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RESUMEN 

 

La región del medio São Francisco es la porción más a norte de la Provincia,  abarca  

08 ayuntamientos, y Juazeiro es él más importante de todos. Por muchos años la región 

permaneció aislada una vez que estava muy lejos del centro del poder, así como por la 

precaridad de las carreteras que hacian las conexiones con las otras partes de la 

provincia. Sin embargo, con la construción y pavimentación da la carretera – BR 407  - 

la región pasó a integrarse mejor à la provincia. Este hecho, aliado à la expansión de la 

frontera agrícola, llevó a un proceso de territorialización, causado por la llegada de 

muchos agricultores que buscavan nuevos espacios. 

Pero la región tiene innumerables atractivos turisticos que son pocos divulgados en 

otros puntos de la provincia, entre ellos atractivos naturales que pueden servir tanto al 

turismo de recreación, como al turismo de aventura y además de los atractivos 

culturales que tienen en el ayutamiento de Juazeiro su principal reducto. No obstante el 

turismo baiano haber recebido muchos incentivos en los ultimos quarenta años, entre 

ellos el programa “Roteiros da Bahia”, la región jamás fue contemplada con ninguno, a 

pesar de las potencialidades y de tener alguna infraestructura hotelera. 

El aprovechamiento del turismo puede y debe ser visto como una alternativa economica 

a la agroindustria que predomina en la región, una vez que es siempre un riesgo, 

mantenerse la economia sujeta a una unica fuente de divisas. 

Palabras Llaves: Turismo, Potencial Turistico, Bahia, Brasil.  
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ABSTRACT 

 

The north part of Bahia state involves 08 counties, where the Juazeiro County is the 

most important of them. For many years the region described here was isolated in 

reasons related to the distance from the downtown capital, so on by the bad roads 

conditions as well. This isolating condition has contributed for a low occupational 

percentage, leaving the region to have the least demographic population so far. 

Afterwards the construction of highway BR-407, the region turns out to be integrated 

much more to the Bahia state consequentially. 

This fact, linked with the agriculture border expansion, left the region in a process of 

expansion, which it was caused by the arrival of many agricultures which came from the 

south part of Brazil looking for new spaces. 

Besides, the region has many touristy areas, which are not known for the rest of the 

state, such of could it be good for leisure tourism, like the adventure tourism, besides 

the cultural attractions at Juazeiro county usually offers. 

Despite the Bahia state has provided many incentives for the rest of the state in the last 

40 years, like “Bahia Directions Program” the region wasn’t got anyone of them, despite 

a great tourism potential and a hostelry web of good infrastructure as well. 

The advantage of the tourism can and must be face as an economic alternative to the 

agro industry, which prevails on the region, by the way is so far a risk to have an 

economy connect to a just one source of profit. 

Key words: Tourism, Touristic Potential, Bahia, Brasil. 

 
 
RESUMO 

 

A região do São Francisco na Bahia é a porção mais a norte do Estado, e engloba 08 

municípios, sendo Juazeiro o mais importante deles. Durante muitos anos a região 

permaneceu isolada devido a distancia do centro decisório do poder, bem como pela 

precariedade das estradas que a ligavam ao resto do Estado. Este isolamento 

contribuiu para o baixo percentual de ocupação, fazendo da região, uma das de menor 

densidade demográfica. Entretanto, com a construção e pavimentação da BR-407, a 



região passou a se integrar melhor ao Estado. Este fato, aliado a expansão da fronteira 

agrícola, levou a um processo de territorialização, causado pela chegada em massa de 

agricultores vindos sobretudo do sul do país, a procura de novos espaços.  

No entanto, a região possui inúmeros atrativos turísticos que são pouco divulgados no 

restante do Estado, dentre eles atrativos naturais que podem servir tanto ao turismo de 

lazer, como ao turismo de aventura, além dos atrativos culturais que tem no município 

de Juazeiro o seu principal reduto. Apesar de o turismo baiano ter recebido muitos 

incentivos nos últimos quarenta anos, dentre eles o programa ‘Roteiros da Bahia’, a 

região nunca foi contemplada com nenhum deles, apesar das potencialidades e de 

possuir alguma infra-estrutura na área hoteleira. 

