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 Este texto é parte da reflexão inserida na construção de uma tese de 

doutoramento. Escrito, portanto, em momento eminentemente transitório da produção 

teórica em questão. Algumas reflexões sobre o debate quanto à relação entre os 

conceitos de identidade e de classe social são apresentadas, aqui, tendo como foco 

aspectos do recente processo de consolidação de uma baianidade contemporânea, que 

teve Salvador como base urbana e referência simbólica, a Cidade-Estado da Bahia. 

 A baianidade contemporânea é um processo vitorioso de afirmação identitária, 

nos dois sentidos aqui avaliados. Externamente, a baianidade significa a afirmação 

cultural do Estado chamado Bahia, das peculiaridades de sua formação histórica e a 

força da presença e influência cultural afrodescente. Internamente, esta afirmação 

cultural e étnica produziu o sentido de pertencimento e uma forte auto-estima dos 

setores populares, em se identificar baiano, fato que é sentimento e manifestação 

singulares, em um Estado economicamente periférico e politicamente secundário, na 

estrutura de poder nacional. 

 Por outro lado, o que aqui se discute é que a auto-estima e o sentido de 

pertencimento no campo identitário convivem e partilham espaço e tempo da carência e 

de intensa desigualdade, sem expressar essencialmente as contradições do ambiente 

social, onde a identidade é gestada. Esta realidade social parece não ter ligação com a 

baianidade, e raramente ganha status político-social. Distancia-se, neste contexto, a 

estrutura social do Estado e o processo identitário do projeto político hegemônico. 

 Este texto pretende, então, discutir desafios e demandas explicativas da 

baianidade, enquanto expressão identitária vitoriosa e processo sócio-político 

hegemônico. A partir do conceito de identidade aqui apresentado e entendido enquanto 

expressão de consenso, parte do projeto hegemônico e instrumento de governabilidade. 
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 Para caminhar em direção a esta perspectiva analítica, é necessário estabelecer 

parâmetros teóricos que permitam desenvolver o quadro interpretativo, em questão. 

Definir o conceito de identidade como pretendido neste texto, é preciso, como primeiro 

passo, referenciá-lo de forma ampla e marcadamente cultural (Hall, 2000). Assim posto, 

o conceito representa a constituição e/ou identificação de referências, que estabeleçam o 

sentido de pertencimento dos indivíduos, em relação a grupos sociais e coletividades - 

de maior ou menor repercussão e abrangência social. 

 Nesta perspectiva, identidade constitui-se a partir de referências em torno de 

valores, modos de vida social e configurações sócio-culturais. Reforça a realização e 

constituição de processos, fatos e comunidades, incluindo possibilidades fragmentárias 

do indivíduo no cotidiano, sempre referenciadas no campo da cultura, em seu sentido 

antropológico. 

 Identidade é, portanto, representação, reflexo da cultura e das vivências sociais, 

em interação com os processos de contextualização econômica e política de um 

determinado período histórico. É processo social que, para ser explicado para além das 

repercussões e dimensões cotidianas, deve ser observado no contexto das hegemonias 

político-econômicas, como forma de identificar o consenso e o poder que representam. 

Como diz Castells (1999) “a construção das identidades se desenvolve em contextos 

marcados por relações de poder” (p.II). 

 Enquanto processo sócio-histórico, a identidade pode ter a dimensão de 

comunidades imaginadas (Anderson, 2008), quando se constituem em verdade e senso 

comum e “fazem sentido para a ‘alma’ e constituem objetos de desejos e projeções” 

(p.10). Pode ainda, a identidade, ser decorrência de uma tradição inventada 

(Hobsbawn, 1997), quando podem representar coesão social, legitimar instituições e a 

pretensão de “socialização, a inculcação de idéias, sistemas de valores e padrões de 

comportamento” (p.17), servindo como mediadora do consenso pretendido. 

