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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os pressupostos teóricos para a investigação 
de como está representado o baiano, nas arquiteturas discursivas engendradas pela TV, e 
de que modo essas construções se articulam com o texto hegemônico da baianidade, 
formulado como síntese entre tradição e negritude. Propõe-se a problematização desse 
discurso identitário, para a compreensão da diversidade cultural da Bahia. A opção pelo 
veículo televisivo considera que seu grande alcance no mundo contemporâneo o torna 
um importante fator para a difusão da cultura regional, através de suas representações. 
Para a realização deste estudo, cogita-se a análise de programas como “Rede Bahia 
Revista” e o “Na Carona”, ambos transmitidos pela TV Bahia, emissora de maior 
alcance no Estado e ícone da promoção e difusão da baianidade. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

 

A importância adquirida no mundo contemporâneo pela dimensão simbólica da 

sociedade em sua rede de interações se impõe como uma justificativa geral para o 

estudo das identidades, da cultura e dos meios de comunicação. A convivência entre 

manifestações de uma cultura globalizante - caracterizada por suas contradições e pela 

desigualdade dos campos de força entre os padrões e modelos assimilados - e textos 

identitários díspares, só pode adquirir um significado preciso se inscrita e compreendida 

no contexto singular de sentido do mundo atual.  

Na Bahia, a relevante presença da cultura e, em particular, do texto identitário da 

baianidade
2 marcou as décadas mais recentes, produzindo uma intensa “culturalização” 
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da sociabilidade, da economia e da política regionais. A fim de compreender a 

consolidação deste processo, inscrito em tempos e espaços de glocalização
3, propõe-se 

investigar como estão representados os baianos no discurso da baianidade, promovido 

pela mídia, vendido aos turistas e convertido em realidade para baianos e não-baianos. 

Pressupõe-se que esse texto não traduza o complexo identitário do Estado, na medida 

em que as múltiplas identidades regionais são reduzidas ao que seria a identidade 

eminentemente afro-lusitana, que compreende apenas o litoral, Recôncavo e, 

principalmente, a capital, Salvador. 

A realização deste trabalho, portanto, deve abordar as espacialidades 

constitutivas do que se convencionou chamar Bahia, sob uma ótica que considere - não 

a opressão dos discursos identitários distintos - mas sim a ausência de uma composição 

que possibilite a assimilação pela mídia televisiva4. A propósito disso, o professor 

Milton Moura questiona: 

E os outros (textos identitários) estão formulados? Estão formulados nesse 
código? Quero dizer, os outros discursos identitários já foram desenvolvidos de 
forma que pudessem ser assimilados pela mídia? Eu não os vejo assim. Esse 
texto (da baianidade) é só uma contextura, um tecimento... (Moura. In: SBPC, 
2001).  

 

Evidencia-se, porém, a necessidade de reconhecimento da diversidade baiana e 

de sua importância e validade no discurso televisivo. A emergência da discussão sobre a 

constituição e formulação de um texto identitário ampliado sobre a Bahia, evocando 

noções como a de hibridização
5, deve ser estimulada com vistas a contribuir para sua 

legitimidade.  

A investigação das representações na televisão, por sua vez, se justifica na 

medida em que este “indiscutível fato da cultura de nosso tempo” (Machado, 2000, 

                                                                                                                                          
1 Renata de Paula Trindade Rocha é mestranda do Programa Multidisciplinar de Pós Graduação em 
Cultura e Sociedade e pesquisadora em formação do CULT. 
2 O texto da baianidade caracteriza-se, segundo o professor Milton Moura (2001) por três elementos 
centrais: a familiaridade nas relações pessoais, que evita o estranhamento radical; a religiosidade, vital 
para a conformação dos falares baianos, devido à tradição oral das religiões africanas; e a sensualidade: 
Salvador como pólo feminino e negro, com ritmos e comida exóticos, objeto de desejo do homem branco 
e, recentemente, dos turistas e forasteiros. 
3 Albino Rubim (2000a, p. 75) define o mundo contemporâneo como ‘glocalidade’: a “conjunção, tensa, 
entre fluxos culturais locais e globais, possibilitando, dentre outros procedimentos, pela comunicação 
midiatizada” 
4 Excetua-se, neste contexto, o texto da região do cacau, centrado na morenice (e não negritude), na 
sensualidade e na culinária especial, difundido por Jorge Amado e posteriormente popularizado pela TV 
(Moura. In: SBPC, 2001). 
5 Canclini (1999) refere-se à hibridização como processo de apropriação de elementos de várias 
sociedades, de maneira desigual, por diferentes grupos, através da combinação e transformação das 
culturas distintas. 
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p.21) representa um destacado papel na Idade Mídia
6 para a difusão e manutenção das 

