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RESUMO: O termo cultura, quando evocado pelo turismo em geral, seja em alguns 
estudos teóricos da área, seja por setores do mercado, assume conotações que não 
condiziriam com a amplitude do conceito. O presente trabalho visa a debater como a 
cultura é acionada por teóricos e atores sociais vinculados à prática turística. Em 
seguida, trar-se-á à tona a experiência da Bahia, que, mediante seu trade turístico, 
passaria, a partir da década de 70, a construir uma gama de discursos e representações 
que acionariam com grande destaque para o turismo, categorias como a cultura baiana. 
Um objetivo específico do texto é apresentar, mediante uma breve prospecção 
bibliográfica, uma compreensão mais ampla do conceito de cultura.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Turismo, Bahia. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 O presente trabalho visa a debater como o conceito de cultura, quando evocado 

pelo turismo em geral, seja em estudos teóricos da área, seja pelo mercado, assume 

conotações que não condiziriam com a amplitude conceitual do termo. Concebemos que 

a questão da cultura, quando vinculada ao turismo de maneira geral, é entendida, dentre 

tantas maneiras, de forma parcial, instrumental e reificada. 

Um dos objetivos do texto é apresentar como o conceito de cultura é entendido à 

luz de trabalhos teóricos oriundos da Antropologia.  

 Outro esforço analítico que irá permear este trabalho, e que será evidenciado na 

segunda parte do texto, se refere a tessitura de um breve debate sobre como a cultura é 

acionada por alguns teóricos e atores sociais relevantes vinculados à prática turística. 

Tomaremos como ponto de partida duas análises vinculadas aos Estudos Turísticos, 

além de comentar algumas peculiaridades assumidas por essas interpretações acerca do 

que seria cultura. 

 Em seguida, na terceira parte desta reflexão, trar-se-á à tona a experiência da 

Bahia, que, mediante seu trade turístico2, passaria, a partir da década de 70, a construir 
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uma gama de discursos e representações que acionariam com grande destaque para o 

turismo, categorias como a cultura baiana e a identidade cultural do povo baiano. O 

que se pretende nesse momento do trabalho é mostrar, mediante um caso prático, como 

o governo baiano, associado ao empresariado vinculado ao turismo no Estado, entende e 

aciona os vocábulos cultura e identidade cultural de forma naturalizante e/ou 

“coisificada”. Enfim, elucidar como alguns teóricos do turismo e o mercado detêm 

concepções muito semelhantes acerca dessa questão, ou seja, acerca da cultura. 

Este paper é resultado de uma breve prospecção bibliográfica, tal como propõe 

Dencker (1998, p.125), que buscou agregar principalmente trabalhos da Antropologia, 

do Turismo e demais campos do conhecimento afins.  

 

2. CULTURA: uma breve revisão conceitual 

É inegável que o conceito de cultura é plurissignificativo. Aliás, esta não é uma 

constatação nova, visto não ser de hoje que muitos teóricos têm se debruçado sobre esse 

vocábulo com o intuito de forjar uma definição capaz de contemplar tudo o que essa 

categoria abarcaria. Meneses (1996, p.89), por exemplo, se reporta à um 

empreendimento teórico realizado por dois antropólogos, Alfred Kroeber e Clyde 

Kluckhon, que cadastraram mais de uma centena de definições e conceitos do termo 

cultura. O que chama a atenção é que o esforço intelectual efetivado pelos dois 

pesquisadores se deu na década de 50, o que nos permite conceber que mais uma 

plêiade de outras definições e conceitos poderiam vir a se somar ao levantamento 

proposto por eles, até porque ainda hoje, como constata Sahlins (1997, p.48), “nem 

todos os antropólogos têm a mesma opinião sobre a cultura”.  