O aproveitamento do turismo pode e deve ser encarado como uma alternativa 

econômica à agroindústria que predomina na região, uma vez que é sempre um risco 

se manter a economia atrelada a uma só fonte de divisa.  

Palavras Chaves: Turismo, Potencial Turístico, Bahia, Brasil. 
 

1. INTRODUÇÂO 

 

A região do São Francisco, situada na porção norte do Estado da Bahia (Figura 1), é 

pouco explorada pelo turismo, apesar de suas potencialidades. 

 

Muito se fala da interiorização do turismo, mas enquanto muitos países ‘criam’ atrativos, 

a exemplo dos EUA, com Miami, Orlando, Las Vegas, nos não procuramos divulgar as 

nossas reais potencialidades, nem muito menos criamos condições para que elas 

sejam utilizadas como geradoras de emprego e renda. Num estado pobre como a 

Bahia, isso pode ser um diferencial. No caso específico da região do São Francisco, 

onde a riqueza do agronegócio traz benefícios reais apenas a uma pequena parcela da 

população, o turismo pode vir a se tornar uma alternativa, inclusive pela diversificação 

que pode introduzir na economia. Assim, apresentamos neste estudo algumas das 

oportunidades/atrativos que a região tem, esperando despertar o interesse da iniciativa 

privada local e regional principalmente, visando incrementar o turismo na região, 

através de investimentos diversos que gerem benefícios sócio-econômicos para a 

região.  



 

 

Figura 1 – Localização 
 

2. HISTÓRICO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA BAHIA 

 

O turismo na Bahia como atividade de interesse estratégico para a economia  baiana, 

começou a se desenvolver na capital ainda no meado do século XX. Tudo indica que o 

primeiro documento utilizado por um órgão do governo do Estado para o setor do 

turismo, foi um estudo feito por uma empresa de propaganda no ano de 1955 e doado 

para a Prefeitura Municipal do Salvador, intitulada de “Plano de Turismo da Bahia”, cujo 

o objetivo era chamar a atenção do setor público para o potencial da cidade. Em 1958, 

o “turismo é incorporado no “Programa do Estado da Bahia”  através do” Programa de 

Recuperação Econômico da Bahia” e em 1959 o turismo passa a fazer parte do 

“Programa de Desenvolvimento da Bahia (PLANDEB)”, relativo ao período de 1960/63. 

 



Observa-se que até o meado da década de 1950, o Estado tinha uma economia 

agrícola, cujo principal produto era a exportação do cacau. A partir da década de 60, 

começa o processo de industrialização, através da implantação da Refinaria Landulfo 

Alves, em Mataripe e do Centro Industrial de Aratu (CIA). Nos anos 70 do século XX, 

consolidou-se o processo de industrialização com a construção do Pólo Petroquímico 

de Camaçari (COPEC).  

 

 Bem, o que tem haver o processo de industrialização da Bahia com a implantação e 

desenvolvimento do turismo no Estado? Tem tudo haver, pois essa industrialização 

levou a urbanização e a expansão do setor terciário, destacando-se o turismo. A 

ampliação e a modernização da infra-estrutura hoteleira em Salvador e a descoberta de 

novas cidades como pólos turísticos, vai acontecer também na década de 70, motivada 

inicialmente pela nova classe social que surgia com a indústria e que representava um 

potencial muito grande para o consumo dos produtos turísticos da Bahia. 

 

Efetivamente, a Bahia deu seus primeiros passos no sentido de execução e 

desenvolvimento do turismo, a partir do “Plano de Turismo do Recôncavo (PTR)”, que 

foi concluído no ano de 1970. Esse plano teve como novidade a análise setorial, ou 

seja, desenvolveu-se uma política especifica para uma determinada região e sua área 

de atuação abrangeu 38 municípios, outra novidade foi o fato deste plano ter sido o 

primeiro voltado exclusivamente para o setor.  

 

O turismo baiano viveu, nos últimos trinta anos, dois importantes momentos, que 

resultaram em grandes impulsos ao seu desenvolvimento. Em 1971, a Bahia definiu 

duas frentes de ação: estabeleceu mecanismos fiscais para facilitar a implantação de 

grande hotéis e passou a praticar uma forte e agressiva ação de marketing. Até então, 

o Estado da Bahia não contava com uma estrutura receptiva e fluxo turístico 

satisfatórios.  

