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O texto a seguir é a transcrição adaptada de uma palestra proferida por 
Milton Araújo Moura em 02.06.2014.

Para mim é muito significativo poder contribuir para o conhecimento das 
festas do caboclo de Itaparica e da comemoração da Independência. É pos-
sível que vocês já estejam familiarizados com aquelas informações básicas 
sobre como começou a festa do 2 de julho na Bahia. Alguns colegas meus já 
deram contribuições de valor inestimável, como Jocélio, do CEAO, Wlamyra 
Albuquerque, que escreveu sobre a metamorfose das festas ao longo do 
século XIX até o início do XX. Ubiratan Castro muitas vezes se referiu a isto 
também; um cara chamado Hendrik Kraay, que todo mundo pensa que é 
holandês, mas ele só nasceu na Holanda, ele é um americano que está no 
Canadá e escreveu sobre isso também. De vez em quando alguém acha um 
documento perdido, pois não tem quase nada de como a festa era no início, 
daí o nosso vício necessário, uma espécie de licença poética, transformada 
em metodologia, muitas vezes de achar uma coisa pequenininha e dizer: 
“achei minha fonte, achei minha fonte, essa ninguém tinha achado ainda” 
e a gente não tem ideia da dimensão, de quantas pessoas participavam, 
quantas pessoas iam para a rua. Quando um texto diz: “uma alegre multi-
dão”, uma alegre multidão é o quê? 50 pessoas? 20 pessoas? Dez pessoas 
já dão para fazer muita zoada, não é?. 

O professor João Reis deu contribuições magníficas sobre a situação à 
época,  não sobre o 2 de julho, ele não se ateve tanto, porque a história 
da Independência não é muito do gosto dele, mas sobre as revoltas escra-
vas, ele coloca muito bem a crise da relação entre a província da Bahia e 
o sistema colonial, tal como se manifestava desde o final do século XVIII 
e nas primeiras décadas do século XX. A gente já pode compreender isso 
a partir dos textos sobre a Revolta dos Alfaiates – que meus amigos do 
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Olodum souberam rebatizar como Revolta dos Búzios – e perceber como 
a Coroa cada vez mais precisava apertar os baianos e os brasileiros, de um 
modo geral – já se dizia brasileiros no final do século XVIII, embora não 
tanto quanto nós pensamos. A situação era muito tensa e podemos verifi-
car isso em algumas cartas muito interessantes como as de Dona Bárbara 
França, que escrevia dizendo: “esta gente toda hora se manifesta, mas não 
tem nada que pancada e chicote não dê jeito” e também tem fontes muito 
interessantes, que é de 1825, do tenente Arnisal, que era herói da indepen-
dência. A gente nunca sabe, depois que as guerras terminam, os heróis que 
lutaram mesmo e os que não lutaram tanto – Esse Arnisal tomou parte em 
alguns combates e ele diz que era necessário que D. Pedro I mandasse um 
destacamento de polícia para Cachoeira, isso em 1825 – eu sei que o que 
estou falando aconteceu em torno de 1823 e 1824, mas é quase o mesmo 
tempo, porque é um lugar onde se misturam pessoas de cores tão diferen-
tes, só pode haver confusão, mas acho isso maravilhoso, fantástico. 

Então, aconteceu uma mobilização popular extraordinária. Alguns acham 
que foi mais extraordinária e outros acham que foi menos. Professor Luis 
Henrique – que é um historiador fantástico, de uma memória e uma capa-
cidade arquivística maravilhosa, fantástica e invulgar – fala da mobilização 
que foi em todo o Recôncavo e em outras cidades, pois muita gente enviou 
seus filhos para lutar. Tem esses episódios que parecem que passaram da 
moda. Quando eu era menino, se falava mais em Maria Quitéria, Joana 
Angélica, hoje se fala menos. Mas, enfim, estes acontecimentos, mais epi-
sódicos, mais singulares, mostram a que ponto a luta pela liberdade con-
seguiu mexer em ordenamentos muito básicos e fundamentais, como, por 
exemplo, o que é do homem, o que é da mulher, o que é do pobre e o 
que é do rico, o que é do preto e o que é do branco. É assim que eu vejo a 
luta muito singular de Maria Quitéria, a participação não menos singular 
de Joana Angélica, e a gente ainda fica se perguntando: “como foi possí-
vel, gente tão diferente lutarem juntos pela mesma causa?” Eram pessoas 
muito diferentes, não é?
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Os senhores de engenho não mandaram seus filhos para a guerra, não é 
muito próprio de senhores de engenho; os grandes proprietários manda-
rem seus filhos para a guerra, mas como general, marechal. Para a guerra 
mesmo, para poder ficar pelo mato, descalço, muitas vezes sem as condi-
ções de conforto, que existem nas casernas superiores, somente os pobres 
mandaram seus filhos. E mandaram também escravos, libertos, pretos 
pobres, brancos pobres, sarará, mestiço, indígenas, em graus diferentes 
de assimilação. Umas das lacunas na historiografia indígena é que a gente 
não sabe direito o que foi feito de tantos índios que havia, dizem: “mata-
ram todos, todos morreram de doença, todos foram para longe”, mas havia 
processos de assimilação desses indígenas que a gente desconhece, pela 
própria insensibilidade nossa diante de algumas palavras como, por exem-
plo, caboclo, ao mesmo tempo que o caboclo é algo muito forte, muito 
significativo, ele não pode não ser misterioso, pois caboclo não é orixá, não 
é santo, não é carteira de identidade. Caboclo é um movimento identitário 
que desliza por entre as referências mais convencionais, étnicas, civis e 
religiosas. Quando você se depara com o nome caboclo você se pergunta: 
“ele era mais moreninho, ou mais branquinho?” Talvez fosse sarará, talvez 
fosse um ruivo, talvez o quê? A gente não sabe, mas está lá o nome, era um 
caboclo! 

