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Resumo: Estudo das manifestações culturais produzidas pela população da cidade de Camacan durante a Festa 
Camacan e o Cacau, buscando analisar a importância desse evento para a construção da identidade local e como 
elemento de domínio ideológico direcionado pelos intelectuais.  

 

Abstract: Study of the culture manifestations made by the population of the town of Camacan during the Feast 
Camacan e o Cacau, finding analysis the importance this event for the construction of identity place and while 
component of ideology dominion directing by the intellectuals. 

 

Tempo e Espaço 

 

A festa Camacan e o Cacau, iniciada em 1979 na cidade de mesmo nome, localizada na região Cacaueira no 

sul da Bahia, teve como objetivo a comemoração, pela população e elite locais, do aniversário de emancipação política 

da cidade, ocorrida em 30 de agosto de 1961.  

Camacan localiza-se a oitenta e dois quilômetros de Itabuna, principal eixo político e econômico regional, ao 

lado de Ilhéus. Sua proximidade com essas duas cidades, com as quais se encontra ligada através da BR 101, serviu para 

que os líderes e a população dessa localidade mantivessem intenso contato entre si. 

 A cidade de Itabuna representa para a região cacaueira seu principal pólo comercial. Já Ilhéus é o centro 

cultural e turístico da micro região, o que se deve sobretudo ao sucesso alcançado pela obra de Jorge Amado, Gabriela, 

Cravo e Canela. O reconhecimento regional decorre da expansão da lavoura cacaueira, verificada entre meados do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX. 

O aparecimento de Camacan é posterior ao desenvolvimento do cacau em Ilhéus e Itabuna, fruto da expansão 

dessa lavoura, , propiciada pela alta lucratividade experimenta pelos cacauicultores até 1970, no município de 

Canavieiras, foi nesse município que surgiu, Camacan. Canavieiras detinha, ao lado de Ilhéus e Itabuna, o predomínio 

político-econômico regional durante a fase áurea do cacau entre 1890-1930 (Guerreiro de Freitas, 1979). A elite 

mandatária de Camacan foi em sua maioria originária de antigas famílias canavieirenses. Suas duas principais famílias 

advinham de um mesmo ramo familiar, os Ribeiros, que no início do século XX se dividiram em dois grupos: Moura e 

Vargens. De acordo com a tradição local, esse último sobrenome veio a ser adotado em homenagem às vargens dos 

vários córregos e riachos que eram afluentes do rio Panelão, principal rio dessa área. 

A emancipação política de Camacan em 1961, culminou um processo iniciado em 1953, fruto principalmente 

da articulação entre intelectuais locais e as principais lideranças da cidade nessa época, todos capitaneados pelas 

famílias Moura e Vargens (de Sá, 2000). 

O desenvolvimento posterior de Camacan foi fruto do empreendimento de seus dirigentes amparados pela 

grande abundância do cacau na área do município. Desde 1950, a cidade já se destacava como o principal centro de 

Canavieiras. Após sua emancipação, o desenvolvimento econômico local gerou um predomínio político-econômico de 

Camacan para com as outras cidades de seu entorno como Pau-Brasil, Arataca, Mascote, Santa Luzia e Jussari. 
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Dependência e Identidade 

A proximidade com relação a Ilhéus e Itabuna privou Camacan de um maior desenvolvimento, pois muitos dos 

seus moradores, quando viam aumentar suas rendas e bens, se dirigiam para esses centros passando a residir aí ou 

mesmo em Salvador. É o caso sobretudo das principais famílias produtoras graças aos lucros da cacauicultura. 

Por outro lado, as trocas entre Ilhéus, Itabuna e Camacan com desvantagem político-cultural para o último, 

fizeram surgir nos dirigentes dessa área um forte sentimento de etnicidade (Sahlins, 1997). A festa Camacan e o Cacau 

foi o principal acontecimento visando a formação de uma identidade e ao aparecimento de símbolos próprios desse 

lugar. 