Necessário deixar claro que temos menos a pretensão de encerrar o debate sobre 

o conceito de cultura do que colocar em pauta de discussão como a Antropologia - 

enfoque escolhido para nortear o tema do presente trabalho - vislumbra o termo cultura 

e como o turismo, como prática social calcada, sobretudo, no contato intercultural, se 

utiliza dessa categoria. Se concordarmos com Harkin (1995, p. 650), ao considerar que 

o “turismo, além de ser um grande negócio, é uma estratégia de estruturar e interpretar a 

                                                                                                                                          
2 A definição de trade turístico que adotaremos é inspirada na definição oficial da EMBRATUR: são 
organizações governamentais e privadas atuantes no setor de turismo como, por exemplo, os hotéis e 
agências de viagem. Todavia, temos ciência que ao mencionarmos trade turístico da Bahia, estamos 
abarcando uma série de atores sociais que, embora não tenham uma sede ou vínculo mais acentuado com 
a Bahia, influenciam profundamente a dinâmica turística do estado. Assim, é impossível falar em trade 
turístico baiano, sem contemplar, por exemplo, empresas situadas em São Paulo e Rio de Janeiro. 



diferença cultural” 3, parece relevante analisar de que forma a cultura é entendida por  

alguns estudiosos dessa área, além de vislumbrar como o trade turístico da Bahia 

concebe o que seja cultura e como a mesma é, na prática, estruturada para usufruto do 

turismo. 

Poder-se-á notar, ao longo do trabalho, que a compreensão da categoria cultura é 

bem diferente entre ambos os campos de estudo, o que parece natural visto serem o 

Turismo e a Antropologia dois discursos teóricos distintos. Relativizações à parte, o que 

se quer evidenciar aqui é que certas compreensões de cultura, estejam elas presentes em 

alguns trabalhos teóricos do Turismo, sejam aquelas veiculadas por atores sociais do 

fenômeno turístico, escondem certas compreensões que não condizem com a amplitude 

daquilo que seria, verdadeiramente, a cultura.  

 Normalmente, o senso comum considera como cultura o conjunto de hábitos, 

costumes, tradições, crenças e comportamentos dos indivíduos. Ou seja, é tudo aquilo 

que torna o “outro” diferente, e que também faz com que os homens se sintam como 

semelhantes quando imersos em seu próprio universo cultural. Depreende-se daí que 

esse enfoque sobre a cultura prima pela reificação e pela demarcação de diferenças. 

Meneses (1996, p. 88) corrobora com esta assertiva ao constatar que: 

Com efeito, nossa sociedade formulou conceitos restritivos e deformantes de cultura, de valores 
culturais, de bens culturais, que se projetam também num certo tipo específico de ‘uso’ restritivo 
e gerador de deformidades, ainda que apresentado como nobilitante, mas, na realidade 
desqualificador de outros usos e funções. 

 
Como veremos em seguida, tais interpretações restritas daquilo que seria cultura, 

na medida em que se fazem presentes também na academia, seriam contestadas.  

 Geertz (1989, p.56), ao propor um conceito de cultura essencialmente semiótico, 

crítica a idéia de cultura “[...] como complexos padrões concretos de comportamento – 

costumes, usos, tradições, feixes de hábitos”, embora o próprio autor reconheça que tal 

visão ainda se faça presente na ciência social. O antropólogo considera que um 

entendimento de cultura mais coerente se daria ao levar em consideração que cultura 

seria antes “[...] um conjunto de mecanismos de controle – planos, receitas, regras, 

instruções – para governar o comportamento”. O conteúdo desta citação está 

intimamente associada a outra idéia defendida por Geertz: a de que o homem é um 

animal que precisa de tais mecanismos de estruturação e controle que estariam fora dele, 

isto é, seriam extragenéticos. Portanto, a cultura seria aquele interstício entre um 
                                                
3 No original consta: “tourism, in addition to being big bussiness, is a strategy for framing and 
interpreting cultural difference”. Tradução nossa. Em outra passagem, o autor traça um paralelo entre a 
Antropologia e o Turismo ao considerar que o “tourism is one of several modes (anthropology is another) 
of discourse on the exotic” (HARKIN, 1995, p.656). 



homem dotado somente de capacidades inatas e o conjunto de suas realizações reais 