Naquele tempo existia um sonho de liberdade, sonhos de liberdade român-
ticos no mundo inteiro. Com mais facilidade do que hoje, as pessoas saíam 
de suas casas com armas ou sem armas, ou como aconteceu em Itaparica, 
em 7 de janeiro, o pessoal foi para a praia com pedaço de pau na mão, com 
pedra, com tudo o que tinham para descer o cassete nos portugueses, que 
tinham navios, e os itaparicanos não tinham, a não ser suas famílias, suas 
cabras, seus porcos, algumas vacas – não eram tantas – e muito saco de 
farinhas, mangas, caju, pitanga, jaca; era o que se comia, o que se gostava 
e era nisso que se baseava a vida cotidiana daquelas famílias. Os portu-
gueses estavam morrendo de fome, pois tinham botas, calças, fardamen-
tos e armas, mas não tinham comida. Os itaparicanos tinham a comida, 
a coragem, a ousadia e o medo também. Quem já leu João Ubaldo sabe 
que aquela coragem toda vinha na hora do medo. Quando João Popó –  
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acho que foi João Popó – voltou da Guerra do Paraguai perguntaram a ele: 
“o que foi que você sentiu quando chegou mesmo na hora da guerra? Ele 
disse assim “medo, e foi muito, eu só queria que terminasse logo”. 

O caboclo acontece então como o ícone de alguma coisa que estava se 
esboçando, que o pessoal não sabia ainda o que podia ser, eu acho que 
ainda hoje não se sabe, o que nós somos? Que país é este? Não estou 
dizendo nenhum mote novo, que República é esta? O que poderia pen-
sar que é este país? Um garotinho do Amapá correndo naquelas palafitas 
de Macapá, de tantas outras cidades. Não estou falando das populações 
ribeirinhas que aparecem no Globo Repórter, estou falando das que não 
aparecem mesmo. Então, é muito difícil dizer hoje que país é esse, e mais 
ainda, o que poderiam pensar aquelas pessoas que saíam das suas casas e 
iam participar daqueles batalhões. O professor Luís Henrique Dias Tavares 
fala dos batalhões dos periquitos que a farda era bem verdinha...

Havia um desejo de liberdade, de despachar aquele monte de portugueses 
que aumentavam os preços dos alimentos – quase todos os caixeiros de 
importância eram portugueses, um ou outro tinha nascido no Brasil, mas 
o status deles era de portugueses – aumentavam o preço da carne de ser-
tão, da farinha, dos cobertores, das velas, de tudo que era básico e que se 
tinha que comprar em armazém. Eles recrutavam os rapazes para peque-
nas campanhas militares quando era necessário, o que era uma ignomínia 
para quem tinha seus filhos na lavoura. Uma família que tem três rapazes 
na lavoura, de repente perde 1, perde 2, e essas coisas no miudinho, na 
capilaridade da vida, dos baianos, dos mais pobres, dos menos pobres. Eu 
disse que os senhores de engenho não mandavam seus filhos para lutar na 
guerra, mas os que não eram senhores de engenho, ou seja, a maioria da 
população, e nem eram grandes comerciantes, sabiam muito bem o que 
era isso.