 A identidade pode também ser fragmentada (Hall, 2000), enquanto 

representação dos processos identitários do sujeito, em relação às possibilidades 

culturais e comportamentais na sociedade complexa, contemporânea. No percurso 

apresentado por Stuart Hall, registra-se um processo intenso de descentramento, desde a 

modernidade clássica, que impõe, contemporaneamente, a constatação de “identidades 

abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno” (p.46). 

 Impossibilitada a pureza presente nas pretensões ideológicas conservadoras, 

posto que representação de processos humanos e sociais, a identidade será, em geral, 



híbrida (Hall, 2000; Canclini, 2005; 2006; 2007; 2008). A hibridação resulta da intensa 

reterritorialização cultural proporcionada pelos processos, ainda que assimétricos, de 

trocas nas interações humanas, intensificadas nos processos globais e mercadológicos. 

Para Canclini (2007), os processos interativos proporcionados na globalização são 

intensos e tão diversificados, que “mais que a identidade, o objeto de estudo das 

ciências sociais e o objeto das políticas deveriam ser a heterogeneidade, os conflitos e as 

possibilidades-impossibilidades de cooperação intercultural” (pp.93-94). 

 Identidade é, enfim, um dos conceitos mais destacados e referentes das análises 

político-culturais sobre a sociedade contemporânea, assim como nas relações entre o 

específico e o geral, o local e o global, ainda que existam algumas ressalvas, como a de 

Canclini. Assim, os processos identitários afirmam os indivíduos e setores em relação às 

conquistas sócio-culturais e às particularidades das sociedades complexas, em meio à 

intensa fragmentação de interesses. Nesta dimensão, tem a perspectiva político-social de 

afirmação de segmentada, mas também harmoniza os interesses, quando se constitui em 

representação sócio-cultural mais ampla, significando consenso e representação, quando 

se refere a países ou regiões. 

 Outro aspecto histórico que consolidou o conceito de identidade é o processo 

político-ideológico de consolidação do capitalismo em dimensão global, em paralelo ao 

enfraquecimento do projeto de sociedade alternativa a este sistema de relações sócio-

produtivas. O fracasso do chamado socialismo real desestruturou a possibilidade de 

projeto alternativo de sociedade, como substituição e superação das mazelas sociais, 

sempre aprofundadas pelo capitalismo, com o inerente acúmulo privado das riquezas. 

 O contexto de consolidação da hegemonia deste sistema - mais globalizado que 

nunca - representa a existência de um único projeto totalizante de sociedade, na 

fragmentação de interesses e na construção do sentido de pertencimento. Esta 

fragmentação fetichizada demanda identidades particularizadas, mas sempre sob a 

lógica da racionalidade instrumental do sistema capitalista. 

 Assim, esses debates e embates ocorrem essencialmente nos limites da 

hegemonia em questão e o sentido de pertencimento dos indivíduos e coletividades 

torna-se setorial e/ou tribal. Enfraquecida a perspectiva de transformação, nessa quadra 

histórica, a alternativa sai de foco, perde potencialidade unificadora e o todo é 

subsumido nas identidades setoriais, que ganham dimensão definidora de interesses, 

demandas e perspectivas de indivíduos e setores, em diálogo, conflito e convivência 

com o outro, na dimensão de uma única lógica realizável. 



 O contexto é de uma sociedade complexa, construída em torno da perspectiva da 

homogeneização global e das afirmações das especificidades locais e do fascínio “com a 

diferença e com a mercantilização da etnia e da ‘alteridade’” (Robin apud Hall, 2000, p. 

77). É nesta perspectiva que a globalização consolida a homogeneização do MPC e da 

lógica instrumental que sustenta o sistema ideologicamente e onde o cotidiano e o 

consumo assumem o sentido estruturante da economia, da cultura e das identidades. O 

palco cotidiano dos interesses e das identidades fragmentadas esconde, então, as 

relações estruturantes, naturaliza o capitalismo, nega sua origem histórico-social, 

portanto, enquanto produto da construção humana. 