(idem, p.57-58). A concepção de cultura proposta por Geertz, de natureza 

essencialmente hermenêutica, concebe que o homem é resultado de teias de significado 

que ele próprio teceu e que esse mesmo individuo viveria em função delas, as teias de 

significado. Uma passagem de outro estudioso vai ao encontro dessa tese: 

Assim, não caracteriza o comportamento humano uma articulação automática entre necessidade 
e resposta, já que estará sempre presente uma mediação simbólica. É esta mediação que pode ser 
considerada como a instância da cultura. Não é, portanto, um espaço, eventualmente superior, 
situado além das necessidades básicas do ser humano, mas uma forma de proceder no interior 
profundo de todas as necessidades (MENESES, 1996, p. 91). 
 
Ao se desmontar a concepção de que cultura seria somente o conjunto de 

comportamentos do homem, seria mais enriquecedor, a partir das idéias acima 

delineadas, conceber que a cultura seja entendida como sistema de símbolos 

significantes4, e que completam a (incompleta) dimensão humana. Em suma, é a cultura 

que organiza a experiência do homem e ordena, mediante símbolos, o próprio 

comportamento dos sujeitos. 

  Guattari (1996, p.18), ao refletir também sobre a questão da cultura, contesta a 

categorização, segundo ele feita por alguns antropólogos, daquilo que seria a cultura. 

Segundo ele, é impossível compartimentar esferas da cultura, isto é, separar as 

instâncias do mito, do culto, tidas como a “cultura-alma” de outras esferas culturais 

produzidas, como a dança e a música, visto que seriam dimensões articuladas e 

imbricadas entre si. 

 Um outro pesquisador contemporâneo caro ao debate sobre a questão da cultura 

é Sahlins (1997). O antropólogo refuta a percepção de cultura como um mero 

demarcador de diferenças, pois considera que, ao adotar tal perspectiva instrumentalista, 

além de empobrecer a visão do termo, se “[...] legitimaria as múltiplas desigualdades – 

inclusive o racismo – inerentes ao funcionamento do capitalismo ocidental” (idem, 

p.43). A cultura ao servir apenas para marcar a diferença, ou seja, um classificador, 

perpetuaria, a partir de uma ordem cultural, a disparidade entre os povos periféricos 

daqueles hegemônicos, na medida em que negaria a intencionalidade das ações 

humanas. Essa consideração de Sahlins, e é importante frisar, está permeada por uma 

resposta aos teóricos que criticam a Antropologia como uma área do conhecimento que 

serviria tão somente para demarcação, enquanto valor, das diferenças. 
                                                
4 O conjunto de símbolos significantes pode ser resumido como as palavras, os gestos, desejos, sons 
musicais, artifícios mecânicos ou objetos naturais e teriam a função de impor um significado à 
experiência (GEERTZ, 1989 p.57). Estes símbolos são indispensáveis ao homem, na medida em que 
servem de apoio para ele no mundo, pois os indivíduos necessitam estruturar simbolicamente a realidade 
que os cercam. 



 Após uma breve digressão que buscou desmistificar a idéia de cultura como algo 

meramente demarcador de diferenças, ou como o conjunto de comportamentos reais, ou 

ainda como uma entidade passível de compartimentações – entre as práticas que podem 

ser ou não tidas como cultura –, vamos passar agora para a análise de como o vocábulo 

cultura figura no turismo. 

 

3. A CULTURA VISTA PELO TURISMO E SUAS LIMITAÇÕES 

 Se o item anterior nos mostrou, dentre outras coisas, que há em voga ainda hoje 

uma interpretação da cultura como algo parcial, reificado, superorgânico e estritamente 

como demarcador de diferenças, não há como negar que o turismo seria uma das áreas 

em que compreensões restritas dessa ordem ainda são recorrentes. Esta parte do trabalho 

objetiva dialogar acerca do tema cultura mediante dois prismas. A partir dos marcos 

teóricos oriundos da Antropologia, espera-se realizar um contraponto entre um conceito 

antropológico de cultura e a maneira pela qual essa categoria vigora em alguns estudos 

do turismo. Ao entender o turismo como prática social (MOESCH, 2002, p.31) calcada 

