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Resumo:

Essa dissertação tem por objetivo explicar como os elementos característicos da tradição junina
estão articulados com o espetáculo na dinâmica festiva do São João do Pelô, nos anos de 2011 e
2012. O São João do Pelô é uma festa junina que ocorre no Centro Histórico de Salvador desde
2000,  através  da  iniciativa  do  Governo  do  Estado  da  Bahia.  A partir  de  2008,  momento  do
lançamento do São João como um produto turístico baiano, a festa do Pelourinho torna-se central no
discurso produzido para atrair turistas aos festejos. Através da pesquisa busca-se entender como
discurso da tradição e da cultura popular é veiculado pelos promotores da festa; bem como, analisar
a publicidade e as políticas estatais que tem como objetivo promover o São João do Pelô, dentro do
contexto da promoção turística do São João da Bahia e, por fim, descrever as especificidades da
reinvenção da festa junina no Pelourinho, observando de que maneira grupos populares como as
quadrilhas juninas e os sambas juninos estão inseridos na festa. Por compreender a dinamicidade da
cultura, adota-se o conceito de circularidade cultural, extraído da teoria de Bakhtin (1999), que tem
a capacidade de abarcar os processos de trocas e intercâmbios recíprocos entre as culturas. Dentre
outras apreciações, também será discutida a espetacularização da festa, a partir da teorização de
Guy Debord  (1997)  sobre  a  Sociedade  do  Espetáculo,  tendo  em vista  o  avanço  da  lógica  do
mercado nas festas populares, e a consequente alteração de sentidos e comportamento dos seus
participantes.
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