 Dominante assim, no fetiche do espetáculo (Debord, 1997), os processos 

identitários apresentam-se absolutos e relegam a plano secundário a dimensão e o 

conceito de classe social. Esta, decorrente das relações estruturantes da sociedade, perde 

espaço político-ideológico na interpretação e explicação da sociedade e seus processos. 

É que o embate político já não se dá na dimensão capitalismo versus socialismo, mas a 

partir de interesses mercadológicos e segmentados, representados por nações, mesmo 

quando encoberto em discursos culturais e/ou religiosos. A hipertrofia do cotidiano, a 

segmentação dos interesses e a fragmentação dos processos identitários fetichizam a 

sociedade. Apresentam-se absolutos enquanto perspectiva social e de pertencimento 

individual, naturalizando as relações de produção e blindando as origens e razões que 

as sustentam, quanto às conseqüências que impõem à sociedade. 

 Merece destaque, na hegemônica secundarização do conceito de classe social, o 

fato de que o reconhecimento da mercantilização e economização do campo simbólico é 

senso comum e estágio consagrado no campo da cultura e de sua produção teórica. No 

entanto, revelando o quanto o enquadramento hegemônico fundamenta a pretensão de 

negar o conceito de classe social, a dominância da política de identidade propõe o 

esquecimento, a não utilização do único parâmetro que questiona de frente e coloca o 

desafio de superação do modo capitalista de produção e re-produção, com afirma Ellen 

Wood (2003). 

 Assim, o reconhecimento da hegemonia capitalista e sua penetração em todos os 

quadrantes da vida em sociedade - mercantilizando inclusive os campos estritamente 

simbólicos - é parte contraditória do movimento que formula o enfraquecimento e 

pretenso desuso do conceito de classe social. O sistema sócio-produtivo em questão é 

datado, tem relações sociais específicas e está metafisicamente presente ao longo da 

modernidade. O fetiche se dá então ao apresentar a realidade por ele dominada, como 



autônoma em relação à lógica instrumental e apropriação privada da produção social. 

Este fetiche impõe a hipertrofia do conceito de identidade, desloca as relações 

estruturantes do centro do palco e permite a completa negação da classe social, como 

parâmetro de estudos e definidora de aspectos dominantes, ainda hoje. 

 O citado fetiche, nega o conceito de classe social e restringe a discussão cultural 

à chave da identidade. Apóia-se exatamente na consolidação do sistema sócio-

econômico que se estrutura, se sustenta e se re-produz na abrangência do sentido e da 

lógica das relações econômicas. Integrados à sua re-produção, os valores dominantes 

nas relações sócio-produtivas do capitalismo se apresentam em toda a objetivação do 

simbólico, naturalizado ao se distanciar do caráter ideológico inerente às construções 

humanas. Por outro lado, estes valores impõem-se a subjetivação da materialidade 

social, ao culturalizar a mercantilização da própria cultura e na consolidação do 

consumo como processo cultural, parte da dimensão identitária. 

 

Classe social e identidade 

 Hoje, nega-se a economia e as relações sociais que constituem o sistema 

capitalista, enquanto fenômeno humano estruturante da sociedade e co-participe dos 

demais processos sociais, em relação de autonomia e interdependência. A absoluta 

negação do conceito de classe social se pretende justificada pela formulação de que a 

sociedade industrial estaria superada e, com ela, a possibilidade de explicar e entender a 

sociedade a partir do conceito de classe. 

 Mesmo não discutindo a essência desta formulação por limitações objetivas, 

aqui neste texto, é preciso destacar o fato de que a vigência do conceito de classe na 

sociedade industrial, não se dava por ser industrial. O significado da existência de 

classe e seu sentido antagônico não foram estruturados, então, pela existência da 

indústria, mas sim pelo modo de produção capitalista - MPC - e sua inerente e 

antagônica contradição, representada pela apropriação privada da produção social, 

dimensão perene e definidora da particularidade do sistema sócio-produtivo em questão, 

junto com a liberdade mercadológica da força de trabalho. 

