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Os Caboclos

 Representando a vitória nas Guerras de Independência e o surgimento da 
nova nação, o caboclo e a cabocla fazem parte do panteão cívico juntamente 
com os heróis do Dois de Julho. Figuras extremamente populares, agregam 
uma vasta gama de significados que “muitas vezes, extrapolavam o sentido 
cívico normalmente atribuído a eles.” (ALBUQUERQUE,1999, p. 91).
 O Caboclo está presente nas comemorações da Independência da 
Bahia desde 1824, quando a população, para relembrar a entrada do exército 
pacificador em Salvador, enfeitou uma carreta tomada do inimigo na batalha de 
Pirajá, puseram sobre ela um velho de descendência indígena e levaram-na, em 
cortejo, da Lapinha ao Terreiro de Jesus, o ritual se repetiu no ano seguinte e, 
em 1826, foi esculpida a imagem do caboclo que circula nas ruas até os dias 
de hoje. 
 Boa parte a identificação popular dessa figura reside no fato dele 
representar os heróis que lutaram na Independência e que não são comumente 
lembrados: os soldados esfarrapados, os batalhões de índios usando armas 
tribais, de negros escravos e libertos, os sertanejos, à população voluntária 

Diário de Notícias 04.07.1952



38 Resgate da Memória. n.º 02. Jul. 2014

que se organizou por conta própria em grupos para lutar, e que formaram 
maior contingente das tropas da Bahia. Como Labatut informou em um oficio ao 
Ministro José Bonifácio “nenhum filho de proprietário rico tinha se apresentado 
como voluntário” (TAVARES, 2001, p. 240).
 A Cabocla foi inserida no cortejo festivo a partir de 1846, a pedido do 
então Presidente e Comandante de Armas da Província, o Tenente José de 
Souza Soares de Andrea. Este português naturalizado brasileiro considerava a 
presença do Caboclo, pela sua postura agressiva e dominadora, uma humilhação 
aos portugueses. O objetivo inicial era substituir o Caboclo por uma figura mais 
terna e conciliadora, mas diante da resistência popular, as duas imagens saíram 
no préstito.

  É importante ressaltar a 
simbologia dessas duas figuras, a 
maneira como contrastam dentro das 
comemorações. O Caboclo paramentado 
como um guerreiro, portando uma lança 
esmaga uma serpente aos seus pés 
representando a tirania, a dominação 
portuguesa; afirmando seus direitos pela 
força; um símbolo de vitória; escolhido e 
aclamado pelo povo. Enquanto a Cabocla, 
representação de Catarina Paraguaçu 
que, com seu semblante sereno, traz a 
ideia de conciliação, da índia que acolheu 
o português – Caramuru, na figura de 
Diogo Álvares Correia – possibilitando 
a formação do Brasil, agregando através 
do parentesco brasileiros e portugueses. 
Da forma como foi concebida, a Cabocla 
resgata uma figura muito cara ao 

romantismo nativista, um mito de origem da nação brasileira que valoriza a 
figura do ameríndio e do europeu na composição da população e exclui a 
contribuição africana, considerada uma mácula na sociedade brasileira. 
 Assim à figura popular do poder bélico que defende sua pátria associou-
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se, através da concepção da elite, a uma ideia de nação que supera as diferenças 
e acolhe seus filhos, apresentando uma outra percepção do Dois de Julho; por 
um lado o enredo popular da independência, por outro a celebração do ideal de 
nação da “fina flor” da sociedade. 
 A tensão social entre as classes dominantes e a população sempre esteve 
presente nas comemorações do Dois de Julho e era expressa de diferentes formas 

variando conforme o contexto 
histórico. Nas comemorações, 
durante o Império, muitas vezes 
afloravam as hostilidades entre a 
população brasileira e portugueses, 
“Os festejos do Dois de Julho 
nem sempre foram tranqüilos. Os 
‘Patriotas’ saqueavam as casas de 
portugueses, [...] naturalizados 
ou não; era o ‘Mata-Maroto’.” 
(SANTOS, 1995, p. 32).  
  Nos primeiros anos da 
República a elite tenta dar um 
novo sentido à festa e isenta-la do 
seu caráter popular dando-lhe ar 
de civilização e ordem nos moldes 
do positivismo e das teorias 
eugenistas do século XIX, dentro 

dos quais não cabia um ícone patriótico indígena – associado à barbárie – e 
muito menos mestiço. No intento de tornar o Dois de Julho um evento livre de 
aspectos religiosos ou adorações, a elite política e intelectual baiana tornou 
ponto pacífico a retirada dos caboclos do cortejo, mas sempre que estes não 
desfilavam a população não comparecia às festividades e promovia seu próprio 
cortejo, em outra data.
  A principal crítica da elite ao sentido popular da festa era o caráter 
devocional atribuído a uma comemoração patriótica e não religiosa, mas os 
mesmos grupos não se furtaram de lançar mão da religiosidade quando isso 
atendeu aos seus interesses. Como nas comemorações do centenário, em 
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1923, quando os caboclos não desfilaram, mas 
para garantir a participação popular no evento, os 
organizadores promoveram a saída da imagem do 
Senhor do Bonfim em procissão marítima. 
 A escolha de um santo católico era mais 
aceitável para as classes dominantes do que a de 
um índio que foi associado ao candomblé. Muitos 
terreiros realizam as festas do caboclo no dia 2 de 
Julho sem, no entanto, terem o mesmo significado, 
pois segundo Jocélio Santos: 

Apesar de haver uma diferença conceitual entre o Caboclo 
da Independência e o Caboclo do Candomblé, há um 
parentesco simbólico entre ambos, na medida em que o 
sentido de continuidade entre os índios da Independência 
e o ‘dono da terra’, como é expresso no espaço litúrgico, 
adquire uma dimensão política. (SANTOS, 1995, p. 48 apud 
ALBUQUERQUE, 1999, p. 94).

 
 Apesar de todos os revezes a tradição popular 
resiste e os Caboclos perseveram dentro da 
nossa cultura, a exemplo da frase “chorar no pé 
do Caboclo” que é comumente usada quando se 
vai pedir algo ou fazer uma reclamação. O Dois 
de Julho, que começou como uma manifestação 
popular foi institucionalizado e tornou-se feriado 
oficial em 1831.
 O cortejo e as comemorações mudaram 
de aspecto e estrutura com o passar dos anos, 
conforme as mudanças sociais, políticas e até 
urbanísticas na Bahia, mas uma figura permaneceu 
de forma constante, o Caboclo. Após sua inserção 
no panteão cívico a Cabocla integrou-se à tradição 

e, ainda hoje, ambos saem nos seus carros e perfazem o trajeto da Lapinha ao 
Campo Grande como símbolos máximos das comemorações da Independência 
da Bahia. 

Diário da Bahia 02.07.1941
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