em sujeitos diferentes – o autóctone e o turista –, defende-se a tese que uma correta 

compreensão, utilização e propagação do que seria cultura contribuiria para evitar a 

constituição de esteriótipos, ou seja, a divulgação de imagens limitadas da cultura de 

dada população, que, no entanto, valeriam pelo todo. E propiciaria ao turista, ou mesmo 

aos acadêmicos do turismo, um entendimento mais holístico das culturas existentes, ao 

não se ter em mente somente o conjunto de padrões reais do comportamento ou mesmo 

como aquilo que simplesmente diferiria uma sociedade da outra. A despeito de algumas 

ressalvas existentes quanto a obra de Barreto (2006) 5, sua abordagem da relação entre 

turismo e cultura parece resumir bem o atual contexto contemporâneo onde: 

A busca dos elementos característicos e diferenciais de cada cultura aparece como uma 
necessidade de mercado, a cultura autóctone é a matéria-prima para a criação de um produto 
turístico comercializável e competitivo internacionalmente (BARRETO, 2006, p.48). 

 

                                                
5 A principal ressalva que se faz no que concerne a obra da autora se reporta a idéia defendida pela 
socióloga quanto ao poder massificante e homogeneizador da globalização sobre as culturas, tese que vai 
de encontro ao estudo desencadeado por Sahlins (1997). Para Barreto (2006, p.46), “tudo isso [as 
tecnologias da informação e da comunicação e a globalização da economia] tem levado a uma 
padronização de gostos, atitudes, valores e expressões que, de um lado, facilita a dominação econômica e 
cultural e, de outro, deixa os lugares sem a sua ‘cor local’, levando os indivíduos, num determinado 
ponto, a se perguntar: mas, afinal, quem sou eu? De onde venho? Quais são as minhas raízes e a minha 
história?”. Como exposto, parece um tanto quanto exagerado atribuir aos intensos fluxos imagéticos, 
tecnológicos e de capitais, as causas para uma suposta supressão das respectivas culturas dos indivíduos. 
Até porque essa supressão parece negar ao individuo uma pró-atividade perante o mundo. Ou seja, esse 
ser humano, não é um ser passivo, e que internaliza automaticamente todos esses símbolos, idéias e 
discursos oriundos de “fora”. 



 A atividade turística, ao ter como preposto elementar a diferença cultural6 e por 

ser, por natureza, uma atividade econômica, acabou desencadeando uma situação 

contraditória: a cultura para o turismo, na medida em que passou a ser entendida 

também como recurso econômico, o que demandaria certa estruturação para o mercado, 

propiciou que a própria cultura passasse a ser entendida de forma reificada, lógica e 

com um forte apelo ao exotismo.  

 É revelador constatar que em muitos trabalhos acadêmicos que se debruçaram 

para refletir sobre o fenômeno turístico se fazem valer ainda de uma noção de cultura 

um tanto quanto limitada. Para esclarecer este ponto, vamos nos deter a dois exemplos. 

 Em um artigo publicado na revista “Turismo & Desenvolvimento”, intitulado 

“Uma Reflexão sobre o planejamento turístico-cultural e sustentabilidade”, Barroco 

(2004, p.10) assegura que “muitas vezes [a comunidade] não sabe o significado do 

turismo, muito menos sobre a sua cultura e seu patrimônio”. O que chama a atenção 

para este trecho é a visão que demanda dos indivíduos a capacidade em mensurar e 

racionalizar os seus traços culturais, além de negar aos seres humanos daquela 

comunidade qualquer pró-atividade no que se refere à sua cultura, visto que os mesmos 

então, na medida em que não têm consciência de seus traços culturais, estariam alheios 

a eles. A cultura seria, portanto, algo superorgânico aos indivíduos, alguma coisa dada e 

que existiria por si só.  

