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Resumo: Este trabalho busca refletir sobre como o discurso jornalístico, 
especificamente aquele veiculado através dos periódicos impressos regionais, estabelece 
e mantém relação direta com as questões de identidade cultural na região do Recôncavo 
da Bahia. Tal relação se dá não apenas através das especificidades da narrativa 
jornalística, que moldam sua natureza institucional e a própria estratégia discursiva em 
suas relações de poder, mas inclusive na atribuição de sentidos e na (re)formulação do 
real. Para tanto, cabe analisar como este discurso propõe, molda, configura e reforça 
identidades culturais e até mesmo alguns arquétipos que buscam determinar como deve 
e como pode ser o baiano do Recôncavo, sobretudo com referência àquilo que a própria 
estrutura midiática nacional convencionou chamar de baianidade. 
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Questões de pesquisa 

  

 O objeto definido para esta pesquisa é um conjunto de periódicos impressos que 

circulou em alguns municípios do Recôncavo baiano - mais especificamente da cidade 

de Cachoeira - em período representativo de sua formação histórica. Tal corpus será 

avaliado a partir da perspectiva proposta pela hipótese de que tais jornais, enquanto 

produtos específicos da narrativa jornalística, exerceram papel fundamental na formação 

de identidade desta região, ela própria de importância sócio-cultural inquestionável para 

o desenvolvimento daquilo que estrutura midiática nacional convencionou chamar de 

baianidade. 

 Para tanto, é preciso propor e defender a tese de que o discurso jornalístico é, 

efetivamente, um instrumento tão eficaz e influente quanto as tradições, as práticas 

culturais e formais de ensino na formação de valores e no estabelecimento de noções de 

cidadania, urbanidade, religiosidade ou nacionalismo. Também merecem ser apreciadas 

algumas hipótese derivadas, como a apropriação dos estereótipos construídos para a 
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associação do popular à lassidão, por exemplo, ou ainda os reforços ao discurso do 

poder hegemônico em relação a grupos específicos,  como as mulheres, as crianças, os 

negros e os trabalhadores. 

 O objetivo geral estabelecido é identificar e levantar na trajetória dos veículos da 

imprensa periódica regional  as influências mais significativas na formação da 

identidade sócio-cultural do Recôncavo da Bahia, buscando estabelecer como foi 

articulado historicamente o discurso predominante, em suas dimensões política e 

ideológica. A fim de atingir tal meta, foi necessário estabelecer, inicialmente, quais as 

localidades mais importantes da região em termos de influência socio-econômica, 

geopolítica, histórica e cultural. Entre elas, destacam-se Cachoeira, São Félix, Muritiba, 

Jaguaripe, Nazaré, Maragojipe, Santo Amaro e até mesmo Santo Antônio de Jesus, que 

em uma análise mais rigorosa em termos geográficos ou histórico-culturais, não poderia 

ser incluído nesta relação de cidades do Recôncavo. Todavia, o estudo pretende 

concentrar-se em Cachoeira, por seu pioneirismo e intensa produção jornalística 

sobretudo nas primeiras décadas do recorte temporal pretendido.   

 O jornalismo brasileiro completa 200 anos em 2008, o que por si só já justifica 

uma pesquisa o mais abrangente possível no sentido de colaborar para o enriquecimento 

da memória da imprensa baiana. Todavia, é recomendável estabelecer um marco 

histórico a ser considerado para o recorte da pesquisa. Assim, foi estabelecido o período 

compreendido entre o ano de 1823 -  quando surgiu o primeiro jornal impresso em uma 

localidade do interior da Bahia, O  Independente Liberal, da cidade de Cachoeira – até 

os dias atuais. 

 Neste universo, já bastante amplo, é possível selecionar quais os jornais de 

maior destaque a serem estudados, a partir de parâmetros que vão da periodicidade, 

formato e tiragem ao tempo em que esteve em circulação, abrangência e influência 

política. O levantamento de tais características, complementado e enriquecido com 

testemunhos ou relatos de época, certamente fornece pistas seguras para balizar a 

efetiva abrangência e poder político de cada publicação. Neste sentido, além do já 

citado O Independente Liberal, podemos relacionar os periódicos cachoeiranos O 

Progresso (1860), A Formiga (1869), A Verdade (1876), A Ordem (1870), O Guarany 

(1877), A Cachoeira (1896) e Ateneu (1938).  

