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Resumo:   
 

Aborda de que maneira as construções discursivas propostas pelos textos identitário da 
baianidade e da identidade nacional se complementam e se dispersam, identificando aspectos 
sociais, políticos, econômicos e culturais que imprimem uma Bahia a partir das interfaces 
realizadas com o Estado e a mídia. O texto aponta também para o papel do turismo, 
enquanto agente econômico responsável pela mudança na percepção da cultura e das 
tradições afro-baianas.  
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Introdução 
 

O processo histórico de invenção da nação nos ajuda a compreender a mudança 

da idéia de “caráter nacional” para a idéia de “identidade nacional”.  Chauí (2000, p.21) 

observa que o primeiro conceito corresponde ao período de vigência do “princípio de 

nacionalidade” compreendido entre 1880 e 1918, enquanto o segundo aparece durantes 

os anos de 1918 e 1960, no período da “questão nacional”.  

Segundo a autora, as duas idéias se comportam de maneira distinta. O caráter 

nacional representa uma elaboração ideológica composta por traços coerentes, fechados 

e sem lacuna, podendo ser apresentada através de uma plenitude positiva através de 

autores como Gilberto Freyre ou Cassiano Ricardo, ou de maneira negativa através de 

Sílvio Romero, Manoel Bonfim ou Paulo Prado. Já a ideologia da identidade nacional 

toma como base “algumas determinações internas da nação que são percebidas por suas 

referências ao que lhe é externo, ou seja, a identidade não pode ser construída sem a 

diferença”. A autora acrescenta ainda que, no caso brasileiro, o diferente ou o outro, 

através do qual a identidade é definida, é representado pelos países capitalistas 

desenvolvidos e que nossa “identidade”, definida como subdesenvolvida, surge lacunar 

e feita de faltas e privações, ou seja, ela se constitui através das características que 

fariam o país pleno e completo, isto é, desenvolvido (CHAUÍ, 2000). 
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 Durante o período de formação da identidade nacional brasileira, especialmente 

entre as décadas de cinqüenta e setenta, os meios de comunicação de massa são 

utilizados para transformar os símbolos nacionais em parte da vida dos indivíduos, 

rompendo desta maneira “as divisões entre a esfera privada e local e a esfera pública e 

nacional” (CHAUÍ, 2000, p.20). O Estado durante esta fase ocupa o papel de único 

sujeito político e único sujeito histórico dada à ausência de um projeto hegemônico, de 

uma burguesia nacional plenamente constituída, de um programa político, além da 

inoperância da classe média, com destacou Marilena Chauí (2000). É ele quem vai 

atuar, diretamente, na elaboração de um imaginário popular, principalmente, durante o 

período do regime militar, como costuma se comportar qualquer regime político quando 

busca sua legitimação: 

É por meio do imaginário que [...] as sociedades definem suas 
identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam seu 
passado, presente e futuro. O imaginário social é constituído e se 
expressa por ideologias e utopias, sem dúvida, mas também, por 
símbolos, alegorias, rituais, mitos. Símbolos e mitos podem, por seu 
caráter difuso, por sua leitura menos codificada, tornar-se elementos 
poderosos de interesses, aspirações e medos coletivos. Na medida em 
que tenham êxito em atingir o imaginário, podem plasmar visões de 
mundo e modelar condutas (CARVALHO, 1990, p.10). 

 

                      O objetivo principal deste artigo é perceber de que maneira os principais 

elementos que atualmente compõem o texto identitário da baianidade, reconfigurado 

nos moldes que conhecemos hoje (principalmente a partir da década de setenta), e 

entendido “como uma formação simbólica pensada, no sentido geertziano, como um 

sistema cultural que alinha as noções de ideologia e cultura, sendo a primeira uma 

faceta da segunda” (PINTO, 2001, p.1), foram apropriados pelo projeto de formação da 

identidade nacional brasileira criado durante o regime militar.  

 

Mestiçagem, identidade nacional e baianidade. 