identidades.  Isso ocorre, segundo o professor Paulo Miguez (2002), devido a uma: 

... consolidação de um campo de indústria cultural que tendo a televisão como 
ponta de lança e o Centro-Sul do país como pólo centralizador e irradiador, vai 
reconfigurar a cultura e a sociedade brasileiras no seu conjunto. Com efeito, a 
metade dos anos 1960 no Brasil marca um trânsito de uma cultura de cariz 
escolar-universitário para uma cultura midiatizada, uma cultura com padrões de 
organização econômica e valores estéticos próprios (Miguez, 2002, p. 208). 

 

Torna-se, portanto, evidente a necessidade de se obter maiores conhecimentos 

sobre a televisão que, na contemporaneidade, perde o caráter de mero transmissor de 

mensagens e alcança o status de formatador da própria realidade (Bucci e Kehl, 2004). 

Para além da relevância desse meio de comunicação no mundo atual, a opção 

pela análise de programas da TV Bahia, especificamente, se baseia em sua grande 

inserção na capital e interior e nos altos índices de audiência alcançados, o que a 

caracteriza como o mais significativo veículo televisivo baiano. Segundo a página web7 

da TV Bahia, a emissora, cabeça de rede das seis retransmissoras da Rede Globo no 

Estado, atinge a Região Metropolitana de Salvador e mais 221 municípios, alcançando 

cerca de 5,7 milhões de telespectadores. 

Os programas apontados - “Rede Bahia Revista”, revista eletrônica de 

variedades exibida há oito anos nas noites de domingo, e o “Na Carona”, transmitido 

aos sábados às 9h, e criado em 2002, com o propósito de “mostrar o que há de mais 

autêntico e original na cultura popular baiana”8 – se propõem a tratar de questões 

culturais, com temática preponderantemente regional. No contexto televisivo atual, estes 

programas podem ser considerados os mais representativos para o estudo em questão.  

Finalmente, ressalta-se a necessidade de um esforço sistemático e amplo de 

investigação para a realização de um estudo que contemple matizes ainda não 

explorados em investigações anteriores e contribua de maneira efetiva para o debate 

sobre esse discurso essencial que é a construção da(s) identidade(s) baiana(s).  

                                                
6 Chamamos de Idade Mídia a sociedade contemporânea estruturada e ambientada pela comunicação. In Rubim, 
2000. A contemporaneidade como Idade Mídia. Disponível em: 
<http://www.interface.org.br/revista7%5Censaio2.pdf>. Acesso em set. 2006. 
7 TV Bahia – Rede Bahia, 2004. Disponível em: <http://ibahia.globo.com/tvbahia/>. Acesso em set. 2006. 
 
8 Informações extraídas dos sites: http://ibahia.globo.com/tvbahia/20anos/  e                   
http://ibahia.globo.com/nacarona/programa.asp  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para uma melhor compreensão da investigação a ser desenvolvida, torna-se 

necessário uma pequena introdução sobre os conceitos básicos que devem orientá-la. 