 

Entre 1971 e 1975, o turismo na Bahia teve um acentuado crescimento, com ênfase na 

construção de hotéis de luxo, passando a oferta de leitos, por exemplo, em Salvador, 



de cerca de dois mil para seis mil. Nesse período, foram construídos meios de 

hospedagem em Valença, Camamu, Cipó (reforma) Lençóis, Uauá, Prado, Piritiba, 

Campo Formoso, Cachoeira, Cícero Dantas, Rio de Contas, Itaparica, Juazeiro, 

Ibotirama, Euclides da Cunha e Jacobina. Em 1977, foi construído o Centro de 

Convenções da Bahia, o qual regularizou as atividades hoteleiras e de prestação de 

serviços, nos períodos de baixa e média estação, reduzindo, assim, os picos sazonais 

negativos do fluxo turístico.  

 

Como já foi dito anteriormente, no final da década de 70, o turismo se consolidou no 

interior da Bahia nas áreas litorâneas, precisamente em Porto Seguro, depois Ilhéus, 

Valença e foi se expandindo pela costa baiana. Todavia, Porto Seguro consolidou-se 

como o principal destino turístico do Estado. Outro fator que contribuiu para a 

interiorização do turismo no Estado foi a construção da BR-101 e a criação da 

Bahiatursa, que inicialmente tinha a função de fiscalizar hotéis e afins. Ainda na mesma 

década, surgiu o Litoral Norte, que na sua 1ª etapa abrangia a área compreendida de 

Lauro de Freitas até Itacimirim. 

 

Em 1974, foi desenvolvido o “Projeto Baía de Todos os Santos”, a pedido da 

Coordenação do Fomento ao Turismo, com o objetivo de identificar as potencialidades 

turísticas da Baía de Todos os Santos e do litoral do Recôncavo, definindo as áreas 

prioritárias para o desenvolvimento do setor. Para o biênio de 1973/74, através do 

“Plano Diretor da Orla Marítima”, foi realizado o inventário e levantamento das 

necessidades básicas do receptivo, da faixa litorânea que se estende de Salvador à 

Mata de São João. Dentro da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional do 

Estado da Bahia (PRODETUR), para o período de 1979/83, foi criado o “ Programa das 

Cidades Turísticas (PCT)”, cujo objetivo era aproveitar as potencialidades existentes 

nas diversas regiões do Estado, estimulando o turismo regional de fim-de-semana e 

criando pontos de apoio ao longo dos eixos de acesso a Salvador e tais localidades. 

 

Através de diversas Secretárias e Órgãos do Estado, a partir da década de 90 a Bahia 

vem priorizando o PRODETUR (Plano de Desenvolvimento Turístico), pois esse 



programa não tem apenas um caráter de ordem turística. Ele abrange diversos setores, 

desde infra-estrutura básica, projetos de qualificação de mão-de-obra até a implantação 

de complexos turísticos. O PRODETUR/Ba é uma parceria entre os Governos Estadual 

e Federal, coordenada pela Bahiatursa, objetivando o melhor aproveitamento de suas 

potencialidades naturais, culturais, históricos e redefinindo o espaço territorial baiano 

através do desenvolvimento turístico. 

 

A partir de 1991, foi estabelecido um novo plano estratégico, contemplando um 

horizonte temporal com visão até 2010. Este plano teve como objetivos básicos 

promover a desconcentração do desenvolvimento do turismo, bem como ampliar e 

melhorar a qualidade do produto turístico baiano. Atualmente, a Bahia conta com 14 

produtos turísticos dotados de completa infra-estrutura, voltados para diferentes 

segmentos de turistas.  

 

O que se pode observar é que o setor dispõe de um número razoável de estudos e 

projetos realizados pelo Estado que podem ajudar no desenvolvimento do turismo na 

Bahia. Muito vem se investido nas áreas costeiras, e em especial em Salvador, onde 

cresce a oferta hoteleira, mas não se diversifica a oferta de produtos. Assim, também 

não se incrementa nem divulga as potencialidades de outras áreas, como o  médio São 

Francisco. 

 

3. POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

 

Mais do que história, o Médio São Francisco remonta a pré-história. Sítios 

arqueológicos, inscrições e pinturas ruprestes datadas de milhares de anos, peças 

significantes para o estudo da evolução são testemunhas adormecidas da presença do 

homem. 