 

Se atualmente a imagem da Bahia como um Estado, verdadeiramente, negro 

parece soar como algo natural, capaz inclusive de definir sua identidade, é preciso 

lembrar que nem sempre foi assim: a mestiçagem brasileira também representou 

conflitos e contradições, principalmente quando Salvador deixou de ser a capital do país 

e a Bahia passou a representar o atraso em oposição à modernidade que, 

simbolicamente, estava representada pela cidade do Rio de Janeiro, como observa 

Eneida Cunha Leal quando afirma que no início do século XIX, a Bahia era concebida 



através dos elementos ligados à questão africana, mas sempre de forma pejorativa. O 

Estado, naquele momento, não tinha nenhum orgulho dessa sua marca, ele tinha “muito 

orgulho de sua diferença, mas diferença em termos de memória”, representando assim a 

origem do país, o primeiro lugar onde se consumou a independência brasileira. (LEAL, 

s/d, p.2). Albergaria (2001, p.1) chega a afirmar que: 

 
A Bahia foi construída de fora para dentro e de cima para baixo. De 
fora para dentro porque, em primeiro lugar, ela é uma imagem 
opositiva daquilo que foi o Rio de Janeiro no século passado. O Rio se 
tornou a metrópole, capital do Brasil, e a Bahia vai se construir por 
oposição vai representar o passado, a negritude, as raízes [...] O Rio, 
ainda no início do século XX, vai tendo da Bahia uma imagem que se 
chamava de “velha mulata” [...] Mas, já no início do século, o Rio vai 
deixar de ser a capital, a metrópole brasileira, que vai se deslocar para 
São Paulo. Nesse momento, São Paulo vai produzir uma forte imagem 
de baianidade [...] Vai se construir uma Bahia mítica, que depois vai 
representar uma espécie de concentrado de Brasil, brasilidade para 
americano ver.  

 

Na visão de Eneida, essa oposição de imagens da Bahia em relação aos outros 

Estados, deixa claro o atrito permanente que se desenvolve durante a construção de 

imagens identitárias de nacionalidade. Para a autora, a identidade nacional é construída 

e distribuída no sentido de criar uma sensação de pertencimento.  

 
Caso essa sensação de pertencimento seja possível, é preciso que as 
identidades ou as imagens identitárias comportem a diversidade da 
população. Não no sentido de comportar tolerantemente, mas no 
sentido de quase diluir. Diluir separações, tensões sociais, diferenças 
culturais... Então, a identidade nacional é produzida exatamente para 
cimentar alguma coisa que em si mesma é dispersa, tensa, 
conflitante...Todo o discurso identitário do Estado-nação brasileiro, 
desde o momento em que se formula de maneira nítida, em meados do 
século XIX, até hoje, é feito no sentido de tornar mais “plástica” essa 
identidade. (LEAL, s/d, p.1) 

 
É interessante salientar que a concepção que temos hoje de brasileiro como 

produto das três raças: negra, branca e indígena é uma produção recente da história, pois 

conforme observa Ortiz (1985, p.36) até a abolição da escravidão, o negro não existia 

enquanto cidadão. Os primeiros estudos sobre o negro começam com Nina Rodrigues e 

se baseam em teorias raciológicas.  A ausência do elemento negro é percebida inclusive 

nas obras literárias como observou Silvio Romero. O sociólogo Renato Ortiz se 

questiona como o elemento mestiço, produto do cruzamento com uma raça considerada 

inferior, passa por uma mudança tão radical em sua concepção, atingindo o ponto de 

apreender a própria identidade nacional. Para ele, a ideologia de um “Brasil-cadinho” 



começa a se forjar no final do século XIX, através de autores como Nina Rodrigues, 

Silvio Romero e Euclides da Cunha. Nesse período, é nítida a busca de uma identidade 

e a necessidade de pensar o Brasil como um todo, fato este que não foi possível através 

do Romantismo, pois durante este período o elemento negro foi simplesmente 

descartado. Toda essa mudança de concepção acontece: 

 
[...] no momento em que a sociedade brasileira sofre transformações 
profundas, passando de uma economia escravista para outra do tipo 
capitalista, de uma organização monárquica para republicana, e que se 
busca, por exemplo, resolver o problema da mão-de-obra incetivando-
se a imigração européia (ORTIZ, 1985, p.38}  

 