 Reafirma-se aqui que a hipertrofia da relação do conceito de classe com a 

produção industrial é uma consequência da leitura reducionista da formulação marxiana. 

No entanto, é necessário destacar, neste debate, a existência de quem partilha a idéia 

e/ou admite que a superação do antagonismo capital-trabalho é outro aspecto deste 

debate. Klaus Eder (2001), por exemplo, discute a mudança do sentido de classe, a 



partir do deslocamento do foco das relações industriais de produção, para ele está 

“diminuindo a importância deste tipo de conflito de classe (...) com o desaparecimento 

de sua primeira corporificação: o conflito de classe organizado em torno da contradição 

entre capital e trabalho” (p.2). 

 Eder formula a pretensão de renovar o conceito de classe a partir da 

identificação dos movimentos sociais contemporâneos, com forte presença da classe 

média, “não podem ser reduzidos a movimentos que demandam inclusão universal” (op. 

cit. p.3). Para o autor, estes movimentos fazem parte de novos antagonismos sociais 

emergentes e, portanto, guardam uma dimensão classista. 

 Negando ou admitindo, através de releituras, o conceito de classe, estas novas 

formulações são marcadas pela crítica à hipertrofia dos que pretendem o conceito de 

classe como referência e explicação única de todas as relações sociais dos processos 

sociais, na perspectiva, hoje simplificada, das relações industriais. Na sociedade 

complexa, amplia-se o espaço e a pauta das demandas sociais, as fronteiras classistas 

são diluídas, como identificou Marx (1983) na Inglaterra do século XIX, demandando 

releituras que reponham a essênci0a do conceito e dos aspectos sócio-econômicos que o 

mantém operativo. 

 Neste sentido, a dimensão do capitalismo tardio e da lógica cultural pós-

moderna (Jameson, 1996) foi gestada em dois processos autônomos e interdependentes, 

combinados de forma instável. Um é a consolidação do sistema produtivo de riquezas, 

na apropriação de forma privada dos resultados socialmente produzidos, configurando 

uma sociedade profundamente desigual. O outro foi constituir o indivíduo, enquanto 

fenômeno social da modernidade e do iluminismo, construído na ruptura com a 

sacralização do poder e secularização das relações sociais. 

 A idéia de um sujeito/indivíduo autônomo e livre, produto da modernidade 

clássica, percorre seu caminho de construção identitária estimulado pela ampliação de 

possibilidades/potencialidades e marcado pela permanente fragmentação e segregação 

social. Consolida-se ideologicamente a filosofia liberal como explicação da 

naturalidade da acumulação privada, totem capitalista. Indivíduo, relações sociais, 

cultura e produção econômica são falsamente apresentadas como partes autônomas, que 

se imbricam na re-produção social e configuração da concretude da sociedade 

capitalista contemporânea, onde o consumo consolida o sistema econômico e orienta a 

cultura dominante, mantendo a necessária idéia de autonomia das partes e fragmentando 

a análise dos processos sociais, como mostra a citação abaixo. 



 

(...) essa autonomia anulada dos sistemas parciais permanece preservada na 
totalidade conhecida corretamente. Isso significa que o conhecimento correto de 
sua ausência de autonomia, da sua dependência da estrutura econômica de toda a 
sociedade implica, como característica integrante, o conhecimento de que essa 
‘aparência’ de autonomia, de coesão e independência é uma forma necessária de 
manifestação na sociedade capitalista. (Lukács, p.425) 

 

 As possibilidades de associação e pertencimento constituem-se identidades, que 

compõem o mosaico de possibilidades sociais e produtivas, perpassando as relações 

estruturantes da sociedade configuradas nas classes sociais. Assim, classe social e 

identidade são partes de um mesmo processo, o da sociedade e suas relações de 

produção e re-produção. 

