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RESUMO 
Este artigo é parte de um estudo comparativo sobre as políticas públicas para as 
tradições populares desenvolvidas na Bahia e na Catalunha. Analisa o papel 
reservado às tradições populares na constituição da identidade local, quando o 
Estado deixa de ser fonte de opressão e passa a compor políticas públicas 
abrangentes que englobam as culturas populares. Foi estruturado com base na 
análise de documentos referentes às ações desenvolvidas pelo Fazcultura para o 
período de 2002 a 2006 e pelo Centro de Promoção da Cultura Popular e 
Tradicional Catalana - CPCPTC, e apóia-se em entrevistas realizadas com 
membros da Secretaria de Cultura e Turismo e da Secretaria de Cultura do Estado 
da Bahia, da entidade catalana e de entidades culturais. 
Palavras-chave: tradições populares, resistências culturais, política cultural. 

 

 

Introdução 

As transformações que afetaram as sociedades contemporâneas acabaram 

por configurar a cultura como lócus fundamental do processo de constituição de 

sociedades. Um bom exemplo disso foi o que ocorreu com as sociedades 

brasileira e espanhola, que enfrentaram o desafio de conduzir a abertura para 

processos políticos democráticos no meio do turbilhão de mudanças que 

marcaram a entrada no século XXI.  

À cultura caberia apontar saídas para as tensões identitárias que surgem 

com a crise dos estados nacionais, encontrar novas possibilidades para efetivação 

das estratégias de subjetivação que marcam os novos signos da identidade 

individual e coletiva, bem como marcar novas possibilidades de definição da idéia 

de sociedade. 

As soluções apontadas pelas políticas culturais em países que 

recentemente saíram de regimes opressores acabam por fazer com que as 

tradições populares encontrassem a força necessária para empreender um 
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processo de resistência fugindo ao isolamento local. O processo de resistência 

empreendido é resultante da confluência de interesses entre o Estado e a 

sociedade civil no que se refere à constituição de modelos sociais abertos. Os 

grupos que tradicionalmente estavam alijados do poder encontram as 

possibilidades para empreender, a partir de sua base local, um processo 

resistência que visa, entre outras coisas, integrar o seu legado cultural ao projeto 

de construção da identidade.  

A identidade é entendida como um conjunto de repertórios de ação, de 

língua e de cultura que permite a uma pessoa reconhecer sua vinculação a certo 

grupo social e identificar-se com ele. Isso não depende somente do nascimento ou 

das escolhas realizadas pelos sujeitos, pois no campo político das relações de 

poder, os grupos podem fornecer uma identidade aos indivíduos. 

Uma concepção de identidade que, por muito tempo, serviu para estabilizar 

o mundo social, está em declínio, fazendo surgir novas identidades, fragmentando 

o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A chamada “crise 

de identidade” é parte de um amplo processo de mudanças que está deslocando 

as estruturas e os processos centrais das sociedades modernas e abalando os 

quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social. 

Numa sociedade em que ocorrem mudanças rápidas e profundas, o sujeito 

está se tornando fragmentado, composto não de apenas uma, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. Na medida em que 

os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, os atores 

sociais são confrontados por uma multiplicidade de identidades possíveis, com 

cada uma das quais podem se identificar ao menos temporariamente (HALL, 

2005). 

As identidades podem ser formadas a partir de instituições dominantes, 

mas somente assumem tal condição quando os atores sociais as internalizam, 

construindo seu significado com base nessa internalização, por isso, talvez, seja 

mais pertinente falar de identificação em vez de identidade. Fala-se de identidade 



referindo-se a uma coisa acabada, mas falar de identificação é referir-se a um 

processo em andamento, já que identificação é contextual e flutuante.  