 Outros objetivos mais específicos podem ser apontados neste trabalho, como 

definir o tipo de jornalismo praticado predominantemente na região, através do 

levantamento de suas características gerais e das estratégias narrativas adotadas, 



procurando estabelecer relação com os modelos tradicionais de desenvolvimento 

histórico da atividade jornalística nacional. 

 Tal estudo se habilita, também, analisar o discurso hegemônico na imprensa 

regional, distinguindo categorias, classificando os temas propostos e as abordagens 

assumidas, bem como identificando nestes textos a ideologia que sustenta os discursos, 

a partir do contexto social e cultural aos quais se referem. Com isso, é possível 

reconhecer as identidades construídas e compreender como se dá a atribuição de 

sentidos nos processos discursivos utilizados nos textos noticiosos, refletindo sobre as 

relações de poder estabelecidas no processo de formação de identidade cultural, 

especificamente a partir do discurso jornalístico. Além disso, a pesquisa deverá elaborar 

um perfil dos periódicos atualmente em circulação, o que nos possibilitará analisar o 

estágio atual do jornalismo realizado na região para efeito de diagnóstico e comparação.  

 

O Recôncavo 

 

 A região do Recôncavo passou a ser assim conhecida a partir do século XVI e 

engloba uma faixa de terra formada por mangues, baixios e tabuleiros que contornam a 

Baía de Todos os Santos. É uma área de topografia baixa até os limites do município de 

Cruz das Almas. Em termos administrativos, reúne 35 municípios, totalizando pouco 

mais de 10 mil quilômetros quadrados. Com  vários rios navegáveis, entre eles o Subaé, 

o Paraguaçu e o Jaguaripe, logo tornou-se alvo do processo de colonização português. 

 A ocupação do território por parte dos colonos europeus se deu a partir da 

criação da Capitania do Paraguaçu – que também viria a ser conhecida como a 

Capitania do Recôncavo – em carta régia assinada pelo rei dom Sebastião, em 29 de 

março de 1556. Conforme lembra o historiador Luís Henrique Dias Tavares (2001, p. 

90), as terras foram entregues a Álvaro da Costa, filho do segundo governador-geral da 

colônia  Duarte da Costa, em recompensa por sua campanha militar na guerra contra os 

tupinambás que habitavam o trecho entre os rios Paraguaçu e Jaguaripe. A capitania 

seria depois revendida à coroa por 640 mil réis a fim de ser incorporada à Capitania da 

Bahia, já então administrada pelo próprio governo lusitano. 

 A primeira vila fundada na região foi a de São Francisco da Barra do Rio 

Sergipe do Conde, em terras então pertencentes a dom Fernando de Noronha. Explica 

Tavares (2001, p. 155) que, “igual a outras vilas, também esta se originou da feira 

semanal armada em torno da primitiva capela do engenho”. A segunda foi a Vila de 



Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, no ano de 1693, originária do 

povoamento da margem esquerda do Rio Paraguaçu em terras de Gaspar Rodrigues 

Adorno. Localidade que, segundo o autor, “ganhou enorme importância no século 

XVIII por causa de sua condição de centro comercial de uma região que incluía o Rio 

Iguape e era passagem para vilas e povoados dos sertões do Rio São Francisco 

(TAVARES, 2001, p. 155). 

 Entre os séculos XVI e XVIII a região foi desenhando um perfil de exploração 

agrícola que concentrou nas áreas de Muritiba, Cruz das Almas e São Gonçalo as 

plantações de fumo e mandioca, reservando as demais para a monocultura da cana-de-

açúcar. As lavouras de cana-de-açúcar, algodão e fumo foram as primeiras e por muito 

tempo as mais importantes fontes de exploração econômica, demandando um grande 

contingente de mão-de-obra escrava, que daria contornos novos à formação de sua 

identidade cultural. 

 O Recôncavo participou ativamente das movimentações políticas que 

impulsionaram as campanhas pela independência do Brasil e também pela instalação da 

República. Inclusive, alguns dos primeiro jornais baianos a publicar artigos favoráveis 

aos ideais republicanos, fora de Salvador, foram o Sentinela da Liberdade, de 

Cachoeira, no ano de 1870; e O Popular, de Santo Amaro, em 1872, conforme conta 

Tavares (2001, p. 294). 