 As conquistas sócio-políticas ampliaram a presença dos indivíduos e as 

possibilidades de inserção social, ampliando a plataforma de reivindicação identitária. O 

que Stuart Hall denomina de descentramento do sujeito “resultando nas identidades 

abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno” (Hall, 2000, 

p. 46) pode ser entendido também como resultado das conquistas democráticas que 

consolida a sociedade civil enquanto lócus de construção da hegemonia e estruturação 

da governabilidade, a partir das negociações e adaptações que possibilitam a construção 

do consenso e coesão, hegemonia. 

 Referir-se à conformação de uma sociedade sem abordar suas relações 

estruturantes, configuradas nos interesses que se constituem através das relações de 

produção, de onde brotam as riquezas, é reproduzir a fragmentação de que fala Hall. 

Estas relações se conformam em meio às identidades sócio-culturais, que assumem 

maior visibilidade, em determinado contexto histórico, a partir das lutas sociais. 

Derrotado o projeto alternativo política e ideologicamente, a partir do fim do chamado 

socialismo real, as mobilizações e movimentações sociais ocorrem em torno da re-

produção da sociedade. As várias possibilidades se conformam sem se negarem 

mutuamente, atuam a partir do contexto em que se apresentam como diversidades 

admissíveis. 

 Nas sociedades com relações capitalistas mais desenvolvidas, ocorre a 

fragmentação das principais classes sociais, a partir de interesses setoriais que têm uma 

mesma fonte de renda ou rendimentos. Assim, na sociedade complexa da 

contemporaneidade e do capitalismo globalizado, o conceito de classe sofre ainda mais 

de impureza na definição e consequente diluição de fronteiras. No entanto, este processo 



não interfere na configuração do sistema, que, segundo Marx (1983), conserva como 

tendência constante a separação do trabalho em relação aos meios de produção, 

possibilitando a concentração dos meios de produção dispersos em grandes grupos, 

como registra a citação a seguir. 

 

Contudo, essa divisão em classes mesmo lá não aparece de modo puro. Também 
lá, estágios intermediários e de transição (embora incomparavelmente menos no 
campo que nas cidades) encobrem por toda a parte as determinações de limites. 
Isso é, contudo, indiferente para nossas considerações (grifo neste texto). 
Viu-se que a tendência constante e a lei do desenvolvimento do modo de 
produção capitalista é separar cada vez mais do trabalho os meios de produção e 
concentrar cada vez mais em grandes grupos os meios de produção dispersos, 
portanto, transformar o trabalho em trabalho assalariado e os meios de produção 
em capital (Marx, 1983, p.317). 

 

 Na dimensão e abordagem do entendimento marxiano, o texto entende que 

identidade constitui-se um importante conceito operativo nos estudos do cotidiano, da 

cultura e da relação desta com a política, enquanto registro e mediação construtiva de 

consensos e governabilidades. Na relação e imbricamento entre cultura e política, 

identidade é, portanto, expressão de hegemonia e decorrente legitimação de poder. O 

conceito está objetivamente relacionado com a explicação da sociedade e suas relações 

classistas, pois é caminho para o entendimento do como representa a hegemonia 

exercida. 

 Entendido assim e identificado o caráter absoluto que os estudos hegemônicos 

creditam às representações identitárias, como explicação do processo cultural, o 

conceito sintetiza duas importantes dimensões a serem observadas nos estudos 

socioculturais da contemporaneidade. Uma, é a dimensão representativa das conquistas 

históricas de ampliação da pauta que consolidou os espaços sociais, políticos e 

comportamentais de indivíduos, setores e grupos, afirmando novos mecanismos de 

pertencimento, em relação ambiente social. 

