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 Esta reflexão busca avaliar criticamente alguns dos discursos que têm 
contribuído na construção histórica do conceito de baianidade, sobretudo a partir do 
prisma complexo das relações raciais. Neste contexto, emergem as representações que 
permeiam o sentimento de nacional e das regionalidades possíveis, os preconceitos e 
seus estereótipos, a indicar o lugar de cada um na arena cultural e sociopolítica de uma 
Bahia que nasceu Recôncavo e até hoje é assim vendida pela mídia e pelo turismo. 
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 Em seu estudo sobre a questão racial na Bahia1, Thales de Azevedo (1996, p. 58) 

explica em nota de rodapé o sentido do termo mulato pachola, então atribuído a certo 

intelectual baiano: “preguiçoso, vaidoso e exibicionista, qualidades que se atribuem 

muitas vezes aos mulatos letrados, a tal ponto que o qualificativo injurioso de ´pachola´ 

quase só se aplica atualmente a pessoas desse tipo físico”. Para comprovar o que diz, 

cita vários trechos de artigos publicados em jornais da época, em que os tais mulatos 

são sempre descritos como pessoas exageradas ao falar e muito preocupadas em se 

mostrar eruditos. 

 Argumenta, contudo, que este tipo de hostilidade não é dirigido a um grupo 

étnico enquanto tal, mas busca atingir especificamente a um indivíduo que “em virtude 

de sua educação superior ou de aspirações mais ambiciosas que as do seu grupo, 

procuram destacar-se na esfera intelectual” (AZEVEDO, 1996, p. 59). Ou seja, seria 

muito mais a aplicação de um estereótipo depreciativo a um inimigo específico, 

identificado, que propriamente uma manifestação de racismo. E prossegue seu 

                                            
∗ José Péricles Diniz é jornalista, professor assistente da Faculdade de Jornalismo da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), mestre em Educação e doutorando pelo Programa 
Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA.  
E-mail:periclesdiniz@yahoo.com.br  
 
1 As elites de cor numa cidade brasileira, pesquisa realizada entre 1951 e 1952, sob encomenda para o 
Departamento de Ciências Sociais da Unesco. 



raciocínio avaliando as expectativas em relação ao comportamento ou ao papel social 

atribuído aos grupos étnicos quando trata de classe e de ascensão social. “Os brancos 

esperam que as pessoas de cor, especialmente as mais escuras, sejam comedidas em 

seus gestos, modestas e que, apesar dos seus méritos pessoais, guardem certa distância 

delas. E aquelas sabem muito bem de tudo isso” (AZEVEDO, 1996, p. 68). 

 Para ele, tal comportamento se daria em razão de outro estereótipo, o de que os 

negros e mestiços seriam naturalmente espaçosos, de atitudes largas e espalhafatosos, 

muitas vezes até inconvenientes em sua maneira de comportar-se em público. Isto 

quando não, por outro lado, definidos como excessivamente humildes e submissos, o 

que na verdade seria a regra que explica e justifica a exceção. Neste sentido, defende as 

conclusões do estudo de Donald Pierson (1945) de que haveria na Bahia uma sociedade 

multirracial de classes, na qual importa menos a cor da pele que a classe social de 

origem. O que soa contraditório quando reconhece que é esperado do negro que ascende 

socialmente um padrão de comportamento, um papel social pré-definido. Sobre tais 

contradições enfrentadas pelos afrodescendentes que ascendem socialmente na Bahia, 

Azevedo (1996, p. 72) comenta:  

 

As pessoas que assim sobem não somente experimentam 
dúvidas e dificuldades quanto à sua situação, como são alvo de 
ressentimentos por parte de muitos que permanecem nos estratos 
inferiores da sociedade. Uma vez que, para adquirir status, o 
escuro necessita assimilar-se cultural e socialmente ao branco 
adotando a sua “epiderme social”, ele é muitas vezes censurado 
por se “metido a branco” ou por “não querer ser de cor”. 

 

 Sobre o uso do termo mulato, Kátia Mattoso (1992, p. 126), diz que “a imensa 

variedade de mestiços – para os quais os brasileiros inventaram diversas palavras, como 

mulatos, cabras, pardos, sararás, cabos-verdes etc – são declarados ‘brancos’ se forem 

socialmente aceitos e ‘mulatos’ em caso contrário”. Mas questiona se tais construções 

sociais já eram válidas em períodos como o século XIX. A este respeito, Antonio Sérgio 

Guimarães (2003) diz que até a segunda metade do século XIX o termo preto é usado 

para designar os africanos trazidos ao Brasil, enquanto que crioulo era reservado aos 

negros aqui nascidos. Somente depois é que preto passa a referir-se igualmente a 

africanos e seus descendentes. 