Outra questão digna de comentário se refere ao fato de considerar que aquilo que 

é importante para os teóricos e turistas tenha de ser necessariamente o mais relevante 

para eles, os autóctones.  Sabemos, a partir das considerações de Geertz, que se a 

cultura é antes o conjunto de regras, padrões, normas e instruções utilizadas pelo 

homem para ordenar o seu comportamento frente as mais diversas situações, ou seja, a 

teia de significados que ele próprio teceu, é impossível desconsiderar que muitas 

comunidades não saberiam o que seria a sua cultura e seu patrimônio, visto que os 

padrões culturais são passados de geração para geração, apesar de mudanças sofridas ao 

longo do tempo. Eis um dos perigos da cultura tida também como recurso econômico, 

pois valorizá-la implicaria necessariamente que a comunidade em questão tenha de 

vinculá-la à uma prática econômica, em que pese o turismo. Demandar que eles 

racionalizem, sistematizem e mensurem sua cultura, ou pior, que seccionem parte dela 

para ser exibida em arenas turísticas, normalmente sob os rótulos de tradição, costume 

                                                
6 Wainberg (2002, p.46) argumenta que a essência do turismo é o poder de atração que a diferença possui. 
Segundo o teórico, toda viagem pode ser compreendida, embora sob diferentes gradações, como um 
encontro intercultural. 



típico e, se possível, “autêntico” é contraditório para com o preceito de cultura 

defendido no presente trabalho. Nesse ínterim: 

[...] não se deveria considerar a cultura como um nível específico da vida social, mas como uma 
dimensão sua específica, referente a todos os níveis, espaços e campos. É a dimensão das 
mediações simbólicas (MENESES, 1996, p.95). 

 
 Portanto, espera-se, a partir desse primeiro exemplo, reforçar o conceito de 

cultura como o sistema entrelaçado de signos passíveis de interpretação e que inclusive 

agrega valor à própria experiência turística, visto que propicia uma visão mais 

abrangente, pouco seccionada e menos “coisificada” da cultura do outro, até porque 

parece pouco lógico dividir instâncias da cultura, como bem demonstrou Guattari 

(1996). 

Um outro exemplo passível de menção se refere à consideração de Barros (2000, 

p.89) que, ao analisar as mudanças culturais ocorridas entre os Massai, povo nativo do 

Quênia que recebe royallites pelo uso de suas terras para o turismo, atesta que “a 

própria cultura, que é importante atrativo para eles, estaria retrocedendo”. Novamente 

temos, em um trabalho teórico de turismo a repetição de um discurso essencialista de 

cultura que defende antes a manutenção de dado padrão cultural do que a mudança, algo 

natural em qualquer cultura. Além disso, o autor encarna uma interpretação recorrente 

em outros trabalhos do turismo, e que não caberiam maiores comentários aqui, de que a 

cultura poderia retroceder, ou ser menos autêntica. Tal pressuposto estaria calcado em 

um paradigma binário de autenticidade-inautenticidade, além de sempre considerar mais 

a cultura como aquilo que é visto – as tradições, os produtos culturais, os costumes – do 

que em reconhecer que a cultura estaria mais no domínio das necessidades, isto é, aquilo 

que estrutura o mundo do homem, garantindo-lhe a sobrevivência orgânica, psíquica e 

social em dado contexto específico, do que da ordem do supérfluo. E não parece que os 

Massai, vistos sob essa ótica, estariam “retrocedendo” no que tange a maneira como têm 

assegurado a sua sobrevivência e ordenado o seu mundo. 

 

4. TURISMO, CULTURA E BAIANIDADE: o caso da Bahia. 

 O caso da Bahia, no que se refere ao seu marketing turístico, é emblemático para 

ilustrar uma concepção de cultura essencialmente naturalizante e compartimentada. 

Referimos-nos ao processo de afirmação, sobretudo por parte poder público, de uma 

cultura legitimamente baiana entendida sob a designação da baianidade.  

Mas, antes de adentrarmos no debate acerca da natureza dessa modalidade 

identitária, capaz de encarnar a típica cultura da Bahia, faz-se necessário remontar aos 



primórdios dessa “leitura cultural” (SANTOS, 2005, p. 88) efetivada não só pelo 

governo estadual da Bahia, mas em grande parte por ele. 

