 

empobrecimento associado à condição de diversão ou entretenimento. 

         A cultura capitalística não produz e depende apenas de sistemas de valores 

calcados no consumo, na relação estrita com o capital, mas funciona também mediante a 

produção de subjetivações. Estas, por sua vez, não se reduzem a publicidade para a 

produção e o consumo de bens. Portanto, essa produção de subjetividades supera os 

sistemas de valores, de submissão, que na cultura de massas visa normalizar a vida dos 

indivíduos. 

         Esse tipo de subjetivação ressignificado na dimensão vivida com/pelo capital, isto 

é, a expressão de fuga numa existência irremediavelmente incorporada à lógica 

massificada do capital, é denominada por Guattari como sendo “processos de 

singularização”. Segundo ele, tais processos consistem em  

 

uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação preestabelecidos, todos 

esses modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para construir modos de 

sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de produção, modos de 

criatividade que produzem uma subjetividade singular. (2005, p. 22). 

 

         É sob essa perspectiva de construção de subjetivações que orientaremos a idéia de 

ressignificação da cultura procurando não perder de vista as contribuições de Arendt. 

Desta forma, pode-se pensar a ressignificação da cultura partindo de sua apropriação 

pelo capital, porém sem que isso reflita certo grau de empobrecimento em seu conteúdo, 

pois estamos diante de um processo dinâmico, em constante transformação e em si 

contraditório, criador de possibilidades.  



         Sendo assim, aquela durabilidade existencial que Arendt condicionou a cultura 

para que esta seja verdadeiramente o que deve ser, afastando-se do processo vital, do 

fenômeno da vida, da lógica funcional e das necessidades, pode ser reconsiderada como 

uma durabilidade existencial relativizada. Isso porque a apropriação da cultura ou de 

seus elementos pelo capital não consiste numa idéia de submissão totalizante. Pois, 

como já vimos a transgressão é a regra do vivido, do existir singularizado, da vida que 

suplanta o processo vital, mesmo estando imersa incondicionavelmente neste. Isto é, a 

essência contraditória do sistema capitalista permite em certa medida os escapes 

subjetivados. 

 

         Até porque, segundo Guattari, o modo como os indivíduos vivem essa 

subjetividade se alterna em dois sentidos:  

 

uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal 

como a recebe, ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se 

reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo [chamado de 

singularização]. (2005, p. 42). 

 

         Enfim, a ressignificação dos festejos juninos em Amargosa, embora tenha 

desconstruído valores culturais tradicionais, conjuntamente com antigas relações sócio-

espaciais, os reconstruíram em outra dimensão sendo apreendidos tanto pela 

subjetivação quanto pela singularização, numa espécie de constante des-re-

territorialização subjetiva. Pode-se dizer que enquanto a subjetividade alienante 

desterritorializa, a reterritorialização acontece simultaneamente no nível da 

subjetividade singular, da subjetivação. 

         De certa forma, a reconstrução das relações sócio-espaciais pode ser analisada de 

diversas formas. Por exemplo, a emoção e a ansiedade pelo momento da festa devido ao 

espírito de confraternização, encontro, de familiaridade e vizinhança, não se esvaíram 

completamente por causa da sua ressignificação. Atualmente, tais sentimentos 

ganharam outros símbolos referenciais, a exemplo das especulações a cerca das 

atrações. Tampouco o sentido essencial da festa enquanto momento de encontro e 

confraternização entre amigos e vizinhos foi perdido. Pode-se dizer que as antigas 

relações sociais referentes ao festejo, cuja realização se dava exclusivamente no espaço 

da rua, foram de igual forma, refeitas, ressignificadas, reelaboradas no espaço do 



bosque. Claro que isso não se dá de forma harmoniosa, hegemônea, mas guardam em si 

variações, conflitos, fragmentações.  

         Sendo assim, a preocupação exposta nesse trabalho, de refletir sobre a 

ressignificação dos festejos juninos em Amargosa, se deu em função da tentativa de 

adentrarmos numa análise dialética e permeada de possibilidades interpretativas, 

considerando a complexidade do fenômeno e o relativizando. Aspectos que foram 

pouco considerados no trabalho monográfico de Santos (2004), ao estudar o São João 

de Amargosa. Embora seu enfoque tenha sido mais antropológico, é no mínimo 

reducionista uma análise calcada na simples dualidade tradição/costume, 

festa/espetáculo, velho/novo. 

         Segundo Santos (2004),  

 

na proporção em que os representantes de Amargosa inserem na festa de São João local 

um presente globalizado e despreza um passado identitário, eles ameaçam tornar 

irrelevante, desprezível, as tradições dos festejos e todas as histórias pertencentes a esse 

passado6 

 

         Sem dúvida, falar de ressignificação dos festejos juninos não se trata de desprezar 

o passado, a tradição, mas mediante ao movimento estrutural na História da 

humanidade, significa a própria reelaboração da tradição. A festa junina, tal qual a 

temos hoje, não expressa a substituição do tradicional pelo “moderno”; pelo contrário, 

representa sua fusão articulada e contraditória.  

