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Resumo 
Devido à permanência da tradição popular, a puxada do mastro de são Sebastião foi 
percebida pelo poder público e passou a ser um ótimo meio de obtenção de lucros, tanto 
através do turismo cultural com os turistas visitantes da cidade de Ilhéus, assim como 
pela própria população local de Ilhéus e Itabuna, que se deslocam para ver o evento hoje 
financiado como uma festa institucionalizada (TRIGUEIRO, 2007). O artigo reflete 
quanto às mudanças ocorridas a partir dessa institucionalização, com base no estudo das 
manifestações culturais, característico da pesquisa folkcomunicacional, assim como os 
aspectos éticos que permeiam o tema. 
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INTRODUÇÃO 
 
 As festas populares possuem importância tanto no aspecto de integração social 

quanto no papel crucial de fonte de memória e preservação da identidade. A festa da 

Puxada do Mastro de São Sebastião, que ocorre no início de cada ano em Olivença, 

distrito de Ilhéus/BA, é um exemplo de prática coletiva ritualística que se encontra hoje 

entre o residual e o emergente (CANCLINI, 2000). A festa, de cunho religioso, era 

antes realizada somente pelos índios caboclos e com a participação dos locais - mas é 

hoje um dos eventos que fazem parte do calendário da prefeitura, inserido em um 

contexto turístico e em uma estratégia de criação de alternativas de lazer para a 

população. Ela pode ser considerada então como uma festa institucionalizada, de acordo 

com Trigueiro (2007), enquanto ao mesmo tempo faz jus a dois importantes aspectos do 

folclore, a dinamicidade e a funcionalidade. 
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 O artigo reflete quanto às mudanças ocorridas a partir dessa institucionalização, 

com base no estudo da festa popular como manifestação da cultura, característico da 

pesquisa folkcomunicacional. Segundo Trigueiro,  

 
“As festas populares no contexto da sociedade midiática são instâncias de 
negociações das novas regras e valores culturais, dos novos costumes e hábitos 
que recriam e reinventam as tradições. São essas instâncias das festas que têm 
importância no campo da pesquisa da folkcomunicação. Ou seja, olhar as festas 
populares inseridas nos interesses do tempo e espaço midiático, da 
movimentação da economia através do turismo, dos promotores culturais, das 
empresas de bebidas e comidas, e grupos políticos.” (TRIGUEIRO, 2007, p.111-
112) 
 

 
Identificando como processo institucionalizador da Puxada do Mastro de São 

Sebastião a tentativa de criação de um evento coletivo voltado para o turismo cultural, 

analisamos também os aspectos éticos que permeiam o tema, visto que se trata da 

cultura espontânea de um povo, de traços históricos que, no entanto, são modificados 

pelos processos de globalização não apenas internamente, mas por uma influência 

externa de fator político e econômico. 

A metodologia da pesquisa é de caráter bibliográfico/exploratório (GIL, 2002), 

além da realização de visita ao local durante os dias mais relevantes da festa em Janeiro 

de 2009 (dias 10/01 e 11/01, sábado e domingo respectivamente), estando em contato 

direto com os moradores do local na observação e apreensão de informações 

relacionadas diretamente ao tema do trabalho. 

 

A PUXADA DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO 
 
 

A puxada do mastro de São Sebastião constitui uma das poucas festas populares 

do país em que a cultura indígena é ressaltada. O sincretismo religioso está presente 

devido à prática católica na região de Olivença, no início do séc. XVII, quando padres 

jesuítas fundaram o Aldeamento de Nossa Senhora das Neves. Eles tornaram o ato de 

derrubada de árvores um ato justificado embasado em uma prática catequizadora. No 

entanto os índios da região já puxavam, desde antes, toras de madeira em uma 

competição entre tribos na demonstração de vigor físico e coragem. O ato a partir desse 

novo momento teve seu sentido recriado, na indução de um ritual em homenagem ao 



santo católico. A escolha do mártir católico pelos jesuítas foi para argumentar com os 

nativos o culto como um “pedido de perdão”, visto que São Sebastião morrera flechado. 