Na contemporaneidade um mesmo indivíduo pode assumir identificações 

múltiplas que mobilizam diferentes elementos de língua, de cultura, de religião em 

função do contexto. Isso não quer dizer que uma pessoa possa perder de um 

momento para outro a sua língua, seus repertórios de ação, para se fundir em 

outra entidade sócio-cultural, já que a tradição, ou melhor, o sistema de habitus 

impregna, desde a infância, o corpo e a alma de maneira indelével. Mas é inegável 

que a identificação individual e coletiva pela cultura tem como corolário a produção 

de uma alteridade em relação aos diferentes grupos culturais. 

       Castells (2002) propõe uma distinção entre três formas e origens de 

construção de identidades. Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições 

dominantes; identidade de resistência: criada por atores que se encontram em 

posições desvalorizadas ou estigmatizada pela lógica de dominação e identidade 

de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 

cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua 

posição na sociedade. 

Outro aspecto importante da identificação está relacionado ao caráter da 

mudança na modernidade tardia; em particular, ao processo de mudança 

conhecido como globalização e seu impacto sobre a identidade cultural.  Ao lado 

da tendência à homogeneização global, há também uma fascinação pela diferença 

e pela mercantilização da etnia e da alteridade. Embora essa tendência dê sentido 

às tentativas de reconstruir identidades purificadas, para se restaurar a coesão, o 

fechamento e a tradição, frente ao hibridismo e à diversidade, há um outro 

interesse pelo local.  

Em certo sentido, a globalização explora a diferenciação local. Esse novo 

local não deve, naturalmente, ser confundido com velhas identidades, parece 

improvável que a globalização vá, simplesmente, destruir as identidades nacionais 

é provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas identificações globais e 

novas identificações locais.  

 



 

O papel das tradições populares  

Tradição pode ser entendida como sendo aquilo que persiste do passado 

no presente, presente em que ela continua agindo e sendo aceita pelos que a 

recebem e que, por sua vez, continuarão a transmiti-la ao longo das gerações. 

Não há tradição cultural que não esteja ligada a um dado grupo social, que não 

seja histórica e geograficamente situada. Por outro lado, embora, não haja 

nenhuma sociedade que não possua sua própria cultura, não se pode pensar que 

a cultura seja a reprodução idêntica de um conjunto de hábitos imutáveis. As 

culturas mudam, pois estão imersas nas turbulências históricas e integram os 

processos de mudança. 

Mas, ao mesmo tempo, toda cultura é transmitida por tradições 

reformuladas em função do contexto histórico que, ao fornecer repertórios de ação 

e de representação, preenchem a função de orientação, ou seja, dotam o sujeito 

da capacidade de estabelecer relações significativas e de acionar referências e 

esquemas de ação e de comunicação (WARNIER, 2003).  

É um capital de hábitos incorporados que estruturam as atividades dos 

sujeitos, nas palavras de Bourdieu (1996): é um habitus, uma estrutura estruturada 

e estruturante que responde ao pólo da ação, em grande parte, à memória social 

e, mais modestamente, à criatividade e à mudança social. São as escolhas de 

ação que dominam as tradições e provocam as mudanças culturais e, assim, cada 

grupo conserva sua particularidade e defende sua identidade (re) contextualizando 

os bens importados.  

Ao percorrer as narrativas dos protagonistas das tradições populares se 

percebe que esses têm sido hábeis na efetivação de estratégias que evitaram a 

destruição de uma parte da memória coletiva, pois percebem, com maior ou 

menor clareza, que essa destruição se trata da depreciação de algo que também 

lhes pertencem. É a defesa desse substrato simbólico que outorga a qualidade de 

pertencer e integra a identidade individual e coletiva que caracteriza os processos 

de resistência em sociedades abertas.   



Os processos de resistências culturais engendrados pelas entidades da 

cultura popular são construídos por meio da articulação com seu entorno, são 

preservados pela memória coletiva e constituem fontes específicas de 

identificação. Essas identificações consistem em reações defensivas contra as 

condições impostas quer sejam por sistemas autoritários, quer seja pelas 

transformações globais, quer seja pelos processos de colonização e 

racionalização engendrados pela modernidade tardia. 