Inicialmente, é preciso compreender qual a noção de cultura considerada, a fim de 

tornar seu uso operacional. A partir dessa definição, reflete-se sobre as representações 

sociais, fundamentais para a constituição dos textos identitários e, consequentemente, da 

identidade territorial, discorrendo, em especial, sobre a identidade baiana, e sua atual 

configuração como baianidade. Merece destaque o papel desempenhado pela televisão 

na formatação desse e de outros textos identitários, tendo em vista que esta mídia, além 

de incorporar as técnicas de reprodução desenvolvida na modernidade, reúne todo o 

ethos moderno de organização da vida social (Sodré, 1984). Tais definições são 

consideradas vitais para a contextualização do objeto desta investigação. 

 

*** 

 

A noção contemporânea de cultura, apesar da multiplicidade de significados, 

parece convergir para uma visão antropológica de “prática diferenciada regida por um 

sistema, que se entende como o conceito das relações internas típicas da realidade da 

produção, pelos indivíduos, do sentido que organiza as suas condições de coexistência 

com a natureza, com os próprios membros do seu grupo e com outros grupos humanos” 

(Sodré apud Miguez, 2002, p.44). 

Dessa forma, a cultura abrange “os elementos distintivos pelos quais cada 

indivíduo refere sua identidade pessoal ao conjunto de fatores que a definem” (Martins, 

2002, p.43-44), remetendo às práticas de organização simbólica, de produção social de 

sentido e de relacionamento com o real. Estas práticas, porém, vêm a tornar-se coletivas 

apenas a partir dos processos de constituição simbólica que geram uma identificação do 

indivíduo com a sociedade, chamados representações sociais.  

O conceito de representação social foi desenvolvido na Psicologia Social, 

disciplina que estuda a relação entre o indivíduo e a sociedade. Émile Durkheim (apud 

Guareschi e Jovchelovitch, 1995) foi o primeiro estudioso, no campo sociológico, a 
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discutir representações sociais ou coletivas, definindo-as como categorias de 

pensamento através das quais determinada sociedade elabora sua realidade.  

Assim, os significados, inicialmente extraídos dos aspectos sociais, surgem no 

novo mundo das representações e terminam por modificar a própria sociedade que as 

constroem. “As representações sociais emergem desse modo como processo que ao 

mesmo tempo desafia e reproduz, repete e supera, que é formado, mas que também 

forma a vida social de uma comunidade” (Guareschi e Jovchelovitch, 1995, p.82). 

O teórico Pierre Bourdieu, no livro “O Poder Simbólico” (1989. p. 118), 

interpreta as representações de forma mais contundente, considerando-as como 

“enunciados performativos que pretendem que aconteça aquilo que enunciam”. Trata-se 

de uma luta travada com o objetivo de se definir a realidade. Assim, a representação da 

realidade - se reconhecida e exercida com a cumplicidade dos que a ela estão 

submetidos – passa à realidade da representação. 

São os fenômenos sociais de representação que formam o que se chama 

identidade. A sua força mobilizadora, segundo Bourdieu (1989), encontra-se na 

alteridade. Narrado através dos tempos, o texto identitário visa diferenciar um 

determinado povo, o “eu”, em relação ao seu “outro”. Para Renato Ortiz (1994. p. 8), 

“não existe uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de identidades, construídas 

por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos”.  

Por outro lado, há uma dimensão interna própria de cada identidade, pois à 

medida que se afirma e se concebe a diferença, surge a necessidade de demarcação do 

que seria esse “eu”. Ainda que não se possa ignorar que “a luta pela definição do que 

seria uma identidade autêntica é uma forma de se delimitar as fronteiras de uma política 

que procura se impor como legítima” (Ortiz, 1994. p. 9), não há veracidade ou falsidade 

em sua produção, já que toda identidade é uma construção simbólica. 

O período da pós-modernidade, segundo Stuart Hall (1999), complexifica as 

questões identitárias a partir do momento em que o sujeito, antes visto como possuidor 

de uma identidade única e estável, torna-se fragmentário, possuidor de diversas 

identidades, muitas vezes contraditórias e não resolvidas.  

... à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos, temporariamente (Hall, 1999. p.13). 