Dizem que tem coisas que só acontece na Bahia, eu não tenho a menor 
dúvida disso, só que eu acho isso ótimo. No dia 2 de julho de 1823, as pes-
soas viram os portugueses saindo de manhã cedo – eu sempre penso isso 



6

Conversando com a sua História. n.º 02. Jul. 2014

na hora que eu estou subindo para o 2 de julho pela ladeira da Lapinha. Não 
houve combate final, mas eles foram embora e deixaram certo espaço. Os 
mercenários contratados pelo império do Brasil já esboçavam isso, nunca 
foi um império, mas o nome era esse. A monarquia portuguesa requalifi-
cada no Rio de Janeiro com os seus Cochranes, seus “Labatuts” chegaram 
aqui e deram um jeito naquela situação, mas o que fazer depois? Havia 
impressão que a vida podia melhorar para aquele pessoal. Melhorou, sim, 
no sentido de que a fome que se alastrava entre 10 e 13 meses de comba-
tes diminuiu. Significa que o pessoal estava sem comer, sem fazer farinha, 
sem poder dispor de galinha, de cabra, sem poder vender sua produção, e 
assim comprar uma roupa, um sapato, uma sandália; isso passou, ou seja, 
não havia mais a desgraça da guerra. E fazer o quê?! Ninguém sabia. 

Em São Luís, quando um dos libertadores da Bahia chegou lá, os caboclos, 
os brasileiros – se podemos denominar assim – disseram: “prendemos os 
portugueses e agora vamos organizar o governo em São Luís”, e então – eu 
não me lembro – acho que foi Labatut ou Cochrane quem respondeu: “não, 
vocês não tem que fazer mais nada, voltem cada um para os seus lugares, 
o governo chegou – eram eles. Aquele povo que estava entusiasmado com 
a expulsão de parte dos portugueses, parte deles se divertia também em 
movimentos como “mata maroto”, correndo atrás dos portugueses para 
matar, isso não era tão raro assim.  No Rio de Janeiro mataram vários irlan-
deses, porque disseram que eles tinham feito algo. Então, os irlandeses, 
sem nem saber o que havia sido delatado contra eles, passaram a receber 
facada, tiro, paulada e morreram vários no Rio de Janeiro. Então, não era 
muito difícil uma coisa dessa acontecer, e depois que se sossegou mais ou 
menos aquele ânimo, que costuma suceder a uma revolta, uma guerra, se 
tratou de comemorar. 

Em 1824 se colocou um homem, um senhor, que era um caboclo, em cima 
de uma carroça, não era essa linda do 2 de julho de hoje, era uma coisa 
mais simples. Se botassem uma pessoa branca iam dizer: “parece um por-
tuguês”; se botassem uma pessoa negra iam dizer: “parece um escravo”, 
escravo não tinha condição civil autônoma, não era uma pessoa, não pode-



7

Conversando com a sua História. n.º 02. Jul. 2014

ria ser objeto de uma homenagem. O próprio escravo não faria isso, não 
pensaria nisso, a condição escrava e o negro eram emblemáticos da escra-
vidão, então se pensou no caboclo. O caboclo é uma mistura misteriosa de 
tudo isso, como José de Alencar fez, 40 anos depois, botando vários índios 
no livro dele, Ubirajara, Iracema e os guaranis. Tinha índio bom, índio mal-
vado, índio subserviente, índio lutador, índio ousado, índio tímido, e o que 
aqui aconteceu foi colocarem um caboclo em cima da carroça como uma 
comemoração do 2 de julho porque era o ícone que permitia todo o mundo 
se reconhecer nele. Não tinha capitão, nem governante, nem milionário 
caboclo. Tinha um ou outro mestiço, mas não era o caboclo, mas era ali 
o ícone no qual todo mundo podia se encontrar. A tese de Wlamyra versa 
sobre isso. Durante todo o século XIX houve muitas festas sobre o 2 de 
julho, inclusive Wlamyra encontrou uma em dezembro. Alguém foi autuado 
na polícia porque estava organizando um 2 de julho. O 2 de julho passou a 
ser sinônimo de uma coisa memorável, fantástica. 