 “Negro deixa então de designar a ´cor´ e passa, paulatinamente, a ter um 

significado racial e pejorativo” (GUIMARÃES, 2003, p. 250). A expressão seria depois 



resgatada pelas lideranças negras pioneiras, nos anos 1920, nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, empenhados na conquista por direitos civis. Na Bahia, a 

valorização do termo negro como componente positivo de afirmação da cultura afro-

descendente somente ocorreria por volta dos anos 1970, mas aqui em um contexto 

diferente, mais voltado ao resgate e cultivo das origens africanas e menos à mobilização 

política.  

 Numa abordagem que sugere o reconhecimento de uma democracia racial nesta 

Bahia inicialmente circunscrita a Salvador e seu Recôncavo, Mattoso (1992, p. 580) 

trata da formação das hierarquias sociais, alertando contra as “generalizações 

apressadas, especialmente perigosas quando se tratava de descrever o quadro social não 

só das velhas regiões açucareiras como das diversas sociedades de todo o Brasil”. Neste 

sentido, critica tanto a visão daqueles que enxergam apenas dois grupos sociais (os 

senhores e os escravos) quanto os que dividem as classes em uma aristocracia da terra, 

uma burguesia urbana mercantil e a plebe. Para ela, a realidade era sempre muito mais 

complexa que isso. 

 Questiona, por exemplo, as definições de povo e o lugar ocupado, neste 

contexto, pelos alforriados, a meio caminho entre o homem livre sem posses e o cativo 

sem direito civil algum. Eles seriam, portanto, uma gente que pagava taxas e impostos 

mas não tinha direito à cidadania plena. Ao contrário, defende que “a sociedade colonial 

baiana caracterizou-se desde o primeiro século de sua formação por uma enorme 

capacidade de assimilação e uma grande mobilidade social, aliás ascendente e 

descendente” (MATTOSO, 1992, p. 582). O que faz lembrar o ditado muito popular na 

Bahia que fala das famílias que tiveram pai rico, filho nobre e neto pobre.  

 De uma maneira geral, portanto, Mattoso conclui que a sociedade baiana, 

baseada no modelo português estratificado entre nobres e plebeus, partiu de uma 

estrutura mais simples, do tipo homens livres brancos e escravos negros, para um 

sistema complexo que incluía também os mestiços, os alforriados e migrantes que 

buscaram acumular riqueza, especializar-se profissionalmente e ocupar um espaço na 

estratificação social. Para ela, a aristocracia local – os senhores de engenho – até que 

tentou tomar por modelo o português, mas para tanto faltava-lhe a nobreza de berço, a 

linhagem. Os nobres brasileiros buscavam imitar o estilo de vida europeu, mas – por 

motivos óbvios – não era tão exigente em relação às origens dos candidatos a 

aristocratas. No entanto, embora os títulos de nobreza, propriamente ditos, somente 



fossem entregues àqueles poucos com serviços considerados relevantes prestados à 

corte portuguesa e, depois, aos imperadores brasileiros, isto não teria impedido uma 

grande mobilidade entre as camadas sociais, uma vez que 

as fortunas se faziam e se perdiam com igual rapidez e as 
plantações açucareiras passavam de uma mão a outra 
facilmente; o todo-poderoso senhor de engenho podia 
subitamente transformar-se em branco pobre, e um fidalgo 
empobrecido já não podia manter sua posição (MATTOSO, 
1992, p. 590).     

 

 Ao analisar as estruturas sociais estabelecidas no Recôncavo baiano, 

especificamente, Mattoso (1992, p. 592-595) distingue dois ambientes distintos. O 

primeiro, concentrador, baseava-se em uma comunidade rural estabelecida em torno dos 

engenhos de cana e era rigidamente estratificado numa pirâmide que tinha no topo o 

senhor de engenho, sua família e agregados, seguidos por lavradores (proprietários ou 

arrendatários de pequenas áreas em torno do engenho, ao qual fornecia a cana para 

moagem), pelos assalariados (camponeses livres, ex-escravos ou descendentes de 

escravos sem a propriedade da terra, trabalhadores que dominavam ofícios específicos, 

artesões, artífices e prestadores de serviços diversos) e finalmente os escravos. Na base 

desta pirâmide, os escravos estavam ainda divididos em três grupos específicos: os que 

prestavam serviços domésticos, os que dominavam algum ofício e os que trabalhavam 

na plantação ou no engenho. 