 

O conceito de identidade, então, adquire o caráter de processo contínuo de 

formação e transformação, relacionado à forma em que os sujeitos são representados ou 
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interpelados nos sistemas culturais que os rodeiam. No entanto, é importante ressaltar 

que não é objetivo deste projeto discutir sobre a infinidade de identidades que 

conformam as comunidades atualmente (sociais, étnicas e de gênero, por exemplo) e 

sim ponderar sobre um princípio maior que pode vir a englobar esses diferentes textos: 

a identidade territorial. 

Segundo o teórico Gilberto Giménez (2000), para a formação de determinada 

identidade faz-se necessário o sentimento de pertença a uma coletividade múltipla. 

Desta forma, a relação identitária entre indivíduo e território – aqui concebido como um 

“espaço apropriado e valorizado - simbólica e/ou instrumentalmente - pelos grupos 

humanos” (Raffestin apud Giménez, 2000. p. 90, tradução da autora) se dá, 

principalmente, a partir do sentimento de pertença socioterritorial, ou seja, do 

compartilhamento do complexo simbólico-cultural caracterizado pelo sentido territorial. 

O território, ao tornar-se mais um componente desse sentimento, desempenha um 

importante papel para o contexto da ação e das relações humanas. 

No atual contexto de globalização econômica e mobilidade social, as identidades 

territoriais mantêm sua relevância, ainda que sob formas modificadas e segundo novas 

configurações. O território perde seu caráter totalizador – até então ostentado nas 

sociedades tradicionais - e tende a fragmentar-se, tornando-se multifocal e puntiforme. 

O apego territorial, então, assume valor simbólico-expressivo e carga emocional, sem 

necessidade de mediação da convivência física e pertinência a uma comunidade local, 

do ponto de vista normativo.  

Na Bahia, a noção de uma identidade regional – e, portanto, territorial - foi 

construída ao longo dos séculos, através da contribuição de diversas matrizes de 

produção, adquirindo na atualidade uma conformação de um “arranjo tecido de 

familiaridade, religiosidade e sensualidade, reunindo os elementos mais díspares, em 

um sistema que se baseia justamente na adjacência do desigual, dita de forma não 

problemática (Moura, 2001. p.10)”. Em síntese, o povo da Bahia é caracterizado – por 

artistas, estudiosos, intelectuais e pela população em geral - como possuidor de uma 

sensibilidade específica, marcada pela ludicidade, pela musicalidade e pela disposição 

de aproximar a produção simbólica da vida cotidiana.  

É um texto construído, sim, posto que é texto, para isto concorrendo o trabalho 
de um sem número de artistas e escritores, como Jorge Amado e Dorival 
Caymmi, entre os nativos, e muitos outros, incluindo alguns que muito pouco 
estiveram em Salvador, como Carmem Miranda e Ari Barroso. E construído 
também pelos diversos setores do empresariado do turismo e pelas elites que 
vêm ocupando o governo estadual e o municipal quase ininterruptamente desde 
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os anos sessenta, que souberam captar e re-elaborar o capital simbólico da 
baianidade na forma de uma propaganda que, ao mesmo tempo, apresenta a 
Bahia como sede da fruição tropical e moradia de um povo feliz. (Moura, 2001. 
p.09) 
 
É importante ressaltar que a identidade baiana não tem origem nesse momento, e 

sim adquire nova formatação quando as características convenientes, tanto para o 

fomento do turismo, quanto para a manutenção do poder político, são enfatizadas e 

reafirmadas. O “Produto Bahia” aparece, então, nessa nova perspectiva, com o turismo 

intensificando as relações com o campo cultural através das estratégias de marketing da 

BAHIATURSA, que oferecem, dentre seus bens simbólicos, festas tradicionais baianas 

e manifestações pop modernas, direcionados não só ao público local, mas também a um 

consumidor externo. Daí a definição de Bahia “for export”. 

A essa imbricação do Turismo com um mercado da cultura que se vai 
consolidando na cidade de forma crescentemente subordinada a uma lógica de 
indústria cultural, comparecem, como é óbvio, a comunicação midiatizada e a 
cultura midiática, já presentes no território baiano. E comparecem, não 
exatamente como novidades, uma vez que, desde os anos 1970 as ações de 
marketing da BAHIATURSA vinham se utilizando largamente das 
possibilidades abertas por estes dois campos, em especial, recorrendo ás técnicas 
do merchandising televisivo (Miguez, 2002. p. 252). 