Para Ortiz, o mito da mestiçagem criado pelos intelectuais do final do século 

XIX é ambíguo porque as teorias raciólogicas, quando aplicadas ao Brasil, permitiram 

aos intelectuais interpretarem a realidade, mas não modificá-la. Nos anos 30 do século 

passado, Gilberto Freyre reeditou a temática racial, para através dela tentar compreender 

o país. Entretanto, o conceito de raça foi substituído pelo conceito de cultura, 

eliminando dessa forma uma série de dificuldades. Segundo Ortiz, a análise de Freyre 

permite um maior distanciamento entre o biológico e o social, o que possibilita uma 

análise mais rica da sociedade.  Freyre “transforma a negatividade do mestiço em 

positividade, o que permite completar definitivamente os contornos de uma identidade 

que há muito vinha sendo desenhada” (1985, p. 41) Nesse sentido, Ortiz acredita que, o 

mito das três raças, ao ser reeditado, consegue se libertar das ambigüidades, tornando-se 

admissível e sendo atualizado como ritual nas relações cotidianas. O autor acrescenta 

que o mito das três raças é exemplar, pois ele não apenas “encobre os conflitos raciais 

como possibilita a todos de se reconhecerem como nacionais” (ORTIZ, 1985, p. 44).  

A preocupação de definir o ser nacional com base no Estado brasileiro vem 

desde os intelectuias do século XIX, (ORTIZ,1985, p.130), mas foi com a revolução de 

30 e as mudanças vividas pelo país durante esse período que a problemática nacional 

dos anos 50 e 60 passou a se referir às questões políticas e econômicas vividas durante 

esta fase. Com os militares, as categorias nacional e popular foram reinterpretadas pelo 

Estado autoritário, além da implantação de uma política cultural que buscava a 

concretização de uma “identidade ‘autenticamente’ brasileira” (ORTIZ, 1985, p.130).  

A própria construção discursiva de baianidade também passou por 

transformações. Ele surgiu durante a década de cinqüenta, de maneira tradicional, 

caracterizada pelo reconhecimento de uma cultura própria que não se identificava com o 

Nordeste nem com o Centro Sul do Brasil. Alguns elementos interessantes vão pontuar 



este período como, por exemplo, a existência no Estado de um estilo de vida que 

buscava inspiração na Europa, marcado fortemente pela presença das atividades 

agrícolas. Durante esta fase, os brancos viviam como senhores da terra e os negros eram 

vistos como peças que, simplesmente, compunham a natureza, sendo-lhes negada a 

contribuição cultural, como destaca Almeida (2000, p.88). É ele também que observa 

que a baianidade, a partir da década de setenta, começa a se ampliar em razão da nova 

leitura produzida pelos assalariados urbanos e os proletários sindicalizados, além da 

ênfase dada ao exótico criado através do discurso turístico estabelecido pelo governo do 

Estado e da incorporação da cultura negra, por razões políticas e econômicas, como 

veremos mais adiante.  

  

Compreendendo a baianidade  

 

Para Jocélio Santos (2005, p.77) o período dos anos trinta do século passado foi 

marcado por um processo de institucionalização da ação do Estado nacional na área 

cultural do país e essa atuação aconteceu de modo paradoxal, pois, ao mesmo tempo em 

que incentivava a produção cultural e se apropriava dos símbolos nacionais, também 

promovia a censura e a repressão. O autor observa ainda que: 

 
Essa hegemonia cultural, buscada pelo regime militar nos anos 
setenta, significava a tentativa de criação de uma política cultural que 
privilegiasse uma “codificação do controle sobre o processo cultural”. 
Nessa direção formulam-se três objetivos: o incentivo à criatividade, a 
difusão das criações e manifestações culturais e a preservação do 
patrimônio. [...] É no campo da preservação histórica e artística que se 
pode visualizar uma política cultural acerca do patrimônio nacional. É 
ali onde se encontram conceitos e representações sobre memória 
nacional, identidade nacional, ou mesmo uma história dos”vencidos e 
esquecidos”, como aparecerá nos anos oitenta. (SANTOS, 2004, 
p.78).  

 

É no final dos anos sessenta e início dos anos setenta daquele século, que a 

baianidade tradicional, concebida na década de cinqüenta, se amplia e incorpora a 

cultura negra como ingrediente fundamental. A estratégia utilizada pelos políticos na 

época foi capaz de conquistar uma enorme parcela de eleitores, além de manter durante 

o regime militar a “fachada de sua própria legitimação”, como pontua Gilberto Almeida 

(2000, p.89). É durante este período que a defesa do patrimônio nacional começa a se 

associar ao turismo e a herança afro-brasileira passa a ser concebida de uma outra 

forma, uma vez que é impossível falar em tradição no Brasil sem mencioná-la 



(SANTOS, 2004, p. 78). Durante esta fase, o governo militar adota a linha 

desenvolvimentista que acredita que o desenvolvimento econômico das regiões deve ser 

associado à preservação dos valores tradicionais, bem como ao patrimônio nacional e 

vê, no turismo, a melhor alternativa econômica para conseguir atingir estes objetivos.   