Mas o que acontece em outras cidades? Kraay achou um 2 de julho em 
Bom Jesus da Lapa, na sétima década do século XIX, e os relatos mais etno-
cêntricos, que são os mais apaixonantes, dizem que a música era horrível, 
tinha fumaça por toda parte, todo mundo fazia umas danças estranhas e o 
caboclo no meio, numa espécie de carroça ou andor, isso em Bom Jesus da 
Lapa, na sétima década do século XIX. Kraay achou isso nas memórias de 
um holandês, mas tem relatos de comemorações em vários lugares. A festa 
de Cachoeira é talvez a mais conhecida porque tem uma divulgação maior. 
A cabocla de São Felix vem ver as festas do caboclo em Cachoeira, depois 
o caboclo de Cachoeira é que vai para a festa da Cabocla de São Félix. Em 
alguns lugares se fez a festa da cabocla, em outros lugares se fez a festa 
do caboclo. Por exemplo, Valença e Santo Amaro tem cabocla, Cachoeira 
tem caboclo, São Félix tem cabocla, Saubara tem cabocla, que é dona Brí-
gida, Jaguaripe tem cabocla, que é dona América; essas duas têm nomes 
próprios. Itaparica tem caboclo, Itacaré tem os dois, como em Salvador e 
não há como colocar no calendário quando foram aparecendo esses cabo-
clos. Acho que a pergunta mais inteligente é como foram surgindo essas 
comemorações e algumas delas se perderam. Por exemplo, em Nazaré das 
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Farinhas encontrei um senhor – deve estar vivo ainda, estava bem durinho 
quando conversei com ele – que dizia que quando ele era pequeno, atrás 
da banda de música iam os caboclos vestidos de índio, então, tinha uma 
festa de caboclos. Ele tinha 80 e tantos quando me disse isso, então acho 
que isso foi no início do século XX.

E em Itaparica, tem a descrição maravilhosa de Ubaldo Ozório – tudo de 
Itaparica é maravilhoso – que diz que o caboclo era Barros Galvão, mas 
quem foi Barros Galvão? Foi um itaparicano que lutou na Guerra de Itapa-
rica. A Guerra de Itaparica começou e foi de manhã até a tarde, mas foi uma 
guerra maravilhosa, as pessoas em Itaparica dizem: “durou pouco porque 
se durasse mais era capaz da gente perder”. Havia antes escaramuças, um 
pouco mais de que um batel, uma embarcação de menor magnitude, pare-
cia onde hoje é Manguinhos – já tinha esse nome, mas era uma coisinha de 
nada. Manguinhos era o lugar para onde o pessoal carregou o negócio de 
cortar as baleias, porque o mau cheiro era insuportável na Vila de Itaparica. 
E ali perto, entre Mar Grande e Gameleira, tinha um lugar chamado Buraco 
do Boi – que não é um nome muito romântico, depois fizeram um conjunto 
residencial de classe média e botaram o nome de Porto Sobrado – onde 
houve várias escaramuças. 

Mas no dia 7 de janeiro, os portugueses vieram com uma pequena frota, 
para uma cidade que tinha poucos armamentos no forte, não tinha pro-
priamente um destacamento de soldados, tinha um bocado de gente cora-
josa, gente descalça, que cuidava de seus porcos, suas galinhas, seus filhos, 
sua farinha e na hora eles foram chamados. Os portugueses conseguiram 
desembarcar, mas eles não conseguiram tomar posse da cidade de Itapa-
rica. Então, na escala do lugar e da época, isto foi, sim, uma grande guerra. 
Por exemplo, vamos pensar o que foi para uma vilazinha de 15 famílias o 
fato de 6, 7 pessoas terem perdido a vida, mais umas três terem ficado 
inválidas, portadores de deficiências terríveis. Isso é muita coisa, isso para 
um país seriam várias pessoas pensionadas para o resto da vida. Isso acon-
teceu em Itaparica.
Segundo Ubaldo Osório, Barros Galvão era jovem no tempo, e nessa guerra 
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ele perdeu o braço. Levaram-no para o hospital, leia-se uma tenda, e ele 
foi aclamado herói diversas vezes pelo povo de Itaparica. Cada 7 de janeiro 
ele saía de Amoreira numa carroça, o pessoal puxando até a Igreja de São 
Lourenço, em Itaparica. João Ubaldo Osório ouviu isto no início do século 
XX de quem viu, ou seja, um testemunho secundário.  Mas alguns historia-
dores contestam: “até que ponto o que Ubaldo Osório disse se verificou 
mesmo?” Bom, então vamos terminar com a ciência da história porque 
todos os documentos, de alguma forma, são passíveis de dúvidas. Ele disse 
que as pessoas faziam fogueiras na praia e cantavam versos, ainda falando 
da guerra contra o português Madeira de Melo, que na última noite eles 
viam para Itaparica, onde havia o Te Deum  que era festa a principal, no 
dia da Independência. Depois é que a Vila de Itaparica foi chamada desta 
forma tal como o nome aparece no livro Viva o Povo Brasileiro.