 Guarda até hoje um patrimônio histórico e arquitetônico de grande riqueza, a 

exemplo de suas tradições artísticas e culturais.  

 

O discurso jornalístico e a atribuição de sentidos 

 

  Condicionado pelas especificidades que lhe conferem personalidade própria, a 

narrativa jornalística opera com a atribuição de sentidos e a criação de valores que 

funcionam como intermediários das relações de poder na sociedade. Todavia, para 

atribuir sentido ao discurso é necessário inicialmente levar em consideração as 

condições de sua produção, o seu contexto. A partir daí, será possível identificar seus 

protagonistas e distinguir o seu objeto.  

 A maneira como dado discurso estabelece sentidos e provoca efeitos depende da 

relação entre seus sujeitos, seus interlocutores, e aquilo a que se refere, o seu referente. 

Partindo da classificação proposta por Orlandi (2001), o pesquisador João Carlos 

Simonetti Jr (2001) lembra que um discurso pode ser definido como autoritário, quando 



a própria linguagem utilizada deixa claro que é a posição do locutor que importa, em 

detrimento de sua relação com o interlocutor. É polêmico, quando o referente é 

disputado pelos interlocutores. Ou pode ainda ser lúdico, nos casos em que “a 

polissemia está aberta, o referente está presente como tal, sendo que os interlocutores se 

expõem aos efeitos dessa presença inteiramente, não regulando sua relação com os 

sentidos” (SIMONETTI JR, 2001, P.4). 

 Com base nesta classificação, o pesquisador afirma que o jornalismo é do tipo de 

discurso autoritário em seu modo de funcionamento e em sua ideologia marcada pela 

pressuposição da verdade e da neutralidade. Desta forma, para estudar a narrativa 

jornalística é preciso considerar duas formações discursivas distintas, “uma que diz 

respeito a posição do referente do discurso na sociedade em que ele ocorre e outra que 

diz respeito à posição do próprio jornalismo e seus discursos na sociedade 

(SIMONETTI JR, 2001, p.5). 

 De fato, entre outras características reforçadas tanto pelas teorias, manuais de 

redação e códigos de conduta, quanto pela prática profissional cotidiana, o discurso 

jornalístico pressupõe o real dos fatos, que sustentam a si próprios, cabendo ao 

jornalista  apenas o trabalho de narrá-los de maneira objetiva. Ou seja, o jornalismo é 

um discurso do real que almeja ignorar suas infinitas possibilidades de interpretação 

simbólica, de reelaboração subjetiva, individual, idiossincrática. Seria um discurso 

neutro, que apenas transmite informação, independentemente dos seus sujeitos. 

 Na prática, porém, isto não acontece: ao narrar fatos e reproduzir testemunhos, o 

jornalista não consegue simplesmente deixar de hierarquizar, discriminar, dimensionar, 

organizar, classificar, comparar. De atribuir valores e criar sentidos, portanto. E, desta 

forma, ele participa da construção social das identidades e de suas relações de poder. 

 Consideremos, ainda, que a identidade cultural compreende um discurso 

moldado pelas ideologias que organizam o mundo buscando responder quem ou o que 

pertence a isto ou a aquilo, dentro de um espectro lingüístico, étnico, religioso, nacional 

e de classe social, entre outros. Para Simonetti Jr (2001, p. 8 ), ao classificar os 

fenômenos culturais, as identidades “não apenas buscam determinar o que está incluído 

e o que não, mas também estabelece relações de poder entre o Eu e o Outro”.  São, por 

conseguinte, as ideologias que mediam este processo e determinam o valor e o papel de 

cada um. 

 Sendo a narrativa jornalística uma forma de discurso institucional, pois o 

jornalismo é uma instituição, ela vai refletir necessariamente as relações que ocorrem 



em sua ordem social, em sua ideologia. Ou seja, em última análise, é esta ideologia que 

vai orientar  a (re)construção da realidade e a (re)configuração de sua identidade 

cultural. Para conhecer uma, é preciso entender a outra. E a análise do discurso é uma 

ferramenta sumamente valiosa nesta tarefa. É importante ressaltar, todavia, que a 

imprensa, ao registrar os fatos ligados à área está reproduzindo não os discursos de 

historiadores, que possuem lógica, estrutura e métodos próprios, mas sim as versões de 

cada um dos seus agentes, no momento mesmo da discussão, condicionadas em seu 

contexto. 