 

Região de economia predominantemente agropecuária e de serviços vem se 

destacando pela agricultura irrigada, tornando-se um pólo produtor e exportador de 

frutas.  Do vale do São Francisco, brotam hoje frutas diversas: uvas de mesa, mangas, 



melões, acerolas, pinhas, goiabas, melancias, maracujás, limões, e bananas que 

abastecem os mercados da Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, produzindo uma 

riqueza então inédita para a região. 

 

A combinação do clima com as técnicas modernas de irrigação explica o excelente 

resultado obtido. A região que também produz vinhos famosos, premiados 

internacionalmente, dispõe atualmente de um parque agro-industrial que caminha a 

passos largos, com a instalação de fábricas de beneficiamento e de derivados. É ainda 

produtora de hortifrutigranjeiros. O sucesso alcançado pela fruticultura é bastante 

expressivo, chegando inclusive a se constituir em atração turística regional, o chamado 

agro turismo. 

 

Entretanto a região não é só um expressivo espaço agrícola, pois apresenta 

características ímpares e significativo potencial turístico (Figura 2) que engloba além do 

casario colonial, as tradições e lendas de traços medievais, que guardam a genuinidade 

das raízes portuguesa, mesclada por adaptações próprias ao clima local. Na culinária 

se destacam o surubim, o bode, o carneiro, a carne do sol, doces caseiros e cachaças 

de alambique. 

 

Nas terras do Velho Chico, como é carinhosamente chamado, o grande rio a tudo 

preside e a tudo molda, desde os hábitos mais comuns até a vida espiritual do seu 

povo, com as suas crendices e lendas, há muito incorporadas ao fabulário nacional. 

Essas lendas são – uma das expressões mais representativas da cultura própria dos 

ribeirinhos, do rio e das suas vazantes, caatingas e brejos – que dão à região um perfil 

todo especial no conjunto do universo baiano. O São Francisco tem um imaginário que 

lhe é comum. Cada um dos seus trechos possui suas características peculiares. São as 

Alimentadoras de Almas, os Penitentes, os Disciplinadores, as manifestações de 

Reisado, as cantorias, os benzedores formam parte desse Universo de manifestações, 

rico de significados, aliados às grandes entidades lendárias do São Francisco, como o 

Aloquê, o Caboclo d`Água, o Nego d`Água, o Minhocão e a Mãe d`Água. O rio está no 

centro de todas estas crenças. 



 

 

O poder de reelaboração lendária do homem do São Francisco atingiu até as carrancas 

das embarcações, ou cabeças de proa, hoje desaparecidas como objeto de uso 

autêntico, mas preservada no imaginário e no cotidiano de sua gente, de sua cultura. 

 

3.1 PRINCIPAIS ATRATIVOS NATURAIS 

 

3.1.1 Município de Curaçá 

 

Brejo – área com vegetação pouco peculiar no sertão, com coqueiros e bananeiras. Um 

verdadeiro oásis. 

Cachoeira – Fazenda Jenipapo, com águas transparentes, própria para banhos. 

Gruta d`Água – na Serra de Patamuté. Possui um grande reservatório de água calcária. 

Gruta de Patamuté – no distrito homônimo, a 66 km da sede municipal. Com 250 

metros de comprimento, 44 de largura e 22 de altura. O salão central é plano, com 



temperatura amena, em plena caatinga. Local de rara beleza, ornada de estalactites, 

cujo portal é dos mais significativos da espeleologia brasileira. 

Ilhas da Missão, Bonsucesso, Porto da Vila e Redonda – todas com forte potencial 

turístico. 

Praia da ilha de Curaçá – em frente ao porto fluvial. Praia de água doce que atrai vários 

turistas pela beleza de suas águas cristalinas. Apresenta importante valor paisagístico e 

ambiental. 

Praias das ilhas do São Francisco – apresentam grande extensão, com areias brancas. 

Riacho da Melancia – riacho em cujas margens são observadas árvores frondosas, 

dando ao local particular beleza cênica. 

Rochas cintilantes – no distrito de Riacho Seco. Grandes rochas cintilantes de 

impressionante beleza formam um verdadeiro chão de estrelas. 