 Desde os primórdios da colonização e durante muito tempo, ao menos até o 

século XIX, os senhores de engenho mantiveram prestígio e poder efetivo na região, 

ainda que outros empreendimentos agrícolas de pequeno e médio portes tenham 

coexistido com a cultura da cana, a exemplo do fumo e da mandioca. Nestes casos, 

todavia, formavam-se núcleos menores, dispersos e de organização social mais simples, 

sem estrutura hierarquizada e mão-de-obra especializada, mas contando principalmente 

com os recursos da própria família ou, no máximo, de uns poucos escravos ou da 

contratação eventual de artesãos (como, por exemplo, para o fabrico dos rolos de fumo). 

 Mas ainda que destaque tal mobilidade social e a participação dos vários tipos de 

mestiços nas estruturas de poder, ela não deixa de identificar um momento, a partir de 

meados do século XIX, em que a sociedade baiana passa a vetar com veemência o 

acesso de pessoas negras ao mercado de trabalho formal, certamente temendo uma 



concorrência crescente. Por fim, ao tentar explicar o profundo processo de estagnação 

que alcançou a Bahia e de maneira particularmente perversa o Recôncavo no final do 

século XIX, intensificando-se a partir de 1920, Mattoso (1992, p. 649) soma os motivos 

de origem econômica (ineficiência dos meios de comunicação e transportes, falta de 

diversificação na mineração e no setor agrícola, sobretudo em relação às monoculturas 

da cana e do fumo) à “persistência de uns tantos mitos, fortemente enraizados nas 

mentalidades”. O primeiro deles seria o mito da democracia racial, que implicaria em 

contradições da escravatura em agir como se todo rico fosse branco e todo negro fosse 

pobre. 

 Fala, também, de um mito da falta de mão-de-obra, que envolveria uma 

contradição preconceituosa entre o incremento da venda de escravos para o centro e o 

sul do país, na segunda metade do século daquele século, enquanto se reclamava do 

aumento das alforrias e do direito dos negros ao trabalho livre. Outro mito seria o das 

terras férteis e inesgotáveis, que ocultaria uma visão extrativista, como se as plantações 

fossem minas de onde se retira o máximo possível e depois abandona. Haveria, 

finalmente, o mito das riquezas do Recôncavo, que, afinal, “era mais uma ilusão, que se 

rompia quando os proprietários, com o tempo, e por efeito das partilhas, se viam 

destituídos de extensões de terra suficientes para aumentar a produtividade” 

(MATTOSO, 1992, p. 649-650). 

 Com isso, os grandes engenhos não modernizaram suas técnicas de produção e 

não se preocuparam com o financiamento dos seus negócios, ao final bancados e 

geridos pelos comerciantes de Salvador. Ao mesmo tempo, embora numerosos e 

influentes junto ao poder central, a elite baiana teria se preocupado em defender não os 

interesses da Bahia, mas especificamente os de sua própria família, do seu próprio 

engenho ou negócio. Ocupara-se de sua ascensão individual. Para Mattoso (1992, p. 

651), “funcionários e políticos do alto bordo, uma vez no Rio de Janeiro, cercados de 

honrarias, tendiam a esquecer que eram baianos”. Sobre a intelectualidade local, por sua 

vez, escreveu que “o sonho de todo intelectual baiano, honesto ou não, conformista ou 

não, é tornar-se, ele mesmo, uma instituição” (MATTOSO, 1992, p. 24). 

Ao apontar o papel central exercido pelo modelo de família adotado no processo 

colonizador que levou à formação da nossa identidade, Mattoso (1992, p. 129) afirma 

que “os conquistadores portugueses tiveram as mão livres para edificar no Brasil uma 

vida econômica baseada em grandes unidades de produção agrícola e uma vida social 



organizada em torno da família”. Assim, embora situadas nos pontos extremos desta 

estratificação social, as populações brancas (descendentes diretas dos portugueses) e 

negras (africanos e afrodescendentes) se valeram ambas de estratégias endogâmicas, 

onde as afinidades familiares ou de classe (no primeiro caso), étnicas ou religiosas (no 

segundo), determinavam os casamentos ou uniões informais. Entre estes dois extremos, 

a Bahia mestiça seria obrigada a lançar mão de arranjos familiares bastante criativos, 

tolerantes e diversificados, a fim de assegurar a sobrevivência. 