Sérgio Guerra Filho achou, em Portugal, um documento que informa sobre 
o padre que celebrou o Te Deum na comemoração do primeiro ano da inde-
pendência de Itaparica. A tradução que o padre dá como sendo do Salmo, 
que não é o Salmo, o João mudou o número do Salmo, mas ele não, só 
mudou o Salmo depois. É mais ou menos assim: que aqueles que estavam, 
que tinham sido inclinados, que tinham sido humilhados, depois se ergue-
ram e, por causa disso, foram aclamados e homenageados pelos seus. E se 
falava desse caboclo, depois tem muita gente que ouviu falar em Itaparica 
– gente que hoje tem em torno de 70 anos –, e também ouviu falar dos 
mais velhos que a imagem do caboclo que tem em Itaparica foi feita por 
Lopes Cabrinha, que era o mesmo escultor que fez boa parte dos retábulos 
e dos corrimões centrais ou laterais da matriz de Itaparica que está sendo 
recuperada.

Tem esse relato que é muito bonito de Ubaldo Osório, tem essas memórias 
um pouco soltas, mas que são unânimes, os relatos são muito próximos. 
Os itaparicanos dizem que esse caboclo era guardado na prefeitura, uns 
dizem que um dia foi encontrado no almoxarifado com o pé quebrado, e 
todo mundo saiu correndo para concertar o pé do caboclo. Esta narrativa 
eu já ouvi de várias pessoas, depois a imagem do caboclo foi para a igreja 
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de São Lourenço como um acordo que se fez. Todo mundo que tem mais de 
70 anos que eu pergunto: “por que o caboclo foi parar na igreja de São Lou-
renço?”, dizem: “para não ficar no tempo” “não íamos guardar o caboclo 
no tempo, tomando chuva e, em algum lugar, ele tinha que ficar”. Então, 
colocaram o caboclo do lado onde tem uma sacristiazinha menor no lado. 
Depois que ele foi parar na prefeitura porque o caboclo consegue coisas 
que os santos, os orixás, e as outras divindades não conseguem com tanta 
facilidade. O prefeito é pastor evangélico e o caboclo mora na sala do pre-
feito, então, coisas assim somente o caboclo consegue.

A festa de Itaparica sempre teve no centro o caboclo, e vários outros fol-
guedos, outras manifestações, que as pessoas que hoje tem mais de oitenta 
anos diziam que ouviam quando eram pequenas, que aquilo já era muito 
velho. Tinha a burrinha, tinha o afoxé do candomblé de seu Roxinho. A 
gente aqui em Salvador tem essa superstição de que os candomblés são 
sempre originários das mesmas fontes e que são uma espécie de genea-
logias de nobreza e tudo, sim, são também, mas existiram desde o século 
XVIII, pelo menos, muitas casas de candomblé que tiveram durações mais 
modestas, umas desapareceram, outras se desdobraram em muitas outras 
formas, então é possível que gente de várias dessas casas tenham partici-
pado do cortejo do caboclo, e a última foi a do Candomblé de seu Roxinho, 
mas depois que ele morreu, não veio mais, veio um grupo de baianas, mas 
elas não eram propriamente um afoxé.
A diferença, a descontinuidade na festa do caboclo de Itaparica – disso eu 
tenho me ocupado, voltei a me ocupar exatamente nesse fim de semana – 
é que, em 1939, um caboclo chamado Eduardo aparece em Itaparica com 
uma novidade – coisa de que os itaparicanos gostam muito. As descrições 
que eu tenho dele é que parecia um caboclo, uns dizem que Eduardo era de 
Itaparica, outros dizem que ele era de Nazaré, outros dizem que não sabem 
de onde ele veio. Era um homem pobre que lidava com gado; segundo 
alguns, lidava com plantação também, segundo outros, foi para Nazaré 
no início dos anos 30. Estes são os dados que eu consegui, entrevistando 
uma porção de gente, porque não vai aparecer em nenhum tipo de regis-
tro maravilhoso, acachapante que um caboclo chamado Eduardo viajou de 
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Itaparica até Nazaré, a não ser que tenha cometido um crime, que eu acho 
que seu Eduardo não fez isso. E é trabalhoso, muito mais trabalhoso, você 
fazer pesquisa de quem não esteve envolvido em crime nenhum, porque 
sem os registros de polícia, o que nós podemos fazer? às vezes, depen-
dendo do assunto, quase nada. 