No dicionário, o verbo resistir é definido como expressando a capacidade 

que têm os seres animados e inanimados de opor-se frente a um outro sistema de 

forças, mas o ato de resistir é, também, descrito como a capacidade que têm 

esses seres de lutar em defesa de algo (FERREIRA, 1975). Dessa forma, resistir 

é, ao mesmo tempo, o resultado da ação de opor-se a algo, mas, também, o 

conjunto de estratégias utilizadas para defender uma posição, um lugar ou um 

conjunto de práticas culturais. 

Por muito tempo a noção de resistência cultural tem apontado para a 

primeira definição: o conceito de resistência quando aplicado à cultura tem sido 

visto como um conjunto de práticas que são veículo das formas de oposição aos 

poderes constituídos. No entanto, a análise de sistemas culturais em países que 

venceram imposições autoritárias, como o Brasil e Espanha, faz perceber que os 

processos de resistências culturais ganharam novos contornos.  

O processo de (re) significação porque passa as tradições populares 

constitui, em si mesmo, estratégia de resistência, quando o termo é entendido no 

segundo sentido acima atribuído e se constitui em uma das estratégias adotadas 

por diversos segmentos da sociedade para defender um conjunto de práticas 

culturais. 

 Por outro lado, no contexto de mudanças que marcaram o final do século 

XX cabia às entidades da cultura popular efetivar um movimento duplo de 

participar das estratégias de constituição da nova ordem global e fugir do 

isolamento local. Não há, como havia no Brasil e na Espanha ditatoriais, um 

sistema estatal com forte caráter opressivo contra o qual se opor. Também não se 

pode entender as estratégias locais como contrapostas a uma ordem global.  



O caráter de resistência que antes podia ser analisado como capacidade 

que a cultura detinha ou detém de contrapor-se à racionalidade dominante, 

denuncia, num contexto mais aberto e reflexivo, a capacidade que tem a cultura 

popular para estabelecer estratégias para se defender, articulando-se com seu 

entorno para se manter. 

Resistir pressupõe a capacidade que detém as culturas para defender os 

traços distintivos que as marcam, isso implica a capacidade de articular 

estratégias variadas para manter-se uma história interna específica, com ritmo 

próprio, como um modo peculiar de existir no tempo histórico e no tempo 

subjetivo. 

Entender a participação das tradições populares na defesa das identidades 

não significa reconhecê-las como foram, mas implica apoderar-se da memória 

coletiva tal como ela se impôs em um dado momento histórico. Desse modo, as 

tradições não são vistas como algo inerte, cristalizado no tempo, mas como aquilo 

que vive, vigora e tenciona com o presente.  

Falar de (re)significação implica reconhecer que na sociedade do presente 

os protagonistas das tradições, mediante suas práticas, têm podido trazer à tona e 

fazer vigorar, um passado que não está cristalizado, mas que insiste em se fazer 

presente, em uma performance que se traduz como força instauradora, capaz de 

transformar o presente e projetar possibilidades futuras. 

 

 

A ação cultural pública na Bahia e na Catalunha  

O Brasil e Espanha, outrora estados opressores, deixaram de ser objeto de 

oposição e passou a ser parceiro na preservação e promoção do universo 

simbólico que permeiam a cultura. Práticas inerentes à cultura popular e 

tradicional foram incorporadas aos planos governamentais, constituindo-se um 

novo campo de produção simbólico, marcado por um modelo de racionalidade 

pautado num processo que se define como de financerização da cultura.  

O resultado da ação pública decorrente do processo de ordenamento 

administrativo, desencadeado pela promulgação de cartas constitucionais como a 



brasileira e a espanhola, não implicou na constituição de modelos de resistência 

cultural pautado na contraposição de novas formas de temporalidade e 

racionalidade. Seguindo as pistas deixadas por Habermas (1987) pode-se afirmar 

que ação cultural pública, ao sedimentar um sistema de incentivo cultural, 

favoreceu um processo de colonização, ou seja, as forças capitalistas passaram a 

intervir no planejamento da cultura, direcionando ações que antes caibam a outros 

âmbitos da esfera social. No entanto as forças colonizadoras não foram 

suficientemente hábeis para embotar o desejo de dialogar com o passado inerente 

às práticas da cultura popular. 