 Embora predominantemente patriarcal, sobretudo entre a elite rural formada 

pelos grandes senhores de engenho, a família baiana teria desenvolvido estratégias que 

assegurassem uma rede de solidariedade para com os seus descendentes, como as 

diversas figuras de padrinhos e madrinhas (de batismo, de crisma e até de consagração), 

os agregados e os arranjos informais, as uniões naturais e os vários sistemas de 

parentescos, inclusive aqueles que condenava oficialmente, a exemplo da figura da 

concubina e do reconhecimento dos direitos dos filhos ilegítimos. Que não teriam sido 

poucos, com base em levantamento feito por Johildo Athayde2. Cobrindo os quase 15 

mil registros de batismo feitos na paróquia da Sé no período entre 1830 e 1874, ele 

aponta a proporção de 73,3% de nascimentos ilegítimos, sendo 12,5% destes enjeitados 

e acolhidos pela Santa Casa de Misericórdia. A propósito, comenta Athayde (apud 

Mattoso, 1992, p. 199): 

 

Assim se casavam os baianos: todas as estratégias, doces ou 
violentas, que acabo de estudar eram o preço cotidiano que as 
famílias pagavam por viver numa terra em que o sangue é 
quente, mas em que os individualismos e os limites impostos 
pelas mentalidades acabaram por criar uma sociedade 
relativamente harmoniosa. 

 

 Maria Brandão (1999), por sua vez, entende que numa sociedade complexa 

como a nossa não há como falar em identidade nacional no singular. Para ela, é preciso 

averiguar de que forma a imprensa periódica lida com a diversidade e com o diferente, 

assim como os estereótipos ligados à baianidade são contemplados em relação a um 

projeto nacional de unidade proposto pelo discurso hegemônico das elites. A propósito, 

Osmundo de Araújo Pinho (1998, p. 109) chama de idéia de Bahia a uma concepção 

bastante disseminada por vários agentes sociais e onipresente nas afirmações do senso 
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comum em nosso estado, pelo menos, “que se apresenta como uma rede de sentido 

indefinida e abrangente capaz de interpretar e constituir de determinada forma a auto-

representação dos baianos”. Ele identifica a Bahia como uma comunidade imaginada, 

de acordo com o conceito apresentado por Benedict Anderson, para quem o sentimento 

de nacionalidade tem menos a ver com civismos ou outras determinações ligadas ao 

local de nascimento, mas nutre-se de uma variada e rica gama de anseios, esperanças, 

valores e preconceitos desenvolvidos no próprio embate social. 

 Para Anderson (2008), o sentimento nacional moderno está vinculado a 

fenômenos aparentemente contrários, mas que afinal se complementam, a exemplo da 

luta de classes, a ascensão das línguas vernáculas, o crescimento e decadência dos 

impérios coloniais e sobretudo a consolidação da imprensa como veículo de uma era, de 

uma maneira de ver o mundo. Neste sentido, apresenta a nação como uma comunidade 

política imaginada, limitada por fronteiras bem estabelecidas e governada por um 

Estado, soberano e devidamente legitimado. Todavia, o que faz desta comunidade um 

organismo autêntico e autônomo tem menos a ver com o estabelecimento de suas 

instituições e sim com o sentimento de comunhão que une todos os seus membros. São 

vínculos experimentados coletivamente por pessoas que não precisam se conhecer 

pessoalmente ou sequer compartilhar um mesmo tempo, uma mesma existência. Tal 

sentimento de camaradagem e identificação nacional independe também de quaisquer 

formas de exploração ou injustiça que existam dentro dela. 

 Neste processo, a consolidação da língua vernácula é determinante, pois toda 

nação implica na existência de uma língua própria. O que se consegue através da 

educação formal, da literatura e da imprensa, sem a qual dificilmente se conseguiria tão 

rápida e eficientemente a homogeneização da língua nacional. Tal homogeneização 

permite o surgimento de uma consciência de pertencer a um mesmo grupo e o 

estabelecimento de poderosos laços sociais. Pois, ao contrário das aristocracias, que 

formavam seu senso de comunidade através das relações de parentesco, de herança e 

alianças por novos casamentos, a burguesia conseguiu construir sua coesão 

estabelecendo vínculos imaginados (mas não imaginários, o que é bem diferente, é 

preciso destacar). 

 

O dono de uma fábrica em Lille estava ligado ao dono de uma 
fábrica em Lyon apenas por reverberação. Não precisavam se 
conhecer, não precisavam casar seus filhos, não precisavam 
herdar os bens um do outro. Mas esses industriais de fato 



enxergavam genericamente a existência de milhares e milhares 
de outros parecidos com eles, através da língua impressa 
(ANDERSON, 2008, p. 119). 