 

3.1.2 Município de Juazeiro 

 

Área de Preservação Natural do Salitre – localizada no distrito de Junco, no vale do 

Salitre, apresenta relevo composto por três serras: da Cruz, do Olho d’ Água e do 

Colono. Vegetação tipo caatinga, clima semi-árido, solos porosos e cobertura de seixos. 

Ilha do Fogo – área de lazer para banho e prática de esportes. 

Ilha do Rodeadouro – ponto turístico muito visitado e utilizado como camping no verão. 

Espaço livre para banhos, com barracas onde são promovidos shows. 

Rio São Francisco – responsável pela importância histórica e cultural de Juazeiro. 

 

3.1.3 Município de Pilão Arcado 

 

Ilhas da Barra, Cabras, do Povo, e dos Mulatos – ao longo do São Francisco, são 

utilizadas para plantio, mas poderiam ser utilizadas para lazer. 

Lagoa da Salina – no povoado de Saldanha Marinho, extensa, com grande beleza 

cênica, cercada de dunas de areia branca. 

Lagoa do Juá – localizada no povoado homônimo, é formada por um braço do São 

Francisco, é muito piscosa. 



 

3.1.4 Município de Remanso 

 

Mangue Seco – localizado no povoado do Marcas, surge no período das secas, 

cercado de pedras, morros e muitas dunas. 

Praia de Amaralina – localizada na sede do município, ao lado esquerdo do Porto. 

Espaço de rara beleza natural, principalmente durante as cheias, apresentando grande 

potencial turístico. 

Prainha – situada às bordas do lago de Sobradinho, no perímetro urbano da cidade, 

apresenta grande beleza cênica. 

 

3.1.5 Município de Sento Sé 

 

Fonte Termal Brejo do Limoeiro – situada no povoado do Limoeiro. Fonte de água 

natural e termal, formando um pequeno lago, que dá origem a um riacho e que 

desaparece dois quilômetros depois. 

Garimpo de Minas das Cabeludas – área de exploração livre de ametista e cristal de 

rocha. 

Gruta Fonte do Prazer – situada a 15 km da Lagoa do Marique, conta com um amplo 

salão com uma fonte natural de água cristalina. 

Ilha das Andorinhas – ilha fluvial formada pelo rio São Francisco, com areia semelhante 

à das praias marítimas, muito freqüentada nos fins de semana. 

Ilha do Tombador – ilha fluvial composta por grandes rochedos e profundidade ideal 

para a prática da natação. 

Olho D`Água do Brejo da Brásida – nascente de água natural que forma um pequeno 

lago de água termal, com funções terapêuticas 

 

3.1.5 Município de Sobradinho 

 

Ilha da Fantasia – situada no meio do lago de Sobradinho, com enormes dunas e 

abrangente vista panorâmica. 



Sítio Bom Sucesso - ideal quem gosta de relaxar e aproveitar a natureza.  Além de uma 

ampla área de lazer e passeio, o local oferece trilhas em meio à mata nativa e uma 

surpreendente fonte permanente de água cristalina - Olho d´Água do Bom Sucesso.  

Porto Juacema - também é rota certa para quem visita Sobradinho. Rodeado por águas 

calmas, a região é ideal para a prática de esportes náuticos. Dispõe de uma boa 

estrutura para visitantes, com áreas de lazer, quadras esportivas e serviços de bar. 

 

3.2 ARTESANATO 

 

O artesanato da região do São Francisco na Bahia baseia-se no bordado, tapeçaria, 

pintura em tecido, crochê, cerâmica, cestaria, gesso, trabalhos em couro, madeira, 

corda, palha, metal e principalmente de barro. As carrancas são o principal elemento do 

artesanato da região.  

 

3.2.1 As Carrancas de Madeira 

 

Os dicionários de língua portuguesa definem a palavra carranca, como sendo figura 

sombria, de cara feia e disforme, indicativo de mau humor. Segundo os historiadores, 

as barcas que circulavam pelo rio São Francisco foram as únicas embarcações 

primitivas de povos ocidentais que usaram figuras de proa ou carrancas. Essas 

esculturas surgiram na cultura nordestina, mais propriamente no meio da civilização 

ribeirinha do Médio São Francisco por volta de 1875/1880 e durou até o ano de 1940, 

quando se encerrou o ciclo das embarcações no Brasil.  Essas figuras ocupam lugar de 

destaque na arte popular nordestina e sanfranciscana, pela expressividade artística e 

pela originalidade tipicamente brasileira.  