São muitos os pontos de convergência entre as políticas públicas 

desenvolvidas nesses dois contextos que fortalecem a atuação dos segmentos 

populares e instauram um novo paradigma para as tradições populares. Em 

primeiro lugar, tanto na Catalunha como na Bahia, as estratégias adotadas para a 

promoção da cultura e defesa da identidade local encontram confluências com as 

políticas para o turismo e o entretenimento.  

No modelo baiano, a criação de uma pasta conjunta para a Cultura e o 

Turismo demonstrou claramente o percurso adotado pelas autoridades do 

executivo baiano para a conformação das ações que são adotas no âmbito da 

cultura até 2007, quando essas pastas são desmembradas. Com a criação do 

programa de incentivo cultural, o Governo da Bahia conseguiu, rapidamente, 

“profissionalizar” a produção cultural em suas variadas manifestações, atuando 

primeiramente na organização das festas populares e, em especial, no carnaval. 

Criaram-se novos circuitos culturais no qual se integraram diversas manifestações 

da cultura popular da capital e do interior, revigoraram-se sítios históricos, 

potencializando o turismo cultural e o entretenimento como aspectos integrados à 

economia local.  

Na Catalunha, as estratégias adotadas para o fomento da cultura estão 

marcadas pelo modo como ela vem sendo vinculada, cada vez mais, às novas 

linhas de desenvolvimento das cidades, sobretudo ao turismo, eixo central do 

desenvolvimento local. Nos dois espaços, dá-se ênfase a um processo de fruição 

de bens culturais marcado pelo consumo de um novo tipo de público, o turista.  



Instauraram-se processos de revitalização de zonas degradadas, atrelando a 

preservação do patrimônio às linhas de desenvolvimento que estão em 

confluência com a defesa do patrimônio histórico.  

De início não havia justificativas culturais que pudessem atrair os recursos 

necessários para a cultura. Em função disso, os bens culturais eram ofertados 

apara a fruição de um turismo de massa, ávido pelos elementos que compõem as 

memórias singulares dos diferentes povos. Para a consolidação desse uso do 

patrimônio cultural, se estabeleceram medidas de revitalização de centros 

históricos emblemáticos, como o Centro Histórico de Salvador, cidades do 

Recôncavo Baiano e o Bairro do Raval, o Bairro Gótico e Barceloneta, em 

Barcelona. 

 
Imagem da Marina em Barceloneta – Barcelona 

No entanto, esse processo de revitalização se deu de maneira distinta nos 

dois contextos analisados. Enquanto na Catalunha, especialmente em Barcelona, 

o processo de revitalização do centro histórico foi marcado pela inclusão dos 

moradores; no modelo adotado pelos líderes políticos baianos, as políticas de 



revitalização, sobretudo, em Salvador, foram marcadas por um processo de 

assepsia que culminou com a expulsão de antigos moradores e na entrega dos 

espaços revitalizados a uma nova população e à fruição turística.  

Essa diferença de atuação marca uma distinção entre os usos da cultura 

como política pública. Enquanto na comunidade espanhola, as estratégias de 

integração social têm na cultura um forte aliado, com programas específicos; na 

Bahia esse uso não compõe as estratégias adotadas pela política pública. No 

entanto, a possibilidade da cultura ser utilizada como mecanismo promotor da 

integração social e, conseqüentemente, inibidor de conflitos sociais, não é 

desconhecido por alguns agentes culturais e aparece, de forma isolada, em 

atuações de algumas entidades. 

  

Adolescentes na Oficina de silk screen da Entidade Carnavalesca e Cultural Cortejo Afro – 

Pirajá/Salvador 

Aos poucos, nos dois contextos analisados, a cultura começa a ser 

integrada às políticas de desenvolvimento, levando ao aprimoramento cultural e à 

consecução de novas estratégias de auto-representação dos povos. A partir da 



década de 1990, encontraram-se justificativas culturais para investimentos em 

cultura que culminaram na criação de estratégias que potencializaram a (re) 

vitalização de tradições populares. 