 Em outra perspectiva, identidade, é processo hegemonicamente tratado enquanto 

explicação absoluta dos processos socioculturais contemporâneos. Nesta perspectiva 

expressa uma síntese do espetáculo, como definido por Guy Debord, em A Sociedade 

do Espetáculo (1997). O conceito torna-se espetáculo, por transformar-se em fetiche de 

sobre-realidade, simplificando o mundo e a sociedade, contribuindo para tornar natural 

o contexto em que “não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se 

consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo” (p.30). 



 Assim fetichizado, o conceito de identidade desconhece e nega os reflexos do 

modo de produção capitalista - MPC - e sua lógica instrumental, nos demais processos 

sociais. As relações socioculturais seriam definidas exclusivamente pelo processo 

identitário, como expressão da sociabilidade cotidiana. O sentido de pertencimento seria 

a único critério de verdade e justeza das relações sociais, superando falsamente, o falso 

dilema de ser o processo identitário inventado ou real. Em verdade, o processo 

identitário é conformado pelo real, onde se sustenta. Mas é também construído na 

hipertrofia e edição da realidade, de valores e interesses específicos, falseando como de 

toda a sociedade, uma síntese dos interesses hegemônicos. 

 A compreensão trabalhada nesse texto é da inter-complementaridade entre os 

conceitos de classe social e identidade. O conceito de classe é referenciado na 

perspectiva marxiana, definindo a localização dos setores sociais quanto às relações de 

produção (Marx, 1983). A fragmentação das duas classes identificadas pela teoria 

marxiana como centrais e a complexidade da sociedade contemporânea, presente na 

ampliação da pauta político-econômica e comportamental, tornam a hegemonia um 

complicado processo do espaço cotidiano. 

 Nesta discussão não se desconhece a dificuldade do uso do conceito, ao longo da 

modernidade (Williams, 2007) e, até mesmo, a variação de dimensão do uso do 

conceito, na própria obra de Marx, como registra Denis Collin (2008). No entanto, a 

discussão destes autores não enfraquece a perspectiva materialista histórica, aqui 

pretendida. O fato é que o objetivo do autor de O Capital foi, mesmo não tendo 

concluído sua empreitada, consolidar o conceito na dimensão explicativa do modo de 

produção capitalista, que se globalizou e marca presença no conjunto das relações 

sociais contemporâneas. 

 As fragmentações das classes essenciais, no entendimento de Marx, não 

enfraquecem o conceito, não negam a essência do significado social, nem mesmo na 

diluição de fronteiras entre os setores de classes. Assim, como ocorre com vários outros 

conceitos - identidade e ideologia, são dois deles – também o conceito de classe social 

traz consigo a incapacidade de precisão universal, se trabalhados em uma dimensão 

anistórica, não contextualizada. Não há porque esconder as limitações do conceito, 

enquanto explicação de todos os fenômenos da sociedade capitalista, posto que esta 

pretensão é a grande limitação a ser superada. 

 Por outro lado, vivencia-se um período histórico em que a lógica do capital e da 

mercadoria domina e sobre-determina as relações e diversas práticas sociais. Os 



detentores do capital, dos meios de produção - materiais ou imateriais, simbólicos, 

representados por fábricas, prestadoras de serviços e a indústria cultural - continuam a 

praticar uma relação de apropriação privada da riqueza socialmente realizada. 

 Esta constatação básica do modo de produção capitalista se completa com o fato 

de que a consciência de classe da burguesia se refere estritamente à produção 

econômica, à remuneração do capital, mas não na estreiteza de uma simples linha de 

produção fordista, superada pela lógica de flexibilidade do toyotismo. 

 A grande força deste processo se deu e se dá na dimensão ideológico-cultural 

que a pragmática e a lógica da produção ganharam, permeando todas as relações sociais. 

Como formulam Adorno e Horkheimer, em “Dialética do esclarecimento” (1985) a 

dimensão de poder que a técnica conquistou sobre a sociedade é a expressão do poder 

dos economicamente mais fortes. “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da 

própria dominação” (p.114). 