A tradição prolongou-se pelos caboclos de Olivença até muito depois que os 

jesuítas se retiraram do local, tornando-se um símbolo de identificação indígena para os 

locais. Nestor Garcia Canclini (2000, p.198) define os elementos culturais entre 

arcaicos, residuais e emergentes, sendo que o arcaico pertence ao passado, ao que é 

revivido em acordo e semelhança e reconhecido como tal; o residual forma-se no 

passado, mas se encontra em atividade dentro dos processos culturais, enquanto que o 

emergente designa novos significados e valores, práticas e relações sociais. Dentro 

disso, a festa popular da Puxada do Mastro de São Sebastião pode ser considerada 

residual, visto que continuou em atividade e teve suas mudanças mesmo sem a 

influência de agentes externos, segundo os moradores; mas a partir de uma influência da 

prefeitura na transformação da festa em evento cultural coletivo e estratégia turística do 

alto veraneio, a mesma pode também ser caracterizada como emergente. A festa só não 

pode ser considerada arcaica, pois as alterações realizadas na celebração indígena pela 

intervenção dos jesuítas já a destituiu de suas características iniciais, constituindo uma 

própria mudança dentro dos processos culturais locais. 

A festa é iniciada no dia seis de janeiro e tem como partida a escolha da árvore 

que será derrubada e transformada em mastro; fogos de artifício são disparados para 

avisar a população de que a árvore foi escolhida. O grupo de machadeiros (velhos e 

jovens) são os responsáveis pela escolha, derrubada e levantamento do mastro, enquanto 

que as crianças e jovens que não participam desse grupo ensaiam as “coreografias da 

pastorinha”, mais conhecido em semelhança no Brasil como Terno de Reis, 

apresentação que ocorre nos dias anteriores à festa. Aqui se realizam as cantigas 

populares, que são várias e lembradas até hoje pela população mais velha. Dona Zélia, 

rezadeira da região que vai à festa todo ano, vestida a caráter, para fazer orações e 

cantigas, canta: 

 

“Ajuê Dão, Ajuê Dan Dão, 
Vamos puxar este mastro que é de São Sebastião. 
Ajuê Dão, Ajuê Dan Dão, 
Ajuê Dan Dão virou e Ajuê Dan Dão virá 
Ajuê Dão, Ajuê Dan Dão, 
Eu pisei na casca da lima e vi o cheiro do limão” (10/01/2009) 

 



Ainda temos a participação dos chamados zabumbeiros, que tocam tambor, flauta, 

pandeiro e zabumba, criando a base musical para que os locais cantem os versos 

populares. Os zabumbeiros são ainda a trilha sonora ao longo de todo o processo de 

derrubada e preparação do mastro. Enquanto o mastro é cortado, as crianças, em forma 

de aprendizado e legado da tradição, derrubam e preparam o mastaréu, uma versão 

menor do mastro de São Sebastião que será carregado por elas, sem a ajuda dos adultos. 

Esse ato é um dos mais representativos da cultura indígena presentes ainda na Puxada 

do Mastro de Olivença, semelhante aos rituais de iniciação, que desembocam no ritual 

de passagem caracterizado pela participação do novo membro, não mais um infante, na 

derrubada do mastro principal. 

O mastro é carregado, após a preparação, até a praça da igreja jesuíta, no centro 

de Olivença. As ruas estão enfeitadas com bandeirolas, palhas de coqueiro e piaçava nos 

postes. Chegando a época junina, o mastro do ano anterior é, juntamente com o 

mastaréu, transformado em fogueira, o que representa para a comunidade a chama acesa 

da tradição local. 