 

Segundo Machado (2009) existem muitas versões históricas sobre o aparecimento das 

carrancas, na região nordestina. Porém a tese decorrente de estudos antropológicos, 

que possui maior probabilidade, é a que defende o aspecto lendário das carrancas, que 

segundo a crença e o misticismo do povo primitivo que habitava aquela região, as 



carrancas serviam de amuletos de proteção e salvaguardavam os barqueiros, viajantes 

e moradores contra as tempestades, perigos e maus presságios. 

  

Serviam também para espantar os animais e os duendes moradores do rio São 

Francisco que de noite saiam das profundezas das águas para assombrar barqueiros, 

tentar mulheres e roubar crianças. Esses seres ao verem as figuras das carrancas nas 

proas, de olhos esbugalhados, de bocas enormes escancaradas e agressivas, se 

espantavam e se recolhiam aos seus esconderijos. 

  

A forte tendência à submissão e à crença no poder sobrenatural das carrancas é 

explicado a partir do primitivismo e ingenuidade dos habitantes, que eram povos 

extremamente supersticiosos e acreditavam em várias lendas. 

  

Quanto ao aspecto econômico pode-se dizer que o surgimento dessas figuras 

horripilantes de aspecto grosseiro, talhadas em madeira, tenha sido um dos mais 

relevantes motivos para a emancipação comercial, política e social da região do Médio 

São Francisco. 

  

A característica plástica predominante em todas as carrancas corresponde ao fato 

delas apresentarem fisionomias de animais, cabeças de humanos e vice-versa. E o 

traço mais marcante dessas figuras são as vastas cabeleiras e os olhos de humanos 

que elas possuem. Cabe aos artesãos nordestinos da região do Médio São Francisco, o 

mérito pela criação de uma imaginária popular, de aspecto mítico e decorativo, baseada 

na cultura regional, porém com fortes influências da arte peninsular da Idade Média. 

  

Com o declínio do ciclo das barcas no Brasil, em 1940, essas esculturas artesanais 

deixaram de ser figuras de proa e passaram a ser objetos de arte popular presentes 

nos museus, exposições, feiras artesanais e coleções. 

  

Conforme Machado (op.cit.) ) um dos principais e mais famosos artesãos do ciclo das 

barcas foi o escultor Francisco Biquiba Dy Lafuente Guarany, que durante toda sua 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=182
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=182
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=304&textCode=941&date=currentDate


trajetória, semeou e difundiu seus dotes artísticos com o povo de sua região. Hoje é 

grande o número de artesãos espalhados pelos sertões do Nordeste do Brasil. 

  

Devido à grande procura e aceitação, o comércio das carrancas expandiu-se muito, 

tornando-se uma atividade alternativa para os carranqueiros do Nordeste. Fazer 

carrancas além de ser uma expressão significativa da arte popular, é uma atividade 

rentável para o artesão. 

 

3.2.2  As Carrancas de Barro 

  

A precursora dessas carrancas foi Ana Leopoldina Santos, conhecida como Ana das 

Carrancas,  na sua infância tinha o barro como atrativo para suas brincadeiras.  

  

Devido às dificuldades financeiras em que vivia, mudou-se para a cidade de Petrolina, 

em busca de melhoria de vida. Por ser devota de São Francisco das Chagas e Padre 

Cícero , pediu a esses Santos que lhes mostrassem uma forma de ganhar dinheiro. No 

dia seguinte, foi até o rio São Francisco buscar barro para fazer panelas. Diante da 

imensidão das águas, sentiu uma forte inspiração, ao ver as carrancas de madeira 

multicoloridas das barcaças que aportavam às margens do rio São Francisco. Ainda no 

rio confeccionou sua primeira carranca de pequeno tamanho. Levou-a para casa, onde 

todos gostaram e aprovaram a idéia. Daí em diante, além dos potes, das panelas e 

jarras que já fazia, passou a confeccionar carrancas de barro em grande quantidade. 