Os sistemas legais instituídos partem de princípios reguladores distintos. O 

modelo catalão está mais próximo dos modelos francês, embora as circunstâncias 

que pautam a administração catalana sejam diferentes. Na Bahia, o modelo 

adotado se caracterizou pela criação de fundos e pela edição de leis de incentivo.   

Nos dois modelos de políticas públicas é comum a convicção de que o 

apoio é dado a entidades que possuem um projeto previamente analisado, 

cumprindo prescrições técnicas estabelecidas em lei.  

 

Quando definimos as ajudas que damos às entidades, definimos 

uma série de critérios tendo em vista as formulações genéricas de 

cada uma das linhas. Mas há decretos que estabelecem 

especificações... Existem prescrições técnicas que a entidade tem 

que cumprir (...) Uma das vocações do Centro é tornar-se um 

órgão de gestor de recursos, de recursos não apenas para 

subvenções, mas também, para assessorar... a ajuda não tem que 

ser somente econômica (Gerard Preminger)2.  

 

A ausência de critérios na avaliação de projetos que levassem em 

consideração o impacto social das atividades desenvolvidas constituiu-se uma 

limitação a ser vencida. Uma das causas dessa limitação é a extensão territorial 

coberta. No entanto, a “profissionalização” das entidades vem melhorando muito a 

qualidade do produto cultural. Ainda que essa “profissionalização”, em muitos 

casos, restrinja-se ao domínio dos critérios de elaboração e formatação de 

projetos culturais, criou-se uma nova realidade para os protagonistas da cultura 

popular.  

A necessidade de se adequar às formas profissionaliza as ONG’s. 

Mas aí eu volto à mesma crítica: profissionaliza para poder 
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escrever bonitinho, para desenvolver o cronograma físico-

financeiro (...) mas não profissionalizam as pessoas para pensar a 

ação cultural (Sebastián Gerlic)3. 

Tanto na Bahia, como na Catalunha os líderes das entidades começaram a 

assimilar a idéia de que merecem ajuda financeira não por ser uma entidade ou 

por realizar alguma forma de manifestação cultural, mas, sobretudo, por que 

possuem um plano de ação que será submetido à análise do poder público.  As 

entidades se profissionalizam um pouco quando apresentam um projeto. 

Apresenta-o adequadamente pensado, ou seja, se dão conta que não as vamos 

ajudar porque são entidades e sim que as vamos ajudar porque apresentaram um 

projeto e porque têm ganas de tocá-lo4 (Gerard Preminger).    

 

 

Peculiaridades dos movimentos de resistência cultural: Bahia x Catalunha 

A partir desse ponto, cabe perguntar por que as ações decorrentes das 

políticas culturais para a promoção das tradições populares constituem realidades 

diferentes, apesar das singularidades de suas propostas nos documentos oficiais 

ter marcado a trajetória do discurso oficial na Catalunha e na Bahia.  

As comparações revelam diferenças marcantes que levam a pensar na 

influência de fatores macros e micros que são peculiares a cada situação social. 

Assim, caberia uma preocupação com as especificidades culturais que afetaram 

as práticas sociais das conjunturas analisadas, buscando extrair significados de 

contextos nos quais atores reflexivos participam, ou tentam participar, da 

estruturação de um campo de produção simbólico. 

Nas realidades políticas que se constituíram a partir da abertura, no Brasil e 

na Espanha, podem ser encontrados elementos que dotaram essas realidades de 

parâmetros diferenciais na elaboração de uma política pública que utiliza os bens 

patrimoniais oriundos das tradições populares, como estratégia de defesa da 

identidade. As análises aqui realizadas apontam primeiramente para as 
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peculiaridades dos movimentos de resistência aos regimes ditatoriais que 

marcaram a trajetórias dessas duas localidades. 