Este processo passa pela construção de valores que possibilitem aos participantes de determinadas 

comemorações identificar-se com as propostas e com os símbolos ali cultivados e homenageados (Castells, 1999). A 

construção de um passado comum, tomando como modelo os feitos e atitudes dos antepassados, molda os valores do 

presente pelo passado, ao mesmo tempo em que a histórica recontada é adaptada aos interesses e necessidades do grupo 

que se encontra no poder, ou que tenta alcançá-lo (Gramsci, 1992). 

No entanto, se de fato ocorre essa identificação, como acreditamos que ocorra, é necessário que se compreenda 

que isso em nenhum momento acontece como uma prova de bondade e de gratidão dos líderes locais para com a 

população ou aos “heróis” e seus descendentes, e sim como uma forma de domínio ideológico em que a cultura e poder 

de uma minoria transformam-se em sinônimos. A ideologia dessa forma 

É uma concepção do mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade 
econômica, em todo as manifestações da vida individual e coletiva (Portelli, 23, 1977). 

A própria construção de heróis e de mitos, os quais são sempre lembrados e relembrados nos momentos de 

festas, já é uma afirmação de que esses eventos, possuem um significado e um objetivo. Na maioria das vezes, os 

objetivos caracterizam-se pela perpetuação da memória de determinados indivíduos no seio da sociedade, como forma 

de se garantir a unidade de pensamento e a consolidação de um mesmo padrão mental para todos que residam nesse 

espaço. Essa afirmação fica mais bem atestada quando se verifica o seguinte relato: 

Ao criarmos a “Festa Camacan e o Cacau” tivemos por escopo trazer, anualmente, a nossa 
juventude, lições épicas dos destemidos e patritas pioneiros, plêiade composta de Doutores, 
tropeiros, canoeiros, violeiros, vaqueiros e seresteiros da região cacaueira onde lutaram, 
padeceram, desbravaram e venceram, nos legando, assim, muitos deles com o sacrifício da própria 
vida, este patrimônio vislumbrante de terra e pessoas, que tanto nos cativa e encanta (Revista 
Origem, p. 7, 1993). 

O discurso construído acima demonstra a tentativa de um líder contemporâneo  Anísio Sabino Loureiro Filho, 

Prefeito municipal e descendente de um dos principais fazendeiros de Camacan, no sentido de firmar valores que, de 

acordo com sua concepção e ideologia, seriam essenciais para manutenção da sociedade de forma harmônica e 

laboriosa. 

O trecho possibilita também compreender de que forma a construção dos símbolos é realizada. Os próprios 

termos aplicados aos primeiros moradores dessa cidade são evocativos de distinção e de homogeneidade. Ao mesmo 

tempo em que são destemidos, encontram-se harmoniosamente reunidos em torno de um mesmo objetivo. Médicos e 

tropeiros fizeram parte de um mesmo panorama social em que a diferença entre as classes de desfez ante objetivos mais 

altos e heróicos. 

Festas e Memória Coletiva 
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A festa teve então um duplo significado: perpetuar a memória dos fundadores da cidade e proporcionar a seus 

moradores um momento de descontração, lazer e formação de um simbolismo próprio desse lugar. A construção desse 

momento como acontecimento cultural em Camacan ocasionou dessa forma um encaminhamento social e cultural para 

os habitantes desse espaço. Desse modo 

“as técnicas de reprodução destacam o objeto reproduzido do domínio da tradição. Multiplicando-
se os exemplos, elas substituem por um fenômeno de massa um evento que não se reproduziu 
senão uma vez. Persistindo ao objeto reproduzido oferecer-se à visão ou à audição em qualquer 
circunstância, elas lhe conferem uma atualidade”, (Benjamin, 226, 2000). 

Perpetuar a memória local e construir símbolos próprios dessa localidade foi um ponto importante para se 

compreender a história dessa comunidade e perpetuar a lembrança dos primeiros fazendeiros locais. Dessa forma,  esse 

evento desdobrou-se em diversos matizes que propiciaram uma melhor inserção das pessoas junto ao passado histórico 

local. 