 

 Desta forma, por sua vez, Pinho (1998) descreve a idéia de Bahia como discurso 

construído em torno de uma articulação entre povo, tradição e cultura. Aponta dois 

grandes núcleos de discurso da nacionalidade no Brasil: o nacional-popular e a 

mestiçagem. Este último, sobretudo no que diz respeito às idéias de democracia racial e 

do popular, integraria o estoque de conteúdo positivo da idéia de Bahia. É este discurso 

que nos possibilita entender algumas práticas cotidianas que muitas vezes reproduzem e 

ajudam a manter desigualdades sociais e de status, mas que em geral interpretamos 

como cordialidade ou deferência. Para ele, a idéia de Bahia materializa-se nas formas 

de seu uso e “realiza-se como estrutura cultural de poder, na forma de uma ideologia 

sofisticada e persuasiva, de apelo popular e organicamente articulada à construção do 

imaginário popular” (PINHO, 1998, p. 112).  

 Este conceito envolve um sentimento de diferença que os baianos teriam em 

relação ao resto do país e do mundo, que se constrói através de narrativas específicas, 

com conteúdos ideológicos particulares e que servem de base para um consenso político 

com vistas à dominação e para a reprodução de bens simbólicos os mais diversos, 

negociados no mercado internacional de cultura. Incluindo aí desde a música ao 

turismo, mas também a publicidade e a literatura. Todo este arsenal simbólico teria 

como objetivo formar uma rede cultural destinada a sustentar as práticas discursivas que 

reforçam constantemente a natureza deste ser baiano. É neste sentido que uma 

concepção aparentemente incoerente de democracia racial acaba se formando em meio a 

uma série de construções racialistas e sexistas que envolvem a idéia de povo na Bahia. 

A originalidade do baiano estaria no sincretismo e a criatividade na miscigenação. E 

tudo isso tem mudado muito pouco ao longo do tempo. Na verdade, 

os tópicos que constituem e estruturam a interpretação 
hegemônica da Idéia de Bahia são fantasticamente  consensuais 
e longevos. Do mesmo modo, os meios de comunicação de 
massa audiovisuais reproduzem imagens sempre iguais. Todo 
verão as mesmas cenas típicas evocativas: baianas de acarajé, 
igrejas, festas de largo etc aparecem nas vinhetas de TV que 
divulgam a programação “de verão” na cidade (PINHO,1998, 
p.114).  

 



 A mesma lógica 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 democracia racial, alimentada pela alegria e 

sociabilidade naturais do baiano, o que inclusive levariam a uma suposta docilidade e 

passividade do seu povo, ou pior ainda, a uma inata preguiça do cordial cidadão destas 

terras obviamente abençoadas por Deus. Mestiçagem tal que explicaria também o 

caráter pouco confiável do mulato pachola, a intensidade dos dotes sexuais do negro e a 

sensualidade lasciva da mulata (este termo, por si, já tão profundamente preconceituoso 

ao remeter à idéia de cruzamento entre espécies, como ocorre entre eqüinos).  

 Em seu arrazoado a propósito das tensões sociais na cidade do Salvador por 

volta dos anos 1950, Azevedo (1996, p. 44-45) descreve alguns dos estereótipos 

aplicados a grupos étnicos locais, como os árabes vendedores de tecidos (mascates ou 

ambulantes sempre muito reservados), o galego da padaria (imigrante espanhol da 

região da Galícia, muito mesquinho em relação a dinheiro). Sobre sua própria terra, 

observa que “no folclore, na propaganda turística, nas caricaturas que acompanham as 

críticas políticas, a Bahia é geralmente representada como a ´mulata baiana´, com traje 

característico das mulheres ligadas ao candomblé” (AZEVEDO, 1996, p. 55). Ao tratar 

da figura da morena sedutora, ele explica que: 

 

A mestiçagem de portugueses e brasileiros com africanas e 
pretas já nascidas no país foi tornada possível e mesmo 
favorecida por diversos fatores, entre os quais a escassez de 
mulheres brancas nos períodos iniciais do povoamento, o 
sistema escravagista, o frouxo controle social sobre o 
comportamento sexual masculino, os atrativos físicos e 
psicológicos de muitas negras, em particular das pretas 
“minas”, originárias da Costa da Mina no Sudão ocidental. 
Dizia-se na época que para ver belas negras seria preciso vir à 
Bahia; um visitante europeu descreveu-as como mulheres 
gigantescas, de opulentas formas, parecendo “deusas antigas 
talhadas em blocos de mármore negro”, as quais chamavam 
atenção pela sua “riqueza de seiva incomparável” (AZEVEDO, 
1996, p. 50). 