 

DINAMICIDADE E FUNCIONALIDADE DAS MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS 
 

As festas populares são concebidas neste estudo dentro do conceito de 

patrimônio imaterial. Segundo Pellegrini (2008, p.53),  

 

“Os bens imateriais foram apreendidos, por um lado, como bens que recebemos 
de nossos antepassados e deixamos como espólio para nossos descendentes e, 
por outro, como o patrimônio coletivo representativo para vários grupos ou 
comunidades” 

 

Considera-se, portanto, a festa da Puxada do Mastro como uma celebração coletiva 

local, de características identitárias que remetem tanto à etnia dos caboclos ou 

descendentes diretos e indiretos dos índios da região de Olivença, como também a uma 

tradição de valores referentes ao catolicismo, representativa para toda uma comunidade 

local que, independente do sincretismo religioso característico da festividade, cresceu 

assistindo e participando da homenagem a São Sebastião. As festas populares constam 

na “Convenção para salvaguarda do patrimônio imaterial” (UNESCO, 2003) como o 

tópico C no parágrafo segundo do artigo segundo, que trata dos campos em que 

particularmente o patrimônio intangível se manifesta: 



 

“a) expressões e tradições orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio 
cultural imaterial; b) expressões artísticas; c) práticas sociais, rituais e atos 
festivos; d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; e) 
técnicas tradicionais artesanais” (Convenção para salvaguarda do patrimônio 
imaterial, 2003, p.1) 

 

Segundo Hohlfeldt (2002), a Folkcomunicação prioriza como objeto de estudo 

os procedimentos comunicacionais pelos quais as manifestações da cultura popular ou 

do folclore se expandem, se sociabilizam, convivem com outras cadeias 

comunicacionais, sofrem modificações por influência da comunicação massificada e 

industrializada ou se modificam quando apropriadas por tais complexos. Antes 

conceituada por Beltrão em 1967 como “o processo de intercâmbio de informações e 

manifestações de opiniões, idéias e atitudes de massa através de agentes e meios ligados 

direta ou indiretamente ao folclore”, a abrangência da folkcomunicação foi sendo 

ampliada para verificar a relação desta comunicação com a comunicação de massas e a 

produção cultural em nível globalizado. 

Dois aspectos do folclore, relevantes para o estudo da Puxada do Mastro de São 

Sebastião, são ressaltados por Benjamin (2007): a dinamicidade e a funcionalidade.  

Dinamicidade refere à evolução constante, à dinâmica cultural, que não permite 

que o folclore seja compreendido como uma sobrevivência do passado. A criação 

contemporânea do povo e a folclorização dos fatos fazem parte das manifestações 

culturais. 

Funcionalidade refere à integração dos fatos folclóricos dentro de um contexto 

social, econômico e político, exercendo sua função dentro de um determinado sistema 

cultural. Benjamin exemplifica com as técnicas de cestaria e cerâmica, mercado 

tradicional que perdeu para a concorrência do uso de plástico e alumínio, e que se 

modificou dentro do novo contexto ao transformar sua função - antes prática no dia a 

dia das casas – para motivos decorativos e artísticos. 

Para Samantha Castelo Branco (2007), as manifestações culturais são sons da 

voz social, uma forma subjetiva que grupos de pessoas encontram para expor o que 

pensam, o que desejam realizar ou modificar, constituindo um meio de difusão de 

histórias de vida, valores, crenças, costumes, anseios e idéias de um povo ou de uma 

comunidade. Várias são as formas de expressão cultural, onde se incluem a festa 

religiosa e outros rituais que, assim como a própria cultura, se renovam a cada dia, com 



menor ou maior intensidade. Estas mudanças conseqüentes dos processos sociais 

advindos da globalização são, conforme diz Trigueiro (2007), hibridismos e 

ressignificações culturais que constituem o objeto de estudo da folkcomunicação. 

A Puxada do Mastro de São Sebastião constitui uma festa dinâmica, cuja 

funcionalidade foi, como veremos, alterada para atender a um contexto político e 

econômico da região. Reconhecida a dinamicidade da festa, tornou-se fácil a inserção 

de elementos externos que, no entanto, não foram adaptados de acordo com o ambiente 

e em respeito aos locais, e sua funcionalidade foi alterada não de forma indireta mas de 

uma forma bastante direta, através do controle da prefeitura sobre o evento. 