 Uma posterior abordagem histórica, por sua vez, fornecerá os parâmetros 

necessários à interpretação de tais fatos a partir de sua vinculação com o meio social do 

qual são produtos. Ou seja, um condiciona e potencializa o outro. Mas, em ambos os 

casos, a matéria-prima a ser trabalhada  continua sendo a informação, que, no entender 

de José Marques de Melo (1994, p.17), é “um bem social, um indicador econômico e 

um instrumento político”. 

 

A noção de baianidade 

 

 Fundamental para o estabelecimento de um referencial teórico que oriente esta 

pesquisa é entender como o discurso jornalístico, especificamente o regional do 

Recôncavo no período histórico estabelecido, aborda a complexa questão da identidade 

cultural. Partindo do questionamento proposto pela socióloga Maria Brandão (1999), 

para quem não há como falar em identidade nacional no singular numa sociedade 

complexa como a nossa, é preciso averiguar de que forma a imprensa periódica lida 

com a diversidade e com o diferente. Como os estereótipos ligados à baianidade são 

contemplados em relação a um projeto nacional de unidade proposto pelo discurso 

hegemônico das elites? Enfim, de que Bahia tem tratado a imprensa estadual e de que 

maneira ela se reflete na chamada grande imprensa nacional? 

 

Jornalismo e construção de identidade 

 

 Em recente estudo onde avalia o papel atribuído ao afrodescendente no processo 

histórico de formação da sociedade baiana, o professor Fernando Conceição (2006, 

p.61)  afirma que “foi no campo do trabalho – e não no da cultura – que o negro mais 

desempenhou sua função de base na construção do Estado brasileiro”. Lembra que foi 



na Bahia onde aconteceram algumas das mais significativas e sangrentas rebeliões de 

escravos, como a Revolta dos Malês, em 1835, mas cita também outras formas de 

organização política engendradas como forma de resistência. Os terreiros de candomblé, 

as irmandades religiosas e as associações semi-secretas que compravam indultos e 

alforrias são algumas delas. 

 Provavelmente, as mais famosas destas entidades são a Sociedade Protetora dos 

Desvalidos, fundada em 1832 e que segue em funcionamento até hoje, instalada no 

centro histórico de Salvador, e a Irmandade da Boa Morte, criada na cidade de 

Cachoeira também no início dos século XIX. São consideradas semi-secretas porque 

apesar de não serem reconhecidas ou autorizadas a funcionar por parte dos poderes 

estabelecidos , foram toleradas em razão de seu perfil aparentemente assistencialista. 

Em verdade, tratava-se de organizações estruturadas e com objetivos bem definidos, 

cumprindo uma função social de grande relevância, sobretudo para os afrodescendentes 

deixados à própria sorte após o esgotamento do modelo escravocrata. 

 Ocorre, todavia, que muito dificilmente lograram merecer espaço na imprensa 

regional da época ou tampouco depois, salvo a partir do momento em que passaram a 

atrair o interesse dos segmentos ligados à exploração do turismo, como é atualmente o 

caso da Irmandade da Boa Morte. Ainda carecendo ser aprofundada, esta pesquisa  visa 

avaliar justamente de que maneira instituições tão importantes para o processo de 

formação de identidade no Recôncavo baiano foram contempladas pela cobertura dos 

jornais deste período. Outra questão de suma importância é estabelecer como esta 

imprensa, empenhada que estava em consolidar os ideais liberais tão em voga 

(liberdade, igualdade e fraternidade), tratou o negro ante às questões de foro 

nacionalista, republicano e positivista. Teria sido a ele atribuído o mesmo papel que 

hoje tanto interessa ao turismo? Conceição (2006, p.63) afirma, a propósito, que  

 

na Bahia de conflitos raciais não admitidos publicamente nos círculos 
de poder até o presente, a imagem do negro tem sido eternamente 
arquetipada, folclorizada: ele é um bem cultural e, como tal, pode ser 
posto e disposto, maltratado e preservado. 