 

 A esta altura, é importante distinguir morena de mulata, observando que a 

primeira é aquela descrita com traços físicos mais próximos aos dos europeus, com 

cabelos negros ondulados e pigmentação da pele mais leve, enquanto que a outra teria 

traços afrodescendentes mais evidentes e pele mais pigmentada. Mas em que medida 



tais rótulos estariam ligados apenas às características físicas, uma vez que o termo 

mulata parece remeter sempre a traços físicos e de cor da pele, ao tempo em que 

morena consegue espaço nos discursos da literatura ou mesmo do jornalismo para 

transmitir uma idéia de romantismo ou, no máximo, de sensualidade? Azevedo (1996, 

p. 36) fornece uma pista quando descreve a forma como o baiano utiliza alguns termos 

bem específicos, como o carinhoso meu negro ou ainda negrinho simpático, que 

ocorreriam sem conotação depreciativa, mas ressaltando que nigrinha  

 

tem sentido pejorativo e injurioso, sendo aplicado a um jovem 
de cor que tem má reputação moral. Proceder “como uma 
nigrinha” equivale a comportar-se mal, especialmente do ponto 
de vista das atividades para com pessoas do sexo masculino.  

   

 De fato, até hoje a expressão é utilizada para referir-se igualmente a moças de 

comportamento sexual mais liberado. No capítulo em que analisa os casamentos inter-

raciais, Azevedo (1996, p. 77) reproduz a opinião de alguns entrevistados, afirmando 

que a morena “é considerada como o tipo feminino mais ardente e mesmo mais 

acessível sexualmente”. Mais adiante, avalia: 

 

O casamento de um homem claro com mulher escura, 
sobretudo quando esta é muito mais pigmentada, sofre oposição 
forte em todas as camadas, muito embora as concepções sobre a 
morena de traços finos e cor de jambo tornem este tipo 
desejado por alguns brancos, particularmente pelos imigrantes 
portugueses e um pouco pelos alemães. A mulher escura que 
casa com um branco está muito mais exposta à hostilidade da 
família do esposo do que o escuro que casa com mulher clara 
ou branca (AZEVEDO, 1996, p. 79). 

 

 Ou seja, embora tal linha de raciocínio conduza à conclusão de que, na prática, 

somente existiria preconceito de cor na Bahia quando se tratasse de casamento, a 

verdade é que este tipo de discurso traz embutido não apenas preconceitos de cor, mais 

igualmente de gênero e, sobretudo, de classe social. Azevedo (1996, p. 103) também 

identifica uma predominância de afrodescendentes no campo das artes, mais 

especificamente na música baiana, para a qual seria atribuída uma espécie de inclinação 

natural, vez que “em todas as bandas e orquestras há uma forte proporção de pretos e 

mulatos, algumas vezes como solistas”. Esta imagem certamente faz parte do repertório 

predileto de estereótipos com os quais o jornalismo e a indústria do entretenimento 



(sobretudo o turismo, as novelas e programas televisivos, no esteio da produção 

musical) brindam o baiano com uma musicalidade intrínseca. Por outro lado, ele já 

identificava certa falta de oportunidade para que os negros ingressassem em atividades 

ligadas ao teatro3 ou às belas artes, ramos artísticos até hoje reservados em sua maioria 

aos brancos.  

 Mattoso (1992, p. 448) descreve uma típica residência da Salvador do século 

XIX informando que, em qualquer nível da escala social, “não podia faltar uma sala de 

visitas – para os sociáveis baianos, tagarelar era indispensável”. O que já propõe uma 

outra característica típica para os nascidos na Bahia: a sociabilidade, a palavra solta e 

fácil, incontrolável até. Sobre este traço festivo de uma sociedade aparentemente 

harmoniosa, ela diz que “tudo era pretexto para festas na Bahia, sobretudo em lugares 

abertos, na rua” (MATTOSO, 1992, p. 205).  De onde se apura não apenas o caráter 

festeiro do povo da Bahia, mas também sua predileção por ocupar espaços abertos. 

Neste sentido, argumenta com os diversos eventos cívicos - com destaque para o Dois 

de Julho e o Sete de Setembro - ou ligados às tradições católicas e sincréticas: “Só no 

calendário religioso havia 19 grandes ciclos de festas, sem contar as inúmeras 

procissões promovidas pelas ordens terceiras e as confrarias religiosas, além das festas 

das comunidades africanas, que não eram poucas” (MATTOSO, 1992, p. 205). 

 Outro mito bastante difundido pela mídia nacional é o da preguiça baiana, que 

envolve questões complexas, como a própria relação do segmento majoritário da 

população de Salvador (e Recôncavo, por extensão) com o tempo. Habituados e encarar 

o tempo como uma manifestação cíclica, como algo que se repete e sucede, para 

renascer depois em um novo roteiro de eventos, este baiano parece saber distinguir com 

maestria entre este seu tempo cultural e o tempo de relógio, próprio para ser medido e 

contabilizado segundo as necessidades da ordem capitalista que o abraça. Seria uma 

atitude de resistência ou apenas preguiça, mesmo? 