 
 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR, MARKETING TURÍSTICO 
E ÉTICA 
 
 

 Osvaldo Trigueiro (2007) diferencia as festas populares entre espontâneas 

institucionalizadas. As festas institucionalizadas, que aqui nos interessam, são 

geralmente festas tradicionais que são comemoradas publicamente por grande parte da 

população e que, ao longo de suas celebrações, foram absorvidas e incorporadas no 

tempo e espaço das festas populares cíclicas ou não, mas de interesses religiosos, 

cívicos, político-eleitorais, et cetera e que são cada vez mais institucionalizadas pelos 

poderes públicos e privados. 

 Na época em que é realizada a Puxada do Mastro, a cidade de Ilhéus - da qual 

Olivença é um distrito a poucos quilômetros de distância – recebe geralmente uma 

grande porção de turistas e visitantes. A fama da cidade, seja por seu patrimônio natural 

e material quanto pelo seu patrimônio imaterial - com relevante citação da literatura 

regional – se une à facilidade de visitação propiciada pelo aeroporto e pelo porto, que 

também traz muitos turistas a bordo de seus navios. O porto, neste ano de 2009, por 

exemplo, recebeu embarcações de grande porte, movimentando a economia da cidade 

ainda mais do que no ano passado, à mesma época. 

 A prefeitura de Ilhéus, além de realizar um marketing turístico voltado para o sol 

e as praias, investe também no turismo cultural, focando a história da época de ouro do 

cacau, dos ricos coronéis, utilizando-se de elementos tanto do patrimônio material 

quanto do patrimônio material.  



A festa da Puxada do Mastro de São Sebastião chama a atenção pelas cores, pela 

diversidade, a manifestação cultural como um todo que ali se realiza é uma tradição 

única e diferenciada dentro do contexto cultural da região, constituindo assim um 

produto que acrescenta de forma enriquecedora a lista do que é oferecido ao turista. Foi 

com base nessa estratégia que a prefeitura optou por desenvolver ali uma festa maior, 

em tornar a Puxada um evento de mais abrangência, enfim, converter a festa religiosa de 

tradição local em um evento a mais para arrecadar dinheiro dos turistas e visitantes, 

como fator de desenvolvimento econômico; assim como a formulação do evento 

contribuiria também com interesses políticos, de amenizar as reclamações da população 

na busca de opções de lazer propiciadas pela prefeitura. Segundo Trigueiro, 

 
“Sem dúvida, as festas populares não poderiam ficar fora desse novo contexto de 
produção e consumo de bens culturais locais e globais da sociedade 
contemporânea. As manifestações culturais tradicionais dos ciclos: natalino, 
carnavalesco, pascal e junino, entre tantas outras festas populares, são ‘afetadas’ 
cada vez mais pelos interesses da indústria cultural. São quase sempre 
planejadas para atender as demandas de consumo dos interesses econômicos do 
mercado globalizado das empresas de bebidas, do turismo, dos grupos políticos 
e principalmente da mídia.” (TRIGUEIRO, 2007, p.108) 
 

A grande questão que o tema da institucionalização das festas populares aponta é em 

que nível esses desdobramentos podem ocorrer de uma forma ética, sem que o ambiente 

local seja afetado de uma forma negativa por forças externas e como a festa pode 

ocorrer equilibradamente entre tradição espontânea e contextos mercadológicos. É 

importante considerar que, apesar da necessidade de um desenvolvimento econômico e 

da contribuição que pode ser propiciada através de um posicionamento político perante 

as festividades locais, se a intervenção é realizada de uma forma abusiva, a população 

local fica resignada ao segundo plano - causa de insatisfação e provável desestímulo na 

continuidade da tradição espontânea, o que futuramente pode causar a descaracterização 

completa da festa e o desinteresse dos locais por aquilo que se tornou simplesmente 

mais um evento-isca para os turistas. O Código Mundial de Ética do Turismo descrito 

pela Organização Mundial de Turismo - OMT (2008, p.5) no que se refere à promoção, 

cita: 

 

A compreensão e a promoção dos valores éticos comuns à humanidade, num 
espírito de tolerância e de respeito pela diversidade das crenças religiosas, 
filosóficas e morais, são ao mesmo tempo fundamento e conseqüência de um 



turismo responsável. Os agentes do desenvolvimento e os próprios turistas 
devem ter em conta as tradições e práticas sociais e culturais de todos os povos, 
incluindo as das minorias e populações autóctones, reconhecendo a sua riqueza. 