 A edificação da baianidade remontaria à década de 70, quando uma gama de 

fatores – econômicos, políticos e sociais –, ou fluxos concomitantes, passaram a se 

influenciar mutuamente. A afirmação da identidade baiana naquele momento, e ainda 

hoje em voga, não pode ser atribuída somente a uma ou duas causas, mas, é fruto de 

uma série de fatos inter-relacionados. 

 No final da década de 60 e início da década de 70, ocorria um amplo debate 

acerca da necessidade de preservação do patrimônio histórico-artistico do Brasil. 

Paralelamente a esse fato, que na Bahia teve como ponto primordial a restauração e 

preservação do Pelourinho, fazia-se necessário estender essa concepção preservacionista 

para o domínio imaterial da cultura baiana, ou seja, a preservação do modo de vida 

tipicamente baiano: a baianidade. 7 A lógica estatal se resumia em: 

De que era possível provar que o turismo, ao invés de ameaçar a cultura pode se constituir num 
fator de preservação e estímulo às artes, ao artesanato, ao lazer e mesmo à vivencia baiana. Para 
isso era necessário uma ‘tomada de consciência’ do cotidiano baiano (SANTOS, 2005, p.90-91). 

 
 Deste modo, parece enriquecedor enfatizar que a afirmação de uma concepção 

identitária na Bahia – baianidade – surge intimamente ligada à preservação do 

patrimônio, a busca de símbolos culturais – como o Pelourinho – capazes de sintetizar a 

nação, projeto político-ideológico em vigência no regime militar e o turismo. Aliás, é na 

década de 70 que ocorre em Salvador a profissionalização da indústria turística 

associada ao florescimento dos meios de comunicação de massa e a ascensão do 

carnaval (PINHO, 1998, p.4).  

Concomitantemente aos fatos supracitados, a percepção quanto a existência de 

uma cultura baiana se inscreve em toda uma lógica política que, tal como defendem 

Melo e Procópio (2005, p.4), estaria associada ao carlismo e todo o aparato 

comunicacional8 decorrente da figura de Antonio Carlos Magalhães que, aliás, foi o 

idealizador da Bahiatursa, ainda nos anos 70. 9 

                                                
7 Outros elementos passíveis de serem elencados que contribuíram para a afirmação de uma identidade 
baiana na década de 70 foram: interesse do governo federal e do governo estadual da Bahia em 
estabelecer relações diplomáticas e comercias com a África, o que demandaria portanto, a propagação do 
mito da democracia racial em voga no país; a existência de uma demanda turística propícia ao destino 
Bahia, em que pese o desenvolvimento da infra-estrutura turística do país e os avanços dos meios de 
transporte e comunicação 
8 Nesse contexto, Pinto (2003, p.5) considera que a partir da década de 70, além do setor turístico e 
fonográfico, o setor midiático passa a compor uma tríade responsável por potencializar a questão da 
baianidade. 
9 Em 1972 é criada, por iniciativa de Antonio Carlos Magalhães, a Bahiatursa, que nasce com a 
incumbência de zelar e publicizar a peculiar herança africana na Bahia. A autarquia estadual foi naquele 



Do vínculo entre essa atividade econômica – o turismo – e o domínio da cultura 

na Bahia podemos depreender uma concepção naturalizante, estereotipada e reificada da 

cultura baiana. 

Naturalizante porque a percepção que temos é que, segundo o governo da Bahia, 

além de publicações e setores ligados ao turismo da década de 70, todo baiano 

comungaria com o candomblé, que seria um sujeito detentor de uma descontração típica 

capaz de apreciar quase que exclusivamente uma culinária calcada no tripé óleo de 

dendê - acarajé - abará, e seria adepto, por exemplo, de práticas esportivas como a 

capoeira. Ou seja, evoca-se um conjunto de traços culturais de origem africana que, 

além de consubstanciarem uma imagem da Bahia mística e dócil, colorida e musical, 

sintetizaria o autêntico baiano.  