Seu Eduardo apaixonou-se por uma moça de Nazaré, voltou para Itaparica, 
depois foi para Nazaré e voltou com ela casado. A narrativa unânime é a 
seguinte: quando ele veio de Nazaré casado trouxe a “roubada da rainha”, 
que é um Auto encenado nos dias 07, 08 e 09, que já mudou bastante 
de localização na cidade de Itaparica e hoje está ali, junto da prefeitura. 
Seu Eduardo inventou um Auto que foi reconhecido por várias pessoas que 
estudaram. Assim como os elementos do romance de José de Alencar, O 
Guarani, tem o branco mau, o branco bom, tem o índio integro, o índio 
quase divinizado, Ceci, que era subserviente, fiel. Tem uma parte em que o 
narrador diz: “Cecília despertava todo tipo de sentimento, Loredano tinha 
paixão, Álvaro tinha amor, Peri tinha adoração.” Esse Auto é encenado, 
desde 1939, por um grupo chamado Os Guaranis. Os índios que habita-
vam essa região não eram propriamente guaranis, eram tupinambás, só 
que o nome guarani se tornou genérico na informação geral das pessoas, 
tanto que muita gente usa a expressão tupi-guarani. Então, eu estou des-
cartando dessa fala a questão se os índios daqui eram guaranis, se não 
eram... O nome do grupo que encena o auto chamado A roubada da Rai-
nha é Os Guaranis, e todas as narrativas diziam as mesmas coisas, histórias 
que eu recolhi e algumas pessoas também, Fabio Baldaia, que fez o mes-
trado dele sobre isso, até o pessoal da biblioteca Juracy Magalhães Júnior 
(BJMJ), de Itaparica, que é uma biblioteca maravilhosa; Dona Dalva – Dire-
tora da BJMJ, quem não conhece, procure conhecer, porque ela é uma pes-
soa maravilhosa. Dalva e outras pessoas, como Augusto, que trabalha no 
Instituto Sacatar e fez um projeto e conseguiu desencavar fotografias que 
ninguém sabia que estavam guardadas. Sabem onde? nos arquivos do Insti-
tuto Feminino da Bahia, cujas alunas iam de férias para uma casa em Itapa-
rica. Elas tinham uma casa perto de onde é o mercado, que já foi escola, no 
centro de Itaparica, uma casa onde se hospedavam as meninas de família. 
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Elas ficavam ali nas férias, tiravam retrato das cenas de Itaparica, e eis que 
o projeto encontra três fotografias maravilhosas, anotadas assim atrás com 
aquela letra de caligrafia: “Grupo Os Guaranis – 1939”, então está provado, 
não é invenção de itaparicano, Os Guaranis existiam desde 1939. 

Bom, o enredo resumido de A roubada da Rainha é: os índios têm a sua vida 
baseada na caça, aparece muito fortemente a economia social da caça, e 
há uma rainha branca; quer dizer, não é branca, mas é do cabelo liso e ves-
tida como uma mulher do reizado, que é a rainha dos caboclos porque não 
se diz índios. Os índios estão vestidos como se pensa que eles se vestiam, 
mas, às vezes, não se vestiam. Então, a rainha que era uma soberana, que 
fica numa espécie de casinha com as açafatas, que o pessoal em Itaparica 
chama as cacicas, que são quatro menininhas, ou duas. Não se usa a pala-
vra cacique, se diz o caboclo-mestre, palavra que eu encontrei pesquisando 
no Pará, em Pernambuco, na Paraíba, em um ou outro folguedo tem isso, 
caboclo-mestre. Tem o caboclo adivinhão, que é equivalente àquelas histó-
rias que vocês ouviram provavelmente chamado de pajé, quem faz o feitiço. 
Tem os outros caboclos e depois aparece o capitão-do-mato querendo rou-
bar a rainha. um branco – quer dizer não um branco, inclusive, até porque, 
em Itaparica, achar uma pessoa para fazer esse papel iria ser muito difícil. 
Uma pessoa mais clara aparece vestida como um branco, consegue seduzir 
a rainha, porque o caboclo velho, que é o ancião encarregado de chefiar os 
guardiões da rainha, toma jurema em demasia e o capitão-do-mato rapta a 
rainha. No momento ela diz que foi obrigada, mas na própria cena mostra 
que não foi tão obrigada assim. Isso jamais seria dito por José de Alencar, 
porque o índio dele não pode existir, ele foi feito para não existir. Aliás, não 
existia mais tanto índio assim perto do Rio de janeiro. 