 

Nesse cenário, merece destaque a atuação da TV Bahia, emissora pertencente à 

família do senador Antonio Carlos Magalhães e retransmissora da programação da Rede 

Globo de Televisão, pela adoção entusiasta do novo discurso da baianidade. Dentre os 

prováveis motivos de adesão a essa concepção cabe destacar a emergência 

contemporânea de uma regionalização que promova identificação com o público. 

Pressupõe-se, também, o interesse da Rede Bahia – grupo empresarial ao qual a 

emissora pertence -, no desenvolvimento do Estado, e na manutenção do status quo 

baiano que a beneficie através da participação e apoio às suas mais variadas propostas, 

além da veiculação de extensa publicidade.  Adicionalmente, cabe ponderar que a TV 

Bahia, ao acompanhar os fluxos em prol da valorização do local, cumpre um papel 

importante na formatação de uma nova identidade baiana (Rocha, 2003).  

Isso ocorre porque a mídia televisiva, através da produção de uma realidade 

espaço-temporal inovadora, proporciona ao indivíduo a relação instantânea com o 

mundo. Para o jornalista e professor Eugênio Bucci: 

“A Televisão não mostra lugares, não traz lugares de longe para muito perto – a 

Televisão é um lugar em si. Do mesmo modo, ela não supera os abismos de tempo entre 
os continentes com suas transmissões na velocidade da luz: ela encerra um outro 

tempo” (Bucci e Kehl, 2004. p.31. grifos do autor) 
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Este novo espaço de vivências organizado pela TV, torna-se parte do cotidiano 

do espectador. Para o professor Albino Rubim, “a mídia, ao consumar um espaço 

eletrônico em rede, povoado de televivências em abrangência globalizante, em verdade, 

constrói uma outra e nova dimensão constitutiva da sociabilidade contemporânea, a qual 

sugere denominar de telerrealidade” (Rubim, 2000b, p.40). A telerrealidade coexiste 

com o “real” e o supera devido à instantaneidade, ao imediatismo e ao sentimento de 

proximidade que proporciona.  

Ao considerar a composição dúbia do mundo contemporâneo, é preciso 

distinguir existência física de existência pública. A idéia que persiste hoje é de que a 

visibilidade determina o papel do ser na sociedade. Assim, o registro no simbólico é 

assegurado como pré-requisito para o real de maneira que o real só é admitido como 

argumento após sua absorção pelo simbólico.  

O desequilíbrio crescente entre a informação direta e a informação indireta, fruto 
do desenvolvimento de diversos meios de comunicação, tende a privilegiar 
indiscriminadamente toda informação midiatizada em detrimento da informação 
dos sentidos, fazendo com que o efeito de real pareça suplantar a realidade 

imediata (Virilio apud Rubim, 2000b, p.39). 
 

A representação da realidade pelos meios de comunicação contemporâneos 

interfere diretamente na sociedade representada, que observa e, inconscientemente, 

termina por acatar e se reconhecer nas imagens apresentadas. A TV, contudo, não age 

sozinha: 

... sua presença social depende de como as demais instituições sociais fazem seu 
trabalho, uma vez que sua ação cultural é diluída na medida da presença da 
família, da escola, da religião, da tradição cultural, dos partidos políticos, das 
formas de governo, dos costumes de ética cotidiana da comunidade. Uma 
sociedade não é um efeito televisivo, é o tecido construído por um todo social a 
televisão é uma destas instituições produtoras de sentido. (Rincón, 2002. p. 17)” 

 

Em outras palavras, a televisão torna-se, na contemporaneidade, um importante 

recurso para a construção dos projetos identitários numa co-produção com os processos 

culturais – artísticos, históricos, políticos, etc.- de determinada região, interligando-se a 

um emaranhado de identidades a serem desenvolvidas. 
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