 

A formulação pela prefeitura de um produto a partir de uma festa popular, 

visando alimentar o turismo cultural encontra-se, portanto, diante de um dilema face à 

ética e às necessidades político-econômicas da região. Na formulação do evento, vê-se a 

necessidade do alinhamento dos interesses sistemáticos de curto prazo com a urgência 

em voltar-se mais para os processos identitários que permeiam as manifestações 

culturais, a médio e longo prazo, minimizando assim as situações abusivas dentro do 

contexto social. 

 
 
PUXADA DO MASTRO COMO UMA FESTA INSTITUCIONALIZADA 
 
 

Hoje, a puxada do mastro em Olivença é vista como evento turístico de caráter 

carnavalesco, pois com o crescente desenvolvimento da região e principalmente de 

Ilhéus nesse aspecto, aumenta o fluxo de turistas no local da Estância Hidromineral e no 

mais recentemente construído Batuba Beach (barraca de praia construída para ser palco 

de festas e point para os turistas), principalmente na alta estação, período em que ocorre 

a festa, transformando Olivença temporariamente em um intenso pólo econômico. Um 

dos aspectos que também contribuem com a visitação a Olivença, além dos recursos 

naturais, é que a própria rodovia Ilhéus/Olivença é um ponto de visitação turística, seja 

pelas praias como pelas barracas. Desta forma, a puxada do mastro para o santo católico 

em Olivença, passa a ser hoje um evento que auxilia no abastecimento financeiro da 

região – e a prefeitura trabalha por este viés - pois a festa originada no século XVII atrai 

turistas de todas as regiões que admiram a diversidade cultural e deixam uma grande 

quantidade de dinheiro na Estância neste período. Este fenômeno causa divergência 

entre os locais, pois para alguns a festa deve ser preservada nos moldes da tradição 

primária, ou seja, antes da intromissão da prefeitura, destacando principalmente suas 

raízes locais como uma maneira de resgatar a memória dos antepassados e a cultura 

indígena, fato que segundo eles faz do mastro um símbolo de resistência da identidade 

cabocla. Os caboclos da região são reconhecidos pela perseverança na busca de 

preservar sua cultura e sua história - um grande exemplo disso é a caminhada feita todo 



ano em memória do massacre do rio Cururupe, entre Ilhéus e Olivença, onde as tropas 

de Mem de Sá assassinaram toda uma tribo indígena. Quanto à Puxada do Mastro, 

Caboclo Braulino, morador de Olivença, reclama perante a impotência diante das 

mudanças ocorridas: 

 

“A gente era menino, ia cantar e cantava certinho. A turma de mulher numa 
banda de costas e os homens de outro... e cantava tudo certinho, Ajuê Dão, Ajuê 

Dan Dão (canta). E aí ia embora. Mas hoje não é mais aquilo. E a gente não 
pode dizer nada.” (11/01/09) 
 

Por outro lado, alguns moradores, assim como a prefeitura e os empresários 

locais viram na festa um ótimo empreendimento e passaram a investir bastante em 

bebidas, bandas e blocos particulares, descaracterizando a simbologia principal da festa 

e desrespeitando a manifestação, assim como os participantes do processo cultural, 

interrompendo o reconhecimento identitário necessário para o prolongamento do 

costume local.  

 

 



 
 

Figura 1: Transformação de uma festa popular de caráter religioso e identitário em 
evento coletivo. 