Depois o caboclo adivinhão adivinha onde a rainha está presa pelos rap-
tores e os caboclos são sorteados para ir buscá-la; eles vão e recuperam 
a rainha. Posteriormente, tem um ritual que é complicadíssimo, uma cena 
muito eletrizante que dura, em média, uma hora e quinze; às vezes, eles 
abreviam porque ficam sem paciência de ficar repetindo. E quando a rainha 
volta, o caboclo-mestre fica irado e quer matar o caboclo velho porque não 
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tomou conta direito da rainha e quer matar a rainha porque foi embora 
com o capitão-do-mato, quer matar todo mundo porque os caboclos não 
souberam lutar pela rainha. Depois acontece uma coisa muito de caboclo, 
que é uma espécie de “trânsito pelo meio”, que vai amarrando todas as pos-
sibilidades. Primeiro, a rainha salva a aldeia da desunião, empatando uma 
briga entre o caboclo-mestre e o caboclo-velho, mostrando que ainda tem 
a legitimidade para isso, e quando o caboclo velho vai matá-la, os caboclos 
pedem por ela, e quando eles estão prontos para serem mortos, ajoelha-
dos, esperando o golpe mortal, ela faz um gesto e ressuscita cada caboclo, 
e todo mundo sai muito feliz, todo mundo começa a dançar; tem a dança 
da rainha para a lua, que é uma coisa linda – ela e as açafatas – e se consti-
tui a homeostase da aldeia, todo mundo fica feliz de novo. No último dia o 
pessoal mata o capital-do-mato – é o que as crianças mais gostam – matam 
o capitão-do-mato e tocam fogo. Tem algumas cenas que lembram uns ritu-
ais antropofágicos, que a gente não sabe se havia antes, a originalidade do 
pessoal é que perpetuou, perenizou o Auto. 

Então, eles fizeram esse Auto e, ao longo desses 70 e poucos anos, se des-
tacaram alguns homens que emprestaram seu talento singular ao perso-
nagem. Quando um ator fica muito tempo com um personagem, ele vai 
emprestando coisas suas ao personagem, ao mesmo tempo que a recíproca 
também é verdadeira. Tem gente que passou 20, 30 anos interpretando o 
capitão-do-mato, o feiticeiro, e esses homens estão todos muito velhinhos, 
alguns hoje são evangélicos, não querem falar sobre isso... Um outro diz: 
“Ah eu podia falar, mas é que o meu par já morreu, então deixe que essa 
brincadeira morra também”. É a brincadeira chamada “roubada da rainha” 
e isso não tem em lugar nenhum. Já procurei em toda parte, onde há esse 
tipo de folguedo. Em fonte escrita, eu não achei nada disso. Já procurei na 
Fundação Joaquim Nabuco e em vários outros lugares onde há o cortejo de 
caboclo.

Há alguns cortejos de caboclos misturados com algumas coisas européias 
muito interessantes, como em Ilhéus, por exemplo, o Urso; Ilhéus não tem 
ursos,  mas era o urso que vinha com o saco de aniagem, e o pessoal que 
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fazia as cantigas iam com o urso amarrado. Eu vi isso no interior do caribe 
colombiano... eu vi no Pará, na Paraíba e em Pernambuco, e prefiro acredi-
tar que quem inventou tudo isso foi o caboclo Eduardo – nada mais fácil do 
que concordar com o que os itaparicanos dizem que foi ele que inventou. 
“E para onde ele foi?”, perguntei, e teve uma senhora que disse: “deve ter 
voltado para o mato”, eu fiquei muito impressionado com isso, foi o relato 
que mais me impressionou. Repare como é coerente no imaginário de uma 
pessoa que nunca se preocupou em fazer uma pesquisa. Que importân-
cia tem para onde foi Eduardo? Ela disse: “sei lá, deve ter voltado para o 
mato”, ou seja, ele veio do mato e voltou para o lugar dele.

Na festa de Itaparica, dia 06 de janeiro, o carro do caboclo sai sem o caboclo 
do Jardim dos guaranistas, apenas com a serpente, que aqui chamam dra-
gão. No dia 07 tem um ritual bastante complexo, porque são várias paradas 
– Cachoeira também tem isso –, o caboclo vai até a igreja de Santo Antônio 
dos Navegantes, tem uma ladainha, depois vão pegar a imagem do caboclo, 
entronizam-no em cima do carro, que foi guardado no dia 06, de noite, ao 
lado da Fonte da Bica. Tem o cortejo, vão vereadores, governador, políticos 
do PT, do PCdoB, do PCB, vai gente das associações, da sociedade civil – é 
uma maravilha – e dura, mais ou menos, duas horas. Os caboclos vão para 
frente da igreja em São Lourenço, tem o Te Deum, o pessoal levando o 
caboclo e cantando aqueles cantos que são bem antigos, alguns deliciosa-
mente ambíguos, e eu acho que foram feitos para ser assim, tipo: “Pedro 
Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil, a nação que ele encontrou foi os 
índios guaranis”. Essa ambiguidade é fabulosa, quer dizer, “tá bom, ele des-
cobriu, mas ele encontrou aqui a nação dos Guaranis”, querendo dizer que 
os guaranis precedem o Brasil. No dia 07, o caboclo sai em cima do carro, 
percorre o centro histórico de Itaparica, que não é muito grande, mas é 
maravilhoso, muito bonito. E depois de noite tem a primeira apresentação 
da “roubada da rainha”. 