A baianidade, em diferentes discursos do trade turístico da Bahia, seja 

implicitamente, seja explicitamente, ainda hoje é acionada como uma síntese da cultura 

baiana, mormente no que tange Salvador e a região do Recôncavo, como mostram as 

análises de Pinto (2001, 2002, 2003), Pinho (1998), Barbalho (2004) e Moura (2001). 

Constata-se que a operação da baianidade, ao legitimar dadas manifestações culturais, 

tais como o carnaval, os blocos de axé, o candomblé, a capoeira, a culinária e a 

descontração “típica” do baiano, pretere uma gama de outras práticas culturais. É uma 

forma metonímica e estereotipada de compreender a cultura, visto que uma parte – 

parcela dos comportamentos – equivaleria pelo todo. 

Enriquecedor notar ainda que a eleição de símbolos, ou uma gradativa 

“coisificação” da cultura negra e sua gradativa transmutação em símbolos da cultura 

baiana foi algo marcado pela intencionalidade do Estado baiano, pois seria um modo 

asséptico de converter aquilo tido como perigoso, isto é, a cultura negra, em algo limpo 

e domesticado. A valoração do candomblé, por exemplo, seria menos o reconhecimento 

da cultura negra do que a exaltação de um jeito de viver tipicamente baiano. Ou seja, em 

um momento – década de 70 – marcado pela reafricanização de Salvador, como nos 

lembra Risério (1981), eis que elementos da cultura negra se transmutam em símbolos 

da Bahia, cujo enfoque estava na mistura, na miscigenação. 

A seguinte passagem corrobora para com a tese de uma domesticação da herança 

negra na Bahia após a segunda metade do século XX: 

O enfoque é sempre na mistura, o que seria negro é concebido como afro-brasileiro, pois a 
proposta é a construção de uma nação, de um povo, o que faz com que o elemento afro só possa 
ser visto como herança misturada a outras heranças (SILVA, 2001, p.46). 

                                                                                                                                          
momento o órgão centralizador capaz de agenciar imagens-força da cultura negra para a atividade 
turística, sobretudo o candomblé e a capoeira. 



 

Portanto, nota-se que o domínio da cultura na Bahia, desde um passado recente, 

primou pela abordagem metonímica, naturalizante e reificada. E a forma como a 

afirmação da identidade baiana foi levada a cabo é emblemática para a compreensão de 

como a cultura, quando acionada também pelo turismo, é entendida de forma 

contraditória àquela concepção defendida na primeira parte deste paper. 

È importante frisar que a questão da baianidade não se limitou a década de 70, 

embora a gênese do fenômeno de afirmação dessa identidade possa ser encontrada 

naquele período. Algo que corrobora essa constatação é a recente declaração de um 

funcionário da autarquia de turismo estadual: 

O publicitário Duda Mendonça costuma dizer que a Bahia tem 13 milhões de publicitários, cada 
um deles falando bem de nosso estado. Cada baiano vende nossas belezas, nossa cultura, a idéia 
de que a Bahia é realmente a terra da felicidade.10  

 
Face às visões otimistas e padronizadas da cultura da Bahia, Roberto Albergaria, 

antropólogo da UFBA, tece um interessante perfil daquilo que seria, de fato, o baiano: 

O que o baiano é? Predominantemente evangélico. O que o baiano quer? É comer no 
McDonalds, não acarajé. É botar sandalinha no pé? Não, é botar tênis Nike. Mas não interessa 
dizer isso, porque a imagem que vigora é a imagem da Bahia negra, tradicional, da natureza, da 
mística. 11 

 

 Espera-se chamar a atenção para os riscos de esquadrinhamentos e delimitações 

na esfera da cultura, embora haja teóricos que concebem não só a questão da baianidade 

como algo positivo, mas também a forma como ela é formatada, tal como se vê abaixo: 

 
A indústria local do turismo tem se beneficiado das narrativas fomentadoras da construção e 
difusão da marca “Bahia” como localidade nacional do prazer, da felicidade, da liberdade, da 
música ligeira e de refrão fácil, das vanguardas artísticas, de seus personagens, mitos, 
esteriótipos e localidade exótica e paradisíaca (CASTRO, 2005, p.2). 
 