 

 A mesma lógica certamente pode ser aplicada quando se busca mensurar a 

contribuição da imprensa no engendramento e na consolidação de outros mitos e 

arquétipos, correlatos, paralelos ou entrecruzados, a exemplo da preguiça baiana, da 

intensidade dos dotes sensuais e sexuais da mulata (este termo, por si, já tão 

profundamente preconceituoso ao remeter à idéia de cruzamento entre espécies, como 



ocorre entre eqüinos) ou ainda a docilidade e passividade do cordial cidadão destas 

terras obviamente abençoadas por Deus. 

 

Comunitário ou regional? 

 

 Questão sumamente relevante para o estudo proposto é o entendimento sobre as 

relações entre o discurso jornalístico em suas especificidades e sua aplicação em um 

contexto social específico, o regional. O que efetivamente muda e como ocorre esta 

mudança quando se aplicam os princípios que norteiam a prática e a narrativa 

jornalística a um contexto específico, cuja dimensão mais evidente é a valorização do 

local, do critério da proximidade e das relações comunitárias, até mesmo em detrimento 

de outros aspectos de noticiabilidade. 

  O que por vezes é definido como jornalismo comunitário não deve ser 

confundido, todavia, com a prática da imprensa nas pequenas cidades do interior do 

Brasil, à margem da chamada grande imprensa. Pesquisadores do tema, como a 

professora Beatriz Dornelles (2004, p.131) listam as condições mínimas para 

caracterizar o que seria um jornal de comunidade:  

 

Produto impresso de uma empresa ou microempresa jornalística, 
constituída juridicamente na Junta Comercial de seu município. regida 
pelo ativo e passivo, tendo por objetivo o lucro, através da 
comercialização publicitária, venda de assinaturas e venda avulsa. O 
jornal deve, obrigatoriamente, ser registrado no Cartório de Registro 
Especial e manter uma estrutura administrativa  mínima, que inclui 
um diretor, um contador, um responsável pela distribuição do jornal, 
um vendedor de anúncios e um jornalista. O número de páginas deve 
ser, no mínimo, oito, não havendo imposições para o máximo. A 
periodicidade deve ser constante, desde que diária, trissemanária, 
bissemanária ou semanária. 

 

 Tal definição, bem entendido, foi construída para ser aplicada a um universo de 

pesquisa situado ao território do Estado do Rio Grande do Sul, no final da década de 

1990. Para as condições socioeconômicas e culturais do Recôncavo da Bahia, sobretudo 

em seu passado histórico, mas ainda atualmente, devemos encontrar uma realidade bem 

diversa, que implica em uma maior informalidade na constituição legal das empresas 

jornalísticas, das condições reais de trabalho e produção, do exercício profissional e dos 

indicadores de faturamento e circulação. 

 Neste sentido, parece mais relevante destacar a orientação proposta quanto à 

filosofia deste tipo de periódico, que segundo a autora deve ser essencialmente 



comunitária, ou seja, orientada pelos anseios e reivindicações da própria comunidade e 

não pautada por interesses pessoais ou de grupos. Para ela, tal postura seria mesmo uma 

exigência para a sobrevivência comercial do impresso, que não deveria se limitar a 

observar e registrar os acontecimentos cotidianos, como pretende a grande imprensa, 

“mas participam e tomam decisões em praticamente todas as áreas que movimentam 

uma comunidade” (DORNELLES, 2004, p.132). 

 A pesquisadora destaca que tais características costumam se aplicar a municípios 

de até 150 mil habitantes, pois em lugares mais populosos os jornais se aproximam mais 

das práticas e rotinas da grande imprensa, onde os jornalistas participam menos 

diretamente das decisões político-administrativas. Trata-se da mesma lógica que orienta 

as relações primárias de troca de informações, onde o grau de interação é inversamente 

proporcional ao tamanho do grupamento, ou seja, quanto menor a população, mais 

diretas e sem intermediários são as relações. 

 Em geral, nas cidades pequenas o noticiário contempla prioritariamente os fatos 

e acontecimentos da própria cidade, depois os da região e muito raramente as notícias 

nacionais e do mundo. Outros temas valorizados por estas publicações de pequeno porte 

são relacionados à saúde e à educação. No entanto, a falta de profissionais qualificados 

dificulta a publicação de material de melhor qualidade, que em geral se resume à 

reprodução de textos de enciclopédias populares ou artigos escritos por profissionais 

locais. 