 Elisete Zanlorenzi (1998, p. 6) questiona, a respeito, se não haveria um 

comportamento racista no estabelecimento deste estigma da preguiça baiana, pelo fato 

de Salvador ser a cidade brasileira com maior contingente de afrodescendentes: “O 

senhor de escravos, durante quatrocentos anos, não esteve, ao somar a riqueza 

produzida por seus escravos, afirmando que negro é preguiçoso? Se o verbo ainda está 

                                            
3 Não esquecer que se trata de um estudo realizado em meados dos anos 1950, quando a televisão 
brasileira ainda não exercia a hegemonia atual. 



no presente, dizer que baiano é preguiçoso não seria uma forma sutil de racismo?” Aí 

também – a exemplo do que ocorre aos demais estereótipos que nos dispusemos a 

estudar – é possível encontrar duas avaliações distintas: uma branca, própria da elite que 

então se afasta do locus da baianidade para rapidamente asseverar que esse povo não 

quer mesmo hora com o trabalho; e outra negra, popular, que prefere assumir que cada 

coisa é uma coisa e cada uma tem seu tempo. Inclusive, uma das primeiras hipóteses 

que Zanlorenzi (1998, p. 11) levanta é a de que predomina em Salvador uma visão 

particular sobre o valor e o sentido do trabalho que contradiz a lógica capitalista de que 

tempo é dinheiro: “O trabalho não representa a centralidade da existência”. Ela 

reconhece que, na verdade, trabalha-se muito na Bahia, mas isto não é o mais 

importante para o seu povo. Por não conseguir compreender esta visão de mundo, os 

não-baianos - sobretudo do eixo sul-sudeste - a rotulariam como sendo preguiça, 

indolência. Haveria também nesta atitude certa resistência ao tempo e ao valor do 

trabalho capitalistas. 

 Para Zanlorenzi, o mito começou a ser construído na década de 1950, quando 

teve início o processo de industrialização brasileira, responsável pela intensificação do 

contato entre baianos e sulistas, principalmente paulistas e cariocas, consolidando-se a 

partir dos anos 1980, quando já estava sedimentado no senso comum e ganhou atenção 

e amplificação através da mídia, movida pelos interesses da indústria do turismo. A 

propósito do papel da imprensa na consolidação do mito, afirma:  

Observei que os noticiários locais e nacionais, de jornais e 
televisão, sempre que se referiam às festas, apresentavam-nas 
com uma dimensão que não correspondia à realidade. 
Exageravam, sobretudo em termos da interferência que as 
mesmas têm em relação ao cotidiano da cidade, através de 
manchetes que afirmavam, por exemplo: “A cidade parou para 
reverenciar a rainha das águas” ou “Clima de feriado tomou 
conta de Salvador”. Eu saía às ruas e a cidade estava 
funcionando normalmente, mesmo sendo dia da festa de Itapuã 
ou da festa do Rio Vermelho (Iemanjá), que ficam circunscritas 
aos bairros onde elas se realizavam. O que os jornais estavam, 
afinal, informando? (ZANLORENZI, 1998, p. 26)  

 

 E prossegue em seu raciocínio, avaliando que certas imagens tão amplamente 

difundidas entre nós, não só do baiano preguiçoso, mas igualmente do paulista 

trabalhador, do carioca malandro ou do mineiro que faz tudo em silêncio, “são 



construções que não se confundem com a realidade, mas que falam sobre ela de maneira 

enviesada, reordenando certos significados que aí são gerados” (ZANLORENZI, 1998, 

p. 28).  Contudo, para além de uma análise do caráter político, de construção social e 

uso ideológico da imagem de preguiça atribuída aos baianos, o reforço à idéia de que o 

baiano cultiva uma relação não-capitalista com as noções de tempo e trabalho teriam o 

mérito de contribuir para a preservação das tradições afro-baianas, que colocam as horas 

dedicadas ao trabalho remunerado no mesmo patamar de importância (ou menos) que o 

tempo dedicado a todas as demais atividades cotidianas. 

 Zanlorenzi propõe ainda uma reflexão sobre as relações conflitantes que 

envolvem a nominação de preguiçoso atribuída ao baiano, pois ela teria ao mesmo 

tempo atributos depreciativos mas também de elogio por parte de alguns segmentos da 

própria sociedade baiana. Ou seja, vindo de fora, o termo tenta expressar indolência, 

mas visto de dentro teria um significado duplo: mesmo que a elite baiana reforce e 

endosse a imagem de um povo inimigo do trabalho, uma outra parcela seguiria 

afirmando que “a preguiça é uma forma peculiar de estar no mundo” (ZANLORENZI, 

1998, p. 31). 