A construção do texto identitário concebido pelo governo do Estado da Bahia 

buscava salientar a singularidade do “povo baiano”. Sua idéia principal consistia no fato 

de mostrar a vivência diária da cultura baiana, facilmente abarcada pelo turismo. Para 

Jocélio Santos (2005, p.87) esta concepção criada passava a idéia de Bahia como uma 

“nação”, muito mais pela marca dos aspectos culturais do que pelo sentido político que 

envolve o termo. Para ele, o sentimento de pertencimento a esta cultura baiana era nítido 

durante este período, e esta “nação baiana” tinha religião e linguagem próprias. O autor 

acrescenta ainda que a referência das peças publicitárias do período é de religião e não 

de candomblé, numa tentativa clara que agregar a religião católica, uma vez que as 

igrejas seculares faziam parte da estratégia turística adotada pelo Estado.  O autor 

pontua: 

O singular “viver baiano” pode ser percebido nas distinções das 
origens africanas com a cultura ocidental. A docilidade, o ritmo, a 
sensualidade, a malandragem, a capoeira e a culinária seriam tanto os 
elementos básicos desse contraste quando o que imprimiria as 
características próprias do “jeito baiano” [...] A idéia é que todas essas 
características baianas provinham de uma herança africana, e, por 
conseqüência, eram eminentemente populares. Por isso, ressaltava-se 
a baianidade como uma resultante de padrões culturais vindos do 
“povo” (SANTOS, 2005, p.88). 

 
 
Santos (2005) lembra ainda que a idéia do viver na Bahia era permeada pelo 

discurso de que no Estado vivia-se uma democracia racial que, na visão dele, seria uma 

recriação do encontro das três raças, acrescido do tempero local. Rubim (2001, p.3) 

destaca que a televisão, principalmente através das telenovelas e do Jornal Nacional, 

teve um papel fundamental para reforçar esta imagem e bem como toda construção de 

baianidade perante o imaginário nacional. 

Antônio Risério (apud PINTO, 2001, p.4) acredita que o mito baiano é um fato 

persistente, rico e chega inclusive a definir seus pilares: “antigüidade histórica, 

originalidade cultural, beleza natural e urbana”.  Já o sociólogo Milton Moura (apud 

PINTO, 2001, p.5) aponta outras características: “a familiariedade, a sensualidade, a 

religiosidade e, em grande medida, a negociação política”.   Para ele, o texto identitário 

baiano é hegemônico e reconhecido nacionalmente: “a Bahia é como se fosse a pele do 

Brasil, a pele do rosto, dos braços, dos peitos, das pernas, e também das genitais” 



(MOURA, 2001, p.1).  O autor que faz questão de deixar claro que o texto da 

baianidade se refere a Salvador e ao Recôncavo baiano, consegue também identificar 

outros textos identitários na Bahia como, por exemplo, o produzido na região do cacau, 

centrado na personagem Gabriela, que possui uma “sensualidade mestiça, que não é 

afro, não é definida com referência aos Orixás”. 

 
Assim, temos aqui um amplo jogo de espelhos identitários, onde a 
Bahia se inscreve, no plano nacional, como uma unidade simbólica 
dotada de um caráter fortemente distintivo. O baiano, à semelhança do 
mineiro e do gaúcho, representando um modelo investido de traços 
peculiares, reconhecidos pelos brasileiros em geral, diferentemente do 
paranaense, sul-matogrossense ou do capixaba, por exemplo. (PINTO, 
2001, p. 5)  

 
Roque Pinto (2001, p.1), acrescenta que, a “cultura baiana” foi o maior atrativo 

da economia do turismo e do entretenimento local durante os anos noventa do século 

XX e, que o turismo representa uma parcela importante na economia soteropolitana.  

Para ele, a afirmação das indústrias do turismo e do lazer implica na projeção, em esfera 

nacional, de uma “forte marca de Bahia ligada a festividades populares e atividades 

lúdicas”. Nesse sentido, Barbalho (2004, p.106), corrobora com Pinto ao afirmar que a 

cultura e o turismo são “os dois dos mais ativos setores do desenvolvimento econômico 

e social da Bahia, cujo desempenho tem apresentado excepcionais resultados para o 

Estado, em termo de imagem e geração de emprego e renda.” Já Gilberto Almeida 

(2000, p.88), aponta outro aspecto importante diante desta relação estabelecida entre a 

cultura e o turismo. Para ele, a construção da identidade baiana produzida a partir do 

turismo foi capaz de acentuar a “contribuição exótica da cultura negra, sempre 

marginalizada e desprezada pela cultura burguesa, européia, dominante até então”.  