 O entendimento então é que não há contradição entre os conceitos de classe 

social e identidade para o desenvolvimento dos estudos identitários contemporâneos. O 

primeiro trabalha as relações estruturantes da sociedade e a representação dos interesses 

dos setores hegemônicos. O segundo é a expressão dos consensos construídos que 

orientam os fetiches do espetáculo cotidiano e que são fundamentais para o 

estabelecimento e entendimento das sociabilidades. 

 Nesta dimensão é que, mesmo podendo ser uma opção de pesquisa qualificada e 

que contribui para o entendimento de vários processos cotidianos, os estudos baseados 

exclusivamente nos processos identitários serão sempre parcialmente explicativos, ao 

não destacar a dimensão classista presente nos processos socioculturais. Esta 

parcialidade se agrava quando os estudos identitários e culturais passam ao largo da 

análise crítica do consenso que fundamenta a identidade e a cultura, como sínteses 

hegemônicas. 

 É na junção e complementaridade de classe social e identidade que esse texto 

pretende registrar a baianidade como identidade híbrida e instrumento de consenso e 

governabilidade. Esta junção impõe o reconhecimento da vitoriosa dimensão cultural, 

étnica que consolidou a auto-estima do baiano em geral e dos baianos afrodescendentes, 

tendo como conseqüência mais visível, a afirmação cultural criativa e a reconhecida 

penetração social da cultura afro. 

 Por outro lado, ao conectar a análise identitária com as relações classistas, 

revela-se um processo construído sobre o agravamento da desigualdade social, seminal 



e permanente. Preservando a essência do comportamento e interesses privados e 

elitistas, estamental2 - como define Raymundo Faoro (2001), sobre a apropriação 

privada do Estado -, a Bahia colonial garantiu a permanência dos interesses das elites 

político-econômicas conservadoras, instrumentalizando o discurso identitário como 

mediador da governabilidade e fetiche do projeto econômico concentrador. 

 O sentido de pertencimento na baianidade contemporânea cumpliciou e 

contribuiu com a governança, em particular do grupo carlista, que protagonizou o 

período de 1990 a 2006. Neste período, foi consolidado o processo identitário 

contemporâneo, com forte presença da indústria da festa, como processos paralelos ao 

projeto econômico central, o urbano-industrial. O exemplo local é a utilização de 

 

... “discursos identitários, como forma de produzir coesão e consenso sociais, o 
conceito de baianidade representa uma imagem da Bahia, dos baianos e suas 
especificidades, adequando a busca da modernização capitalista, que, neste 
verbete, se refere à industrialização ocorrida a partir da segunda metade do 
século XX. A baianidade da primeira metade do século anterior, na obra de 
Jorge Amado e nas composições de Dorival Caymmi, expressa uma Bahia 
marcadamente bucólica e praieira, folclorizada através da preguiça e 
malemolência do baiano. Este perfil tornara-se contraditório às pretensões 
hegemônicas da industrialização e foi sendo superado em busca de um padrão 
identitário moderno, marcadamente urbano, adequado aos fast food’s da 
sociedade contemporânea e à modernização pretendida.” (NOVA e 
FERNANDES, 2007) 

 

 Esta discussão se impõe como realidade vitoriosa de um processo de construção 

identitária, em um Estado periférico política e economicamente, além das limitações e 

dificuldades de ser um projeto subalterno e dependente, nacional e internacionalmente. 

Projeto vitorioso nos 16 anos de permanência e na reconfiguração da principal liderança 

e de todo o grupo, originários que são do período militar. 