  

Diante da grande demanda tentou formar um grupo de mulheres ceramistas, mas não 

deu certo. Machado (op.cit.) afirma que segundo Ana das Carrancas o processo para a 

confecção das peças de barro é muito trabalhoso, indo desde a retirada do barro no 

leito do rio, a meio metro de profundidade, passando pelo cozimento, e a curtição que 

dura três dias, o amassamento e por fim a modelagem. É um trabalho que exige muito 

amor e dedicação do artesão. 

  

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=182
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As obras de arte de Ana das Carrancas são peças de aspectos grosseiros, criadas no 

estilo próprio da artesã, com formas simples, primitivas e com um detalhe importante: 

possuem os olhos vazados, em homenagem ao marido, José Vicente, que é cego, e 

sempre participou ativamente de seus trabalhos, fazendo os bolos de barro para a 

confecção das peças.  

3.3 FESTAS POPULARES E RELIGIOSAS 

 

As festas religiosas na região do São Francisco na Bahia estão, na sua maioria, ligadas 

as festas em homenagem aos padroeiros de cada localidade, e as Festas dos Reis 

Magos, que acontece na maioria dos municípios. Já as festas populares se destacam 

pelas características peculiares de cada uma. Assim, podemos destacar: 

Em Campo Alegre de Lourdes – Aniversário da cidade, com apresentações cívicas, 

vaquejada e shows musicais.   

Em Casa Nova – Carnaval, São João, e a Festa do Vaqueiro, com desfile de vaqueiros, 

celebração de missa solene, apresentação de repentistas, corridas de cavalo e escolha 

da rainha da festa.  

Em Curaçá – Festa de Iemanjá, procissão pelas principais ruas da cidade conduzindo a 

imagem de Iemanjá e posterior entrega de oferendas que são lançadas no Rio São 

Francisco, em homenagem à divindade das águas. 

Festa de Carnaval – Evento bastante tradicional, com as pessoas jogando água umas 

nas outras, à maneira do entrudo, carnaval antigo. 

Festa do Vaqueiro e Vaquejada – a primeira antecede a segunda, com desfile dos 

vaqueiros pelas ruas da cidade. A segunda, evento esportivo, onde os vaqueiros à 

caráter tentam derrubar o boi. 

 

Em Juazeiro – O carnaval antecipado que acontece na semana anterior ao carnaval, e 

FENAGRI que mostra aspectos importantes da agricultura do São Francisco. 

 



Em Pilão Arcado – Micareta em junho e a vaquejada em setembro. 

Em Sento Sé – Festa da Banana, festa de largo, com barracas, shows e escolha da 

rainha. Festa da Santa Indaga, as pessoas se reúnem para beber, dançar e indagar, o 

melhor indagador ganha um prêmio.   

3.4 Folclore 

A região tem um folclore rico e diversificado, com manifestações em geral comuns a 

todo o Estado, entretanto em alguns municípios se destacam peculiaridades tais como, 

a Roda de São Gonçalo, em Campo Alegre de Lourdes, manifestação e dança típica 

em devoção a São Gonçalo. O Reisado de Campo Alegre de Lourdes, dança tradicional 

apresentada no período de 1º a 6 de janeiro de cada ano. Os cantadores percorrem as 

ruas durante as noites, sem hora para parar, visitando os moradores locais, de casa em 

casa, sendo recebidos com vinhos e outras bebidas.  

O Samba de Véio, em Casa Nova, que consiste em pessoas em círculo, com tambores 

e pandeiros, sapateando, cantando e fazendo versos, convidam os parceiros a entrar 

na roda através de umbigadas. 

Em Curaçá  acontece a Baile Pastoril  m comemoração ao nascimento de Jesus, onde 

grupos de casais se apresentam pelas ruas da cidade ao som de violão e cantos 

tradicionais; a Marujada, que lembra o tempo da escravidão quando os negros 

homenageavam os reis de suas terras. 