 

Considerações Finais 

 

A identidade nacional e a baianidade, à medida que são compreendidas como 

textos identitários se assemelham em alguns aspectos. Ambos foram evoluindo ao longo 

dos anos e alargando suas esferas para contemplar novos elementos, o principal deles 

foi o elemento negro ou a cultura negra, no caso da Bahia. Conceber o país ou o Estado 

como espaço mestiço foi um desafio enfrentado tanto no âmbito nacional como no 

estadual. A mudança e ampliação dos conceitos, geralmente, estão associadas a razões 

políticas e econômicas, dentre as principais podemos citar a ditadura militar, iniciada 



em 1964, e o projeto desenvolvimentista proposto por ela que via no turismo uma 

alternativa para o desenvolvimento econômico das regiões.   

A ditadura conseguiu uma façanha interessante que prova como estas duas 

construções discursivas mais do que se assemelham, chegam em alguns momentos a se 

integrar, por exemplo, quando acontece a apropriação simbólica da capoeira e é elevada 

à categoria de esporte nacional (SANTOS, 2005, p.120).  

Outro elemento que merece destaque é o Candomblé, proibido durante os 

primeiros anos da década de sessenta (ALMEIDA, 2000, p.87) que durante as décadas 

seguintes ganhou força no Estado e passou a ser concebido como algo “exótico”, 

interessante aos olhos dos turistas. A religião é capaz de expressar simbolicamente 

muito mais, ou seja, “a soma diversificada, colorida e tropical de manifestações 

adstritas, mas não exclusivas ao âmbito regional” (SANTOS, 2005, p.134). Para Ortiz 

(1985, p.131), o Candomblé é recorrentemente relembrado e se atualiza através do ritual 

religioso, além de possibilitar a encarnação da memória coletiva africana. O autor 

ressalta a importância de compreender que esta memória coletiva se difere da memória 

nacional, uma vez que a primeira está ligada à vivência e se manifesta, ritualmente, 

enquanto a segunda se associa à história social e pertence ao campo da ideologia.  

À medida que os militares passaram a atribuir valor aos símbolos nacionais, 

oriundos de determinadas regiões, e os disseminando, principalmente, através da 

televisão, veículo amplamente utilizado para atender aos interesses da integração 

nacional e à integridade territorial propostos pelo regime (MATTOS, 2002), acabamos 

assistindo a um processo de uso de símbolos afro-religiosos, já contemplados pelo texto 

da baianidade. Podemos destacar a tensão existente na construção da identidade 

sustentada pelo tripé: familiaridade, sensualidade e religiosidade, em que se percebe o 

resgate das narrativas no convívio entre o tradicional e o moderno. Desta forma, a 

referência ao passado e à afro-decendência é que vai totalizar o sentido de tradicional, 

reiterando esse aspecto na “moderna” identidade baiana. Nessa perspectiva, as duas 

construções discursivas se aproximam cada vez mais: os elementos que caracterizam a 

singularidade do “povo baiano” facilmente identificam o “ser nacional” tais como a 

sensualidade e a cordialidade. A originalidade cultural, a beleza natural e urbana são 

outros aspectos comuns que merecem ser lembrados, este último faz menção ao aspecto 

que, notadamente, foi o primeiro elemento a caracterizar nosso país, o Brasil-natureza 

ou nas palavras de Chauí (2000, p.62), o Brasil-paraíso. 



A mídia teve papel fundamental na disseminação e perpetuação desta 

reconstrução da identidade baiana, uma vez que ela vai fomentar e atualizar a indústria 

cultural, através de elementos étnicos, a saber: axé-music, estética visual, propagandas, 

filmes, novelas, seriados, literatura, etc., permeados, em grande parte, da religiosidade. 

 Portanto, baianidade e identidade nacional se constituem, em meio a conflitos, 

ou seja, nas relações que estabelecem com os “outros” e que são capazes de produzir 

suas identidades a partir das diferenças, gerando posteriormente inúmeras aproximações 

entre os dois discursos motivadas pelo Estado, por razões políticas, econômicas e pela 

influência da mídia como procuramos mostrar neste artigo.  
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