No dia 08 só tem uma parte da “roubada da rainha”, porque não é feriado 
na maior parte da Ilha. Itaparica só tem 1/7 da área da ilha de Itaparica, 
então, mesmo para quem mora no município de Vera Cruz não é feriado; 
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eles têm dificuldade de ir, participando muitas crianças e adolescentes. É 
muito puxado porque são vários quilômetros, em especial nos dias 07 e 09, 
para os meninos pequenos e pessoas de idade. 

No dia 07, coloca-se o caboclo na quitanda, que em Itaparica é uma casi-
nha, um lugar onde se guarda uma imagem. A quitanda do carro do cabo-
clo é onde fica guardado o carro do caboclo o ano todo, inclusive nesses 
dias festivos. Tinha gente fazendo as bandeirinhas da ornamentação para a 
Copa do Mundo; pegava o náilon, colocava nos ferros da quitanda do cabo-
clo, para ir grampeando as bandeirinhas. E o caboclo fica todo enfeitado, 
com muitas flores. O caboclo consegue coisas que vocês não conseguiriam; 
por exemplo, quem ajuda a enfeitar o carro do caboclo é a igreja evangélica 
Lírio do Vale. Eu perguntei a uma moça, por quê? Ela disse: “Porque o cabo-
clo é uma coisa de muita luz”, eu concordo perfeitamente, e ela comen-
tou: “eu gosto muito desse caboclo”. Teve outra que disse: “esse caboclo é 
minha vida”. No dia 09, as pessoas pegam o caboclo de dentro da quitanda 
e percorre de novo o centro histórico, cantando um ponto que diz: “des-
pedida de caboclo, faz chorar, faz chorar, faz soluçar, faz chorar”; e muita 
gente chora mesmo, porque só vai ver o caboclo no outro ano, porque 
depois o caboclo é guardado dentro da prefeitura.

Existem três caboclos da independência que têm nome: Tupinambá, Amé-
rica e Brígida. América é de Jaguaripe, Brígida de Saubara e o Tupinambá 
de Itaparica. O caboclo se realiza na teimosia de todo ano conseguir passar 
em cortejo, há dias que os políticos não estão de acordo com o grupo que 
leva o caboclo; já houve mesmo tempo de colocar banda de música para 
tocar na porta da aldeia, o pessoal sem microfone, sem nada, bota banda 
de música para tocar; aí você tem que interromper o Auto para a banda 
terminar de passar e retomar. Não adianta dizer “que absurdo”; não é um 
absurdo, é uma contenda política. Nos últimos tempos, o caboclo tem rece-
bido atenção de pessoas de fora de Itaparica, que, de certa forma, reforçam 
a importância de Itaparica e do caboclo em Itaparica, porque eles mesmos 
dizem: “ninguém vem de Salvador, nem de São Paulo, nem de lugar nenhum 
para ver o prefeito, vem para ver o caboclo”. 
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Mas existe a dificuldade em todo ano de botar o caboclo na rua, muitas 
vezes falta dinheiro para as penas, entre outras coisas. Por exemplo, nos 
dias 07, 08 e 09 tem aquelas bandas, e na hora que está se realizando um 
Auto sem microfone, sem nada, o pessoal começa a passar o som, a ensaiar. 
Se pede para parar, eles pararem, depois começa de novo. O que eu quero 
dizer é que na hora que o caboclo vai passar é que você vai ver as dificul-
dades que enfrentam para que isso aconteça todo ano. Nesses momentos 
é que eu percebo, mais ou menos, o que é o caboclo, e ele passa. Houve 
uma vez que uma banda estava se apresentando, e gritaram: “péra aí, péra 
ai, estão mandando a gente parar, pra passar um negócio aqui”; e era o 
caboclo passando com todo mundo, a multidão carregou mais ou menos 
a metade do pessoal que estava olhando a banda, que depois retomou a 
sua apresentação, e isso é o caboclo. Quer dizer, é preciso, inclusive, passar 
no meio de um show que foi colocado ali no dia da festa dele. E todas as 
vezes que se foi falar com prefeitura, secretário, ouve-se “mas a gente não 
pode pedir a eles para se apresentarem mais tarde, porque no contrato já 
está assim”; ou “se for ter que tocar mais tarde, a gente vai ter que pagar 
outra diária, aí tem que dormir em Itaparica, porque o último Ferry sai 
11h da noite”. Cada vez que acontece tem que ser uma pequena guerra; 
este é o caboclo, isso acontece entre os dias 06 e 09 de janeiro a cada ano,  
em Itaparica.