Juazeiro concentra as principais manifestações folclóricas: a) As alimentadoras de 

almas ou Penitentes que saem durante a Quaresma, rezando, nas várias estações, 

pelas almas dos que morreram, terminando o cortejo sempre no cemitério; b) Congos 

grupos trajados de marinheiro, onde os grupos dançam em louvor a Nossa Senhora do 

Rosário, em frente à igreja e nas casas das devotas; c) Corrida de Argolinhas consiste 

num jogo, onde os participantes são divididos em dois partidos: japoneses e russos, um 

vestido de vermelho e outro de azul, com jogadores montados em cavalos, com o 

objetivo de tirar argolas de uma trave armada no centro do campo de jogo; d) Dança de 

Coco é um conjunto de danças com coreografias variadas acompanhada de bandas de 

coco presas em cada mão, fazendo o ritmo de percussão; e) Disciplinadores que são 



cordões de homens que autoflagelam com chicotes cortantes, como forma de se 

redimirem dos pecados durante a Quaresma; f) Reis de Boi auto natalino composto de 

doze pastoras (a Dona do Boi, Borboleta, Jandaia, Urubu, Caçador, Ema, Caipora, 

Doutor Arauma e o Boi – personagem principal). As pastoras cantam enquanto os 

personagens dançam enaltecendo os Santos Reis; g) Roda de Terreiro ou Roda de 

Versos acontece em noites de lua cheia, quando os moradores dos povoados e 

fazendas se reúnem em grandes rodas para cantarem versos tendo como tema, a lua, 

o sol, o amor e a saudade. 

Outro destaque é o Miserê ou Lamentação em Pilão Arcado, executada por grupo de 

homens que reza o Pai Nosso, cantando em louvor aos mortos. O percurso tem início 

no cemitério e termina na casa do responsável pelo grupo, com cânticos ao Senhor 

Deus. Esse trajeto é dividido em 14 estações de penitência. 

Em Remanso, acontece a Levada de Santo, reunião de fiéis com o objetivo de conduzir 

o andor de Nossa Senhora, como agradecimento ou pedido de uma graça.  

Todos as potencialidades estão representadas na figura 2. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a política adotada para o setor de turismo, a Bahia passou a ser um dos principais 

portões de entrada do turismo no País, ocupando a 2ª posição. O faturamento do 

referido setor, na Bahia, respondeu por quase 10% do faturamento da indústria de 

turismo, no Brasil, embora, ainda, represente 4,5% do PIB do Estado.  

Para 2013, considerando-se um cenário, na Bahia, de manutenção no crescimento do 

fluxo turístico receptivo uma taxa média de 8% a.a., estima-se que o Estado venha a 

recepcionar 3 milhões de turistas. De acordo com a Bahiatursa, o número de visitantes 

estrangeiros, na alta temporada de 2010-2011, cresceu cerca de 10%.  

Concomitantemente à política de descentralização do turismo, o Estado tem adotado 

uma estratégia agressiva e consistente de marketing turístico, a níveis nacional e 

internacional. Destaca-se, no Brasil a participação e divulgação dos produtos turísticos 

do Estado, sejam em eventos de grande público ou através dos diversos canais de 



comunicação (mídia impressa e televisiva), e, no plano internacional, uma política de 

captação de novos vôos diretos.  

As ações que vêm sendo empreendidas pelo Estado da Bahia têm sido, assim, de 

fundamental importância para o desenvolvimento do turismo, induzindo investimentos 

privados e contribuindo para um aumento significativo na geração de empregos e 

renda. Porém, ainda restam muitas ações a serem desenvolvidas, relativamente ao 

setor de turismo, tais como: estimular mais o turismo qualitativo; divulgar melhor os 

eventos realizados; conjugar o calendário cultural com o turismo; e, empreender 

maiores esforços para a formação de clusters turísticos, agrupando os diversos setores 

relacionados à cadeia de serviços do turismo.  

O governo da Bahia também investiu muito na interiorização do turismo, criando 

empreendimentos hoteleiros em diversos municípios, porém todos estatais. Só a partir 

da década de 1990 é que começaram a surgir empreendimentos da iniciativa privada, 

porém todos em locais consagrados pelas potencialidades existentes e já conhecidos. 

A região em questão, entretanto não foi incluída, apesar do potencial existente, mas 

pouco difundido, dentre eles atrativos naturais que podem servir tanto ao turismo de 

lazer, como ao turismo de aventura, além dos atrativos culturais, onde se destaca o 

município de Juazeiro, como já ressaltado. O Turismo Rural é também uma vertente 

que pode ser explorada. 

Consideramos assim que o aproveitamento do turismo pode e deve ser encarado como 

uma alternativa econômica à agroindústria que predomina na região, uma vez que é 

sempre um risco se manter a economia atrelada a uma só fonte de divisa. 
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