As lutas políticas travadas na Catalunha durante o regime de Franco, não 

se constituíam apenas como luta contra a opressão de um sistema político 

autoritário, mas soma-se a esse fato a luta pela preservação dos aspectos 

singulares que definem a Catalunha como uma nação sem estado. Durante os 

anos de ditadura, o Governo de Madrid proibiu, formalmente, práticas culturais e 

lingüísticas que marcavam a distinção daquela comunidade no cenário espanhol.   

Com a proibição pública das manifestações culturais e da língua catalana 

foi por meio da cultura e, em especial, da cultura tradicional, que ganhou forma um 

movimento de resistência aos poderes constituídos na tentativa de manter vivos 

aspectos identitários que marcavam a distinção desse povo mediterrâneo. A 

realização de práticas tradicionais, fora do alcance da censura oficial, tornou-se 

imperativa para permitir a sobrevivência dos modos de vida e da língua catalanas, 

proibidas de existir no cenário público, mas que, mediante essas práticas, 

encontraram mecanismo de sobrevivência ao tempo e ao regime.  

Quando do retorno da Espanha aos rumos democráticos, boa parte dos 

dirigentes do movimento de resistência, retornados do exílio, ou que sobreviveram 

ao regime, ocuparam postos nos novos governos democráticos, rompendo com as 

diretrizes anteriores e, sobretudo, colocando a preservação da cultura local como 

aspecto central das políticas que a partir daí se constituíram.  

Rompeu-se, assim, um ciclo hegemônico na elaboração de políticas 

culturais que se refletiu em novos instrumentos legais acionados a partir do final 

da década de 1970 e início da década de 1980, em virtude do papel desenhado 

para a cultura na Constituição Espanhola e nos estatutos de autonomia das 

comunidades. 

Os processos de resistência cultural que marcavam a trajetória da cultura 

brasileira estavam atrelados, nacionalmente, à luta contra a superação do regime 

autoritário e, no caso da Bahia, às lutas por igualdade de direito de minorias 

qualitativas, especialmente ligadas à causa negra e à ocupação do espaço 

urbano, sobretudo na capital. Quando do retorno dos rumos democráticos, 



dirigentes políticos, militantes e agentes culturais outrora integrados, mesmo que 

parcialmente, ao projeto de resistência aos podres constituídos, seguem trajetórias 

distintas. E a cultura foi entregue aos caprichos do mercado, tendo, durante o 

primeiro governo eleito neste país, sido desmantelada uma série de aparelhos que 

cumpriram papel preponderante para a cultura nacional. 

No Brasil e, especialmente na Bahia, a abertura política não implicou na 

ultrapassagem do ciclo autoritário que marcou o território nacional a partir do golpe 

de 1964. O que se percebeu ao percorrer-se a história política dessa unidade 

federativa brasileira foi que a(s) elite(s) política(s) que vinham definindo os rumos 

desse estado conseguiram se recompor e continuar no poder. Não houve, como 

no caso da Catalunha, quebra do ciclo hegemônico que até então se estabelecia.  

O resultado disso foi que o protagonismo na gestão da vida cultural não foi 

passado aos outrora resistentes e, quando se intensificou uma política que 

incorporou as tradições populares aos mecanismos formais de subvenção e 

patrocínio, não foi nas mãos dos protagonistas das tradições que esses recursos 

foram entregues. Para administrá-los, o Governo Baiano convocou uma série de 

experts de áreas correlatas.  

A proposta política da gestão anterior era criar uma sede de 

intermediários (...). Esses intermediários, criados efetivamente 

pela própria Secretaria (...). Na verdade a gente considera esse 

tipo de política clientelista, ou seja, reduzem-se os recursos que 

chega ao final, evidentemente, e, além disso, você coloca essas 

organizações populares em situação de dependência (Paulo 

Henrique Almeida)5. 