Essa construção do passado no entanto descortinou momentos e perspectivas favoráveis a um determinado 

grupo. Outros sujeitos e agentes históricos locais foram propositadamente esquecidos. Líderes que apoiaram as duas 

famílias hegemônicas foram enaltecidos, enquanto outras lideranças, que no passado tiveram atuação importante para a 

consolidação política e social da comunidade, não foram sequer lembrados. A comemoração do passado só deveria 

ocorrer para aqueles que eram importantes à manutenção do status quo local.  

Os discursos realizados pelos líderes locais no período da festa conduzem à absorção de um saber que se 

manifesta enquanto conservação do poder por parte de um grupo. Compreendê-lo é entender que  

“este é o espaço em que saber e poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar a partir de 
um direito reconhecido institucionalmente”, (Brandão, p. 31,1997). 

A ideologia perpassada nesse discurso é a forma principal de domínio de uma classe sobre a outra, pois 

 “a ideologia é um instrumento de dominação de classe por que a classe dominante faz com que 
suas idéias passem a ser as idéias de todos”, (Marx apud Brandão, p. 20, 1997). 

Voltando à citação da revista Origem, nota-se um discurso com o objetivo de construção de uma idéia de 

sociedade em que eventos e acontecimentos seriam resgatados com o intuito de incorporar à juventude local momentos 

em que as “lições épicas” dos antigos povoadores seriam colocadas como momentos a serem seguidas por todos os 

grupos e classes, pois a construção da cidade fora feita por “doutores, tropeiros, canoeiros, violeiros, vaqueiros e 

seresteiros da região”. 

A análise de festas e comemorações pode nos proporcionar a percepção dos valores e objetivos que são 

importantes para uma sociedade: e o mais interessante: quem de fato lucra com tudo isso. Essa dinâmica social é um dos 

pontos mais importantes compreender nossa história e vivência no mundo contemporâneo. Neste sentido, a contribuição 

de Antonio Gramsci, se coloca como um valioso recurso teórico-metodológico. 

Para Gramsci, a sociedade é formada de grupos antagônicos. Para a elite se manter no poder, tem como aliados 

um grupo de intelectuais, que vindo muitas vezes das classes subalternas, servem como propagadores de uma 

determinada ideologia. Essa ideologia  objetiva a manutenção daquela sociedade sob o domínio desse grupo dominante 

que precisa manter seus valores e domínio em toda a sociedadeiii. 

Aos intelectuais cabe, então, o papel de propagadores de uma ideologia, que tem como fim último manter a 

sociedade aprisionada em valores e ideais que, por sua vez, tendem sempre a valorizar a permanência de um mesmo 

padrão cultural, beneficiando de fato apenas um pequeno grupo em detrimento da maioria. Os intelectuais agem dessa 

forma como mantenedores dos vínculos existentes entre a elite dirigente e a população residente em uma comunidade.  
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Os laços operados pela atuação ideológica dos intelectuais se fortalecem a partir do momento em que 

acontecem eventos e festividades que relembrem fatos e acontecimentos do passado. A configuração de uma sociedade 

tradicional é, dessa forma, um meio de manter aspectos tidos como imutáveis no seio de uma sociedade, que, devido 

inclusive aos contatos com outros grupos, está sempre em vias de transformação. A manutenção de um aparato 

simbólico saudosista e exemplar possibilita a essa comunidade formar laços de tradição que possibilitam uma 

cimentação cultural das novas gerações com as vivências dos antigos moradores. 

Identidade e Visitantes 

Esses laços simbólicos construídos enquanto traços de uma identidade local servem para o surgimento do 

diferente e do típico em uma comunidade. Residem nessa diferença e nos seus símbolos um dos mais dinâmicos fatores 

para o aparecimento do desejo de conhecimento de pessoas de outras localidades, da cultura e identidade de uma 

comunidade (Featherstone, 1997). 