 Mas é um estudo que também se impõe pelo desafio interpretativo do como a 

auto-estima da baianidade conviveu com as limitações sociais aí refletidas e 

permanentes. Assim, a reflexão central proposta no texto - a inter-complementaridade 

entre os conceitos de identidade e classe – impõe discutir o perfil soteropolitano da 

                                                        
2 - “Num estágio inicial, o domínio patrimonial, desta forma constituído pelo estamento, apropria as 
oportunidades econômicas de desfrute dos bens, das concessões, dos cargos, numa confusão entre o setor 
público e o privado, que, com o aperfeiçoamento da estrutura, se extrema em competências fixas, com a 
divisão de poderes, separando-se o setor fiscal do pessoal. O compromisso burocrático do estamento, em 
passos entremeados de compromissos e transações, não desfigura a realidade fundamental, impenetrável 
às mudanças. O patrimonialismo pessoal se converte em patrimonialismo estatal, que adota o 
mercantilismo como a técnica de operação da economia.” (FAORO, 2003, p.823) 



baianidade enquanto processo identitário hegemônico, impondo-se ao Estado 

culturalmente diverso. Destaca a consolidação e re-produção desta identidade e a 

necessidade de identificar os resultados, nas relações sociais que a contextualizam, 

mesmo sem a pretensão de resolvê-la aqui. 

 Em meio ao processo identitário da Bahia contemporânea, turisticamente 

consolidada, existe uma baianidade difusa que permeia a história étnico-cultural da 

Cidade do Salvador e do Recôncavo. No entanto, esta região foi relegada a um lugar de 

referência histórica longínqua, a quem não se deu a possibilidade de afirmação maior, 

nem de releituras na interação com o contemporâneo, desatinando-o à existência 

residual proporcionada pelo esquecimento da política cultural dominante. 

 A baianidade da festa, hegemonicamente soteropolitana, consolidou assim uma 

baianidade de predominância afro e festiva. O processo natural da consolidação de 

estereótipos que acompanha a cultura massificada e comercial, não pode ser usado 

como instrumento para enfraquecer a dimensão sócio-cultural que a afirmação da festa e 

as referências afro-descentes tiveram na identidade cultural baiana. 

 A questão que se coloca nesse contexto é o entendimento de qual a dimensão 

social a identidade configurou na prática de seus sujeitos. Estes, entendidos enquanto 

líderes das associações, blocos, comunidades e empresas consolidadas, referências e 

protagonistas culturais desta história sócio-cultural e política, de construção identitária. 

 A baianidade, nos 16 anos de carlismo - 1990 a 2006 -, atuou como mediação e 

processo de reconfiguração política e consolidação hegemônica do grupo, que relação 

foi estabelecida entre os sujeitos protagonistas identitários e o projeto político 

hegemônico? Como esta baianidade, que teve sua base de configuração sustentada no 

movimento cultural afro-descente e na cultura da festa - essencialmente populares, de 

rua -,  foi entendida pelos seus sujeitos e como a questão étnica se relaciona com as 

questões sociais que afetam os setores populares, na sociedade baiana? 

 O desafio é dimensionar a baianidade consolidada no período de 1990-2006, 

com base no turismo, e identificar a relação dos sujeitos dessa identidade, com o 

conjunto da sociedade soteropolitana? Quais espaços foram conquistados, como os 

sujeitos dessa baianidade se enxergam e perceberam o projeto político no período em 

questão? Quais relações estabelecem entre o lugar social de origem e, após a 

consolidação da baianidade, a dimensão cultural de suas presenças na cena local? Quais 

relações estabelecem entre a identidade local e o turismo, economia? Que dimensão 

política os sujeitos da baianidade vêem incorporada na identidade que representam? 



 Estas questões identificam a necessidade de pensar a construção identitária, os 

traços característicos da baianidade em relação às camadas populares e qual 

repercussão social o processo cultural proporcionou aos seus protagonistas e ao 

conjunto da sociedade? 

 São dimensões do estudo identitário que este texto entende não ser possível 

responder na dimensão exclusiva da perspectiva do conceito de identidade. Estas 

dimensões reafirmam a complementaridade entre a identidade que dá sentido de 

pertencimento ao indivíduo, setores e grupos e o conceito de classe que sistematizam e 

explicam os interesses e as relações estruturantes que formatam possibilidades e 

condicionam a vida em sociedade. 
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