Enquanto na Catalunha pode ser identificada a passagem do que Castells 

(2002) denomina de identidade de resistência para a identidade de projeto; na 

Bahia ainda não se atingiu essa concepção. Ou seja, os atores em posição 

desvalorizada, ainda não foram suficientemente hábeis para construir um novo 

projeto identitário capaz de redefinir sua posição na sociedade e, assim, participar 

ativamente do processo de transformação de toda a estrutura social. 

                                                 
5
 Entrevista concedida ao autor 



A construção social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado 

por relações de poder. Assim, o projeto franquista de produção daquilo que 

Castells (2002) denomina identidade legitimadora teve como corolário a produção 

de um movimento em sentido inverso, que estabeleceu as bases para a produção 

de um movimento, denominado pelo referido autor, de identidade de resistência 

que, com o fim do regime, desemboca em um processo de formação de identidade 

de projeto. 

A base para a edificação da identidade de projeto foi a consolidação de um 

regime democrático, que tem como base à sedimentação de uma cultura do bem-

estar, que permitiu a emergência de um novo ator social e que é capaz de dotá-lo 

das condições para a produção de uma sociedade plural, marcada pela conexão 

local-global. 

No Brasil não se produziu uma cultura de bem-estar capaz de incorporar a 

vitalidade dos movimentos identitários aos processos de desenvolvimento 

socioeconômico nacional e local. Movimentos de resistência que estruturam 

identidades de projeto só começam a ganhar espaço na cena nacional a partir da 

consolidação das leis de incentivo nas esferas nacional e estadual, mas esse 

movimento tem que lutar contra regimes autoritários. 

Cabe lembrar que, embora declinantes nos últimos séculos, traços 

importantes das antigas ordens patrimoniais – representação hierárquica e 

holística da estrutura grupal e da dádiva patrimonial (clientelismo, paternalismo, 

apadrinhamento) –, foram preservados pela elite brasileira e, em especial, baiana 

na modernização de suas instituições públicas e privadas.  

O autoritarismo não foi eliminado com a elaboração da nova carta 

constitucional, mas, pelo contrário, constitui um campo de forças que fornece a 

centralidade simbólica e inspira tradicionalmente a organização das instituições do 

poder e da política no Brasil (MARTINS, 2002).  

E, sobretudo, é importante registrar que, em primeiro lugar, o sucesso das 

pressões voltadas à democratização das instituições no Brasil e, em especial na 

Bahia, depende do nível de resistência oferecido por um campo de poder que é 

movido por uma tradição de dominação hierárquica e oligárquica. Em segundo 



lugar, que a exclusão social, atualmente conhecida revela a resistência de uma 

elite renovada pela indústria e pela cultura de massa que se recusa a abrir mão de 

suas prerrogativas e privilégios nas tarefas de organização das instituições, 

utilizando vários estratagemas para fazer valer suas posições.  

Na Bahia não há formação de gestores culturais vinculados diretamente às 

lutas políticas que, com a abertura, reivindiquem espaço para a consecução de 

ações nesse âmbito.  O fato é que, enquanto na Catalunha, os líderes dos 

movimentos de resistência que outrora lutaram para a manutenção do legado 

cultural do povo catalão deram continuidade a esse movimento, agora dentro do 

governo local; na Bahia a cultura era administrada por técnicos saídos dos grupos 

políticos que já conduziam a vida pública local. 

Se no caso da Catalunha, há uma tentativa de promoção dos atores que 

historicamente vêm mantendo as tradições culturais locais, potencializada pelo 

modelo organizacional das entidades federadas. No modelo baiano, entregou-se a 

(re)estruturação desse campo de produção a especialistas que têm origem 

diversa.  

Na Catalunha, todas as federações são gerenciadas por junta composta de 

membros eleitos para pleitos de quatro anos, sendo que a cada dois anos esse 

quadro é renovado em 50% (cinqüenta por cento). Esse modelo de organização 

faz com que os membros das juntas diretoras das federações e suas respectivas 

coordenações sejam elementos que alcançaram destaque no âmbito de uma 

tradição cultural específica, mas, por se tratar de trabalho voluntário, se constitui 

em empecilho para o pleno desenvolvimento dos objetivos de cada entidade. 