 A cobertura política, por seu turno, quase sempre está condicionada a algum 

grupo de poder local, sobretudo ao que exerce no momento o poder municipal ou, mais 

eventualmente, à oposição. Nestas localidades, o mito da imparcialidade é mais difícil 

de se sustentar, mas uma adesão direta e ostensiva a uma agremiação partidária 

certamente significa vida curta para a publicação. As que se mantêm ao menos se 

esforçam por aparentar uma certa neutralidade. O sistema de distribuição também é 

mais simples e direto, feito quase sempre pela própria equipe do jornal, inclusive pelo 

dono e pelos jornalistas, o que termina aproximando ainda mais a redação da 

comunidade e seus temas. 

 Como se depreende deste quadro, não é possível atribuir motivações ligadas 

unicamente à iniciativa empresarial ou de oportunidade de negócios para a escolha deste 

ramo de atividades nas pequenas localidades do interior da Bahia. Principalmente no 

Recôncavo, herdeiro de tradições artísticas e religiosas que valorizam sobremaneira a 



oralidade e onde é muito pequeno o número de leitores que formariam uma eventual 

base de consumidores. 

 De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), órgão do Ministério da Educação, com base nas informações 

levantadas durante o censo 2000 da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a Bahia figura como a unidade da federação que concentra o maior 

número absoluto de analfabetos, mais de 2 milhões, a maioria distribuída justamente 

entre a população rural. Em todo o país, são cerca 30 milhões de pessoas sem acesso à 

leitura, que representam 12,4% da população com 15 anos ou mais. Para este total, a 

Bahia contribui com 23,1% de uma população de 8.891.278 de jovens nesta faixa de 

idade. 

 Números igualmente reveladores foram divulgados pelo Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos (PISA2), sobre o desempenho em leitura de alunos na faixa de 

15 anos de idade em escolas públicas e privadas de 41 países industrializados. Os 

primeiros lugares couberam à Finlândia, Canadá e Nova Zelândia, enquanto ao nosso 

país coube a 37º colocação. Por isso, não chega a surpreender o fato de que o Brasil 

ocupa o 38º lugar em número de exemplares de jornais vendidos diariamente, em média, 

por habitante. De acordo com os dados levantados pela Associação Nacional de Jornais 

(ANJ3) e pela World Association of Newspapers (WAN4), são vendidos em território 

nacional apenas 45 exemplares de jornal para cada grupo de mil habitantes, enquanto 

que em nações como a Noruega, por exemplo, esta relação chega a 598 exemplares por 

1 mil habitantes. 

 Fica claro, então, que a motivação para criar e manter um periódico impresso 

nestas pequenas localidades está ligada ao desejo de intervenção junto à vida política, 

cultural ou literária da comunidade, participando da formação de representações sociais, 

influenciando no processo de construção de identidade regional. Assim, contribui para a 

construção do seu acervo histórico intangível. Pois além de funcionar como porta-voz 

imediato da comunidade, o jornal do interior cumpre ainda a função de registro do 

cotidiano local, colocando-se como fonte para consulta sobre a sua memória. 

                                                
2 O Estudo Internacional PISA 2000, patrocinado pela Unesco, foi realizado no ano de 2000 e divulgado 
em dezembro de 2001. Disponível em: <www.pisa.oecd.org>. Os comentários e avaliações do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação (INEP) sobre o desempenho do Brasil estão disponíveis 
em   <http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/outras/news03_25.htm> .  
  
 
3 Disponível em: <www.anj.org.br> Acesso em: 24 maio 2005. 
 
4 Disponível em: <www.wan-press.org> Acesso em:  24 maio 2005. 



 Em suas páginas ficam gravados os fatos que servirão como marcos da história 

social, política, econômica, artístico e cultural destas cidades, seus costumes e tradições, 

suas lideranças e personalidades de destaque. Registros que dificilmente ganham espaço 

nas páginas dos grandes jornais da capital. Esta foi, inclusive, a fórmula que os 

pequenos jornais desenvolveram para sobreviver, já que não poderiam enfrentar a 

concorrência da universalidade proporcionada pela televisão ou ainda a instantaneidade 

do rádio, sem falar na internet que a todas estas características incorporou e 

potencializou. 