A baianidade, além de selecionar algumas manifestações culturais tidas como 

legítimas ou autênticas, é uma categoria que, embora contemple em sua denominação o 

lócus do estado da Bahia, se restringe apenas a Salvador e ao Recôncavo. Essa tese pode 

ser imiscuída na lógica referente ao fato que a cidade de Salvador vende, sobretudo, 

uma certa cultura baiana, entendida por Pinho (1998, p.3) como “uma certa 

particularidade soteropolitana” visível no jeito de ser e viver do baiano, agregado à sua 

culinária,  vestimentas africanas e na natural tendência para a música e dança.  

                                                
10 Declaração de Cláudio Taboada, ex-presidente da Bahiatursa. Jornal Estado de Minas, 07 de 
dezembro de 2004. Caderno Viagem e Aventura, p.2. 
11ALBERGARIA, Roberto. Bahia, Bahia, que lugar é este? Disponível no site: 
<http://www.sbpccultural.ufba.br/identid/semana1/alberga.html> . Último acesso em: 10 de jan. de 2007. 



Eis uma que a cultura baiana, categoria defendida pelo trade turístico da Bahia, 

pode ser concebida de forma parcial e simplista. Isto é, a cultura do habitante de 

Salvador equivaleria à cultura da Bahia, quando, em verdade, seria mais prudente falar 

em Bahia(s). Surgem as seguintes indagações: não seriam os habitantes do norte da 

Bahia, bem como aqueles do Extremo Sul, baianos? E se o fossem, haveria aí uma 

gradação de valores em relação ao baiano “legítimo” de Salvador?  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Antes que respostas às indagações acima realizadas, consideramos que há em 

voga mecanismos de discriminação cultural muito mais sutis se comparados com os de 

outrora. Não há tanto uma supressão física e violenta de outras culturas, mas há 

mecanismos para ajuizar quais culturas ou traços culturais seriam ou não mais 

autênticos, além de serem recorrentes medidas como naturalizar, reificar e seccionar o 

domínio da cultura, normalmente para atender a dados fins políticos e econômicos. E 

isso parece ser algo que assume, mediante novas roupagens, um momento muito caro à 

história da humanidade: um tempo que realizar gradações das culturas era algo 

corriqueiro e necessário para levar a “civilização” para tantos povos no mundo.  

No âmbito do turismo, tal situação parece contraditória. Em uma prática social, 

que, em sua retórica, preconiza o constante envolvimento das comunidades como 

preposto básico para o sucesso do empreendimento turístico, parece que essas mesmas 

comunidades já partem com duas desvantagens: ter de atender aos anseios de alguns 

teóricos e planejadores que determinam o que é uma boa cultura ou não, correndo o 

risco de serem estigmatizadas por eles; ou adequarem suas culturas aos parâmetros por 

eles advogados. Além disso, como no caso da Bahia, têm de conviver com mensurações 

calcadas no padrão cultural daquele baiano de Salvador.   

 Obviamente que este trabalho não contemplou diretamente a perspectiva desses 

indivíduos anônimos, bem como o que eles pensam acerca da questão. O enfoque 

escolhido foi o de, a partir da Antropologia – e sua tentativa de adotar o ponto de vista 

do outro –, dialogar com as práticas turísticas correntes, seja na sua reflexão acadêmica, 

seja na sua efetivação prática, na medida em que o turismo aciona e se calca na cultura 

dos outros. E, como já nos referimos aqui, compreender, em sua plenitude, o que seria a 

cultura deles, nos ajuda a ampliar a nossa compreensão da Humanidade, bem como de 

nós mesmos. O texto, inspirado pela concepção de adotar uma outra visão sobre o tema, 

menos pessoal e mais passível de apresentar dúvidas que certezas, tentou assim ampliar 



o entendimento acerca do conceito de cultura, em especial para o campo do turismo, 

além de apresentar pragmaticamente como a questão da cultura é concebida na Bahia e, 

à reboque disso, constatar os problemas e limitações de tais posturas. 
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