O voluntarismo na organização das federações e entidades da cultura 

popular na Catalunha é um dos maiores impedimentos para o acesso às verbas, 

pois a demanda por verba pública é muito grande e as federações não estão 

suficientemente profissionalizadas para ascender à política de incentivo cultural 

catalana.  

Eu penso que a cultura popular está um pouco atrasada no 

sentido de que ainda não está evoluindo como outros setores da 



cultura que vem evoluindo até a criação de fundações... Que 

podem beneficiar-se de ajudas fiscais (Gerard Preminger)6. 

 Nos dois casos observados, o que se percebeu foi que as políticas 

públicas constituídas após a derrocada das ditaduras potencializaram uma idéia 

de pertencimento, como característica intrínseca do povo, que fortaleceu processo 

de (re)significação. As elites locais, ancoradas na produção da singularidade, 

dotaram o povo catalão e baiano de uma distinção no cenário nacional, 

capitaneada em favor de seus projetos políticos, utilizando-se das tradições 

culturais desses povos como estratégia de desenvolvimento sócio-econômico. Ao 

potencializar e inserir nas estratégias mercantis elementos culturais que até estão 

estavam fora desse circuito, os governos catalão e baiano potencializaram a 

emergência de comunidades imaginadas como unidades simbólicas que 

conseguiram integrar em um mesmo cenário as diferenças e desigualdades que 

marcam a vida cotidiana dos atores que povoam a Bahia e a Catalunha. 

Criam-se estilos de vida ou modus vivendi que podem ser denominados, 

em contextos específicos, das mais diversas formas. Baianidades ou catalanismos 

são construídos por meio de processos ainda pouco claros, mas que servem como 

marca de identificação necessária no mundo marcado pelo cosmopolitismo, pelo 

hibridismo e pelo retorno do singular nas relações sociais. 

 

 

Considerações finais 

As recentes alterações políticas no cenário baiano enunciam mudanças 

significativas nos rumos da cultura local. Primeiramente cultura e turismo 

passaram a compor pastas distintas. Permanecem na Secretaria de Cultura a 

Funceb, o IRDEB, o IPAC e a Fundação Pedro Calmon. 

Por meio da Sudecult vem se criando representação da Secretaria de 

Cultura no interior do estado e segundo Ângela Andrade7 (Superintendente de 

Cultura) com a finalidade de atingir a zona rural. A criação de editais passa a ser 
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outro elemento que, juntamente com o Fundo de Cultura (criado em 2005) e o 

Programa Fazcultura, compõe as estratégias da Secretaria. Por meio de editais 

serão oferecidos prêmios a projetos e entidades da cultura popular. Os prêmios 

não implicam na prestação de conta nos moldes requeridos pelo Fazcultura e 

sinaliza uma maior sensibilidade do Governo para com as especificidades das 

entidades da cultura popular.  

            Segundo Lorena Coelho8 (Assessora da Secretaria de Cultura), outra 

estratégia que vem sendo pensada pelo grupo que assumiu as diretrizes da 

política cultural baiana é a criação de um Instituto de Cultura Popular que 

cumpriria o papel de agregar as reivindicações das entidades da cultura popular 

oriundas das diversas matrizes da que compõe a cultura na Bahia, negra, índia, 

cigana, portuguesa, entre outras.  

Descentralização e fortalecimento da cultura de outras partes do território 

baiano, além do Recôncavo e da capital, se constituem em eixos centrais da ação 

pública do atual Governo. Tais medidas, a longo e médio prazo, podem produzir 

um deslocamento da imagem de baiano típico (baianidade), produzindo uma 

comunidade imaginada que integraria todo o território do estado.  

Tais medidas ainda estão em fase de implantação, algumas ainda não 

saíram do planejamento e como tal não se constituem em objeto desse estudo. O 

objetivo ao terminar este trabalho com essas informações é abrir caminhos que 

poderão servir de parâmetros para futuros trabalhos.   
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