A formação de aspectos típicos possibilita aos moradores de uma região a identificação com determinados 

acontecimentos e momentos de sua trajetória cultural e histórica. São esses laços característicos de diferenciação 

identitária que catalisam a vinda de visitantes para uma comunidade por ocasião de seus eventos culturais. A cultura 

local é, dessa forma, o ponto de distinção e de convergência que propicia a vinda de pessoas de outras lugares para 

conhecerem o modo de vida dos habitantes de uma região (Sahlins, 1997). 

A busca do novo, do desconhecido, ou simplesmente a procura de um acontecimento diferente daquele 

verificado cotidianamente pelas pessoas de uma comunidade tornam-se os principais atrativos para o deslocamento para 

outras áreas. Nessa característica reside o principal veículo propulsor para a descoberta do novo e do diferente 

(Theobald, 2000). 

O deslocamento de moradores de outras cidades da Região Cacaueira, especialmente Pau-Brasil, Arataca, 

Mascote, Jussari, Santa Luzia e Itabuna para a cidade de Camacan, denota uma busca de uma especialização, de um 

momento de festividade o qual não acontece nessas localidades nesse período do ano (última semana do mês de agosto). 

Esse deslocamento foi o ponto de convergência para que a festa Camacan e o Cacau servisse como fonte de identidade 

para os moradores locais e como atração turística municipal. 

O turismo em Camacan realizou-se devido à criação de uma festividade que inicialmente teria como principal 

objetivo rememorar a emancipação política da comunidade local e a perpetuação da memória dos primeiros habitantes 

desse centro urbano. A criação de uma identidade local, pautada na veneração e atualização dos feitos desses primeiros 

moradores, foi também um traço característico desse evento. 

Um dos efeitos principais para a vinda de outras pessoas ao município foi a presença nessa festa de grandes 

nomes da música popular brasileira ou de bandas de música de grande projeção nacional e regional. A criação de 

símbolos pautados na história e cultura locais não foi o principal chamativo desse acontecimento. Quem se deslocava 

para Camacan por ocasião da festa tinha como principal desejo dançar ao som das bandas e cantores do momento. 

Procurava admirar os stands com fotos das realizações locais, a arrumação das ruas, a missa celebrando o aniversário da 

emancipação, os atos solenes na Câmara de Vereadores, os concursos de beleza e de calouros e principalmente, 

aproveitava a noite e suas atrações. Eram as bandas e os cantores famosos que capitaneavam a vinda de boa parte dos 

turistas e dos visitantes para o município de Camacan (Revista Camacan e o Cacau, 1991 e 1992). 

Não dispomos de registros que permitam precisar o deslocamento de pessoas em termos de cifras, mas 

sabemos que a área abrangida por Camacan reúne uma população de quase cento e vinte mil habitantes, de acordo com 
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o censo de 2000, tendo já sido mais numerosa na década de oitenta do século vinte. É provável que o deslocamento de 

habitantes de outras comunidades tenha trazido para Camacan algo em torno de vinte a quarenta mil. Isso ocorreu 

durante a semana da festa, para uma cidade de vintes mil moradores urbanos o impacto social, cultural e econômico fica 

evidente. Os relatos encontrados em revistas e jornais do período falam sempre de grandes multidões – dez a vinte e 

cinco mil pessoas – participando desse evento. 

Essas revistas são fontes valiosas para o pesquisador, devendo-se levar em conta sua postura enviesada, já que 

oficiais, dos momentos e festejos realizados na cidade durante a festa. A população local compunha sempre o principal 

grupo no evento, mas a presença de moradores de outras localidades foi sempre confirmada pelas notícias veiculadas 

nessas revistas e nos jornais de outros municípios, como o Diário da Tarde de Ilhéus. 

Pensar a Festa Camacan e o Cacau é, dessa forma, um meio privilegiado para compreender a formação de 

uma identidade e uma simbologia local. Ao mesmo tempo, isso nos permite pensar a viabilidade do turismo como fonte 

geradora de renda e na perspectiva de uma maior promoção, por parte dos organizadores desse evento, de seus aspectos 

culturais como forma de ampliar a capacidade de gerar lazer e divisas que essa festa apresenta. 
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