 Abordando a questão a partir da dimensão da linguagem enquanto instrumento 

de construção e naturalização de sentidos, ela aponta a existência de múltiplas falas 

sobre a preguiça baiana, sem uma devida correspondência entre elas e o comportamento 

manifesto. Assim, a preguiça assumida por artistas como Dorival Caymmi não é a 

mesma que a classe dominante atribui a seus subalternos. Também é diferente daquela 

proposta pelo sul e sudeste do Brasil. Para o artista, é mais uma questão de jeito de ser 

baiano, que tem a ver com um ritmo próprio, traço diferenciador para pessoas especiais. 

Mas na fala da elite baiana e do não-baiano, trata-se mesmo de comportamento 

indolente, pouco afeito ao trabalho. Aprofundando a questão na relação trabalho e 

preguiça, ela busca estabelecer interações entre a micro-realidade dos sistemas 

simbólicos e uma análise mais ampla da conjuntura em que foram gerados. Ao analisar 

como a cultura reage e interage ao processo histórico, diz: 

 

O modo como as culturas locais incorporam a lógica do 
capitalismo mundial não é passivo. Ou seja, as culturas 
transformam e se repõem diante do avanço do capitalismo que, 
por outro lado, também cria distintas formatações, em função 



das práticas sociais e das visões de mundo instituídas pelo 
senso comum” (ZANLORENZI, 1998, p. 39).  

  

 Conforme lembra Renato Ortiz (1988), a imagem do baiano preguiçoso passou a 

ser construída num contexto histórico em que o rádio, o jornal e as revistas impressas de 

circulação nacional eram os principais meios de comunicação de massa. A TV somente 

começaria a se tornar popular na segunda metade dos anos 1960. Até então, o jornal 

impresso era, de fato, o grande veículo de disseminação de idéias. Neste período, o 

nordeste, incluindo a Bahia, praticamente não existe nas páginas dos principais jornais 

das regiões sul e sudeste. Quando aparece é sempre em notícias que dão conta da 

migração em períodos de seca. A partir daí, na década de 1950, com a intensificação do 

processo de industrialização na região sudeste, quando o nordestino migra (em busca de 

trabalho) é justamente quando passa a ser classificado como preguiçoso. O discurso 

sobre a preguiça baiana, portanto, não teria correspondência com o comportamento 

manifesto, pois serve para estabelecer e marcar fronteiras simbólicas entre o nascido na 

Bahia e os demais. Este tipo de representação reflete e ordena as relações que se 

estabelecem no mundo real. Assim, atitudes de racismo e discriminação conseguem 

circular de maneira dissimulada e muitas vezes até bem humorada, bem intencionada e 

bem articulada socialmente. Como, por exemplo, a imprensa costuma tratar do mito da 

preguiça dos baianos. No caldeirão destas interpretações estaria até mesmo uma herança 

portuguesa que inverteria toda uma lógica capitalista tradicional ao decretar que quem é 

patrão manda, não trabalha, pois este labor não é digno; enquanto que peão trabalha, 

porque não manda, obedece. 

 O discurso da imprensa não se propõe a aprofundar e discutir questões como 

essas. Ao contrário, sua função é reduzir o tema para que caiba sem desconfortos na 

cognição média de uma abstração conhecida como opinião pública. E o atalho mais 

conveniente para tal aponta em direção ao reforço das imagens já consagradas, dos 

conceitos já digeridos, dos estereótipos. Uma construção que remonta às próprias 

origens da imprensa, conforme indica o artigo transcrito por Maria Nizza da Silva 

(2005, p. 349), onde o redator do primeiro jornal a ser editado na Bahia, o Idade D´Ouro 

do Brazil, no final do ano de 1822, lamenta a adesão de Hipólito da Costa, responsável 

pela edição do jornal Correio Braziliense, à causa da independência, argumentando por 

que o Brasil não estaria preparado para ela: 



 

Liberdade e virtude são sinônimos, e um povo inimigo do 
trabalho, amigo de frívolas vaidades, dado à ociosidade e ao 
luxo, não pode ser ainda um povo como V.Mce quer. Todos 
suspiram pela liberdade, mas o fato mostra que os maiores 
declaradores dela só a querem para si, e para largar as rédeas ao 
seu orgulho, às suas pretensões e à sua conduta ímproba. 
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