 Aos pequenos jornais do interior restou investir na exploração dos principais 

fatos do cotidiano local, que noticia, registra, aprofunda e coloca em debate. Além 

disso, também tem procurado agregar serviços e entretenimento a uma gama de leitores 

cada vez mais exigentes. Tal fórmula funciona, em maior ou menor escala de acerto e 

qualidade, em razão das peculiaridades regionais, embora a maior dificuldade - 

apontada, por exemplo, no estudo da professora Beatriz Dornelles – costume ser a falta 

de profissionais qualificados para trabalhar nos jornais das pequenas cidades do interior. 

O estabelecimento de faculdades de jornalismo pelo interior do estado, tanto no Sul 

como na Bahia, ainda que em ritmo mais acelerado lá do que aqui, deve contribuir para 

reverter tal situação. 

 
Considerações outras 

 

 Parte integrante, testemunha e herdeiro das condições socioeconômicas que 

moldaram aspectos dos mais significativos para a história da Bahia, o Recôncavo tem 

sido fundamental para a consolidação daquilo que se convencionou chamar de 

baianidade, construção que dispõe da imprescindível participação da imprensa, inserida 

que está na complexa estrutura de mídia voltada cada vez mais ao entretenimento e ao 

turismo. 

 Neste sentido, a região oferece campo vasto e pouco explorado à pesquisa 

documental que inicialmente levante seu acervo de periódicos do passado e do presente. 

A partir daí, será possível trabalhar em uma análise mais aprofundada das condições em 

se deram e se desenvolveram as práticas jornalísticas e suas relações com a comunidade. 

Em decorrência, ao selecionar e classificar para análise uma mostra significativa daquilo 

que foi veiculado em relação à criação, legitimação e reforço de representações sociais, 

atribuição de valores ou cristalização de estereótipos, estaremos nos habilitando a 



compreender como foram configurados e articulados ideologicamente os discursos 

destinados à formação de sua identidade regional. 

 Pois cabe à imprensa, certamente, o papel de um dos mais eficazes instrumentos 

na tarefa de difundir e aprofundar o conhecimento das realidades socio-políticas e 

culturais de uma nação ou região. Nos periódicos impressos é possível encontrar os 

temas e problemas mais caros e urgentes para dado período histórico. Através deles, é 

facultada a oportunidade de resgatar tais questões para (re)apresentá-las ao debate, 

(re)ver posições e (re)estabelecer marcos e paradigmas.  

 Não se trata somente de registro histórico ou de apresentação de temas para o 

aprofundamento de discussões de cunho sociológico ou antropológico, mas da 

apresentação de projetos e propostas ideológica e historicamente situados, através do 

debate vivo de testemunhos e de ações, de tradições, eventos e práticas consolidadas, da 

defesa de posições individuais ou de uma categoria inteira. Tais pressupostos servem de 

base para interpretar os discursos sobre formação de identidade cultural na Bahia, a 

partir das idéias veiculadas pela imprensa estadual e regional, cujo registro histórico nos 

propomos a resgatar. 

 O trabalho decerto foi facilitado pela experiência profissional que acumulei 

durante mais de 13 anos, entre 1989 e 2002, à frente da sucursal regional do jornal A 

Tarde (à época o maior do Norte e Nordeste do país em tiragem e circulação), sediada 

na cidade de Santo Antônio de Jesus mas responsável pela cobertura de 45 localidades 

circunvizinhas. 

 A própria presença desta sucursal na cidade, centro comercial e financeiro da 

região, acabou por modificar o discurso institucional das suas lideranças empresariais e 

políticas, que até então – início dos anos 1990 – faziam questão de não serem 

confundidas como integrantes desta região empobrecida e herdeira de tradições 

fortemente ligadas à música e ao sincretismo religioso, mas logo depois, certamente 

estimuladas pela evidência proporcionada por uma exposição maior e mais regular junto 

à mídia estadual, passaram a se autodenominar a capital do Recôncavo. Apesar de não 

manter com a região praticamente nenhum laço geográfico.  

 

 Por todas estas questões é que considero a abordagem proposta para esta 

pesquisa pioneira e inédita em relação ao Recôncavo da Bahia. 
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