 

4 – O processo de ressignificação dos festejos juninos e o turismo de festa na cidade de 

Amargosa 

         A ressignificação dos festejos juninos foi de fato consumada durante a 

administração municipal de 1993 a 1996. A perspectiva do poder político local era 

tentar tirar a cidade de Amargosa da inércia espacial e econômica a qual estava 

submetida há décadas. Aproveitando a dinâmica global do início de 1990, em que ganha 

força os valores de consumo e emerge de forma mais sólida a atividade turística, através 

de planejamentos públicos setoriais, a prefeita na época percebeu que o crescimento 

econômico da cidade poderia ser possível mediante a empresarização ou 

mercantilização da festa junina como meio de fomentar a atividade turística e 
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desenvolver o comércio local. Para tanto, procurou-se aperfeiçoar a festa de largo 

iniciada na administração anterior, organizando o festejo nos moldes da Indústria 

Cultural, isto é, da cultura enquanto mercadoria de consumo. 

         Como afirma Gastal (2000, p.36),  

 

as cidades tornaram-se muito caras para serem sustentadas apenas pelos seus próprios 

moradores, levando os administradores de algumas localidades a descobrir que os 

visitantes podem se transformar na fonte ideal desta renda extra.  

 

         Sem dúvida, a gestão municipal apreendeu a lógica de reprodução do capital em 

que o poder da economia capturou os setores da vida a fim de se expandir, dentre eles a 

cultura. Segundo Debord (1997, p. 126), a cultura tornada integralmente mercadoria 

deve também se tornar a mercadoria vedete da sociedade espetacular. Portanto, a 

cultura-mercadoria é na atualidade o motor de desenvolvimento da economia, sob a 

égide da publicidade e do marketing.  

         Foram, justamente, através de intensivas campanhas publicitárias em rádios, 

outdoors e outros meios midiáticos, principalmente na capital baiana, que o São João de 

Amargosa despontou no Recôncavo Baiano como um dos mais cobiçados pontos de 

atração turística no período junino, talvez ficando atrás apenas do da cidade de Cruz das 

Almas. 

         O turismo de festa representa mais uma das facetas da atividade turística. Esta é o 

momento em que o tempo da vida foge em certa medida da monotonia, do stress 

cotidiano, da rotina diária. Desta forma, o plano do viver, das experiências cotidianas, é 

revogado à criação de um mundo de representações e significados cuja efetivação se dar 

pelo consumo de lugares, paisagens, elementos culturais ou históricos. No turismo, o 

tempo livre que deveria ser para o lazer, entendido como práticas desvinculadas do 

valor de troca, é capturado pela lógica capitalista de produção do consumo.  

         A atividade turística está, de modo bem dinâmico, imersa num conjunto enorme 

de relações, motivações, desejos e significações cuja essência assenta-se na lógica 

consumista. Isso ocorre de tal modo que Debord (1998, p. 19) chega a afirmar: à 

medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho se torna 

necessário.  Talvez o turismo não se constituísse uma necessidade da vida moderna (ou 

pós-moderna?) se não fosse à publicidade construindo o que Santos (2005) chamou de a 

ideologização da vida social.  



         Portanto, como afirma De la Torre (apud CORIOLANO, 1998), o turismo é muito 

mais do que um fenômeno econômico, ele é também social e cultural. Até porque é um 

fenômeno que “aproxima” pessoas de diferentes culturas e lugares em um mesmo 

espaço. É uma atividade capaz de engendrar teias de relações sócio-culturais entre 

turista e população local. De certo modo, o cotidiano das pessoas que habitam o lugar 

turístico sofre as influências dessa atividade reestruturando o viver e o vivido, isto é, 

ressignifica-se as relações cotidianas e as significações com o lugar, recriando-se a 

identidade local. Tal fato é mais percebível nos lugares cujo principal e talvez o único 

vetor econômico seja o turismo.  

         No caso de Amargosa, a relação da ressignificação da festa junina com o 

desenvolvimento da atividade turística impulsionou uma percepção do acontecer do 

festejo junino muito mais permeado pela dimensão de consumo, do espetáculo, do que 

pelo seu valor enquanto manifestação cultural. Desta forma, o tradicional São João 

passa a ser visto como um resíduo do passado, saudado apenas na memória da 

população.  

 

Considerações finais 

 

         A ressignificação dos festejos juninos pela mediação do poder político local a fim 

de atender aos interesses econômicos da própria sociedade não expressa o 

empobrecimento dos valores culturais tradicionais tampouco simboliza a construção de 

novas culturas. Ao contrário, exprime um outro momento engendrado a partir da 

relaboração do festejo. Significa, portanto, que os valores culturais são dinâmicos e não 

estáticos no tempo-espaço.  

         Outra questão importante refere-se ao aspecto saudosista que se tenta 

supervalorizar nas analises sobre o assunto. Na verdade, simbolicamente, a população 

local mais idosa estabelece comparações a partir da memória da festa, reconstruindo seu 

sentido sob o viés econômico. Enquanto isso, os jovens, em sua maioria, tendem na 

sociedade do espetáculo a supervalorizar o festejo junino atual.  

         De modo geral, a ressignificação dos festejos possibilitou uma relaboração das 

representações simbólicas pela população local de Amargosa, levando esta a reconstruir 

o sentido familiar e comunitário do festejo na dimensão da espetacularização. A 

mercantilização da cultura como produto espetacular também contribuiu para o fomento 

da atividade turística.  
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