Fonte: Fotos de Ed Ferreira 
 

Mediante esses fatos, é muito comum ouvir, em Olivença (da população mais antiga) 

que a Puxada do Mastro transformou-se em uma festa de “bagunça e bebedeira” (Fig. 1) 

e por esse motivo afastou-se da celebração, ou seja, afastou-se da simbologia que 

faziam permanecer fortes os laços de identidade que para muitos estavam pautados nos 

atos de oração, lembranças e memórias de um povo que não aceitou de maneira passiva 

todos os ideais da igreja católica e deixou sua marca nos cultos e celebrações 

implantadas na região. Cláudio Magalhães, professor e líder indígena, explica: 

 

“Foram incorporadas novas atrações à festa de São Sebastião, e a gente perdeu 
algumas tradições por não ter o cuidado de ter o contato com os mais velhos e 
recolher dados, trabalhando a festa na medida de conseguir guardar essas 
tradições” (10/01/09) 
 

 

Vários rituais da Puxada do Mastro foram modificados para atender às 

necessidades dos comerciantes locais. A partir da década de oitenta já foram inseridos 

novos elementos no festejo, muito mais profanos do que religiosos, desconsiderando o 

significado religioso da festividade; a profanação parte dos gestos obscenos realizados e 

incentivados pelos visitantes a respeito do mastro, e se expande de forma negativa na 

formulação de versos indecentes, na sátira aos versos populares, conforme conta 

Everaldo Mendonça, morador de Olivença de 79 anos:  

 

“Antigamente não tinha nada disso aqui na praça. Era livre, só tinha os caboclos. 
Hoje nós acompanhamos o quê? É uma festa em que vem muita gente de fora 
fazer bagunça. (...) Respeito é bom... um dia chegaram aí cantando ‘Ajuê Dão, 



Ajuê Dan Dão, essas filhas de Olivença não tem mais cabaço não’... isso é uma 
falta de respeito!” (11/01/09) 

 

Nos meados dos anos oitenta, a administração local passou a investir na Puxada, 

visando a atrair mais convidados e angariar lucros. Isso seria algo relativamente fácil de 

ser realizado, visto a popularidade de Ilhéus, a poucos quilômetros, como cidade 

turística. Neste contexto, bandas passam a ser contratadas pra tocar durante a noite e 

mesmo ao longo do dia, trios elétricos e concursos se tornam atrações, e a festa se 

expande além do previsto, nos moldes do que se conhece como micareta (carnaval fora 

de época). Na última Puxada do Mastro, ocorrida neste Janeiro de 2009, tocaram bandas 

de reaggae, forró e pagode, como Luiz Bob e os Gonzaga, Açucena Cheirosa e S4 & 

CIA. O bloco “O Pau de Seu Guerrinha”, em homenagem a antigo morador de Ilhéus 

que tinha a fama de ser “bem dotado”, realizou uma paródia da festa e do ritual religioso 

original. Os participantes do bloco fizeram a festa, como sempre, bebendo e puxando 

um pequeno pedaço de madeira pelas ruas de Olivença. Esses fatores advindos da 

intromissão da prefeitura tornaram a Puxada do Mastro uma festa de dimensão muito 

diferente à que ela originalmente possuía, de uma forma abusiva e prejudicial à própria 

manifestação e ao que ela representava para os locais. Desta maneira, o que era uma 

festa espontânea se converteu em uma festa institucionalizada, de acordo com Trigueiro 

(2007). 

 
 
CONCLUSÃO 
 

Devido à permanência da tradição popular, a puxada do mastro de são Sebastião 

foi percebida pelo poder público e passou a ser um ótimo meio de obtenção de lucros, 

tanto através do turismo cultural com os turistas visitantes da cidade de Ilhéus, assim 

como pela própria população local de Ilhéus e Itabuna, que se deslocam para assistir e 

participar do evento. No entanto, o que se percebe é que tais mudanças vieram sendo 

realizadas de uma forma abusiva por parte da prefeitura, desrespeitando a ética e os 

valores necessários para a preservação dos costumes pela população local, o que afeta 

diretamente a manifestação cultural como um todo.  

Na existência de uma necessidade de crescimento econômico por parte do poder 

público e reconhecida a potencialidade da festa popular como manifestação atrativa e 

propícia ao desenvolvimento de um evento gerador de lucro para a região, deve se 

proceder com cautela e compreendendo sempre a cultura do outro como alteridade que 



deve ser respeitada, cuja dinâmica depende diretamente de como as forças externas 

interferem nas mesmas. 
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